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1. Valdes till föredragande och suppleant för år
1950 i vetenskapsgrenen artilleri och handvapen ledamoten Hammar resp ledamoten Rudling.
2. Fastställde Sällskapet stat för räkenskapsåret 1950.
3. Valdes till revisorer för år 1950 ledamöterna Fredh olm och Th. Lindgren med ledamoten de Man~ som
supp leant.
'
4. Fastställdes följand e arbetsordning för år 1950:
Högtidssammantr äde den 15 november samt ordinar ie sammanträden andra onsdagen i januari ocl1 april
samt första onsdagen i envar av månaderna februari,
m ars, oktober, november och december.

Ordinarie sammanträde den 11 januari 1950.
1. Valdes till föredragande och suppleant för år 1950
i vetenskapsgrenen torpedväsende ledamoten Rosenberg
resp ledamoten Lindh.
2. Beslöt Sällskapet att för år 1950 icke utgiva särskilda tävlingsämnen utan endast inbjuda till insändandel
av tävlingsskrifter i fria ämnen inom Sällskapets ordinarie v etenskapsgrenar.
3. Föredrog sekreteraren av ledamoten Forshell avgiven årsberättelse i vetenskapsgrenen minväsende.
Karlskrona den 12 januari 1950.
M. STARCK.
sekreterare.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlings::
skrifter för år 1950.

I de av Kungl. Krigsvetenskapsa kademien och Kungl.
örlogsmannasälls kapet årligen utlysta pristävlingarna ha
inlämnade tävlingsskrifter, vilka befunnits värda pris.
intill 1947 kunnat belönas endast med mycket blygsamma
penningbelopp. Prisbeloppens storlek ha säkerligen icke
uppmuntrat till mera omfattande författarskap .
Det är numera allmänt känt alt det naturvetenskapliga och teknisk-vetenskap liga forskningsarb e tet är av utomordentlig betydelse för modern krigföring. För att
väcka och stimulera intresset för ularbetandet av skrifter
inom dessa forskningsområde n, varigenom nya uppslag
och rön skulle kunna tillvaratagas och nyttiggöras, har
Försvarets forskningsanstalt hemställt om b emyndigande
att utdela sammanlagt högst 10,000 kronor för budgetår
såsom penningbelöninga r till författare av skrifter i ämnen av betydelse för rikets försvar.
Kungl. Maj :L har bifallit denna framställning samt
bemyndigat forskningsanstalle n atl disponera sammanlagt
högst 10,000 kronor för helt budgcår räknat för utgivande,
efter prövning i samråd med Krigsvetenskapsa kademien
resp Örlogsmannnsälls kapet i varje särskilt fall, av penningbelöningar till förfaitare av skrifter av påtagligt värde
i ämnen av betydelse för naturvetenskaplig och tekniskvetenskaplig forskningsverksam het för militära syflen.
Kungl. Maj :ts beslut i denna fråga är ägnat att väcka
den slörsta tillfredsställelse. Härigenom kunna självständiga, förtjänstfulla arbeten belönas med prissummor av
en storleksordning, som avsevärt översliger vad som tidigare kunnat erbjudas. Prisbeloppens storlek fixeras

emellertid icke på förhand utan bliva beroende av de insända skrifternas förtjänster och värde.
Genom den nu beslutade ordningen synes man ha rätt
att hoppas på ett stegrat intresse för utarbetandet av tävlingsskrifter i ämnen av betydelse för försvarets tekniska
utveckling och upprustning, varav vårt lands möjligheter att kunna hävda sig under krigiska förvecklingar äro
på så avgörande sätt beroende.

L'nder arlJetsåret 1950 kunna till Sällskapet insändas
tävlingsskri/ter berörande fria ämnen inom Kungl. örlogsmannasällskapets vetenskapsgrenar , vilka äro:
sjökrigskonst och sjökrigshistoria,
artilleri och handvapen,
torpedväs ende,
minväsend e,
förbindelseväsenc le,
navigation och sjöfart,
skeppsbyggeri och maskinväsende,
reglementen och förvallning samt
hälso- och sjukvård.
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel
upplagande författar ens namn och adress eller ock ett
valspråk, vara ingiven till Kungl örlogsmannasälls kapeb
sekreter are, Karlskrona, senast den l nästkommande september.
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förljänt aY
pris, tilldelas förfall aren Sällskapets medalj i silver eller
- om skriflen ~ir av synnerligen utmärkt förtjänst -i guld.
Tävlingsskrift, som icke kan belönas med Sällskapets
medalj, men likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännan de, erhl'tller på högtidsdagen hedrande omnänmancle.
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En summa av 1,000 kronor utöver de medel som kunna anvisas av forskningsanstalten står Mr år 1950 till
Sällskapets förfogande att, f örutom ovan nämnt pris eller
hedrande omnämnande, utdelas till författare av sådana
tävlingsskrifter, som enligt Sällskapets bedömande gjort
sig förtjänta därav.
Simlie den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som
blivit prisbelönad eller erhållit hedrande omnämnande,
endast innehålla valspråk, tillkännagives detta under
första hälften av november månad i lämpliga dagliga tidningar med anhållan, att författaren ville till Sällskapet
uppgiva namn och adress.
Kungl. Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att
i sin tidskrift offentliggöra inlämnad tävlingsskrift.

Synpunkter på utbildningen till och som
sjöofficer.
Ett diskussionsinlägg.
Av kapfenen ]. Rumenius.

Kommendörkapten Lindem.alm berörde i sitt inlägg i
oktoberhäftet rekryteringen till reservofficerskåren och
konstaterade, att de flesta res ervofficerarna numera tillföras flottan från linj c B, d v s reservofficerare med studentexamen. Författaren ansåg, att man borde undvika
att beröva handelsflottan »stora delar» av dess befälspersonal under ett kommande krig.
I alla inlägg är man enig om att stora k rav måste
ställas på officeren och detta gäller även reservofficeren.
Vilka krav måste då ställas på en reservofficer vid flottan?
Hänsyn måste tagas till, att denna personal i Sverige
icke kan ges tillfälle till utbildning eller övning under
krigets första år såsom fallet var i t ex England under
andra världskriget.
Den svenske reservofficeren bör därför kunna gå ombord på våra örlogs- och hjälpfartyg och börja sin tjänstgöring omedelbar! vid ett krigsutbrott. Han bör äga god
kännedom om fartyg och erfarenhet i navigering. Han
bör känna till den personal, som kommer att ställas under honom. Han bör ha goda kunskaper och god förmåga
att tillgodogöra sig undervisning, speciellt teknisk sådan.
Eftersom. han i stor utsträckning kommer att tjänstgöra
på mindre fartyg måste han tåla sjön.
De flesta av handelsflottans fartygsbefäl utöva• sin
tjänst på övervägande moderna fartyg. Många av dem
ha under det gångna kriget samlat rika erfarenhe ter under gång i konvojer. De ha varit med om flyg- och ubåts-
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anfall och äro därför den enda grupp i försvaret, som
har krigserfarenhet D,a gligen använda och handhava de
modern navigeringsmateriel såsom t ex radar.
Reservofficeren av denna kategori leder i sitt dagliga
Yärv i likhet med stamofficeren den personal, som i stor
utsträckning skall bemanna våra örlogs- och hjälpfartyg,
och är fullt insatt i sin personals arbetsförhållanden. Å
andra sidan känner sjöfolket väl till sitt fartygsbefäl och
har med få undantag när det största förtroende för detta.
I m å nga fall kommer fartygsbefälet i kontakt med
kolleger från andra nationer och kan genom dessa kontakter och andra inom räckhåll varande möjligheter följa
den sj ömilitära utvecklingen i andra länder.
övergången till flottan vid mobilisering innebär därfö r för ett fartygsbefäl vid handelsflottan en ganska liten
förändring. Han återfinner på hjälpfartygen samma Inaieriel och samma arbetsplattform samt till stor del samma
personal som i sitt civila värv. Ä ven på örlogsfartygen
åro förhållandena i stor utsträckning likartade. Han känn er därför ingen osäkerhet på sin nya plats och erhåller
sina underlydandes förtroende.
I dag segla i handelsflottan cirka 2,600 fartygsbefäl
med sjökaptens- och styr manskompetens. Utom dessa
f innas ungefär 700 anställda i land. Enligt sjöar betstidslagen skall sedan ett par år tillbaka alla fartyg över 1,000
ton i all fart samt fartyg över 500 ton i nordsjöfart ha
fyra fartygsbefäl mot tidigare tre. Dessa fartyg kunna
nu, lika väl som föru t, segla med tre befäl, varför här finns
en god res erv att ta av. Dessutom kommer ett belvelande
antal fartyg att övertagas av flottan i krigstid, va1:vid en
stor grupp fårtygsb efäl lösgöres. En avtappning på två
it tre hundra reservofficerare har därför inte stor betvdelsc för sjöf arten i ofredstider.
•
Svaret på frågeställningen i början av detta inlägg
skulle alltså bli, att flottan och därmed Sveriges försvar
i krigstid inte har råd att avvara en reservofficerskår, som
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till största delen rekryteras från handelsflottan. Rekryt eringen därifrån bör därför bringas att öka. En energisk
u pplysning vid navigationsskolorna samt kontakt med bef älsorganisationen samt rederinäringens organisationer
äro medel, som böra leda till bättre resultat än hittills.
Till slut några ord om. utbildningen för denna grupp
reservofficerare. Behovet av sjömansutbildning kan ifrågasättas, likaså utbildning i signalering i nuvarande utsträckning. Tillräcklig sjömanskap bör ha förvärvats under tre till fyra års praktik till sjöss och viss utbildning
i signalering erhålles vid navigationsskolorna. Genom att
förlägga en del av vapenutbildningen iland samt avkorta
den praktiska fänrikstjänstgöringen ombord kanske det
vore möjligt att i reservofficersutbildningen även inrymma en stridsskola på tre a fyra månader, i vilken huvudvikten är lagd på utbildning i ubåtsjakt och förbindelsetjänst.

