
N:r 1 1948

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



TIDSKRIFT I 
oo QQ 

S:JOVASENDET 

1771 
• • o 

MED FORSTAND OCH STYRKA 

KUNGLÖRLOGsMANNA 
SÄLLSKAPET 

1948 111:e årgången 



KARLSKRONA 
K. L. Svensson• Eftr:s Bokindustri-Aktiebolag 

1948 

Innehåll i Tidskriftens lll:e årgång. 

Anfallet prt Tirpitz m ed brittiska dvärgubåtar .... 
Anförande på Svenska Flaggans Dag i Karlskrona .. 
Den britliska operationen mot K i r k enes och Petsamo 

juli och augusU 1911 .. .. ... ... . ........... . .. . 
En gustaviansk sjöofficer . . ... .. . . ...... ........ . 
Effektiv undervisning .. ... . .... . .... . ......... .. . 
E rfarenheter från andra världskriget beträffande 

flygstridskrafternas del i ubrt tsbek~impningcn .. 
Farlygens artilleribestydming ............... ... . . 
Flottans framtid ... . ......... ... .......... .. ... . . . 
Försvar och forskning . .. . .... . ... . . .... . .... . .. . . 
Försvarskommitten och marinen .. .. ... . . .. . .. ... . 
H. lVI. Sl.;:onert Gladan ..... . ... ......... . . . ...... . 
Kungl örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 19-!8 
Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 102, 

Sic! 

27G 
307 

JJl 
572 

!);) 

11D 
105 
1Ti 
205 

7 
7:1 
1 

~-q 

;) ;),, 

Marinens militärpedagogiska verksamhet .... . . .. . . 
Meddelande från Kungl örlogsmannas~1llskapet 49, 

:H 
507 
555 

Minnesteckningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 65, 559 
Minan under och efter det andra världskriget . . . . . . 471 
1947 års minsvepningar i Öresund . . . . . . . . . . . . . . . . H:3 
Något om jagarebryggor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Några anteckningar rörande utvecklingen inom den 

moderna astronomiska navigationen . . . . 4~35, fi !7 
Några intryck och erfarenheter från tjänst som se

kond på modern kryssare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi2G 
='fågra rön om hexanitrodefenylamin . . . . . . . . . . . . . . 1GO 



:\'ågra synpunkleL· p å slitning och \'0-Lestämning i 
marinpjäser . .... . ..... . . ... ... . .... ....... .. . 
Ett inlägg med anledning ki ra v .. ..... . ..... . 

Om undervaltensd etonalionsskad o r . ... ..... . . .. .. . 
Hekrytering av stammanskap Lill försvar e t . . . .... . 

Sjöka rtans grundslomme m:ll la ndkonturens kartc-
ring ............. . ............. .. .......... . 

Spridd mobilisering ... . . .. .......... . ........... . 

s tatens isbrylarverksamhct .... . . .. .......... . . ... . 
Synpunkter p å gymnastikutbildningen vid flottan .. 
Tillbaka vid 1938 ................ ..... . . . ....... . 
Tek niken i del modern a ln·igcl ................... . 

e nderh ållstjänsten i Förenta Slaternas flotta :191, 

l"ppmätning av farv a ttnet och sjökartans repro-
duktion ........ .. ..... . .......... . ... . . .... . . 

\'å ra nwderna kryssa re ................ . .. . .. . .. . 
Vårt sjöförsvar , syslem och principer .. . . ......... . 
Arsebrä tlclse i artilleri .. ....... . .... . . . . ......... . 

Årsberätlelse i navigation och sjöfart 1\H7 . . . . :~24, 

Åtgärder för alt förbättra kontroll erbara mineringar 
ifråga om minmateriel och personalens utb ild-

ni ng 

Sid 

237 

216 
5G5 

'10 
81: 

137 

.t25 
,Jfi1 

251 
3:1ri 
19fi 
SOH 
~77 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlings:: 

skrifter för år 1948. 

I de av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl 
örlogsmannas~illskapct årligen utlysta pristävlingarna ha 
i nlän:made tävlingsskrifter, vilka befunnits värda pris, 
intill 19-17 kunnat belönas endast med mycket blygsamma 
penningbelopp. Prisbeloppens storlek ha säkerligen icke 

uppmuntrat till mera omfattande författarskap. 
Det ä r numera allmänt känt att det naturvetenskapli

ga och teknisk-ve tenskapliga forskningsarbetet är av ut
omordentlig betydelse för modern krigföring. För att 
väcka och stimulera intresset för utarbetandet av skrifter 
inom dessa forskningsområden, varigenom nya uppslag 
och rön skulle kunna tillvaratagas och nvttiggöras har 
Försvarets forskningsanstalt lH~I~ställt om "bem~ndi~ande 
att utdela sammanlagt högst 10,000 kronor för budgetår 
såsom penningbelöningar till författare av skrifter i äm
IJcn av betydelse för rikets försvar. 

Kungl. Maj :t har bifallit denna framställning samt 

bemyndigat forskningsanstalten att disponera sammanlagt 
högst 10,000 kronor för helt budgetår räknat för utcrivan-

"' 
dc, efter prövning i samråd med Krigsvetenskapsakade-
mien resp örlogsmannasällskapet i varje särskilt fall, av 
penningbelöningar ti.ll författare av sl>.riftcr av påtagligt 
Yärde i ämnen av betydelse för naturvetenskaplig och 
teknisk-vetenskaplig forskningsverksamhet för militära 

syften. 
Kungl Maj: ts beslut i denna fråga är ägnat alt väcka 

den största tillfredsställelse. Härigenom kunna självstän
diga, förtjänstfulla arbeten belönas med prissummor av 
en slorleksordning, som avsevärt översliger vad som ti
digare kunnat erbjudas. Prisbeloppens storlek fixeras 
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em.ellertid icke på förhand utan bliva beroende av de in

sända skrifternas förtjänster och värde. 

Genom den nu beslutade ordningen synes man ha rätt 

att hoppas på elt stegrat intresse för utarbetande av täv

lingskrifler i ämnen av betydelse för försvarets tekniska 

ulveckling och upprustning, varav vårt lands möjlighe

ter atl kunna hävda sig under krigiska förvecklingar äro 

på så avgörande sätt beroende. 

Ämne för tävlingsskrift, som här avses, kan författa

re antingen själv bestämma eller välja bland nedanståen

de eller av Krigsvelenskapsakademien uppställda äm

nen, som falla inom området för naturvetenskaplig eller 

teknisk-vetenskaplig forskningsverksamhet för militära 

syften. 

Under arbetsåret 1948 kunna tävlingsskrifter, beröran

dc något ämne inom Kungliga örlogsmannasällskapets ar

hetsomr:\de, insändas till Sällskapet. Till ledning vid val 

av ämne för tävlingsskrift anges bär nedan för varje ve

tenskapsgren sådana frågor, som Sällskapet funnit lämp

liga att helt eller delvis behandla i en tävlingsskrift. Det 

står författare fritt att välja silt ämne bland dessa frågor 

eller bland andra ämnesgrupper inom Sällskapets arbets

område. 

Sjökrigskonst och s.fökrigshistoria. 

1. Nya stridsmedels inverkan på det svenska sjöför

svarets utfonnning, utbyggnad och möjligileler till oper3-

tiv verksam.het i vårt land omgivande farvatten. 

2. Modern sjötaklik och dess krav på sjökrigsmate

rielens utformning och personalens utbildning. 

3. Tendenser i striden mellan ubåten och dess mot

medel. 
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. .J. S?'npnnkler på laktisk samverkan mellan SJO

Slndskrafter och kustartiHeribatleric r (fas la ot.:h rörliga). 

5. Rörliga kuslartilleriförbands uppgifter hetvde1se 

och användning i svenskt försvar. -L ' • 

6. Behovet av flygslridskrafler i svensk SJ.ökl·iaförina. 
~ s o o 

1. amverkan mellan sjö- och flygstridskrafter vid 

samtidigt anfa]l mot invasionsstyrka. 

8. ~tre~lning av begreppet samverkan mellan sjö

och annestndskrafler i svensk krigföring och av denna 

samverkan betingade befälsförhållanden. 

_9. _Hur bör sjökrigsledningen vara organiserad för 

alt l kng uppnå slörsta möjliga effektivile l'? 

.o .l~· .. _, ~-~ktlinjcr föt~. öv-torpeclfarlygens utnyttjande i 

va1 t SJO!OLsvar med hansyn tagen till den förutsedda ut

vecklingen å torpedvapnets område. 

11. Ilnr kan den nu överskådliga utvecklingen av 

flygplan., flygplanv[!pen och övrig flygplanutruslnma kom-

ma alt påverka sjökrigföringen. o 

Artilleri och handua pen. 

12. Synpunkter på sjöfrontsarlilleriels förnyelse vid 

det svenska kustartilleriet. 

1_3. Sy1~punkler på effek tiviteten av modernt fjärr

luftvarnsar lllleri. 

14. Halcetartilleriets utvecklingstendenser och åter

verkan på svensk <;jökrigföring. 

.. 15: Synpunkter på problemet maskering-luftv~irn på 

orlogsfartyg. 

16. o s?:npunlder på fartygens försvar mot slyrda och/ 

eller malsokande raketprojekliler. 

. 17. I vad mån har sjöartilleriets skjutmetoder och 

S~<:Jutregler vid strid, fartyg mot fartyg, påverkats genom 

tillkomsten av de nya artillerisliska hjälpmedlen och au

loma tiska medelsvåra p j ä se rna? 
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Torpedväsende och minväsende. 

18. Synpunkter på organisation och materiel för an

ordnande av kustmineringar och kusthinder. 

19. Metoder för torpedeldledning från ubåt. 

20. Synpunkler på torpedfart och torpeddislans med 

hänsyn tagen till den moderna utvecklingen av torpedens 

cncrgibillor. 

21. Krigserfarenheter beträffande flygminfällning 

och konsekvenser därav för svenskt vidkommande. 

22. Riktlinjer för utveckling av kustartilleriels min

vapen. 

Förbindelse väsende. 

23. Hik.Llinjer för förbindelsetjänstens organisation 

vid samverkan mellan sjö- och flygstridskrafter. 

2-±. Riktlinjer för utveckling oeh modernisering av 

1narinens förbindclscväsende. 
25. Synpunkter p~\ utbildningen av krigsmaktens för

bindelse- (signal-) personal m. ed hänsyn till olika slag a v 

samverkan mellan försvarsgrenarna. 

i.Vavigation och sjöfart. 

26. Synpunkter på materiel och metoder för förhäll

rad stridsnavigcring. 
27. Synpunkter på ledandel och skyddet i krig av dc 

svenska sjöförbindclserna. 

skeppsbyggeri och maskinväsende. 

28. Förbä U ringar ifråga om framdrivningsmaskiner 

på s lridsfarlyg. 
29. Synpunkler p tt ubålars konstruktion och bestyck

ning med hänsyn till erfarenheterna frfm andra världs

kriget. 
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30. Växelström i stället för likström för kraftförsörj

ningen på flottans fartyg. 

31. Gasturbinen som franlClrivningsmaskincri p tl. 

stridsfartyg. 

32. Atomb01nbens inverkan p tt stridsfartygens kon

struldiva utformning. 

33. Effek.Livisering av maskinstrids-, eicktrostrids

och skyddsljänslcn å stridsfartyg. 

Reglementen, förvallning, hälso- och sjukvård. 

34. Hur bör utbildningen till och såsom officer vid 

flottan förändras med anledning av övergången till lätt 

flotta? 
3G. Kan med hänsyn till ulveclding och erfarenheter 

- även inom främmande mariner - de inom vår flotta 

tillämpade principerna för utbildning av flottans olik:a bc

fälskårer anses motsvara dessas arbetsuppgifter och all

svarsställning eller ~ir en omfördelning behövlig? 

36. Åtgärder till förenkling av utbildningen av flot

tans slammanskap i aYsikt att höja dess allmänna tjäustc

duglighet. 
37. Utbildning och arbetsuppgifter för den personal 

inom marinen, som avses för intendenturtjänst. 

38. Synpunkter på sjukvårdens och sjuktransporter

nas ordnande inom clt hasomdtde för sjöstridskrafter. 

39. stridssjukvårdstjänsten ombord. 

övrigt. 