Förbindelserna mellan örlogsflottan och
handelsflottan i Storbritannien.
Av kommendörkaptenen H. C:son Uggla.

Amiralitetets förbindelsofficer i Glasgow n1.ellan örlogs- och handelsflottorna, cmnmander Powell har nyligen i en artikel i Nautical Magazine - tydligen skriven
för handelsflottans befäl - behandlat ifrågavarande betvdelsefulla förhållanden. Då dessa i viss mån torde ha
slna motsvarigheter även i vårt land, återgivas i det följande cmnmander Powells synpunkter i sammandrag
jämte vissa kommentarer.
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Commander Powell inleder sin artikel med att framhålla det välkända förhållandet, att det brittiska samväldet för sin existens är beroende av sin sjöburna handel och av att denna i händelse av krig kan fortsätta med
minsta möjliga avbrott och rubbningar; han citerar vad
Churchill framhöll härom i ett tal 194.!1:
»När jag ser tillbaka på de gångna 55 Inånaderna av f'
detta hårda och envisa krig, vilket ställer allt större krav
P~. vår energi och uppfinningsförmåga, så ställer jag
framst bland de faror, som vi ha klarat, ubåtskriget mot
vår sjöfart, utan vilken vi ej kunna leva eller ens mottaga den hjälp, som våra Dominions och v å r - - - amerikanske allierade har sänt till oss».
De åtgärder, som Amiralitetet i krigstid måste vidtaga för att skydda den sjöburna handeln, innefatta bl a insättande av örlogsflottan och marinflyget till dess skydd,
startande av ett konvojsystem, kursangivning, handelsfartygens bestyckning för självförsvar m m. Vid slutet
av
det senaste kriget arbetade nog hela denna oraanisa•
t>
hon mycket effektivt, även om framgången i hög grad berodde på det enorma ersättningsbyggandet av handelsfartyg, som uppgick till ett tonnage av 45 millioner, det mesta
byggt i USA.
I fredstid utgör organisationen för sjöfartsskydd endast en mycket liten kärna, vars tillväxt i krigstid beror
av en vänskapsfull och intim samt väl förberedd samordning av örlogs- och hand elsflottorna. Större delen av den
personal, som erfordras, kan en1ellertid ej fås förrän mobiliseringsorder har utgått, och det torde dröja några veckor därefter, innan den är på plats och arbetar effektivt.
Handelsflottan är först och främst ett affärsföretag,
och varje avsteg härifrån strider emot landets ekonomiska
intressen. Det är därför i fredstid normalt omöjligt att
ordna övningar med handelsfartyg, men däremot måste
man då omsorgsfullt teoretiskt studera alla problem för
handelsflottans skyddande. Det behövs en mycket nog-
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grann planering, förtänksamhet och organisation om övergången från fred till krig skall gå smärtfritt. En riktig
uppfattning av det hela kan icke fås, om de båda flottorna icke ha någon kunskap om varandras organisation och
metoder. Därför måste sjöofficeren skaffa sig denna kännedom och etablera en vänskapsfull kontakt med alla grenar av handelsflottan,
Amiralitetet har under de sista tre åren övervägt elt
flertal planer för att vidmakthålla de nuvarande intima
och vänskapsfulla relationerna mellan örlogs- och handelsflottorna, som så stärktes under trycket av det andra
världskriget.
Sålunda ha fyra commanders från örlogsflottan placerats i respektive Glasgow, London, Souihampton och
Liverpool som förbindelseofficerare, (Liaison Officers)
med uppgift att försöka ordna kontakter mellan dc båda
flottorna. Dessa officerare tjänstgöra också son:1 lokala
representanter för »Admiral Commanding Reserves».
På grund av den finansiella situationen och begränsad
personaltillgång äro Amiralitetets planer för undervisning
av flottans p ersonal om handelsflottans förhållanden f n
begränsade till enbart de officerare, som genomgå utbildning.
Varje sjöofficer, som genomgår underlöjtnantskursen
i Gr eenwich, ägnar 21/z dagar åt problem, som ha med
handelssjöfarten att göra. I stabskursen i Greenwich, son'!
genomgås av officerare med löjtnants och högre grader,
ingår en »handelssjöfartsvecka», i vilken också representanter från den civila sjöfarten deltaga. Föreläsarna äro
sjöofficerare och kvalificerade civila, som ej tillhöra Amiralitetet. Fullständiga »konvojkonferenser» hållas under
ledning av sjöofficerare. slutligen ägnas mycken tid åt
handelssjöfartens problem under krig vid »Äldre officerares krigskurs» (Senior Officers vVar Course) i Greenwich, vilken bevistas av Captains. Även intendenturofficerarna studera i sina högre kurser dessa problem.
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Vid en jämfö relse med motsv arand e svens ka förh:l llande n beträ ffand e dylik under visnin g om hantle lsflot
tans
förhå llande n finne r man, att lika myck et tid om icke
mera
ägnas hande lssjöf artens probl em vid office rsutbi ldning
en
i Sverig e. Det kan dock ifråga sättas , om icke iden med
en
»hand clssjö fartsv ecka» vid vår sjökri gshög skola , där
represe ntant er för hande lssjöf arten skulle deltag a, möjli
gen
är något att taga fasta på även för vår del. Otviv elakti
gt
skulle under en dylik vecka mång a värde fulla konta
kter
etable ras mella n örlogs - och hande lsflot torna inom
vårt
land.

Aven yngre office rare vid hande lsflot tan i Storb ritamli en bibrin gas en viss uppfa ttning om ör1og sförhå
llanden. Sålun da deltag a exem pelvis kadet terna vid navig
ationsk olan i \V arsash i en artille rikurs vid skola n på
H.
lVI. S. Excel lent, \Vhal e Island .
I Engla nd tillsat tes förra året under ordfö rande skap
av sousc hefen för marin stabe n en komm ille för sjöfar
tsskydd och perso nalutb ildnin g härfö r med uppgi ft att
ge
allmä nna försla g beträ ffand e hande lsflot tans perso nal
och
utbild ninge n av dess office rare i fredst id för att göra
dem
skick ade att i hände lse av krig försv ara sina fartyg .
De
utbild nings progr am, som rekom mend erade s av komm
itten, överv ägas nu av Amira litetet . De innef atta ett
återupprä ttand e av örlog sflott ans reserv (Roya l Nava
l Reserve - R. N. H.), men den ekono miska sidan av denna
fråga och gällan de värnp liktsl ag (»Nat ional Servic e
Act»)
erbju da vissa svårig heter. Före detta medle mmar
av R.
N. H. ha emell ertid åter börja t enroll eras (i R. N. V.
R?)
och några ha genom gått sin årliga övnin g. 1 • Oakla
t alla
1
)
Sedan R. N. R., som rekryte rades bland handel sflotta
ns befäl,
upplös tes - enligt uppgif t därför att man icke kunde
taga detta befäl
från handel sflotta n i krigsti d - ä ro brittisk a flottan
s reserva nställd a
officer are organi serade i »Royal Naval Volunt eer
Reserv » (R. N. V. R.).
Genom R. N. V. R. kan alltså handel sflotta ns
aktiva befäl normal t
icke tagas i ansprä k för förbere dande utbildn ing
i fred.

ll

dessa åtgär der äro alla berör da, såväl inom_ som_
utom
Amira litetet , bekym rade inför faran av att förbin delse
rna
mella n de båda flotto rna skola försä mr as. Behov
et av
en bättre konta kt n1.ellan örlogs - och hande lsflot tans
officerar e i den prakt iska tjänsl cn erkän nes. På de
stora
passa gerar fartyg en, där mång a reserv office rare ~jänst
gö
ra tende ra dessa konla kler att bli regelb undna mom
dc
h~gre bcfäls grade rna, men linjef artyg ens kort~. upp~håll
i hamn aör det svårt för yngre office rare att lara kanna
to
o
örlog sflott
an. För lastfa rtyge ns del äro d~ natur l"1ga svarighe tcrna beträ ffand e dispo n erand et av tid och perso
nal
ännu större .
Fråga n om att komm ender a örlog sflott ans office rare
till hande lsflot tan under korta r e perio der för att ge
dem
erfare nhet om villko ren där ombo rd har överv ägts,
men
det allt övers kugga nde behov et av att bema nna örlog
sfartygen har ännu så länge gjort detta omöjl igt. . Man hoppa
~
dock, att då dc andra press ande behov en hllåta det,
sa
skall detta kunn a ske.
I Svel'i ac hava tidiga re (unde r senar e tid) ett par sjöoffice rare fredst id varit komm ender ade till handc lsflo_t
tan; det gällde då närm ast att giva dem särsk ild prakl
lk
i utsjön avigc ring. Unde r krige l tjänst gjord e ett slo~·L
antal sjöoff jccrar e som kontr olloff icerar e i den s k lc]<.ltr
afiken på framf ör allt Sydam erika, men på gt~und a:
_au
de aktiva sjöoff icerar na främs t erfor~rades o I ~nobih
se
ringsb cfatln ingar i h emlan det, kunde mte sa mang
a d!lika komm a ifråga till sådan tjänst görin g. Emel
lerlul
uppst od på detta sätt en god konta kt mella n örlog~.flo_tta
ns
och hande lsflot tans office rare. Dylik konta kt framJ
ades
även av de eskor lcr, som under långa tider lämna
des
svens ka hande lsfart yg i våra kustfa rvatte n, liksom av
den
sjöfar tsdiri gcring , som på grund av min!a ran ~~: m, var
behövlig under och efter krige t inilll nyhge n. Aven genom
de av flotta n bema nnade isbry tarna erhåll es konta kt
mel-

t
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lan de båda flottorna. Man för icke heller förbise, att
f n ett stort antal aktiva officerare ursprungligen överförts
från reserven, och att dessa officerare alltså tidigare merendels tjänstgjort vid handelsflottan.
Ett frivilligt system till främjande av ett gott förhållande mellan de båda flottorna har efter kriget uppkommit därigenom, att unga sjöofficerare under tjänstledighet
(semester) tjänstgöra på handelsfartygen under kortare
tid. Detta sätt synes erbjuda goda möjligheter för aktiva
sjöofficerare att lära känna handelsflottan. Med nuvarande stora befälsbrist vid handelsflottan synes även denna
ha påtagliga fördelar härav, då ifrågavarande sjöofficerare, ehuru relativt fåtaliga, tjänstgöra i stället för icke
behörigt befäl eller utländskt befäl, som annars hade
m å st anställas.

Torpedbanans ekvation.
Om_ »a» betecknar avståndet mellan målet och torpeden i det ögonblick, då torpedkursen är v inkelrät mol
målkursen samt n1.ålet resp torpedens fart betecknas med
v 0 och v 1 , fås efter en godtycklig tid »b> (efter nämnda
ögonblick) ett uttryck på kurvans första derivata (fig l).
dy
dx

•

\'n

Y

t -

eller (a -

fly
x) . dx

+

Av kaptenen S. Rydström.

=

Y0

•

(2)

t

v+
l

Y1

= ~~ och i detta fall

är konstant.

~
=VI
(dy)~
· dx
dx

..............................

(3)

Deriveras ekvation (2) med avseende på x och införes
dt
ur ekv. (3), erhålles kurvans differentialekvation:
viirdet på
dx

-vl +

(dy)2 ........................... (4)
<J2~r =:: Yo
dx
Y1
dx 2
Lösningen (utelämnas här) av denna di!ferenlialeln·ation
ger kurvans ekvation:

{a I press och facklitteratur har under senare år förckanunit notiser rörande målsökande torpeder. Några närmare tekniska detaljer eller prestanda omnämnas givetvis icke, och utan kännedom om d essa är det omöjligt att
exakt kunna beskriva hur en m å lsökande torped beter
sig sedan den fått kontakt med m å l et. Det synes emellertid ligga i sakens natur, att en torped av lyssnande typ
i stort sett kan antagas styra rätt m o t målet. Med utgå ngspunkt från detta antagande har f örf. sökt klarlägga under vilka betingelser en målsökan d e torped närmar sig
målet, något som synes vara av ett visst intresse ur taktisk
synpunkt.

=

Enligt mekaniken är v 1

hingden s.

ds
dx

målsökande

y

Ur denna ekvation elimineras t genom alt införa båg-

är s = v 1 • t emedan
Härav crhftlles:

Några reflektioner rörande
torpeders banor.

(l)

x

a -

x) .

(1- k )

2 y
där k

(a -x)
ak (l+ k)

=

Vo,

d.

Y.

ak (a l- k

x)

+

2 ak
l- k 2 '

s. fartförhållandet mellan mål och torped.

VI

Ekvationen gäller icke för k
lämnas åsido.

=

l, men detta specialfall kan

Med ledning av denna ekvation kan kurvan uppritas.
I fig 2 visas några kurvor, som motsvara ett fartförhållande mellan mål och torped som är 0,5, 0,8 och 0,9. Tor-

Li
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pederna ha skjutits från olika lägen L 1 , L 2 och L 3 , som
äro så valda, alt torpedkurserna äro vinkelräta mot målkursen i en gemensan1 punkt, d v s de ha samma a-värde.
Träffpunkterna äro markerade med T b T 2 och T 3 •

!J

!i1_ •VO ·i -.5I
dx 'a-x

Di$kussion au torpedbanans kurva.

•
J

/

/

><~- ...-- -(.r; V)7"----...
/'/
/

o

Cl-.(

Rent matematiskt kan visas att träffvinkeln alltid blir
180° , utom i det fall att målvinkeln är = O, då ju även
träffvinkeln blir = O. Dessa kurvor kunna tänkas godtyckligt förstorade eller förminskade. Skjutes t ex en torped från ett visst avstånd i målvinkel = 10°, kommer
sträckan »a» att bli ytterst liten, t o m så liten att den
praktiskt sett kan försummas. Kvantiteten »a» är således beroende av målvinkeln och målsökningsanord ningens
räckvidd, men kurvdelen ovanför sträckan »a» kommer
alltid att få samma utseende för samma värde på k.
För att belysa detta förhållande har i fig 3 uppritals
kurvor för k = 0,5 och 0,9 där torpederna starta i 20°
resp 60° målvinkel på en cirkel med godtyddig radie R,
som repr esenterar gl·änsen för hydraakustisk kontakt mellan lm·ped och mål. På samma sätt visas i fig 4 kurvor
med samma fartförhållande = 0,5 för torpeder, som starta
olika målvinklar på enhctscirkeln.
Snmbandct

K= O..;-

mellan

a

R

och

m å! Yinkeln

har

utlagts

kurvform i fig 5.
Som ovan framhållits blir träffvinkeln teoretiskt alltid = 180°, om såsom hittills mål och torped anses representera rörliga punkter. Om man emellertid låter sträckan »a» bli så liten att den t ex närmar sig m å lfartygets
breeld torde det verkliga förhållandet bli ett annat. I så dant fan blir största delen av torpedb anan obetycllig1
krökt och först i omedelbar närhe t av målet kommer torpeden att gira kraftigt för att »förfölja» detta (dess bullercentrum). D et inträffar då etl gränsfall där torperlen
icke förmår gira så bårt alt den följer den teoretiska h a-
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v

Sam ma nj'a ttni ng.

'

6r mdlvt~.klar-0-Yo"'

180',
;e

l, o

l

l

0.8

1.