LlO. Åtgärde r för all slimulera manskapsrekrytering

en vid flottan -- kuslarlilleriet. 
41. Pressen under nenlralitelsvakt och krig. Militä

ra synpunkter. 
L12. Synpunkler på åtg~i_rder - frånsett rent censur

l11.äsiga sådana - som inom eller utom landet vidtagits 
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för atl under krig eller vid fara för krig försvåra jdcnli

fierand et och lokaliserandet av fartyg. 
,13. Hur skall i krigstid tjänsten för assistans av ska

dade och för bärgning av sjunkande eller strandade ör

logs- och handelsfartyg organiseras. 

Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel 

upplagande förfultarens namn och adress eller ock ell val

spdlk, vara ingiven Lill Kungl örlogsmannasällskapets sek

reterare, Karlskrona, senast den l nästkommande sep

tember. 
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av 

pris, tilldelas författaren S~1 liskapels medalj i silver eller 

--- om skriften är av synnerligen utmärkt förtjänst -

i guld. 
Tävlingskrift, som icke kan belönas med Sällskapels 

medalj , m~n likväl anses förtjänt av Sällskapets erkän

nande, erhåller på höglidsdagen hedrande omnämnande. 

En summa av 1,000 kronor utöver dc medel som kun

na anvisas av forskningsanstalten står för år 19-18 till Säll

skapets förfogande att, förutom ovan nämnt pris eller 

hedrande omnämnande, utdelas till förfaltare av sådana 

tävlingsskrifter, som enligt Sällskapels bedömande gjort 

t'ig förljö.nta därav. 
Skulle den förseglade sedel, vilken ulföljer skrift, som 

blivit prisbelönad eller erhållit hedrande omnämnande, 

endast innehålla valspråk, tillkännagives detta under 

försla hälflen av nove mber månad i lämpliga dagliga tid

ningar med anhållan, att författaren ville till Sällskapet 

uppgiva namn och adress. 
I\ungl örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att 

i sin tidskrift offentliggöra inlämnad tävlingsskrift. 
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Försvarskommitten och marinen. 

Av kommendörkaptenen Magnus Starck. 

I december l\H7 offentliggjordes det belänkande, sotn 

avlämnats av 19-!5 års försvarskommitte. Avsikten ~tr att 

i det följande lämna en kortfattad översikt över dels korn

mittens förslag med avseende på marinen, dels det sär

skilda -ytlrande, som avlämnats av konteramiral Ericson. 

Försvarskommittens betänkande. 

A llmänna synpunkter. 

KonuniHen har framhållit, att de ekonomiska och 

statsfinansiella synpunkterna på försvarskostnadernas 

storlek trätt i förgrunden samt att det rådande läget 

ställer skärpla krav på återhållsamhet i vad avser det 

allmännas ianspråktagande av arbetskraft och råvarutill

gångar. Y id u [formandet a v sitt förslag har kanunitten 

därjämte utgått från förutsättningen av en kommande 

"fredspcriod a v icke alltför obetydlig längd". Från dessa 

utgångspunkter lwr det ansel!s nödvändigt och även möj

ligt att begr~insa försvarsorganisationen. Kommitten har 

därför utgått fn\ n 1917/ 19-!8 års hudget på c:a 800 mil

joner kronor. Denna kostnadsram föreslås hibch f1 llas un

der den tioårsperiod - - 19-18/ 19l9 till 1957 / 19;:)8 - under 

vilken övergfmg till den av kmnmilten föreslagna orga

nisationen skulle genomföras. Det må här inskjutas, att 

.årets budget är krisbetonad och icke på långt när tillräck

l ig för vidmaklhfdlandet av 1042 års försvarsordning, vil

ket vid nuvarande pris- och löneläge skulle kräva omkring 

930 milj. kr per år eller vid fullständig nwlcrielomsätt

lling c:a 1,100 milj. kr om ~n· ct. 
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Inom den sålunda antagna kostnadsramen av 800 

n1iJj. kr föreslås emellertid en b etydand e ändring as av

vägningen m ellan försvarsgrenarna. Armens andel av 

budgeten avses sålunda ökas från 308 till 326 miljonct· 

och flygvapnets - däri inberäknat den moderniserad e 

luftbevakningen ·- fr än 240 till 254 milj o ner kronor om 

å r et. D e för försvaret gemensamma anslagen berälmas 

hålla sig kring c:a 100 Iniljoncr kronor om årel. ökning

arna för armen och flygvapnet föreslås i lnnudsak ske 

på bekostnad av marinen, vars anslag successivt redu

ceras från 140,1 till 116,1 miljoner kronor om året. Flo t

tan pressas ned från 111 till 91,7 miljoner kronor om året, 

medan kustartilleriet minskas från 29,1 Lill 2-1 , 1 mi lj onet~ 

kronor om året. 

Försvarets högsta ledning . 

Ifråga om försvarets högsta ledning föreslås viss a 

bctydelsefu)la förbättringar, främst skapandet av en för

svarsledning sammansatt av överbefälhavaren och för

svarsgrenscheferna. Dc sistnämnda ha bärigenom tillför-· 

säkrats ett i viss mån ökat inflytande. Beslutanderätten 

ligger dock alltjämt hos överbefälhavaren. 

Marinens och flygvapnets representation i försvars

staben föreslås ökas. I anslutning här till har kanunitten 

framhållit, att överbefälhavaren, chefen för försvarssta

ben sam.l chefen för sektion I i princip bör tagas frå~1 

olika försvarsgrenar. Vissa av dc på chefen för försvars

staben nu ankommande uppgifterna föreslås överföras till 

försvarsledningen eller överbefälhavaren. De l.;.varståen

de uppgifterna motivera icke chefens för försvarsstaben 

nuvarande särskilda ställning. D enna förslås därför upp

hävas och chefen för försvarsstaben i princip likställas 

med försvarsgrenscheferna. 
Ett genomförande av dessa förslag innebär, att för

svarels högsta ledning blir mindre ensidigt sammansatt. 
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So1n följd härav komma förutsätlningarna för samverkan 

sannolikt att förbätlras. 

Marinen. 

Allmänna synpunkter. 

Marinens krigsorganisation kvarslår i princip oföränd

rad. Detla gäller i huvudsak äv-en fredsorgwzisationen, 

som dock minskas genom att Norrlandskustens marindi

strikt icke avses vara organiserat i fred. 

Kommitten framhåller att elen vid övcrY~igandc av 

frågan, hur flottan lämpligen borde vara sammansatt 

"icke kunnat undgå att fästa avseende vid aH överbefäl

havaren vid upprätlandet av de buda lägre :w dc nv kom

mitten begärda or ganisationsalternativen - med hänsyn 

till att arme- och flygs tridskrafterna enligt hans mening 

vore mera m ångsidigt användbara än marins lridsk rafter

na samt på grund av armeslridskraft.crnas större uthiillig

het och flygstridskrafternas betydelse för luftförsvaret - 

lagt tyngdpunkten på armen och flygvapn et och följaki

ligen anse tt sig böra i dessa båda alternativ föreslå en 

särskilt stark begränsning av flollan". 

Med hänsyn till flottans betydelse icke blott för in

vasionsförsva ret utan jämväl för neutralitelens bevaran

de och sjöfartens skyddande har kommilten emellertid 

stannat vid ett förslag till flollorganisation, som i avse

värt högre grad än något av de ovan nämnda lägre alter

nativen är å gnat att tillgodose d e marina syn punkterna 

men dock innebär en väsentlig begränsning i förhållande 

till 1942 års försvarsbeslut Därjämte har kommillen ut

talat uppfattningen att man bör övergå till en flolta sam

mansatt av lättare fartyg. 

Från dessa ulg~:ngspunlder framlägger kommillen ett 

ers ä ltningsprogram, som dock icke är tillräckligt ens för 

att vidm.akthålla det år 1948 förefintliga hest[mdct av lätta 

farlyg. Dessutom utgår stödstyrkan under tioårsperio-
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dens lopp ur organisationen. Yid periodens slut i:ir allt

jämt möjligt all organisera tre av kryssare, jagare och tor

pedbåtar sammansalla eskadrar, Lvå ubåtsflottiljer samt 

mindre lokalstyrkor inom dc strategiskt mest betydelsc

fulla kLtslavsnilten. Som kommitten påpekar kommer 

dock en stark nedgång i antalet lälla enheter att inträffa 

under ;hen närmast efter :h 1958. Skall en flotta av den 

ungefärliga storleksordning, som förefinnes år 1958, bibe

hållas efler delta år, komma med hänsyn till denna ned

gtmg av scv~irt ökade anslag för nybyggnad av lälla far

tyg, alt redan dess/urinnan bli erforderliga. 

Genom fartygsbeståndets nedgång, ökat utnylljandc 

av reservpersonal och vi:irnpliktig personal ombord saml 

genom reduktioner och rationaliseringar i landorganisa·

tionen har det beräknats möjligt att i ieke obetydlig grad 

J ni n ska pcrsonalkad re rna. 
Även ifråga om kustartilleriets organisation föreshb 

avsevi:irda nedskärningar. Hemsö kustartilleriförsvar av

ses sålund i-l nedläggas. Dessutom ~ir kommitten av åsik

ten, att det territoriella luflvårnel bör överföras till ar

men. Slutligcn framhålles, att därest ett kustarlillcri av 

föreslagen omfallning skall bibehållas efter lioå rsperio

dens utgång kommer en avsevärd ökning av medelstill

delningen för materielomsättning att bli erforderlig efter 

denna tidpunkt. 
Totalt setl innebår således kommittens förslag dels 

atl marinens organisation kraftigt nedskäres uneler själva 

tio tn·sperioden, dels att marinen i dess helhet vid perio

dens slul försatts i clt sådant malerielläge, att slagkraften 

under dc närmast följande åren ];:ommcr alt kraftigt ned

gå, försåvitt icke omfattande åtgärder vidtagas. 

Marinens ledande organ. 

Försvarskommitten har icke funnit anledning atl vid

taga någon mera djup gående åndring i marinledningeus 

uuvarande organisalian ulan inskränkt sig lill en översyn 
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a v densamma i rationalise1·ings- och bcsparingssyftc. Så

lunda föreslås en klarare gränsdragning mellan marinsta

bens och kustartilleriinspeklioncn<; verksamllCtsområdcn 

så alt dels fJollans, dels för marinen gemensamma frågor 

berörande organisation, utbildning och personal samt ma

rinens OJH'raliva frågor och dårmcd sammanbångande 

förbindelse~1renden handhiggas inom marinstaben, medan 

sådana organisations-, u lbildnings- ocb personalfrågor, 

som uteslutande beröra kustartilleriet handläggas inom 

kustartilleriinspcktionen. Som~ följd härav föreslås, att 

befallningen som souschef i marinstaben som regel bör 

beklådas av en sjöofficer samt alt antalet kuslartillcrioffi

cerarc i marinstaben n1inskas. Yidarc kan nämnas, aH 

marinstabens underrättelsedetalj avses erhålla en av b c

redskapserfarenheterna vål motiverad först~irkning. 

Den successiva omläggningen av flollnn i riktning mol 

en lätt flotta med torpeden som huvudvapen har medfört 

en väsentlig ökning av inspektörens för torped- och ubåts

vapnen arbetsbörda. Med kinsyn härtill har det ansetts 

erforderligt alt fördela nåmnde inspektörs uppgifter på 

två befattningshavare, nåmligen inspektören lur uuerual

tenslorpedvupnel och inspektören för ubåtsvapnet. Erfa

renheterna från kriget ha visat, alt an~waret för krigsför

hercdelsem·betel bclriiffandc hjälpfartygen bör samlas hos 

en befattningshavare. Med hänsyn till att största antalet 

bjålpfartyg utrustas för minljånst lwr det ansetts lämpligt 

att härför avse inspektören för minsvepningsväsendeL 

Befattningen som inspektör för förbindelseväsendel före

slås utg<'1; i stället skall inslruktionsm~issigt stadgas, att 

chefen för marinstabens förbindclseawlelning äge r in

spektions rå lL i nom berört område. 

Marindistriktsorganisation en. 

J{ommitten fram h<'\ ller alt överv~igande skäl lala för 

att marindistriktsorganisationen alltjämt upprätthålles 

samt att i den nuvarande organisationen endast dc ånd-
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ringar vidlagas, som dels föranledas av vissa föreslagna 
ändringar i den Inililärterriloriclla indelningen, dels bli 
en följd av den minskade mar.inorganisalioncn. I själva 
verket bli emellertid de härav föranledda för~indringarna 
synnerligen betydelsefulla ur marin synpunkt. 