Hög torp edf art är av m yck e l
sto r bet yde lse för alt få
gyn nsa mm ast mö jlig a ban knr
vor .
2. Teo reti skt blir träf fvi nke
ln allt id 180 ° uto m då må lvin kel n är nol l. Vid sm å må
lvin kla r kan i pra ktik en
ann an träf fvin kel tän ka s erh
ålla s, om torp ed en då
öv erh uvu d lag et träf far .
3. Om ma n frå nse r vis sa pra
ktis ka svå righ ete r, l ex i
fon n av stö rni nga r frå n pro pel
l erv alte n m. m, är en
tr äffv ink el av c:a 180 ° ick e
ogy nns am. i och för sig.
Stö rsta skj uta vst ånd et kom me
r doc k att min ska s avsev ärt vid sto r må lvin keL
4. En må lsö kni ngs ano rdn ing
kan ick e gör as så kän slig
alt den teo reti ska kur van följ
es exa kt, uta n en viss
efte rslä pni ng är ofr ånk om lig.

0.7

l
l

c, z

1/

l
l

l

Underhållstjänsten i Förenta Sta
ternas
flo tta.

A v kom men dörk apte nen F. Mal
m.

/

. v. -r
. . .
n~n:. _Är l~_rped_:n -~illräck
ligt när a må let då dik t-gi
ren
pab oq as, bor traf f and å kun
na erh ålla s, var vid träf fvin k~ln tyd li gen ick e blir
180 ° uta n förs lag svis 80° -12
0°.
Ris ken för aH torp ede n ska ll
pas ser a akt er om må let är
doc k upp enb ar.
Vil l ma n att torp ede n ska ll följ
a hel a »fö rfö ljel sek urvan » .~~ åsle allt så des sa kur vor
s krö kni ngs rad ier une lers ökas for att se, när tor ped en
ick e län gre kan följ a me d.

l.

Ind eln ing och kla ssif icer ing av
mat erie l och förn öde n•
het er .

All mä nna gru nde r.
All t som ofta st fin ner ma n ino
m sve nsk a för sva rsv äsen det alt term er och bet eck
nin gar hav a olik a inn ebö rd
in om olik a för sva rsg ren ar. Vi
anv änd a t ex av åld er inom ma rin en term en »ut red nin
g» sås om en bet eck nin g på
för bru kni n gsm ate riel , und er
det arm en m ed t ex utr ednin g till kok vag n avs er inre dni
nge n. ,\.ven då det gäl ler
a)
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uppdelning av materiel på olika tjänstegrenar råkar man
I~å ol.~khclcr, som måhän_da äro förklarliga med hänsyn
hll forsvarsgrenarnas olika struktur men som ändock
kunna leda till missförstånd. Det torde därför vara av
~tt visst intresse att taga del av huru dessa problem lösts
mom Förenla Slalcrnas flotta.
Med avseende p~t förrådshållning och redovisning
stadgas följande indelning:
Avd. A.
B.
C.

D.
E.

F.
G.
H.

General supply.
Aviation supply.
Provisions, clothing and small stores, and Ship's store
stock.
Electronic equipment and spare parts .
Fuel.
Ordnance equipment and spare parts.
Ship's machinery and spare parts.
Special materials and services.

»_Gcnc~·al ~upply» betecknar inv entarier och utredning,
s~m o Icke tillhor någon av de övriga sju avdclninaarna. l
forradsavseende hänföras dylika artiklar till grup;cn »Geo l
f"··orra<
·· · ]-'Il
neral stores>> , va·.
ombord benämnas
d ca
I av sms
»GSK (general storekccping) stores». Be!Ircppet »"cneral. stores» omfattar all materiel, som hänförts di l mater~elkalalog med undanlag för viss klass »clcctronic matenal» sm~~ vissa elektriska inslallationsdclaljcr.
>::roviswns» avser födoämnen för personalens underhall.

t'

.. »Clothing and small stores» avser normalbeklädnad
for sta.~mnanskap samt sådana beklädnadseffektcr, som
avses for all personal, småartiklar fö r beklädn a dsvård såsom nålar, .tråd, knappar och borsiar. Särskild bcklädnads~trusl:1mg för användning vid ogynnsam väderlek
och VId stnds- och skyddstjänst ingår däremot icke i detta
hegr~pp utan behandlas särskilt under rubriken »Special
clothmg».
»Ship's store stock» inbegriper alla förnödenheter avsedda för försäljning, förbrukningsartiklar för »service

activitics» t ex tvättmedel för tvättinrätlningar samt vissa
inventarier och förnödenheter för nyssnämnda »activities»
t ex apparat för framställning av läskedrycker.
»Electronic material» betecknar inventarier och reservclclar för »radio, sound, sonar, loran, electronic remate control equipment» och radar, med undantag för vissa
artiklar, som särskilt hänförts till »ordnance material»
(fire control radar).
»Fuel» betecknar kol, brännolja, dieselolja, bensin
samt smörjoljor m m.
»Ordnancc Equipment» avser kanoner nlCd lavettage,
ammuni tion, torpeder, dimbildningsmatericl, eldledningsmateriel, optisk m.atcriel m m.
»Ship's machinery» betecknar alla på mekanisk väg
eller med elektrisk kraft drivna installationer i e lt fartyg
eller båt.
»Special materials and services» avser sådana m·tiklar, som erfordras för personalens fysiska träning eller
för rekreation och förströelse. Där ingå sålunda idrottsmateriel, spel av olika slag, tidskrifler, m.usikinstrument
o d. Under denna beteckning hör i budgetavseende diverse andra verksamheter, såsom anskaffning av båtförbindelser mellan fartyg och land, tillhandahållande av frimärken och trycksaker o d.
»Supplies» betecknar förbrukniugsartik1ar.
Termen »equipage» användes för att utmärlm artiklar, som icke förbrukas under användning och som på
grund därav redovisas även efter utlämning till bruk om.bord »tmtil disposed of». »Euipage» motsvarar sålunda
svensl-w marinens fartygsinventarier.
»Equipage» ulrnärkcs dels genom beteckningen »Titlc B» i marinens materielkatalog och »BuShips Allowance
List», dels genom allmänna definitioner, såson1 att förslitningsgraden vid användning är obetydlig, att den är flyttbar eller lätt löstagbar, att den har högt pris och är begärlig. Vad angår »ordnancc equipage» uppräknas dc i
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handboken och omfattar förutom kanoner, torpedtuber
och annan vapenmateriel sådana effekter som ammunitionshissar, underlag för avståndsmätare, hjälmar, tält
kartfodral, matbestick och kokkärl, avsedda för landstigningsa vdelningar.
»Spare parts» betecknar reserv- och ersättningsdelar
till en inventariepersedel. Ombord uppdelas de i »general spares>> d v s reservdelar, som äro standardiserade och
sålunda förekomma på flera fartyg eller typer. »ElectroI~ic spare pa~·ts» 01~1fattar alla reserv- och ersättningsdelar
hll »elcctromc cqmpment», under del att »machinery spare parts» och »ordnance spare parts» omfattar allenast
speciella, icke standardiserade typer, avsedda för ett särskilt fartyg eller båt.
Klassifikationssystemet för materiel och materialier
har till ändamål att åstadkomma ordning och kontroll beträ~fan~ie anskaffning, besiktning, lagrjng, transport och
utlamnmg. För delta ändamål uppdelas materiel och materialier i grupper (classes) som angiver dess allmänna
fysiska egenskaper eller användning. Marinens klassifikationssystem är utformat på basis av det federala systemet och omfattar 99 »classes».
Clas s

Titles

1

Guns and missile launchers, 3 inch and above, including mounts and
power equipment ( excluding- aviation)

2
3
4
5

Guns and missile launchers, below 3 inch, including mounts and
power equipment ( excluding- aviation)
Underwater ordnance
Ammunition
Flags

6
7

Navig-ational and maoring aids
Fuel

8
9

Motor vehicle accessories, bicycles, tires and tubes
Boats

lO
11

Gasaline engines ( excluding aircraft), parts and accessories
Pumps and campressars

96
97
98
.99

Rackets and guided missiles
Ordnance Armar (armar 3 inch or more in thickness and all armor
installed on an ordnance structure)
Duassigned
Technical ordnance material not elsewhere classified