~ ordandskustens marindislrikt avses sålunda organi
seras endast som krigsmarindistrikt och dess stab upp
sältas först vid beredskap eller krig. Del för marindi
s t rik le l erforderliga krigsförbc rcdel s earbete t föru Lsä ttcs 
verkställas i marinledningen. öresunds marindis trikt 
uppgå r i Sydkustens marindistrikt, samtidigt utökas sta
ben i sis tnämnda distrikt med en officer avsedd alt hand
lägga ärenden rörande den marina verksmulleten i Öre
sund. De nuvarande marina försvarsområ dena utgå ur 
marindistrikten och tillföras miliUi.rområdcna. Yaxholms 
och Karlskrona försvarsområden avses alltjämt utgöra 
särskilda försvarsområden under det att Hemsö och Gö
tebor o-s skärgf1rds försvarsområdeu skulle samm.anslås 

0 L 

med omkringliggande lantmililära försvarsom.råden . Ft"trö-
sunds förrådsdepå utgår ur organisationen. 

I avsikt alt befria chefen för marinen från den di
l'ckla ledningen av lokala organ föreslås vissa för~ind
ringar ifråga om utbildningsanstalternas lydnadsstäUning. 
Marinens underofficersskola på Bcrga, smn f n lyder un
der chefen för marinen, skulle sålunda underställas che
fen för Ostkustens marindistril;:.t. Sjömansskolan i Karls
krona, som i militärt och administrativt hänseende lyder 
under chefen för Svdkustens marindistrikt m en i avseen
de p:"t utbildningen .direkt under chefen för marinen, kom
mer all helt underställas chefen för Sydkustcns marindi
slrikt. Slutligcn föreslås organiserandet av en för dc tre 
örlogsstationerna gemensam värnpliktsskola, som skulle 
underställas chefen för Karlskrona örlogsstation. 
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Floftans fartygsmaferiel. 

Fartygsmaterielen uppdelas i linjeflotla, reservflotta 
och hjälpflotta. Till linjeflottan hänföras flottan tillhö
rande fartyg i regel und c:· den tid, dc med hänsyn lill sin 
modernilet anses kunna ulnyUjas i operaliva förLand -
i allmänhet omkring två tredjedelar av fartygens totala 
Ji:vsli:i.ngcl. Till reservflottan räknas flottans fartyg under 
JHcrslåcndc del av den Lotala livslängden. Till hj~ilpflot
tan höra slutligen sam Lliga vid försvarsberedskap eller 
k rig frttn handelsflottan ianspdtktagna fartyg. 

Kommilten har räknat med följande normala livs
längder: 

Fartygsslag 

Pansarskepp .... .... . .. . .. .......... . . . 
Kryssare . ......... . .. . ....... ........ . . . 
Minfartyg ..................... . 
J aga re... . . ..... . ... .. .......... . . . 
Kustjagare ........ . ... .. .. . ... . 
Torpedbåtar, större ................ . 

l 
)) 

Ubåtar .. 
Kustubåtar . 

mindre .......... .. . 

Minsvepare, större ...... . ... .. .. .. . 

" mindre 

Normal livslängd i år 

Linjeflottan l Reservflottan l Totalt 
---

l 

24 J2 36 
21: J2 36 
24 J2 36 
20 JO 30 
J6 8 24 
15 8 23 
JO JO 
J8 J8 
18 J8 
20 JO 30 
lO 5 J5 

I jämförelse med hittills vedertagna normer innebär 
detla, aU ubåtarnas totala livslängd minskas med tre år ; 
i stäHel kvarstå de under hela sin livslängd i linj eflotlan. 
För dc större torpediJåtarna, rörande vilka erfarenhet 
självfallet saknas, bar förslagsvis räknats med 1G år i 
linjefiollan och åtta år i rcscrvfloltan. Slutligen föreslås 
något avkortad livslängd för ett anlal jagare och kustja
gare, som fårdigbyggts vid sådan tidpunkt, att det icke 
vari L möjligt alt därvid tilh1mpa erfarenhetema fdm and-
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ra världsl[I'J.get ocl1 SOlll l t 1· · 1 o , c essu om s 1t1ts 1art under neu-
tralitetsvak ten. 

Kommilten framhc1llcr, att sjöförsvarets effekt är helt 
beroende av fl ottans fartygsbestånd. Förutsättningen för 
att_slörst~ möjliga effekt skall kunna utvinnas ur organi-
3alwnen ar en planmässigt ordnad och kontinuerlig för
nyelse av fartygsmalericlcn. Med hänsyn till bl a dessa 
sk~_l h~r kommitten ansett sig böra framlägga en plan för 
ersattn,ngsbyggnad för en tioårsperjod framåt och beräk
na mot denna plan svarande årskvoter för ersii ttnings
bvggnad av örlog·sfa rtvo· .;..._ ._ - ... o· 

. J~ommitten utg[Jr från linjef'lottans fartygsbestå nd den 
1 JUli 19-t8, vilket inberäknat nu under byggnad varande 
enheter beräknas om f a t la: 

3 hitta kryssare 
l minfartyg 

12 Jagare 
6 kustjagare 

21 torpedhå tar, mind re 
1:5 ubåtar 

!) kustubä la r 
18 Ininsvepare, större samt 
2-! minsvepare, mindre. 

Med de av kommitten beräknade livslängderna höra 
följande fartyg under perioden 1948- 1958 avföras u r 
linj eflottan: 

4 jagare 
2 kustjagare 

15 torpedbåtar, mindre 
6 ubåtar 
4 minsvepare, större samt 

2,1 minsvepare, mindre. 
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För att vidmakthålla 19-!8 års fartygsbestånd skulle 
sj älvfall et erfordras e1~ ers ä ttningsbyg~~1ac~ n~otsv~rande 
den ovan angivna avgangen. Under hanvisning till den 
brist på materiel och arbetskraft, med vilken m åste räk
nas under de ni:irmaste åren, samt Lill ·önskemålet om en 
begränsning av försvarsutgifterna har kommitten emeller
tid ansetl sig böra räkna med en något Emgsammare er
sättningsbyggnad u nder tioårsperioden . Utöver medel för 
ersättningsbyggnad har kommilten avsett omkring 10 mil
joner kronor för att fullfölja ombyggnaden av Ehrcn
sköld-jagarna till snabba minsvepare samt för alt n.oder
nisera ett antal lätta fartyg, som beräknas kvarstå i l inje
flottan efter 1958. Slutligen har 1 miljon kronor per å L' 
avsatts för forsknings- och försöksverksamhet. 

På grundval av dessa synpunkter har kommitlen 
framlagt ers ä ttningsbyggnaclsprograrn för tioårsperioden 
1948/19~9--1957/1958 : 

2 jagare samt påbörjande av ytterligare 2 62,3 milj. kr .. 
12 torpedbåtar, större •••• • •• ••••• o. o ••• -18,0 » » 
iJ torpedbå tar , mindre . . .. .. . ........ ... 5,0 » » 

6 ubåtar . . .. .. ..... . ... . .. . ....... .. .. 48,0 » \' 

6 1ninsveparc, mindre .... ... . . ... . . .... 5,5 ;;. » 

Modernisering av äldre farlyg . .. ....... 10,0 » » 
Försöksverksamhet •••••• • o •••••••••••• 10,0 » » 

Summa 189,0 milj . kr. 

Kommitten k ommer sålunda fram till ett ers ä tinings
byggnadsanslag av i medeltal 18,9 milj. kronor p er år. 
Anslagen äro s lörst under periodens första år och minskas 
därefter successivt, så att de nå sitt mininnun vid perio
dens slut. 

Efter genomförandet av detta program skulle linje
flottan denL 30/6 1958 omfatta följande fartyg (jfr tablå 1): 

3 lä Ua kryssare 
1 minfartyg 
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10 jagare (därjämte 2 under byggnad) 
4 kus L.i agar e 

12 torpedbåtar, slön·e 
1 O torpedbåtar, mindre 
15 ubåtar 

9 kus tubtt tar 
14 mJnsvqlarc, större samt 

G minsvepare, mindre. 

TABLÅ 1. 

Strid:;j'artygsbeslåmlets utveckling under tioårsperioden. 

Fart. best. Avgång Ko mm . Fart. best. 
l /7 1948 tioårsper. 30/6 1958 

Fartygstyp ny' 

Linje !Reserv Linje !Reserv 
bygg' 

Linje !Reserv n ad 

l Pansarskepp. .......... .. . - 5 - 4 - - l 

Kryssare .... ... .... ... ... 3 l - l - 3 --

Minfartyg ... ......... .. . . .. l l - l - l -

J ag are ..................... 12 l 4 l 2') lO') 4 

Kustjagare . .... ....... .. . 6 - 2 - - 4 2 

Torpedbåtar, större ... - - - -- 12 12 -

)) mindre ... 21 - 15 - 4 lO -

Ubåtar ..................... 15 - 6 - 6 15 -

1 Kustubåtar . . . . . . . . . . . . . . . 9 - -- - - 9 -

Minsvepare, större ...... 18 2 4 2 - 14 4 
)) mindre ... 24 2 24 2 6 6 -

Summa l 109 l 12 l 55 l Il l 32 l 86 l 11 

1 ) Därtill 2 påbörjade. 

Detta resultat kan vid första påseende synas godtag

bart utom i vad avser mindre minsvepare men är med 

hänsyn till den stora avgången av fartyg 1958- 1960 i 

~j äh a verket långt ifrån tillfred ss tiillande, vilket fram

går av det av konteramiral Ericson avgivna yttrandet. 
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i\Ied hänsyn till kravet på hög krigsberedskap förut

sattes i 19-12 i\.rs försvarsb eslut fredsrustning och depå

förläggning av fartygen i så stor utsträckning som. befmms 

möjlig med hänsyn till personalens omfattning. Kommit

len åter har räknat med en begränsning av fredsrust

ningarna till vad som ur utbildningssynpunkt måste anses 

-oundgängligen nödvändigt. På grundval härav har upp

gjorts en kombinerad rustnings- och undcrhållsplan, som. 

i princip förutsätter, att cirka en tredjedel av fartygsL e

ståndet hålles ruslat i fred, medan :'Herståendc 1vå tredje

delar äro avrustade i baserna. Av de avrustade fartygen 

avses omkring hälften skola hållas i materielberedskap, 

medan den andra hälften, som i huvudsak skulle om.

fatta reservfloHans fartyg, avses vara upplagd. 

Dc rustade fartygen skola sammanföras till en öv

ningsflotta (kustflottan). För lokalstyrkor avses endast 

smärre förband, som erfordras för viss specialutbildning 

eller andra särskilda ändamål. 

Basorganisationen. 

Kommitten förutsätter, att primära basområden även 

i fortsältningen skola finnas i Stockholms, Göteborgs och 

Karlskrona skärgårdar. Därjämte räknas med ett begrän

sat antal sekundära baser företrädesvis avsedda som n1.er 

eller mindre tillfälliga operationsbaser vid krig. 

Av stor vikt är, att kommillen förordat omfallande 

åtgiirder för all under deras uppehåll i baserna b ereda 

farlygcn ökat skydd mot flyganfall och mot fjärrverkan

de vapen. Till dessa åtgärder höra anordnande av i berg 

insprängda fullträffsäkra fartygslunnlar, av vilka vissa 

böra anordnas såsom dockor, insprängning av viktigare 

verksladsanläggningar och förråd i berg, spridning av 

fartyg och anhiggningar inom varje basområde, maske

r ing m m. 
Beträffande örlogsstationer, örlogsdepåer och varv ha 

icke framlagts några förslag av principiell betydelse. 

Tidskrift i S jöväsendet. 2 
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Flottans personal samt utbildning. 

För all hålla ned organisationskostnaderna har kom
milten räknat med att reducera den fast anställda p er
sonalen och läcka behovet av utbi ldat befäl i krigsorga
nisa tionen genom ökat ianspråktagande av personal lill
llörandc flottans reserv och värnpliktig personal. Far
tygsbeståndets nedgång samt vissa ralionaliscringsålgör
dcr ha gjorl del möjligt att vidlaga ytterligare vissa r e
duktioner. 

Kommiltens förslag till personalslater för floHan även
som läget under budgetåret 19 17/1 D 18 framgå av nedan
sltlCndc tabell: 

Personalkategori Stater Kom m. 

l 
Minskning 19-±7 /48 förslag 

Officerare . .. ········ ············ ······ 5S6 511 75 
Underofficerare 1,591 1.210 381 
stamunderbefäl . . . . . . . . . . . . . . 2,465 l ,889 576 
Meniga 1,590 1,090 500 

Summa l 6,2)2 4,700 1,532 

Genomförandet av minskningarna underlättas i hög 
grad av att avsevärda vakanser f. n. förefinnas. Det be
räknas dock, att 5 regementsofficerare, 12 kompanioffi
cerare och 2-1-! underofficerare mftslc överföras på över
gångsstat eller på en provisorisk reservstal fr o m bud
gelåret 19-19/1950. 

I ::mslulning härtill kan nämnas alt det Lotala tu·sbe
hove l värnpliktiga h a r beräkna l s till 2,900. 

Kommillen har icke funnit anledning föreslå några 
~i_ndringar i sjökrigshögskolans eller sjökrigsskolans or
ganisationer. 

Del nu tillämpade systemet för utbildning av fast an
ställt manskap samt underofficerare anses ha fungerat i 

l 
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storl sel l ti llfredsställ ande. De seuasle tirens utveckling 
av stridsmedlen gör del eineHerlid nödvändigt atl söka 
ytterligare rationalisera del fast anstä llda manskapels ut
bildn ing i syfte atl få fram mer yrkeskunnigt undcrbeb.J. 
Av flera skäl har kommilten dock icke funnit det möjligt 
att framlägga elt definitivt förslag till lösning av denna 
fråga ulan utg:'\r från a lt densamma utredes så snart för
utsä ttningar härför fö religga. 

Ifrflga om dc värnpliktiga föreslår kommitlfn avse
värda förändringar, fri.imsl en minskning av tjänstgörings
tiden till 11 månader. Della kommer vid flottan all med
föra vi ssa svårigheter med hänsyn till kravel på konti
nuerlig bemanning nv fartygen. Kommillen har därför 
fo··rcslagit övero-ånr1 till ett helt nvtt inkallelse- och ulhild-... ..._ n t"l .., 

ningssyslcm, som innebär all dc värnpliktiga årligen in
kallas i omgfmgar, som successivt avlösa varandra. Samt
liga v~irnpliktiga genomgå först en 2 m:"madcrs grund
läggande utbildning i land, varefler flertalet direkt sjö
kommenderas. En mindre kontingent avses efter den 
gru ndhiggande utbildningen erh:tlla 3 manaders vidare
utbildning (yrkesutbildning) innan dc sjökommendera<;, 
vilket för n tsä lles ske sam tidigt med all n ii s l a omgång 
icke vidarentbildade vi.irnpliktiga embarkera. 

Som cll led i rationaliseringen av viirnplildsnthil<l
uin gen föreslås, alt den grundliiggnndc utbildningen i 
land ordnas centralt vid en till Karlskrona förlagd, för 
dc tre örlogsstationerna gemensam vii.rnpliktssko]n. 

Del ovan skisserade syslcmct innebär givetvis, at l 
far tygen få byta en mindre del av sin bcs~itlning flera 
gånger om fn·ct. De vi.irnpliktiga, som embarkera Hl 
emellertid vid ombordkomslen se fartygel i funktion lin 
alla delar och her~iknas di.i.rigenom kunna relntivl snabbt 
sätta sig in i farlygs- och stridstjänslen. 

Kommillen bedömer, att fartygens stridsberedskap 
genom del föreslagna systemet kommer alt under hela 
året kunna hfdlas vicl en relativt god och jämn nivå. 
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Kustartilleriet. 

Som tidignre omn~imnts räknar kommitten med alt 

Hemsö kustartilleriförsvar skall nedläggas, vilket föreslås 

ske vid periodens mitt. Som en följ d härav indrages ll~ir

nösands kustartilleridetaehement redan i p eriodens bör

jan. Yissa delar av det i kustartilleriet ingående luftvär

net föreslås överföras till armen. I anslutning bärtill re

duceras kustartilleriregementenas organisation. Efter ge

nomförd omorganisation kommer kustartilleriet al t om

fatta: 

S!oddwlms kustartilleriförsvar med Yaxholms kus t

artilleriregemente; 

Gollands kustartilleriförsvar med Gollanels kustar

tillerikår; 
Blekinge kustartilleriförsvar med 1\:.arlskrona kustar

tilleriregemente sam t 
Göteborgs kustartilleriförsvar med Älvsbo rgs kustar

tilleriregemente. 
Ifråga om kustartilleriförsvarens organisation i stort 

förutsätter försvarskommitten ingen förändring. 

I samband med nedskärningarna ha föreslagits rela

tivt betydande reduktioner av den fast ansl~illda per

sonalciL 

Kommiltens förslag till personalstaler ävensom läget 

år 19-17 framgå av nedanslående tabell: 

Personalkategori 

Officerare .. . . ...... . .. . .. . .. . . ...... 

Underofficerare . . . . . . . . . .... . ... 

l Manskap ...... ..... . ......... 

Summa l 

Stater 
7/ 19-t 48 

285 
51+ 
982 

l ,781 l 

[11in sknin<> i Kom m. 
f örslag b 

23+ 51 
403 111 
759 223 

1,396 l 385 

En följd av kaderminskningen är, at t viss personal 

fr o m budgetUret 19·19/ 1950 m:"tsle överföras till över-

gångss tat eller reservstat, nämligen 5 regementsofficerare, 

15 kompaniofficerare och 105 underofficerare. 
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Slulligen kan nämnas, att kustartilleriels sammanlag

da årsbehov av värnpliktiga har beräknats till 1,625 man. 

Ifrttga om utbildningen ha icke framlagts några för

slag av principiellt intresse . 

För materielanskaffning har avsatts i medeltal 2,9 

milj. kronor per år. Dessa medel avses för anskaffning 

av modern elclledningsmateriel, ombestyckning av n~tgra 

lätta batterier m. m. Dessutom färdigställas under perio

den de fartyg, som nu befinna sig uneler byggnad, jiimte 

ytterligare 3 minutläggare och 1 vedettbåt. 

För marinen gemensam personal. 

Behovet av intendenturofj'icerare har av kommitten 

heriiimats till 65 (förutom fänrikar) eller 10 mindre än 

i nuvarande organisation. Som följd hi:irav beri:iknas det 

bli nödvändigt alt överföra 5 beställningshavare till en 

övergångsstat eller provisorisk reservslat 

Med hänsyn till den tekniska materielens alltmer kom

plicerade natur har kommitten icke haft något att invän

da n1.ot en viss mindre ökning au mariningenjörkåren. 

ökningen förutsättes genomföras successivt under perio

den efter för varje budgetår verkställd prövning. I slut

läget skulle mariningenjörkåren kunna omfatta högst 110 

beställningar, j ~imfört med nuvnrande 105. 

För marinläkarkårens del innebär försvarskommit

tens förslag en ökning med 2 beställningar eller från nu

varande 19 till 21. 

Flygvapnet. 

. Enär kommiltens fö r slag rörande flygvapnets organi

sahon kommer att återverka på sjöförsvaret, hsr det an

setts nödvändigt a t t här i korthet heröra desamma. 

Som bekant skulle enligt 1942 års försvarsbeslut en 

särskild marinflygeskader uppsättas. Denna eskader har 

r edan utgått ur organisationen och återfinnes ej heller i 
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kommiltens förslag. 1\H7 tn-s riksdag har fallat b eslrll om 
all lv tl bomhflolliljer samt fjbirrspaningsflottiljcn skol a 
omorganiseras till jaktflottiljer. Kommilten utgår från 
att denna förskjutning från bomb- OL"h spaningsförband 
till jaktförband ~kall fullföljas samt räknar därutöver 
med all en av dc [Herståendc atlackflolliljcrna skall om
Yandlas till natljaklflottilj. Siulligen föresl ås , atl en spa
ningsflottilj (F 2) samt en atladdlotlil.i skola indragas. 

Tillsammans innebära riksdagens besJul och kommit
l{·ns förslag, ait spaningsförbanden reduceras p å e l!. ödes
digert sätt, nämligen med iL"kc mindre än -1;~ '/c i förll~tl
bndc till 1 \JI2 års förwarsordning. 

Konteramiral Ericsons särskilda yttranden. 

1\ommiilens förslag är i ålskilliga och därtill mycket 
bclvdclscfulla hänscenden otillfredsställande. Del inne
bär·, alt försvarsorganisation e n m:"tste skäras ned i en ut
slräd:ning, som i icke ovåscnllig grad minskar dess cffek
liYit~l. I)cn föreslagna inskränkningen i malerie]ansla
acn hcg·rönsar möJ'liohetcn att dels upprätlhålla nuvaran-::-, ... . n 
dc malcrielstandard, dels anpassa denna efter den lekni
ska HlV eL"kling, som redan ägl rum och kan förvänlas 
fortsälla under av kommillen berörd tio:"lrsperiod. Det 
m[tslc också understrykas, alt ett synnerligen allvarligt 
mal.erinlhige, i va rje fall för marinens del, konuner atl 
inlriHfa omedelbart e/ler ovannämnda tidsperiod, därest 
icke sörskilda materielanslag tillkomrna under densamma. 
Krigs- odt beredskapserfarenheterna ha i kommitlcbc
tänkandcl icke vtmnit tillräckligt beaktande, vilke t synes 
vara ell av dc väsentligaste skälen lill alt medelsbegräns
ningen i första hand drabbat marinen. 

Under hänvisning till bl a ovan nämnda skäl har 
ko mm il ten s mar i n e sakkunnige, konteramiral Ericson, av
lämnat ett särskill yllrande, som innehåller de vb1scnlli-
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n·asle av dc erinringar, som fr[ln marinens sida måslc rik
~s mot kommittens förslag. Yttrandet är uppdelat i två 
avdelningar, av vilka den första behandlar för hela för
svaret gemensamma frågor, medan den andra upptager 
spörsmål av renl marin karaktär. Sistnämnda del utmyn
nar i etl modifierat förslag till marinorganisa tio n. 

Gemensamma frågor. 

Ifråga om kostnaderna framh å lles, alt konunillen ta
git för mycke t intryck av dc ckonorniska faktorerna och 
a tt försiktigheten borde ha bjudit alt icke utgå från för
utsättningen av en kommande fredsperiod av icke alltför 
obetydlig längeL Som en allernativ lösning av problemet 
framh :"lllcs möjligheten all i avvaktan på en stabilisering 
av det politiska läget och på en förhällring av de ekono
miska förulsbillningarna bibehålla försvarets organisalo
riska ran1 och l.;.oncentrera den materielanskaffning, som 
kan äga rum, till de viktigaste områdena. Denna väg in
nebär visserligen en anhopning av en del ofrånkomliga 
materielanslag till en senare tidpunkt men synes i nuva
rande tv~wgsläge vara den enda praktiskt möjliga. 

Den allm~inna och mera genomgripande modernise
ring av försvarsväscndet, som otvivelaktigt är av krigs
erfarenhelerna påkallad, måste komma till stånd så snart 
ekonomiska odt andra förutsättningar h~irför föreligga . 

Under hänvisning till betydelsen av intim kontakt 
mellan statsledning, militär ledning saml ledningarna för 
civilförsvaret och den ekonomiska försvarsberedskapen 
föreslås skapandet av ett /örsuarsrcld, vilket vid krig hör 
övcraå till ell J.:ri&fskabinctl e d. I försvarsrådet böra in-n •J 

gå bl a reacrinf'schefen, dc statsråd, som i sin verksamhet ~ .._., 

handlägga frågor, vilka ha särskild betydelse för landets 
försvar, saml den av kommilten föreslagna försvarslcd
Dingcn. Begeringen få r härigenom så väl i fred som krig 
omedelbar och konlinnedig tillgång till allsidig sakkun
skap för alt kunna bedöma det totala krigets olika faser. 



Behovet av samuerkan och växelverkan mellan för·
SYarsgrcnarna understrykes med skärpa. I anslutning 
härlill framhålles risken för att marinen som följd av 
olillräddiga anslag kanuner all förlora förntsällningarna 
för dylik samverkan. 

Beträffande f1yguapn el framlägges åsik ten, att utök
ningen av antalet j aktförband i allt för hög grad skett på 
bekostnad av attack- och spaningsförbanden. Framföe 
allt synes det med hänsyn till krigs- och beredskapserfa
renheterna mindre välbetänkt att ytterligare reducera 
vårt redan nu otillräckliga spaningsflyg. D~irji:imte upp
ställ as såsom ofrånkomliga krav, att för samverkan med 
flottan specialutbildade flygförband skola stå till förfo
gande samt att minfällnjng från luften skall kunna ut
föras. 

Marinorganisationen. 