Därutöver finnas ett tiotal särskilda »classes» t ex
dass 265, skadad, reparabel egendom och class 270, kasserade effekter och avfall.
Uppspaltningen på klasser följer sålunda dels materielens användning (ex »Building material») och dels dess
tillverkningssätt (ex »cordage, leather»). Därav följer såsom också framhålles i den amerikanska beskrivningen,
att en och samma artikel rätteligen borde höra hemma i
t vå eller flera klasser. Uppdelningen följer sålunda vissa
breda linjer och är »arbitrary». Den närmare detaljerade uppdelningen av varje klass framgår av ett särskilt
register, »Index of General Stores section», som dock tyvärr ännu icke disponeras. En fullständig redogörelse för
hur detta klassificeringssystem ter sig i praktiken kan
sålunda tills vidare icke lämnas.
För en närmare distinktion av marinens materiel och
förnödenheter är varje »class» uppdelad i lagernummer
(stock number). Class 5 i grundindelningen, som betecknar flaggor, omfattar c:a 500 olika typer och storlekar var
och en med sitt särskilda nummer. Lagernumret sammansättes av klassiffran, första bokstaven i klassbeteckllingen och slutligen respektive ordningsnummer inom
]dassen. Divisionschefstecken, storlek 3, har t ex lagerlmmret 5 F 1800.
All standardiserad materiel och förnödenheter, viikel
i Förenta Staterna betyder praktiskt taget allting, upptages i ett i ett tidigare avsnitt omförmält verk, benämnt
>>Classification Index of Navy Material», vilket är en i
.alfabetisk ordning uppställd materielförteckning, angivande »class», byrå, som är berörd av artikeln ifråga, samt
i vissa fall beteckning för artikelns behandling i redovisningsavseende såsom inventariepersedel eller utredning.
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Vid sidan av nyssnämnd förteckning finnes en malerielkatalog, »Catalog of Navy Material», som lämnar en
mer eller mindre utförlig beskrivning över materielen, ornfattande ritningsnummer, tillverkningsspecifikation med
i vissa fall illustration av föremålet, användningssätt, slorlekssortering, pris, redovisningsenhet m m. Denna katalog framställes i huvudsak genom »Busanda», dock att
sådana föremål, vars anskaffning och kontroll måste hänföras till särskild teknisk byrå katalogiseras genom sistnämnda byrås försorg. De övriga byråerna redigera sålunda särskilda avsnitt i katalogverket
Sammanhanget mellan »Classification Index» och katalogen skådliggöres bäst genom följ ande illustration,
fig 1, som avser artikeln »cargo neb>.
Klassifikationsregistret ger oss sålunda i fråga om
lastningsnät upplysning om klassen, att artikeln tillhör
»Buships» arbetsområde och att artikeln skall redovisas
såsom inventariepersedel (bokstaven B). I katalogen
finner man på de sidor, som behandla tjugoförsta Idassen bland specifikationer på alla standardprodukter av
spånadsämnen nris 105, 106 och 107, vilka utgöra katalogbeskrivning m. m. för dessa nät, som hava lagernumren 21-N-118 etc.
Som framgår av katalogbeskrivningen hänvisas till
»Spee» med vissa beteckningar, vilket avser standardiseringen. Som ovan i förbigående nämndes har man kommit mycket långt på detta område i USA till skillnad från
förhållandet här i landet, där detta arbete ännu är i inledningsskedet och där betydelsen av standardisering först
så småningom vinner förståelse. Man har i USA icke
mindre än fyra standardiseringssystem, först och främst
»Federal» som är den allmänna normen, därnäst »Joint
Army-Navy» (JAN) upptagande sådant, som är gemensam
standard för försvarsväsend e t, därnäst »Navy» (N), upptagande för marinen särskilda standard och slutligen »bureau interim» (In t) , innehärande en tillfällig standard,
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fasts tälld av respektive byrå i avvaktan, att standarden
skall god tagas i större sammanhang. Godkända standardserier utgivas kvartalsvis i häften benämnda »Index of
Specificalions, used by lhe Navy Department» . Som framgår av :illustrationen är beteckningen för N-standard
överensstämmande med klass- och bokstavsbeteckningen
i »Classification Index». I JAN-standard-serien finnes
ävenledes samma bokstavsbeteckning som i nämnda Index. Ordningsnumret i standardserierna överensstämma
däremot icke med varans lagernummer.
h)

Särskild indelning för viss materiel.

Flygmateriel.

I ovannämnda klassindelning äro klasserna 80- 94
avsedda »aviation» d v s »acronautical material». Där
grupperas sålunda för den marina flygtjänsten speciell materiel och reservdelar m m, varjämte standardmateriel, som både användes för flygtjänsten och för andra
ändamål inplacerats i klasserna 5-79. Enär detta område numera saknar n1otsvarighet inon1 svenska marinen,
skall jag icke närmare gå in på klassificering och specificering av denna materiel.
Drivmedel.

5.

6.
7.
8.

Coal, s om i sin tur uppdelas
antluacite och
bituminous.
Gasalines (= bensin) .
F og Fluid O il, N a vy Specific.
Lubricants (= smörjoljor).

Beteckningssä Het för sistnämnda produkler er b j u der
m åhända något intresse, enär dessa beteckningar delvis
komma till användning här i landet. Den amerikanska
beteckningen för smörjoljor består av fyra siffror varav
den första avser oljcslaget (l - aircraft engine oils, 2 - forced-feed oils etc) och de tre återstående viskositeten,
vilken för olika slags oljor anknytes till antingen 130°
eller 210° F. Siffran 2135 betecknar sålunda »forced
f eed-oil» med 135 sekunders viskositet.
Inom allmänna handeln i Förenta Staterna anknytes
viskositeten till mätningsresultaten med Sayholt Seconds
Uni versal (SSU) eller - vad angår tunga smörjoljor m ed Saybolt Seconds Furol (SSF). standardtemperatur erna för bestämmande av viskosileten äro i första fallet
(SSU) 100, 130 och 210° F, i sistnämnda fallet (SSF) 122° F.
D en klassificering, som på basis av dessa mätningsresultat erhålles, betecknas SAE (Society of Automoiive
En gineers) och anger antalet sekunder vid angiv1w lemp eraturer.

»Puel» (drivmedel) uppdelas i följande åtta underavdelningar.
l.

2.
3.
4.

Fuel Oils för Ship's 11ropulsion (Bunker Fuel), som i s in tur
uppdelas på
Navy Special, Navy Specific. 7-0- 1, för användning å
stridsfartyg.
Navy Grade II, Navy Specific. 7-0- 1, för användning
icke stridande fartyg.
Navy Diesel Fuel Oil, Navy Specific. 7- 0- 2, för användning i hjälpmotorer ombord, i kök m. m. (cetanvärde 50).
Diesel Fuel, Army Specific. 2- 102- c, för dieselmotorer i
land och i farkoster inom hamnområden ( cetanvärde 40-45).
Burner oils, Federal Specific. VV-0-326.
Kerosene, Federal Specific. VV- K- 2.11 (= fotogen).
Fuel and Burner Oils, produced west of the Rocky Mountains.

14- F-3 (= dimbildningso lja).

v i s k ositet

SAE n:r
min. (SSV)

10
20
30
40
50
60
70
90
140
250

90-130°
120 - 130°
185-130"
255-130"
80 - 210°
105--210"
125 - 210°
800-100°
120- 2!0°
200- 210°

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

max. (SSV)

119-130°
184-130°
254-130°
80-210°
104-210°
124- 210°
150-210°
1.500- - 100°
200--210°

F
F
F
F
F
F
F
F
F

. .
l
Jl transmJSSions
oc
växellådso lja
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Från hande lsvärl den har man likaled es en skala för
beteck ning av specif ika vikter för olja, den s k API-sk alan
(Amer ican Petrol eum Institu te). Enligt densa mma äro
oljor med högre vikt än lO,o API lättare än valten och
med lägre vikt än lO,o API tyngre än vatten .
Ett särski lt för brittis ka imper iet tilläm pat klassif icering ssysle m för drivm edel är »Briti sh Therm al Unil»
(BTU) , vilket är den värme mängd , som erford ras för att
höja tempe rature n hos ett pound vatten en grad Fahre nheit från 40° F.
Såsom kontro ll över att oljor icke uppbl andats skall
färgen noga unders ökas. Inblan dning av även små mängder pannb ränno lja i diesel motor olja kan elj est ]ätt förstöra diesel motor erna. Färgb estäm ningen utföre s med »Saybolts Calori meter» . Palmb ränno lja är t ex svart, 100/13 0
oclane flygbe nsin grön, 80 octane bensin röd etc.
I övrigt klassif iceras oljor enligt stelnin gspun kt, flampunkt , octan- och edanv ärde samt neutra lisatio nslal mot
syror enligt samm a grund er, som äro allmän t kända här
i lan de t.