Granskning av kommittens förslag. 

l'nledningsvis konstateras i denna avdelning av amiral 
Ericsons yttrande, att kommitten framhållit floltans be
tydelse icke blott för invasionsförsvaret utan j~inl\'i.il föL· 
neutralitelens bevarande och sjöfartens betydelse och 
därigenom ifråga om marinen kanunit fram till en mål
sättning, som i stort sett legat till grund även för HH2 års 
försvarsbeslut. Kommilten har dock icke dragit ut kon
sekvenserna härav, då den låtit anslagsminskningarna 
si:irskilt hårt drabba marinen. Den som följd h~irav fram
tvingade försvagningen av stridsfartygsbeståndet framgår 
av efterföljande diagram. Detla utvisar förändringarna 
i lin j efloltan dels enligt kom mittens, dels enligt ami ra l 
Ericsons förslag, vilket kommer att behandlas längre 
fram, under förutsättning att ingen ersättningsbyggnad 
äger rum sedan respektive byggnadsprogram för tioårs
perioden genom.förts. 

Diagrannuet utvisar tydligt dels linjeflatLans försvag
Ding under tioårsperioden, dels den katastrof, som hotar 
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efter HJ58. Under åren 1958- 1!)60 skola nämligen 1 krys
sare, 2 jagare, 1 kustjagare, 3 mindre torpedbåtar, !) ubå
tar och 2 större minsvepare avföras ur linjeflollan. Lä
get i'tr 1958 är betänkligt, dels i och för sig, dels emedan 
övergång till en lält flolla, vilket kommitlen förordat, 
krävct· att fartygens minskade storlek och individuella 
slagk•·aft kompenseras genom en ökning av anlalct en
heter. 

Med hänsyn till dc betydande uppgifter, som kom
millen pMäggcr flottan, torde tanken ursprungligen ha 
varit alt ersätta det fåtal större enheter, som ingfn· i flot
tan, med clt större antal mindre enheter. Som följd av 
del intryck kommillen erh[dlil av överbefälhavarens av
v~igning i de tidigare omnicimnda lägre alternativen har 
e m ellertid slutresulla le t i sli:illel blivit, att Litalet slörre 
enheter ersaits med ett fåtal mindre sådana. 

Med anledning härav har amiral Er·icson funnit det 
nödvåndigl alt heröra de av öve•·befälhava •·en anforda 
motiven för nedskärningen av flottan nämligen krias-

.._ ' ..__ b 

och h,crcdskapserfarcnhcterna, Sveriges militärgcografi-
s l.;:a förhållanden samt teorien, alt vårt folk vid krig som 
sannolikt alternativ mttsle räkna med att inom eget Lerrilo
l·ium kämpa mol en överlägsen, invaderande motståndare. 

Det Lm·dc i clctta sammanhang vara tillräckligt att 
konstatera, att granskningen lett fram till resultatet, att 
varken krigs- och beredskapserfarenheter eller v~l. ra mi
litärgeografiska förhållanden ge något underlag för en 
nedvärdering av marinens betydelse i det svenska för
svaret. 

Den grundläggande principen för ett svenskt försvar 
har angivits vara att genom segt motstånd vinna den tid, 
som erfordras för att hj bi lp utifrån skall kunna anlända. 

Genomförandet av den ovan framlagda grundHiggan
de försvarsprincipen kräver ett allsidigt sammansalt riks
försvar, präglat av rörlighet och i stånd att upplaga mo t
slåndet i ett tidigt skede. 
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För all lösa sin del aY uppgifterna m åste marinen 
llledelst sjöstridskrafter i samverkan med flygs tridskraf
ter, kustart iller i och mineringar hygga upp ett seg l djup
försvar gentemot kustinvasion. Della f'ör<>var· m~l.sle vara 
så beskaffa t, att det alltefter li.igcls växlingar snabbt kan 
omgrupperas i väntade anfallsriklningar. 

Upprbillhållandet av s.iöförbindelserna till ullandel 
kräver tillgång på eskorlslyrkor, vilka äro i stånd all 
skydda sjöfarten Mminslone inom våra egna kustfarvallen 
och nä rmast ulanför dessa heli:igna havsområden. För 
skydd et av kustsjöfart erford ras sjöstridskrafter, vilka 
till v~isentlig del kunna vara av lokal karaktär, jämte 
kus tartilleri, mineringar ocll flygstridskrafter. Dessutom 
kräves ett betydande anial hiLLa fartyg med lämplig ut
rustning för minsvepning, ubåtsjakt, bevakning, sjöfarts
kont roll m. m. 

Sjöstridskrafterna m~tsle vidare vara i slånd all ut
föra vissa offensiva operationer såsom molanfall mol 
fientliga raidslyrkor, anfnll på fiendens underhållsirans
porter samt utläggning av offensiva mineringar. 

De operativa sjöstridskrafterna måste vid lösandel av 
dessa uppgifter tilLmätas den oj~imfödigl största betydel
sen. Anledningen härtill är deras i förhållande till lokal
styrkorna mera mångsidiga användbarhet, större rörlig
h e l och slagkraft samt större uthållighet. 

Till sjöstridskraflcrnw; fö rfogande måste slutligen sltt 
ett sysl em av väl belägna och starkt försva r ade basom
råden. 

Under hå1wisning till dessa sammanfallande synpunk
ter framhåller amiralen som sin uppfattning, 8tt del ~1r 

oriktigt alt på sätt som kommiLLen föreslår reducera flot
tans anslag till ersällningsbyggnad. Dessutom är del fö
reslagna nelläggandet av Hcmsö kustartilleriförsvar icke 
godtagbart, hl a emedan del lämnar flottan utan försva
rad has på den långa Xorrlandskusten. 
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Förslag till modifierad marinorganisation. 

P!ottan. 

På grund av de sk~il, som anförts i det föregacnde, är 
reduktionen av linjefottans farlygsbestånd icke godtagbar. 
Framför allt skulle higet under året närmast efler 1958 
bli ohållbart, vilket framgår av det tidigare framlagda dia
grammet. 

Ersättningsbygnaden måste sålunda hållas uppe, var
vid den ledande principen bör vara att kvantit ativt bibe
hålla 19-±8 års fartygsbcstånd. Samtidigt böra ansträng
ningarna inriktas på att skapa efter den moderna tekni
ken avpassade nya vapen och fartygstyper. Med hänsyn 
till den snabba och delvis ovissa tekniska utvecklingen 
frbi.mst på atombombens och de fjärrstyrda vapnens om.
r:'\de anses det herälligat att under perioden nnslå med 
byggande av slörre fartyg. Komplettering av det lälta far
tygsbeståndet hör ske på sådant sätt, att tre eskadrar kun
na uppsältas samt alt minskning av antalet ubåtar, n'lin
svepare och mindre torpedbåtar undvikes. 

' 
Från dessa utgångspunkter föreslås följande er-

sältningsbyggnadsprogram för tioårsperioden 1918/ 1949 
--1958: 
-1 jagare saml påbörjande av ytterligare 2 15!,0 milj. kr. 

18 torpedbåtar, större . .... ... .. . . ..... . 72,0 » » 

1L1 torpedbåtar, mindre . . ... . ........... . 23,0 » » 

6 ubåtar samt påbörjande av ytterligare 5 88,5 » » 

2 minsvepare, större, påhörj ad e . . ..... . G,O » » 

2G minsvepare, mindre .... . ............ . 25,5 » » 

Modernisering av äldre fartyg ... ...... . 10,0 » » 

Försögsverksamhet . .. . ............... . 10,0 » » 
Särskilda konstruktionsarbeten .. . . . .... . 2,5 » » 

----------------------
Summa 393,5 milj. kr. 

Ersättningsbyggnadsanslaget bör sålunda utgå med i 
medeltal 39,4 miljoner kronor per år i stället för av kom-
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mitten föreslagna 18,9 miljoner. Som jämförelse k:m 
framhållas , att 19-!2 års försvarsbeslut räknade med clt 
årligt nybyggnadsanslag av :H5 miljoner kronor, viikel om
räkna t till 1917 å r s priser m o h va ra r cirka ·1-± m i l j o ner 
];:ro nor. 

Efter genomförande av d.r.lla program sknllc linje
flottan den 30/G 1958 omfa tla följande fartyg: 

3 kryssare (Gotl a nd avföres 1958) 
1 minfurtyg 

12 jagare 
-± kustjagare (avföres 193R) 

18 torpedbåtar, slörre 
20 torpedbåtar, mindre 
15 ubi"llar 

9 kustubåtar 
1,1 minsvepare, större samt 
26 minsvepare, mi n d re. 

Dessulom skulle 2 jagare, 5 ubåtar och 2 större min
svepare befinna sig under byggnad för att ersätta mot
svarande farlyg, som 1959 utgå ur linjefloUan. Kryssa
ren Golland hör överföras till reservflottan under loppet 
av år 1!>58; frftgan om fartygels ersiHUmde med ett större 
eller flera mindre farlyg måsle därför upptagas till pröv
ning i god tid före nämnda år. 

Utförda preliminära undersökningar ge vid handen, 
att det uppställda progrummel kan fullföljas inom den 
avsedda Liot1rsperioden , en~1r endast en mycket ringa pro
cent av skcppsbyggnadsind u st r i en behöver tagas i an
språk. Förutsättningarna h~1rför äro bl a att mojligbe
tcrn a för materialanskaffning och tillgången på arbets
kraft ej avsevärt försämras samt att en stegring av bygg
nadsomfånget äger rum mol periodens slut. 

Denna ökade ersättningsbyggnad medför, atl behovet 
av personal på aktiv stat vid tioårsperiodens slut översli-
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ger del av kommillen angiv n a, varför kadenninskningar
na i förhållande lill innevar ande års staler begränsas ti ll: 

officerare .. . ..... -1;} (mol kommillens 75) 
u ndcroffic cra re .... 290 ( » » :381) 
undcrbcf~il . . . . . . . . -100 ( » » 57 G) 
lllCninga . . . . . . . . . . 360 ( » » 500) 

lhrulövcr fötcsl{ts, alt anlalel värnpliktiga öl.:rrs fr:\u 
2,900 till 3,200 per ftr. 

Kustartilleriet. 

Som tidigare framhi'dlils hör Hemsö kuslarlillcriför
svar kvarstå i organisationen. i\Iaterid och hcfi1stningm· 
böra srtlunda underhållas i full omfattning och personal 
utbildas för försvarsanstalternas bemanning. Dessalom 
bör viss ombcslsckning ske, varvid del har r~iknals med 
a l l pjiiser fn'ln utrangerade pansarskepp skulle kunna u l
nyt L j as. 

De av kommillen anförda skälen för överföriug av 
vissa •delar av marinens luftvärn till armen ha icke an
setts biirandc. Denna fd\ga föresEts därför upptagas lili 
förnyfHi allsidig priivning. I avYaktan l1ärpå har rö.knafs 
med ~il luftvärnet åtminstone tillsvidare i nuvarande om
fattning böe kvarsta Yid kustartilleriet. 

Härutöver har föreslagils viss ökad materielanskaff
ning omfathmdc hl a ett antal medelsvåra aulamaliska 
sjöfrnntspHiser samt en minutläggare. 

Dc föreslagna C1tgiirderna medföra, att behovet aY 
personal på aktiv f'lat vid tioursperiodens slut kommer 
att överstiga det av kommitlen l~erälowde. Kaderminsk
ningarna böra sålunda förhftllande till innevarande års 
stater begränsas Lill: 

officerare ••••••• o :1 L (mot kom mi ttcns 51) 
underofficerare .... 00 ( >> » 111) 
underbenil . ....... 105 ( » » 151.)) 
meniga . . ........ -10 ( » » G7) 
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\'ärnpliklskonlingenten bör i anslutning till föreslag
na ändringar i organisationen ökas med 350 nwu eller 
från l ,G23 till 1,975 man. 

I förhållande lill kommillens förslag innebår den av 
amiral Ericson föreslagna organisationen en hältre n.v 
vä gning mellan materiel- och organisationskostnader till 
förm ån för marinens effektivitet. 

Med sbirpa måste emellertid nndcrstrykas, alt för
slaget endast avser all bibehålla marinen vi<l den mini
mistyrka, som erfordras under förutsällning, aU kommit
tens relativt optimistiska syn ptt det politiska Higct ocb 
dess framlida utveckling i fortsältningen visar sig van1 
rikti g. En skärpning av läget måsle ovillkorligen föran
leda åtgärder, som gtl utöver det framlagda förslaget. 