Icke standa rdiser ad mater iel klassif iceras enbart med
model lnmmn er, ritning snumm er och i vissa fall typritning.
Förtec kning över specie ll tygma teriel finnes i »Calalog of Xavy Materi el, Burea u of Ordna nce scclion ». Den
innehå ller även upplys ning om och i vad mån model ler
och delar kunna utbyta s sinsem ellan.
Idrotts ' och först röelsem aterieL

Tillha ndahå llande av ich·olls - och förströ elsem ateriel
tillgår i stm·l sclt såsom inom svensk a marin en, s:Uund a
i mån av sän:ki lda anvisn ingar eller inkom sler från mark etente ri- eller annan )iknan de rörelse . Endas t flygan de
förba nd tilldel as idrolts m.ater iel enligt samm a grund er
som övrig utrnstn ing.
I den mån h~ir ifråga varand e mater iel år standa rdiserad, upptag es den i marin ens katalo g, Gener al Storcs
Sectio n. I övrigt anlitas privat a företa gares kalalo ger,
varjäm te vid de flesta landor ganisa tioner finnes en särskild »vvelf are officer », som skall bitråd a med r ek reatio nsproble m för besök ande fartyg m m.

Vapenm aterieL

»Ordn ance equipm ent» identi fieras genom ett moritning snumm er. Sådan a artikla r, som
dcllnu mmer
äro sinsem ellan lika, förses därjäm te i regel med ett serienum mer för att under lätta tillsyn en. Model l- och serienum mer stansa s i regel in i mater ielen och använ des
för förem ål av stort värde t ex siktin rättnin g till kanoner eller för förent ål, som äro begärl iga (»higll pilfera ge
valne» ) t ex kikare , pistole r o d.
Störst a delen av »ordn ance materi al» år grupp erad
såsom slanda rd i klasse rna 1- 1, 7-1, 9-1--97 och 99. D~1
dylik mater iel identi fieras m ed standa rdnum mer, föregå s
detta av boksta ven Z eller J, som beleek nar »Ordn ance
Stock Office » resp »Bure au of Ordna nce».

+

II.

Anska ffning sorgan isation , allmän na princip er.

Påfyll ning av lagren av mater iel och förnöd enhete r
sker i vad angår standa rdarti klar på basis av period iska
lagerh esked till de centra la, anska ffande instan serna. Någon forme ll bestäl lning erford ras såltme Ja ick:e från lokala eller region ala inrättn ingar i annan mån ån då fråga
är om oförut sedda förhål landen eller om icke standa rdiseraclc varor eller om vissa varug rupp er (färsk provia nt
o d), som endast tillhan dahåll as för det omede lbara behovet.
Anska ffning sappar aten är starkt centra liserad . En
lok al förval tnings rättigh et atl t ex utnytt ja tillver knings -
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kapaciteten vid en till förvaltningen hörand e verks ta d
e dyl är begränsad att gälla end as t icke standardiserad e
föremål till ett tillverkningsvärde icke överstigande $ ·100.
Behove t av tjänstbarh eter tillgodoses jämväl enligt en
starkt cenraliserad metod. D'et tillgår på så sätt alt vederböra nde byrå prövar och god k änner lokala och regionala anspråk p å årskontrakt i detta avseende. Av denna
<1 rt äro t ex b egravningsentreprenad, läro- och uppslagsböcker, gas, elektricitet och vatten, r eparation och underhåll av navigerings-: och »ordnance optical»-instrument
trafikmedel, kranar, hyresavtal o d eller med andra ord
sädana a rb eten och tjäns ter varom avtal icke lämpligen
kunna träffas centralt men som likväl anses böra granskas
genom centralinstans.
Behovsheräkningar, hes tällningar och likartade handlingar underkastas - innan dc lämna det lokala och regionala organet- s k »screening» - sållning - och detta
~ir ett arbetsmoment, som återkommer i alla såväl cenrala som regionala och lokala organisationer. Di:inned
menas en särskild prövning av behovens vikt och helydcls~, om det föreslagna sättet för behovets täckande är lämpligt samt en gradering i angelägenhetsgrad inbördes, och
i anslutning till denna prövning om sättet för behovens
framförande till högre myndighet respektive till beslutande instans.
I sistnämnda avseende förefaller organisationen vara
starkt formbunden och noggranna föreskrifter finnas under vil:ca förhållanden olika former av beställningar skola anvandas. Särskilt restrikliv är man därvid i vad avser beteckningen brådskande »emergency>> och detta med
full rätt, enär missbruk av brådskanele-etiketten för u tom
ökade kostnader ~nedför, att verkligt brådskande angelägenheter komma 1 skymundan.
Sådana artiklar, som icke kunna föras i lager ävensom sådana arbeten och tjänstbarhetcr, som äro erforderliga för viss t marint verksamhetsområde anskaffas så-
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Iunda - i vissa fall p å basis av lokalmyndigheternas be}1ovsberäkningar - enligt centralt avtalade å r skontrakt
wed avropsrätt fr å n regionala och lokala organisationer.
I andra fall - d å fråga är om mera lokalt betonade b ehov - träffas årsav tal, i r egel efter vederhörande byrås
prövning och godkännand e, av regional och lokal myndighet. I samtliga fall inbegripas därvid motsvarande behov
för fartygsförband och enskilda fa r tyg för vilket ändamål
dylik a avtal intagas å periodiska publikationer (ex tidigare omnämnd Navy Handbook of Running Term Contraci)
och därjämte genom »Fleet service»-organen bringas tili
fart ygens kännedom.
I vissa avseenden sker behovstäckningen för marinen
från förråd, som ligga utanför marinen. Inom »Treasury
Department» finnes nämligen en organisation »Bureau of
Federal Supply», som. skall läcka behoven av vissa angivna matericlgmpper för hela statsförvaltningen. Denna
byrå förfogar över tolv cenlralförråd, fördelade någorlunda j ämnt över USA:s geografiska område. Från dessa lager tillgodoses hela statsförvaltningens behov av bl a
sprängämnen och sprängmateriel, glödlampor, möbler för
förlä ggningar, expeditioner m m, mattor och filtar, däck
och slangar till motorfordon etc. Denna anskaffningskälla
är ovillkorlig med undantag av möbler unrler 100 $ värde.
Beträffande vissa behovsgrupper sker vidare elt intimt samarbete mellan armen och marinen. Tidigare har
i fö rbigående nämnts den marina anskaffnignsorganisation benämnd »Market office», som direkt samarbetar med
armen vid anskaffning av färskproviant Tidigare har
också omnämnts den gemensamma under »Joint Chiefs
of Staff» hörande organisationen »Army-;'\avy Petroleum
Bo ard», som ål igger att samordna bes täll ningar, kvalitetsbestämmelser, inköp, förvaring och distribution av olja
och oljeprodukter. Denna organisation, som jämväi p il.
ett högre plan utgör ett arbcl.sorgan under ».T oint Logis tic~
Planning Commitlee», har utbyggls i områden utanför
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USA med regionala organ s k »Area petroleum officcs>>
vardera under en »Area petroleum officer», vilkens arbets~
uppgiflcr bestå i att biträda med försörjningen av petroleumprodukter i vad avser samtliga statliga och icke statliga behov.
Gemensam anskaffningsorganisation är jämväl ordnad för timmer och likartade produkter, däri inräknat
l ex fiberplatt or m m. Organisationen benämnes »ArmyNavy Lumber Agency», och har tillkommit för att hindra
konkurrens 1~1ellan vapengrenarna om ifrågavarande produkter, som aro oundgängligen erforderliga för baracker
'
förrådsbyggnader m m.
Tryckningsverksamhelen är centraliserad till »Governmcnt Printing Office, \Vashinglon», men utföres även 0aenom entreprenörer, anvisade av nyssnämnda central o ch
vid lokalt installerade lryck.erier vid örlogsstatione1: och
baser. Anskaffning av tryckeriutrustning kontrolleras emellertid av en central instans »Joint Committec of Printina».
Portofria tjänstekuvert tillhandahållas genom »Post otfice Department» och ingå i »General Stores Section».
. Artiklar, s~m tillverkas vid fångvårds- och uppfost~~ngsa-~1stal~er avensom genom blindinstituten, skola äga
forctrade v1d anskaffning. Endast för den händelse dessa
organisationer icke äga tillräcklig leveranskapacitet får
allmänna handeln anlitas.

III.

Upphandlingsverksamheten.