Marinens militärpedagogiska verksamhet 

SlräYan nll höja arbelslri\·seln och arhetseHcktivilelcn kan 
inom s\·ensl-:a flo l ta n JJ~·gga p a en god och förpliktande tradi
tion. Långl innan denna strävan kommit till allmänt och mål
llled\·elet ullryck inom rivila och militära organisationer yare 
sig här i SYerige eller utomlands, hade dessa prohlem gjorts 
till förem;l.l för systematiska och metodiska studier inom sven
ska mnrinen. Det kanske mest påtagliga uttrycket för detla 
är marinens mililiirpedagogiska Yerksamhet, vilken s;edan 19J2 
fö reträdes av elen Yid KAl grundade militärpedagogiska de
taljen. 

Tidigare (framför .alll uneler 1920-talet) hedreys den mili
tärpedagogiska yei·ksamhcten huvudsakligen i fonn av och i 
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anslutning ti ll s k mili tärpedagogiska kurser, som 'efter exem 
pel från flottan även an ordnades vid armen i nära samverkan 
med de fo lkliga intresseorganisation erna. 

Konkreta resulta t a v dessa k urser äro init iativen till per
sonal vård, upp l y s ni ngsvcrksmnhet, reformerad officers utbild
ning, personaluttagning m n1. 

Verksamhelen har u tformats i anslutning till den veder
tagna delmitionen av pedagogik som >>en mångfald vetenskaper, 
alla inställda på det p1·aktiska syft et att åstadkomma socialt 
önsk\·ärda förändringar hos individer och grupper». I prakti
ken har det militärpedagogiska arbetsområdet därvid begrän
sats till att omfatta sådmu, åtgärder, vilka genom fostran och 
utbildningsmetodik avse att befordra arbetstrivsel och arbets
effektivitet i mi litärtjänsten. Utvecklingen på detta område är 
nära förhunden med namnen Göran 'Wahlström, E rik Ander
berg, Allan Cyrus och Hjalmar Åström, vars insatser fä>r den 
mililärpcdagogiska verksamheten varit av grundläggande och 
avgörande betydelse. 

De militärpedagogiska uppgifterna ä:ro i dag följande: 

Lcdarcnlbildning för militärbefälet i den mån den inne
här studier i människa- och samhällskunskap. 

Personalurval i form av personaluttagning med utnyttjande 
av arbetsanalyser och medicinska och psykologiska 
prov m m. 

Medborgarfostran för bcfiil och m~:oniga i fonn av allmänt 
medborgerliga studier. 

YrLcsväglcclning på grundval av personalullagningen. 

Forskning i fonn av trivselundersökningar, rarbetsanalyser, 
konstruktion och kontroll av prövningsmetoder samt 
utformning och kontroll av utbildningsmctodcr. 

Utbildningen i människa- och samhällslmnskap för mili-· 
tärbefälet tillgodosågs redan under 1920- talet genom dc s k 
milittirpcdagogiska kurserna, vilka efter några års uppehåll i 
samhand med den förslärida försvarsber,edsl~apen ha anpassats 
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ef ter dagens aktuella bchoY. Framslående fackmän på olik a 
.onuåden ba genom utbi ldning på flottans fartyg och kustar 
t iller iförlJandcn utbildats för uppgiften att på ett för militär
befälet tillgängligt språk meddela sina kunskaper inom skilda 
fackon1rf1den. Kurserna komma Iör framtiden att utgöra ett 
{)bli galoriskt led i marinofficerarnas ulhildning. 

Av kommenderingstekniska skälmåste kurserna göras rela
tivt korla. Stor vikt måste därför läggas på självstudier. 
Dessa underlättas clcls genom ett rikhaltigt centralt lånebiblio
tek för litteratur inom ~imnesområdena fysiologi, psykologi, 
sociologi samt stats- och samhällskunskap, clels genom elt 

rcfcratkartotek, som gör det möjligt för den som är intresserad, 
att kontinuerligt följa ett 10-tal facktidskrifter på de nämnda 
områdena, nyutkommande författningar, viktigare offentliga 
utredningar o s Y. :\Iotsvarande utbildning inom armen har 
emellertid för officerarnas del mnuera ägnats dt betydligt 
större antal lektions - och föreläsningstimmar än vad som varit 
möj ligt att åstadlwmma inom marinen. 

Ifråga om pcrsonaluttagn:ngcn inom försvaret har länge 
rått en terminologisk fö rvirring, som icke varit ägnad att be
for dra den praktiska v,erksamheten. På detta område h 'l.r ma
rinen utiört ett omfattande nydaningsarbete och har också haft 
glädjen att se sina uppslag tillvaratagna inom de andra för
svarsgrenarna. I centralt utfärdade bestämmelser följes i allt 
större utsträckning den systematisering på hithörande områ
den, som prövats och befunnits lämplig inom flottan och kust
artill eriet. I ,anslutning till denna innebär prrsonaluttagning 
i huvudsak följande arbetsuppgifter: analys och beskrivning av 
de m ilitära befattningarna samt analys av dc individer, som 
avses att utbildas för befattningarna, med hjälp av medicinsk 
och psykologisk lämplighetsprövning. Konstruktionen av me
dicinska lämplighetsprov har i stor utsträckning kunnat cen
traliseras till Försvarets sjukvårdsförvaltning. Den psykolo
giska per sonalprövningen hm .. på marinens initiativ koncentre
rats till en särskild persona1prövningsdctalj i Centrala värn
pliktsbyrån. Vid denna utformas alla sådana psykologiska 
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prov, som kunna göras gemensamma Iör hela lörsyaret. Vid 
marinen kompletterar man dessa prov med specialundersök
ningar för sådana befattningar, som bara förekomrna inom 
flottan och lmstartilleriet. Till dessa senare höra riktarprov, 
hydrofonistprov, utkiksprov o s v. 

Det iir nu länge sedan dc första psykolor;iska pro\·cn ut 
arbetades inom marinen. Ar 1929 konstruerade nuvarande ma
rinstabschefen, konteramiralen Erik Anderberg etl prov för ut 
tagning av radiomän. Proyet ersattes 19-fl av ett mera ingåcnd,, 
prov, utarbetat av professorn vid L'ppsala universitet, RudoH 
Anderberg, men det har <Sitt intresse att konstatera, alt provel 
från 1929 till alla väsentliga dcl::lr har samma karaklör, som 
det radiosignalistprov, vilket kom lill anvL'tndning under det 
senaste världskriget i amerikanska armen och som nu eventuellt 
konuncr att upplagas i det svenska försvarels personalpröv
ningsarsenaL På uttagningsproyet för radiomän följde ett all
mänt intelligensprov för antagning ay Iw;t. :<nslitllt man:-;kap. 
konstruerat 1934 av prof1essor Anderberg. Ett allmänt intelli

gensprov för värnpliktiga konstruerades 1942 vid I~A l. ... 
Man kan emellertid snart konstatera, att det mle hplpcr 

mycket om en mi-inniska är utrustad med aldrig s[t goda red
skap i fonn av god intelligens eller framslående fönn[tg.a atl 
kunna hålla mål och hårkors eller följvisarna överens vtd en 
skjutning, om vederhörande inte hnr Yiljau att anyiin~la .dessa 
redskap. En av den marin::t militärpedogogikcns v1kbgaste 
upaifter har därför blivit, alt söka viieka denna Yilja. Som cll 

b l uttrvck för denna sträYan framtriide r den s k meclboruamnc er-
u:·s~ingen för uärnplildi!]CL. Denna innehär i stort alt ~n mindre 
utbildningsenhet eller annan militi1r grupp, cxempeln.; en plu
ton eller ett kompani , besättningen på ett mindre fart)'g o s v 
med iämna mellanrum och med chefen som studieledare kon
centr~rar sig på allmint medborgerliga slucher. l\Ian ulg~'tr från 
den dagliga tjänstens problem och söker ställa in dem i mera 
allmänna sociala sammanhang. l\1an har på denna Yäg kunnat 
{1stadkomma en för alla parter inspirerande nalurlig konlakt 
mellan ÖYer- och underordnade, större förståelse bland oUicc-
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rare Iör dc Yilrnplikligas fö t h~tllandl'n, ökad ' 'illighet b land dc 
yärnpliktiga nlt tillgodogöra sig den md.itiira utbildningen och 
ett höjande av andan såyäl i tjänst som pft fritid. Genom sjö
försYnrets utbildningskommission har denna medborgarunder
yisning samankoppl.ats med den gamla Hillhögskoletanken och 
dän ned förts vidare till dc övriga försYarsgrcnarna . 

Uneler diskussionerna i medborgarkunskap ha eleverna i 
hög grad intresserat sig för arbetsmarknadens problem. Sär
skiida undersökningar ha dessutom visat, alt upp till 90 Ofo äro 
i behov av direkt yrkesrådgivning vid viimpliktstidens slut. 
Orsakerna härtill äro m~mga. Förändringar på arbetsmark
naden ske Io1t och själv för~indras man under dc år man Jigger 
inkallad, man lär sig nya ting och får nya värderingar. Tack 
vare personaluttagningen finns emellertid numera tillgång Lill 
en rad uppgifler om varj e enskild värnpliktig, som skulle kunna 
bli till nvtta vid hans [\tcrinpassande i ciYila samhället. Sak 
samma gäller de fast anställda. Man har uppgifter om vars 
och ens tidiga re civila uihi.ldning och eriarenhete1·, hans in
h·csse och färdigheter, hans rcsullat i allmänna intelligensproy 
och specialprov samt hans resultat i den militära utbildningen. 
På dessa uppgifter håilcr man nu p~t att bygga upp en rationell 
yrkesvägledning efter värnpliktstjänstgöringens slut. 

I nära anslutning till dc här berörda i\.Lgii.rderna hedrives 
en relativt omfattande psylcologis/{ forskninr;. Sålunda gjordes 
under beredskapsåren systcmaliska analyser av orsakerna till 
trivsel och Yantrivsel p~'t förliiggningar och fartyg. :\Ian fick 
svar på frågorna i vad m~\n ålder, hemort, försörjningsplikt , 
Yrkestillhöricrlwt o s v Ya1· av hctydelse för den cnslzildes för-

~ ' 

måga till anpassning. :\Ian fick SYar p~'t h~1gorna om särskilda 
fartyg och s~irskilda förläggningar i och för si.g verket ]Jcf~rd
randc för tri,·scl och arhetsefJcktivitet. :t\I::tn fick reda p{t v1lka 
värnpliktiga, som skulle kunna acceptera en förlängd cilcr mw

kortad militiir uthildning, och uneler vilka omsliinclighetcr, dc 
skulle göra detta. l\Jan kunde J1clysa clc stamanställdas sitr
skilda trivselproblem. O s v. Speciella undersökningar ha 
ägnats åt frågorna om mcdborgamndcnisn!ngcns resultat och 
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dc vämpliktigas allmänna reaktioner på olficerare som studie

ledare. Under en bngrc lid ägnades mycket arbete åt kon

struldian aY psykologiska och andra lämplighetsprov, men 

denna forskning har numera till sina huvuddelar kunnat över

J{ttas Lill fö1·syarels sjuk\'årdslörvallning oc:h CenLrala värn

pliktsbydms pröYningsdctalj. Yid den senare dclaljen, vars 

yctenskapliga resurser på siit omr[tde vida ÖYcrstigcr Yad man 

kunnat ästadkomrna Yirl marinen, ha ocks~t opinionundersök

ningar e11ligt fJollans och kustarlillcricts mönsler kommit att 

spela en fram trädande roll. Särskilt bekanta ~'tro ].;anskc dc 

attitydundersökningar, som företagits på initiativ av 1945 ~trs 

militäru trcdning och av armechef en. På senare t i el har också 

uneler ledning av inspektören för sjöartilleriet påbörjats syste

matiska undersökningar rörande det relativa vårdet av olika 

unelen is n ingsm c to der. 

För alt ge den militärpedagogiska verksamheten stöne 

konliuuiteL och en fast ulgångspunkt, har man upprätlat en 

militärpedagogisk clelalj - tidigar.e och delvis ännu benämnd 

pcrs?naluttagningsdelalj - där psykologisk, medicinsk, sam

hällsvdcnsl<aplig och rnililär sakkunskap samverkar för lö

sande av de militärpedagogiska uppgifterna. Dessutom stå ti ll 

chefens för marinen förfogande såsom velenskapliga rådgivare 

företritdare för forskningen inom ämnesområdena fysiologi, psy

kologi, sociologi och stalskunskap, nämligen professorerna U. S. 

von Eulcr, John Elmgren, Ake Pclzäll och Nils Herlitz. För 

den lokala militärpedagogiska vcrl<samhcten har hl. a. tillsatt~ 

särskilda pcrsonalutlagningsofficerarc Yicl örlogsstalioncr och 

kus lartillcrif örbanden. 