.. U~phandlin gsföreskrifterna före Förenta Stalcrnas intrade I kr_~gct_ voro med hänsyn till fredsekonomiska syn!Jtmkter !amhgen tungarbetande och innehälla ett flertal
ll:skri:inkande stadganelen både i vad avsåg själva upphancllmgsmclodcn och ifråga om val mellan anbud 0 dyl. Man
s~~dgadc sål~mda i regel utbjudande genom offenllig kungorclsc av forekommandc leveranser och arbeten en under offentlig kontroll utförd anbudsprövning och 'fast an-

bndspris. Vidare hade stadgats företrädesrätt i vissa fall
för inhemsk odling eller produktion samt nyss omnämnda
produkter från t ex fångvårdsanstalterna. Alla d essa
b and av olika slag lade hinder i vägen för en snabb utbyggnad av krigsmakten i materiellt avseende. En av dc
första åtgärderna efter Pearl Ilarbour blev därför att häva dessa restrikliva bestämmelser. Presidenten bemyndigades därför att låta genomföra materielanskaffningar
m m utan hinder av eljest gällande regler för upphandlingsproc edurer m m. Delta bemyndigande delegerades
därefter via »the Secretary of the Navy» till marinens upph andlande instanser.
Dc lällnader, som sålunda åstadkommits hava dock
icke innehuri t någon eftergift i fråga om funktionsfördelningen inom upphandlingsverksamhcten. Densamma är,
som tidigare angivits, byggd på en sträng centralisering.
De vid örlogsbaserna inrättade upphandlingscentralerna
äga sålunda i regel endast verkställa upphandling till läg·
re kosluad än 500 $.
Endast vissa särskilt uppräknade örlogsvarv, krut- och
k anonfabriker o dyl äga överskrida denna gräns och detta
endast i vad angår icke standardiserade artiklar eller produkter. Även dylika verksamheters upphandlingsrätt har
emellertid maximerats och får i regel icke överstiga
5,000 $.
Vad nu sagts om upphandlingsverksamhetens centralisering innebär emellertid icke, alt upphandlingsproceduren i varj e fall ulföres genom central instans. Tvärtom
är det ofta förekommande, alt den centrala instansen dirigerar verkställigheten av en upphandling till en »field activity», en regional upphandlingscentraL
Såsom tidigare i denna artikelserie nämnts är »Bureau
of Supplies and Accounts» det organ, som förutom upplingar för egen verksamhelsgren efter beställning från övriga byråer upphandlar praktiskt laget all standardmaterieL Själva verksUillighetcn av upphandlingen sker cmel'J'idslaift i i::!jijräsendct.
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lertid 1 VIss utsträcknin g genom de regionala upphandlingscentra l e rna.
Här bifogas ett typ exemp el på organisatio nen av en
större marin upphandlin gscentral (Fig 2).
De allmänna reglerna för upphandlin gsverksam heten
äro i stort sett överensstä mmande m ed för eskrifterna därutinnan för svenska statsförval tningen. Sålunda inskärpes det, att det lägsta anbudspris et i och för sig icke bör
vara avgörande utan priset i förhålland e till erbjuden
kvalitet. Det betonas likaledes att man med hänsyn till
det ännu rådande krisläget i fråga om arbetskraft , transportväsend et o d måste taga hänsyn till dylik a faktorct·
vid avslutande av statliga avtal.
Varj e upphandla nde organisatio n skall hålla elt levcrantörrcgis ter, insamlat fr ån allmänna handelskal endrar
och egen erfarenhet. Ur detta utsorteras givetvis sådana
för etag, som gjort sig illa kända och på grund därav inför es i »List of defaulting Contraclor s». I övrigt böt·
största vikt läggas vid säljarens soliditet och resurser att
själv fullgöra sina åtaganden. Man bör sålunda i princip träffa avtal direkt med tillverkare och icke med mellanhänder. För att kunna i varje fall i viss mån följa
prisutveck lingen skall upphandlin gsorganisa tion hålla elt
leveransre gister över dc artiklar, som ständigt återkomma .
Metoderna för upphandlin gen äro ej heller avsevärt
avvikande från svenska regler. Inköp utan prisförfråg an
må förekomma , då materiel eller förnödenh eter endast
kan erhållas från ett håll och under förutsättni ng alt upphandlingen avser ett belopp av $ 500. Då upphandlin gen
avser högre belopp (upp till $ 100.000) ntå beställning utfärdas ulan avvaktan av fast prisuppgif t om man därigenom vinner tid och endast en leverantör kan ifrågakomma. För anskaffnin g över $ 500 erfordras emellertid,
att b eställninge n konfirmera s genom kontrakt med fast
pris, så snart som möjligt.
För den händelse skriflliga anbud från flera anbuds-
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ORGANilATlO N OF A TYPICAL MAJOR PURCHASING ACTIVITY
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Fig 2.
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?ivarc infordrats, är det icke nödvändigt med offentlig t
oppnandc av anbud. Det hetonas emellertid, alt det i.ir
lämphgt att bereda anbudsgivare och allmänheten tillfälle
att bevittna anbudsöppnande.
Såsom i svenska lagstiftningen inom motsvarande omr~_de, rekommenderar man vidare frivilliga uppgörels er.
Forst då såda na försök visat sig resultatlösa, tillgripas
tvångsmedel, varvid man under krig kan använda sig av
rekvisitionsförfarandet och eljest av en s k »compulsory
o::der». I första fallen måste emellertid åtgärden godl~~nnas av »Busanda» och i fråga om »cmnpulsory order»
lanmas godkännande av tvångsförfarandet av »the Assistani Sccretary, Material Division».
Yid underhandlingar om leveransavtal av större om~att_ning (till högre värde än $ 50.000) skola anbudsgivare
mb]udas att företc en kostnadskalkyl, vilken sedermera
prövas i detalj och kan läggas till grund för vidare för~w~dlingar. Erfarenheterna från USA går ut på att d e t
1fraga om stora avslut är fördelaktigt och tidsbesparande
att lägga ut beställning på lämplig producent och därefter
på basis av priskalkyler och förelagets bokföl"ing beslämma levcranspriscl. Detta underlättas givetvis därigenom
att upphandlingsorganisation ernas personal genom »the
Second .~\~ar Power Act» tillerkänts laglig rätl att taga
del av salJarnas bokföring och atl ett företag sålunda icke
kan undanhålla någon omständighet, som påverkar prisbildningen.
En annan form för avtal, som i avsikt att spara tid
l~ommit till användning är den s k »Cost and Cost-plus-aflxcd-fcc contracl». D elta innebär, att man avtalar aU
ersätta säljarens sj älvkostnader och därtill cH fast belopp
såsom sk~ilig handclsvinst. En tidigare använd kontraktsform »cosl-plus-a-perccntage-of -cosb> eller fritl översatt
en procentuell vinst, är förbjuden gesjälvkostnaden
nom »the First \Var Powers Act», men ~ir tillåten m ed
den modifieringen, alt handelsvinsten bestämmes till ett
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f ast belopp, som dock icke får överstiga 7 '/o av ursprungIigen uppskattad självkostnad. Ej heller denna avtalsform får utan inhäm.tande av »Busanda» medgivande användas vid regionala eller lokala avtal främst därför, att
ett företags självkostnader äro svåra att kontrollera och
att systemet icke animerar företagaren a lt söka reducera
dessa kostnader. Vad särskilt angår avslut om verkstadsarb eten, så användes nyssnämnda »cost-plus-fixed-fee»typcn av konlrald, som sålunda närmast motsvarar det
svenska bok- och räkning-förfarandet. Till övervägande
del har man dock även i dessa fall övergått till fasta kontraklspris, överenskomna efter förhandlingar mellan parterna, vilket icke hindrar att man för att säkra företagare
mot förlust genom höjda arbets- eller materialkostnader,
k an inrycka en kontraktsklasul om revidering vid behov
av det fasta kontraktspris eL
I likhet med i Sverige har man i USA en särskild
priskontrollnämnd (Pricc Adjustment Board), som i efterhand nagelfar leverans- och entreprenadkontrakt i vad
angår priset. Om denna nämnd konstaterar orimlig vinst
vid något avtal, meddelas iakttagelserna till vederbörand e inköpscentral, som på detta sätt äger möjlighet att
framtvinga ett lägre pris vid fortsatta leveranser.
Ett från svenska förhållanden avvikande förhållande
är, att kontrakt och avtal för marinen endast få undertecknas av en »supply officer>>, oavsett om det gäller landeller sjötjänst. I vissa fall måste c1ncllertid godkännande
inhämtas av högre instans, innan avtalet får anses vara
lagligen giltigt. Så är förhållandet, om avtalet avser ett
b elopp om $ 100.000 eller högre eller avser försök till ett
värde av $ 50.000 eller högre, varvid godkännande lämn::ts
av »the Under Sccretary of the Navy, Material Division».
Alla inköp direkt eller indirekt av realvärden skola godkännas av en kommitle, »the Naval Affairs Committees
of tbc Senatc and House», vilken är att betrakta som. ett
riksrepresentationens arbetsutskott. Kontrakt om person-
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liga tjänster skola alltid godkännas av »the Undersecretary of the Navy» eller på hans u ppdrag av »Th e Director
of Civilian Personnel» .
Garanti på inköpta produkler stadgas i regel endast
för en tidsperiod av ett år efter leveranstillfället
Liksom i Sverige har statsverket i USA principiellt
gått in för självrisk, vilket innebär att man allenast kräver försäkringsskydd för sådan slutsegendom eller dellikvider, som överlämnas till priva t företag. Under andra förhåll a nden m å försäkringsklausuler icke inryckas i
leverans- eller entreprenadkontraJd utan medgivande från
»the Und ers ccretary of the Navy, Material Division».
Likvid f ör gjorda inköp utanordnas vanligen vid större
].;:assaorga nisationer s k »Xavy Central Disbursing Offices», vilka efter hand fourn cr as m ed inköp- och besiktnin gsha n d lingar smu l u p pbördsbevis . atl ligga till grund
f ör utbetal ningen. Så dana avtal, som erfordra kontroll
av föret agares sj älvkos tnader, hänvisas därvid till likvid
vid sådana kassaorgan, som disponera särskilda specialister för dy lik kontroll. Prövning av dylika kassaärenden utför es alltid centralt genom »Cost Inspcction Service»
ingående i »Busanda» .
För den händelse en entreprenör eller leverantör icke
i rätt tid fullgör arbete eller leverans är han sk yldig utgiva vite med belopp, som stadgas i avlalel. Om leverantör eller entreprenör underlåter fullgöra leverans eller
arbete eller icke presterar godkännbara varor eller arbeten må - i stort sett på sannna sätt som i Sverige -avtalet h äv as och anskaffning ske i öppna marknaden på
den försuml iga partens bekostnad. Beslut i dessa hänseenden, som f allats av marint upphandlingsorgan, kunna
överklagas hos »the Secretary of the Navy», som för detta
ändamål disponerar över en institution »the Board of Conlract Appeals».
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JV. lnventeringskontroll.
Som ovan omnämnts sker påfyllning av regionala och
lokala instansers lager i vad avser standardmateriel och
förnödenheter på basis av l agerbesked, som kontinuerligt
tillställas vissa centrala organ, olika beroende på vilken
materiel det rör sig om.
Det ligger i sakens natur, att ett sådant system vilar
})å en noggrann klassificering och på snabba och tillförlitliga lagerbesked. Dessa lagerbesked utvisa icke endast
d en bokföringsmässiga ställningen utan också inneliggand e och för den nännaste perioden förutsedda uttagsbeställningar. Lagerbeskeden färdigställas delvis så, att de
kunna vidarebehandlas på mekanisk väg (hålkortssystem). Påfyllningen sker helt naturligt i första hand från
sådana lager, som redovisa odisponerade tillgångar, i andra hand genom anskaffning.
Handboken innehåller en mängd detaljerade beskrivningar av och föreskrifter hur detta system administreras,
vilket måhända kunde vara av intresse i dessa dagar, då
om central översikt av materiel står på dagordfrå!Ian
o
ningen. Enär en närmare redogörelse över syslemet och
d ess funktioner skulle bli tämligen tungläst, har j ag an
sett det himpligast, att hänvisa dem, som äro särskilt intresserade av ämnet att själva inhämta upplysning genom
handboken.
En viktig faktor för funktionerandet av detta system
-är givetvis, att den bokförda lagerställningen överenssläm.n1er med den verkliga. Detta konrolleras genom inveneringar, vilka förrättas enligt en plan, som årligen till.ställes »Bureau of Supply and Accounts». Varje förråd
skall fullständigt genominventeras under varje kalenderår, varjämte slickprovsinventering förekommer i mån av
bedömande av organisationens »Stock Contr·ol division».
Vid inventeringen konstaterad behållning införes å respektive lagerkort, varefter följer en undersökning om bokföJ
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ringen över·ensstämmer med d et verkliga läget. Oavset t
hur .därm~_d f?rhåller sig, är det inventeringsresul tatet
som l forlsa~tnmge~: li~ger till grund för bokföringsarb eteL
.. ~r~etssatte t harvidlag skiljer sig sålunda icke avseva r t fra n svenska marinens föreskrifter i ämnet. Skillnaden b:står närmast i att hela lagren årligen crcnomi nven~-eras I USA och däri, att lagerbokföringen dät~ konsckven1
~r h~pkopplad med värdcbokföring, vilket som bekan t
Icke 1 regel är fallet i svenska marinen.
Artiklar i detta ämne ha tidigare varit införda i nr 8/48, 9/48,
10/48 och 1/49.
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Camouflage i sjökrigföringen.
Av kaptenen Ake Larson.