Sanunanfaliningsvis kan man uotcra fö ljande: 

:\Iarincn har p~t del mililä1 pedagogisl.;a området tillhanda

höllil uppslag och ideer åt försYarct i dess helhet samt utfört 

en rad cxpcrimcnl, vars rc~mltal kommit inle bara marinen 

utan iin~n dc andra förs\'arsgrenarna till del. Dessa uppslag 

ha sedermera i regel lm1mat realiseras i betydligt större ut

sträckning inom armen med cles·s i alla avseenelen slörre re-
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surser, clt förhållande, som sedan i sin Lur konunit både flot

tan o~h kustartilleriet till godo. Emellertid har militärpeda

gogiska detaljen direkt konuni t alt anlitas för uppgifter så,· ii l 

inom flygvapnet som inom försvaret i dess helhet. Enligt sär

skild överenskommelse mellan chefen för rnarinstahcn och che

fen för flyg,·apnct stå detaljerna till den senares förfogande för 

a tt lösa vissa uppgifter av personalv[trdandc karaklär. Seclan 

medborgarundel'\'isuingen blivit en gemensam uppgift för för

svaret har försYarss tahcn utnyttjat dclaljcn för dc praktiska 

åtgär der ifr~1ga om lärarulbildning o s v som mccllJorgarunder

visningen kräver. Också de frivilliga försvarsorganisationerna 

ha anlitat marinens mililiirpeclagogiska erfarenheter. Sålunda 

bygger Centralförbundels för befälsutbildning medlemstjänst i 

allt väsentligt på dessa. 
Marinen kan alltså glädJa sig åt att dess uppslag i fdga 

om mil i tärpedagogik med intresse och entusiasm omfatlals 

även inom andra försvarsgrenar. Många tecken tyda också på 

att den militärpedagogiska tradil ion, som lever inom flutb.n 

och lmslartillcriet, länge torde komma att förbli ett livgivande 

element i det militärpedagogiska arbetet inom hela försvaret, 

samtidigt som den på allra senaste tid uppmärksammats hådc 

i Norge och Danmark och föranlett ett slimulcrandc samarbete 

med företrädarna för motsvarande verksamhet i dessa länder. 

N. iL Liljedahl. 
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Minnesteckning. 
. 

Uppläst vid /(ung!. Örlogsmannasällskapets högtidsdag 

den 15 november 1947. 

Otto Emil Lybeck:'). 

Det var en på huvudets såväl som hjärtats vägnar 
osedvanligt rikl utrustad personlighet, som i och med 
amiralen Ollo Emil Lybecks frånfälle sistliden v~n· bort
rycktes ur detta illustra sällskaps krets. 

Ofta möter man ej h eller en m cdmänniska u lrus lad 
med så upphöjda tänkesätt som dem, vilka besjälade den
ne vår djupt salmade vapenbroder. Grov- och slipprig
heter kommo sålunda aldrig över hans läppar, förtal i 
alla dess skiftande former var honom förhatligt och med
vetet sårade han alrlrig någon i vilket skikt av sam.hället 
dcm;te än må hava befunnit sig. För egen del anspråks
lös var han därjämte i hög grad överseende med nästans 
svagheter och stod alltid beredd att sträcka en hjiilpandc 
hand åt betryckta och behövande. 

När härtill kommer att ban gärna sågs i kamraters 
lag, där han, särskilt i yngre år, genom sina musikaliska 
talanger ofta bidrog till tr evnaden, samt att han, en bo
ren välla1ar e, av en givmild natur begåvats med en stark 
och välklingande stämma torde med a ll evidens framgå 
atl vi här slå framför en sällsynt helgj u ten gestalt, på 
vilkens livsgärning 1ned all t fog stora fordringar Jamde 
ställas. Att dylika förv~i ntningar ej skulle komma på 
skam lärer till fyllest f r amgå av den översik tliga redo
görelse för den bortgångnes gärning i det allmännas tjänst 
som bär nedan skall lämnas. 

*) Minnesteckningen ä r författad av hedersledamoten Unger. 
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Alt denna gärning skulle komma att föra honom till 
t oppunkten av den levnadsbana han gjort till sin är gi
vetvis i främsla rummet att lillskriva lysande förstånds
gåvor och en aldrig sinande arhetsförmåga, men dessa 
natu rgåvor hade för visso icke i och för sig varit tillfyllest 
f ör a tt tillförsäkra honom den höga uppskattning, som. 
under tidernas lopp kom honom till del från de mest 
skilda läger: hör var det hans fläckfria karaktär, som 
fällde ulslagel. 

Redan vid den leareliska inträdesexamen till SJO

krigsskolan på v:"tren 1886 skulle unga Olto komma att 
visa lejonklon: bland 32 sökande placerade han sig här 
på första platsen. Att han sedermera bland de sju på 
hös ten antagna kadellerna fick nöja sig n1.cd den andra 
berodde på al t han i olikhet med flertalet medaspiranter 
tidigare ej trampat fartygsdäck. Redan året rtärpå er
övrade han emellertid, bliven mera sjövan, den primus
ställning, vilken ingen sedan kunde göra honmn siridig 
varken i skolan eller i den 1892 avlagda sjöofficersex.::t
men . stadgeenligt tillföll honom också vid avgången från 
skolan det von Platenska stipendiet om c :a 1,000 kr. 

Efter att under de två nu närmast följande åren hava 
genomgått påbjudna benilskurser på Karlskrona station 
samt under vintern 189-1-95 med korvetten Balder ha 
deltagit i en långresa till Sydamerika och Kapstaden be
fordra des han vid hemkomsten härifrån till löjtnant. Som 
sådan var han 18H7 kommenderad på korvetten Freja på 
en resa till Island och 1898 medfölj dc han kadettkorvetten 
Saga på en expedition åt Norra Atlanten. 

D en kännrdom om ryska språket som Lybeck med 
en rysktalande skeppsgosse som lärare, och under av
stående från mången lockande förlustelse, inhämtat un
der d e första karlskrona:"tren blev under 1895-97 genom 
två längre studieuppehåll i Ryssland ytterligare utvidgad 
och befäst Han skulle i fortsättningen komma att få en 
mycket god användning för denna sin språkkunskap, och 
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detta närmast vid genomgåendet av den kurs vid krigs
högskolan, till vilken han åren 18!18- 1900 efter ansökan 
erhållit kommendering. Här lades nu en fast grund för 
den ingående kännedom om försvarels olika grenar, som 
under beklädandet av kommande framskjnlna poster in
om den högre administ rationen skulle bliva honom LiU 
s~\ ovärderlig nylla. 

stabstjänsten blev ock från och med lltl hans egent
liga arbetsfält. Den började på papperet med en kom
mendering till dåvarande flottans stab på l1öslen 1900. 
men i realiteten förs l därpå följ ande v:'lr efter hemkom
sten från långresan nummer två, även nu på Balder. 
denna gång med Y~1slindien som 1nål. Mot slutet av 1901 
befordrad till kaplen sändes han 1UQ.t till Ostasien för 
aH på stället följa operationerna under det då uthrutnn 
rysk-japanska kriget. \'id sin hemkomst h~irifr:'ln 190;} 
hade han såsom adjutant blivit överförd till den nyor
ganiserade inspektörens av fiollans övningar till sjöss stab. 
i vilken befattning han kvarstod till 1909. -:v1cd dcnsnm
ma 'följde automatiskt tjänstgöringen såsom flar.igadjutanl 
hos högste befälhavaren för lmslflollan under dennas år
liga övningar, således ~ivcn under de hektiska veckorna 
på västkusten 1905. 

Hedan året innan Lybeck 1909 återanlv:.ndals till ma
rinstaben, som benämningen numera löd, hade han för
ordnats till marinallache i S:t Petersburg, ett uppdrag 
som beredde honom en alldeles särskild tillfredsställelse 
och i vilket han unrler dc tre år han här fick verka snltes 
i tillfälle att utr~ilta mycket gagneligt arbclc inom vårt 
då skäligen försummade. underrättelseväsen. 

I marinstaben kvarstod han denna gång ända till 
1!118 vilket emellertid ej hindrade honom från all dels i 
flera omgångar tjänstgöra till sjöss bl a som sekond. pa 
pansarbåten Göta 1911 och som chef på pansarbåtarna 
Manligheten och Thor 1916- 17 och dels ingå i marina 
skiljedomstolar i tvistefrågor mellan Tyskland och Hol-
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land i Haag och Berlin 1917 sam l mellan förstnämnda land 
och Danmark i Köpenhamn 1918. 

Ef ter a tt år 1914 h ava avancerat till kommendörkap
ten av 2 gr bes tridde han i staben omväxlande chefsska
p et för dennas k ommunikations- och operation~avdcl

ningar, första gr adens kommendörkapten blev han hiir
under 1917. 

Från den 1918 tillträdda nyekelposten som chef för 
sjöförsvarets kommandoexpedition kallades Lybeck den 
G juni 1921 att såsom försvarsmin ister inträda i den då 
lwnstilucrade von Sydowska expeditionsministären sam t 
utnkimndcs i samband härmed korl därpå till kommen
dör. Hedan den 13 följande oklober föreslod emcll(:rLid 
r egeringsskifte och under dc två nu n~i.rmasl följande 
åren togs hans insikter och erfarenhel huvudsakligen i 
ansprök för arbetet inom den då sillande s k fiirsvar~

r evisLOn.cn. Jämsides härmed st'\g han sig dock i sl~hHl 

att u töva ett årslångt befäl över 4 pansarskeppsdivisionen 
r esp. till Karlskrona vinlerförlagd del av kustflottan. 

Med ingången av året 1921 uppdrog<> Lybeck chefs
skapet över underofficers- och sjömansk{u·erna i 1\ ar b· 
krona och bereddes därigenom tillfälle alt konona i när
m ar e kontakt med en gren av tjä,1sten, för vilken han 
genom sin långa stabstjänst hittills stftlt relativt främ
m ande, och ansåg han själv all ban d~tra\' had,c mycken 
nytta . Sejouren här blev dock icke lång. Hcdan p i.t 
hösten följande ltr återkallades han nämUgen till Slack
holm för att träda i spetsen för undervattcnsb{tlvapnct. 
Ett oväntat dödsfall inom flaggmansgraderna gjorde 
emellertid. att han efter endast några mlmader, nu be
fordrad till konteramiral, i stället utsågs till högste be
fälhavare för kustflottan. Som sådan avlade han p[t 
sommaren s å med underlydande styrka och flaggen hL:J
sande från pansarskeppet Sverige ett mycket uppmii.rk
sammat besök i Köpenhamn. 
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Men ej heller på sist nämnd post blev han salt i till
fälle att verka under någon avsevärdare lid. Då inne
]l~Waren av chefsämbetet för marinstahen på våren 1927 
föll för åldersgränsen stannade valet lill dennes efterträ
dare nämligen självfallet pl"t Lyheck, vars tidigare tjänst
göring ju i sådan eminent grad predestinerat honom för 
dclla uppdrag. Att hårmed ock en av hans käraste dröm
mar g[lll i uppfyllelse var ej heller någon l1emlighet för 
hans närmare omgivning. 

Yid sill tillbakaträdande Hl36 Lillades Lvbcck. som i 
vanlig ordning 1932 utnämnts till viceamiral, amirals 
grad, genom vilken sällsynta utmärkelse han, utan att 
vara av JJ~tgon avundad, ock nått sitt yttersta levnadsmåL 
Den tredje flaggmansstjärnan hade jn tidigt nog blivit 
hans ledstjärna. 

Ledamol av örlogsmannasällskapet hade han blivit 
redan som mycket ung kaplen HJO;); 1918 gjorde han sitt 
inlriidc i krigsvetenskapsakademien vars slyresman han 
va r u n der åren l9:m--41. Kort efter avskedstagandet 
kalla'(les han till militär ledamot av högsta domstolen. 

Genom hela sin läggning himpade sig Lybeck ypper
ligt för lärarekaHeL Härför togs l1an ock under kaptcn:,;
tiden i slor ulslräduJing i anspråk för undervisningen i 
våra mililära högskolor. Tid efter annan undervisade 
han sålunda i ämnena marinorganisation och strategi in
om sjökrigshngskolan samt i sjökrigsvetenskap vid krigs
högskolan. För all nu icke lala om hans verksamhet som 
förehisare vid dc flottans återkommande befälsövnigar, i 
vilka han länge var själen och den drivande kraften. Yår 
marina litleralur berikade han med en allmän sjökrigs
historia i tre delar. 

I de flesta efler år 1910 utförda större försvarsnlrcd
ningar hade Lybeck i en eller annan form sin hand med, 
härför väl lämpad lika mycket genom gedigna in<;iktcr 
som genom ett försynt uppträdande och ett personligt 
vinnande sätt, tack vare vilket många schismer och miss-
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förstånd kunde ntjämnas. ~Jol honom har i delta sam-
1nanhang riklats den anmärkningen aU han skulle ha 
varit allt för snar att slå in ptt kompromissens v~1g. Han 
borde, menar man, i stället i vissa prekära situationer 
helt karskt skolat »sUl n~ivcn i Lordel /> , som del helle, 
och ställt saken på sin spels även med risk alt förhand
lingarna härigenom, åtminstone momentant, råkat ohjälp
ligt i bakH'ts. Del torde emellertid vara ställt ulom varje 
tvivel all LyLcck i dc flesta fall på sin v~ig n{Hide längre 
än vad fa1iel blivit för den händelse v~tra bildstormande 
nävmän Htll se sina önskningar realiserade. 

Även efter avskedstagandet fortsalte Lybeck sin rast
lösa verksamhet. Bland dc större a r beten, som nu kom
mo under hans händer märka~; en sammansli:illning a-v 
öresunds historia frun äldsta tider, av honom ensam ut
arbetad, samt vissa de1ar av malmöförlaget Allhems he
kanla praktverk, Svenska Flottans Historia, för vilket han 
därjämte var huvudredaktör. Som s[u1::m log han även 
del i utgivandet av yUerligarc tvenne större arbeten av 
marilim nalur: Sveriges rederier ocll :\ordens båtar var
jämte han under sistförflnlel fu· tagit i tu med 'len kom
plettering av sin allmönna sjökrigshistoria medelst en 
fjärde del, berörande senaste världskrig, en i och för sig 
ju gigantisk uppgift. Delta blev hans sista arbetsuppgift. 

Det kan ju synas egendomligt a l l Lyheck, som genom 
omständigheternas makt under manna:"tldcrn kommit att 
tillbringa sit övervägande del av sin tjänstebana vid skriv
bordet, på i:i.ldre dagar skulle fattas av så livligt intresse 
för seglingsidrotten. Så var emellertid f alle l; han hade 
också redan länge h{dli l sin hand över Svenska seglar
skolan d~t han efler avgtmgen ur aktiv tjänst :'\r 193() ac
cepterade ett enklll igt val till ordförande i Kungl. Svenska 
Segclsällskapet, inom vilke t han under de tio ö.r han här 
förde klubban visslc all göra sig högt uppskattad för ett 
gediget arbele och aldrig svil;: ande oväld. Jämvi.\! Svens
ka seglareförbundet kallade honom till ordför::~ndc inom 



sin styrelse och även där blevo hans insatser av ingri

pande betydelse för samarbetet d e ol ika segelsällskapen 
emellan. 

Ly beck s kilsa hade aldrig vari t stark och en på se

nar e år tilltagande hj~irtsvaghcl borde hava fönnått ho

nom aLl ~ god tid r educera dc många arbetstimmarna 

vid skrivho rdeL ILirti!l kunde han dock icke förmå sig 

utan fortsalte alt träget föra pennan till dess denna mot 

slutet av nästlide t år bokstavligen talat föll ur hans h and. 

Hans onda hade nu tagit en allvarlig v~i.ndning och för 

all bereda honom bättre vård blev det fran1 på vårsidan 

nödv~iudigl alt överföra honom till Röda korsets sjukhem. 

~u stod licma nnen redan beredd att mottagR honom och 

den 21 april utandades han här sin sista suck. Sällan 

ha väl de ur Hamlet så ofta citerade orden »här brast 

ett ädelt hjärta» bättre försYarat sin plal':i än vid denna 

dödsh~idd! 

I ett sällsport harmoniskt äktenskap förenad med 

Ingeborg Boslröm, doUer till den myndige östm:'lherren 

och statsministern Erik Gustaf B., efterlämnade den borl-

gångne såsom närmast sörjande, förutom änlzan, sonen 

Göran, inköpschef hos AB Liljellohnens Kabe1fabrik, samt 

döttrarna Brita och Märla, den senare gift m ed kommen

dörkopten S. Rosenberg. 

Ytterkonturerna av amiralen Otto Lyhecks vackra och 

gagnerika levnadsbana ~i.ro härmed uppskisserade. Oss 

återstår i denna höglidsstund ej annat än att i tysth et 

l1ylla minnet av denne framstftende officer, redlige kam

rat och vidhjärtade m edmänniska. Länge må hans namn 
kva på svenska örlogsmii.ns Hi. p par! 
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Rekrytering av stammanskap till försvaret. 

Ett diskussionsinläg-g. 

nekryteringen av slammanskap kan ha lvtt m~tl: 

1. at t uppnå d e beräknade rekryleringssifft-orna eller 
2. all få en elit av slammanskap, som är väl skickad 

att tjänstgöra som instruktörer för värnplikiiga och :-:.om 

vid krig eller krigsfara kan vara den slomme kring vil

ken fö rsvaret kan hyggas upp. 
Del kan väi knappast råda någon tvekan om atl alt. 

2 är det mest önskvärda, även om det av cll par inledare 

att döma gällde att få folk a lout prix. 
Lika självfallet är atl alt . 2 mera ser Lill försvarets be

hov ii. n till den enskilde mannens civila fra mtid. Men för

svaret skall utbilda sitt folk till krigare, sjömän eller fly

gare och icke vara en fortsållningsskola till folkskolan 

och en startbräda till annan och civil verksamhet. 
Med den av några inledare föreslagna till 2 Vz [u· av

kortade kontr aktstiden förlorar försvaret denna välutbil

dade kärna utan att man vinner någon ökad auslöJlnings

frekvcns. Ty, om, som kommendörlwplen Bcnediclsson 

påpekat, årsomsättningen av arbetare inom elt civilt fö

retag kan vara nära 100 %-ig s~t är troligen även 2 ~~ år 

för lång tid för den platssökande. 
Ett annat skäl till svårigheterna har angivits vara den 

långa sk oltiden och kanske r~idsla för att icke kunna klara 

dessa skolor eller ovil j a a l t efter den civila skolan å ler 

sätta sig pi\. skolbi:inkcn. Ä ven ur försvarels synpunkt ~i r 

det mindre fördelaktigt att en stor del aY kontraktstiden 

åtgår att giva de anställda utbildning medan dc en mind

r e del av tiden utnyttjas i praktisk tjänst. Ur denna syn

punkt Yorc en förlängning av kontraktsliden att föredra

ga (j fr brittiska flottan). 
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Vi ha alltså kommi t fram till två önskemål, antingen 
mycket kort eller mycket lång anställningstid. Eflcrsom 
trots kontraktstidens nuvarande längd alt antnl ynglinga1· 
dock söka sig till försvarel kan man antaga att i det när 
maste samma antal konnner alt söka även vid en med , 
låt oss säga ett år, förlängd tjänstetid. ~iir vidare ten
densen på arbetsmarknaden pekar mot karlfrisliga e :a 
1-åriga anställningar vågar man, enligt flera inledrtre , 
förmoda att en sådan kortare lid skulle locka fler yng
lingar. Men ett år de t är värnpliktstiden, som under alla 
omständigheter skall fullgöras. Det skulle d~i kumw 
Hinkas alt efter det året ett antal v~irnpliktiga skulle vilja 
J,varstanna, antingPn yllerligarc ett ~'lr eller kanske ännn 
längre tid. 

Man skulle sålunda finna Lvt1 ansliillningsfonner. Dels 
en långtidsanställning om c :a fem år med möjlighet att 
efter vederbörlig utbildning kvarsbnna som officer, un
derofficer eller långtidsanställt underbefäl och dels en 
anställning efter värnpliktstiden antingen i eU ftr med 
möjligh;et till ytterligare förlängning cllcl' i c :u fyra å r 
med sarmua forlkomslmöjiighcler som övriga långtids
anställda. 

Förutom dessa synpunkter, som icke i_iro enbart bund
na till floilan, måste kraftigt understrykas den av flera 
inledare framförda nackdelen med aU utbildningen på 
Sjömansskolan börjar med skolgång (mo lviljan häremot 
se ovan) i Karlskrona istället för sjötjänst. Gr rekryte
ringssynpunkt skulle n1yckel vara vunnet om det blev 
allmänt bekant att tjänsten v.id flottan verkligen var en 
tj~inst till sjöss, en tjänsl som ger något av den äventyrels 
nimbus som styrman Lundström nämnt i sin inledare. 

H. M. Jagaren Yishy den 31 december 1947. 

J. E. Olow. 
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Litteratur. 

Den allierande invasionen i Frankrike 1944 1
). 

Den 6 juni 1944 på förmiddagen tillkännagav ~Winston Churchill 
i underhuset att den utan tvivel mest komplicerade och svåraste ope
ration, som Dågonsin förekommit samma dag i gryningen hade star
t a t genom att de första allierade trupperna landstega på den franska 

kanalkusten. 

Det är nog ett allrnänt talesätt, att britterna i sitt handlm<de icke 
mins t då det gäller krigiska värv äro improvisationens m~istare . Till 
en helt annan uppfattning kommer man då man läser Kenneth Edwards 
bok Operati.on Neptune, översatt till svenslm av lwmmendor Erik öber;;. 
I starkt medvetande om ansvaret för att ilwasionen icke fick miss
lyckas, lämnade amiral Ramsay, chef för sjöstridskrafterila i de itllie

rade expeditionsstyrkorna intet åt slumpen. Företaget planlades in i 

minsta detaljer, och operationsorderna och planerna för fö retaget kom 
till slut att omfatta en bok i hela.rksformat, som var sju centimeter tjock. 
De deltagand e am.erikaDerna opponerade sig också till en början mo t 
detta alltför detaljerade planläggningsarbete. De ville gärna se sina 
chefer lämnade större handlingsfrihet. AmiJ~al Ramsay vek dock inte 
från sin inställning, och utYecklingen gav honom rätt. 

Det är typiskt för britterna att de första tankarna pä invasionen 
framkomma i Storbritanniens mörkaste stunder, dagarna efter Dun
kerque . Samma trosvisshet och enl'ishet, som under de dagarna be· 
härskade större delen av Englands J'olk fortsatte även und er fram
gångens dagar att göra sig pilmin t. Inte minst kom detta till synes i 
det jättelika arbete, som nedlades för att bygga invasionsfarkoster. 
Sådana stapellades på alla upptänkliga platser; gator i småstäder, som 
aldrig annars gett plats för skeppsbyg~geri, blevo nu Yerkstäder ocll 
slipar, där kvinnor och barn frivilligt hjälpte till med arbetet. 

Från början stod det klart, att t~·skarna i det längsta skulle för
svara sina hamnar. Diepperaiden hade visat detta. !VIen hamnar måst2 
man ha om företaget skulle bli framg[mgsrikt. Cllm·chills order om 
att bygga de s k mullbären vittnar starkt om den engelska luigslech
rens karaktär. Företaget var så jättelikt och så nytt och unikt, att 
en svagare man säkert sviktat. Historien om dessa mullbärs tillkomst, 
~-----

') »0l)eration Nel)tun» Kenneth Edwards. Bonniers. 22 kr. 
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överförande och användning på kanalkusten är som en spännande även
tyrsberättelse. 

Efter länga överväganden hade det beslutats att företaget skulle 
igångsättas den 5 juni i daggryningen. Den 4 var emellertid vädret 
mycket dåligt för årstiden med storm och hög sjö. Edwards skildring 
av Eisenhowers högkvarter, när beslutet om uppskov och om ny tid
punl\:t för ir.vasionen måste fattas, når nästan episk bredd. 

Komm:cmrlör öhergs översättning är skicklig och hans klarläggan
de kommeatarer av stort värde för läsaren. I en särskild efterskrift 
lämnar översättaren en redogörelse för de tyska planErna 1940 på en 
invasion av de brittiska öarna. Denna skildring ger relief åt opera
tion Neptun. slutintrycket av boken blir ett klart belägg för lmr sjö
makten till Blut blev deu faktor, som kom vågskålen att väga över till 
de allierades förmån i det andra världskriget. 

N. 