Vilseledande camouflage.
Fartyg till sjöss.

Camouflag e d öljande verklig svaghet.
Den ca moufl eri ngså tgärd, som tillämpades på segelfartygens tid och som beslod i all m an målade kanonp orlar på sidorna av handelsskeppen och stundom äveu
b estyckade dem med kanonattrappe r av trä, var avsedd
att dölja, hur värnlösa de i själva verket voro, ocli att
samtidigt avskräcka sjörövare och kap are från a lt anf alla.
För att vilseleda fiend en omändrad e och påbyggde
engelsmännen vid början av första världskriget en d el
h andelsfartyg, varigenom de fingo sådan likhet m ed vissa
örlogsfartyg, att en förväxling kunde ske. Kanoner, torn,
tr ipodmas ter, skorstenar, bryggor m m byggdes a v trä
och duk, däcken utjämnades och fa lska stävar p å sattes.
Rökbildare sattes i de falska skorstenarn,a. Lämpliga
bogvågor påmålades . Handelsfartygens höga fribord
minskades genom r ikligt tilltagen ballast.
Idens upphov kan spåras till en anteck ning av Churchill, daterad 21 oktober 1914: »Mycke t nödvändigt att
skapa en »durnmy» -flotta utan tidsutdräkt. Tio fartyg,
antingen tyska priser eller engelska fartyg, skola mnedclbart utväljas. Dc skola förd elas på d e priv<tta varv, som
f n ej äro belastade med krigsfartygsbygge . Dc skola representera vissa fartyg i första och andra slagskeplJsdivisionerna. Jag kom p å id en för tre år sedan. Beklagat·
djupt, att det dröjt så länge att f å d en omsatt i praktiken» .
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li
l"ig 1.
Slagskeppet Tiget·s dummy. Den sänktes vid Dardanellerna
av en tysk u båt.

Efter hand färdigställdes 14 d ummi es representeran de slagfartyg.
Tyskarna fingo emellertid kännedom om dummyflottans existens. Aven om detta minskade dess vär de, kvarstod dock osäkerheten, huruvida det var ett riktigt örbgsfartyg eller dummyn, som siktades eller inrapporterad es.
Ej heller kunde fienden utröna, hur dessa fartyg voro avsedda alt användas.
En dummyeskad er sändes i början av år 1913 över
Atlanten till Amerikas ostkust. Genom sin närvaro utanför New York avskräck te den »mäktiga sjöstyrkan» ett
antal tyska fartyg från att gå till sjöss.
Dummyfarty g representeran de Infl exible, Queen Mary,
Invincible oeh Tiger förflyttades på våren samma :Jr till
Dardanellern a för a tt tyskarna skulle tro, att styrkan

engelska hemmafarva ltnen reducerats, och för att därigenom Hochseeflotte skulle lockas ut från sina skyddade
h ainnar.
Vid ett tillfälle mölte den falska Tig er ett handelsfartyg. Tiger kände sig besvärad av d ess närgångna upp111ärksamhct och signalerade till handelsfar tyget att hålla
sig undan. Då delta ej hjälpte, halade hon med alt öppna
eld. Även detta blev ulan verkan, varför Tiger såg sig
nö dsakad att avlossa ett skott med sin enda rikliga lmnon. Ångaren drog sig föeskräckt undan. Dummyn blev
sedermera sänkt utanför Dardanellern a av en tysk ubåt,
och man kan förcslälla sig tyskarnas förvåning, när torn
och kanoner låga kvar och flölo, sedan fartygel giiU till
botten.
Yid andra världskrigets hörjan var det ånyo Churchill,
som föreslog, alt dummyfartyg skulle iordningställa s. Tre
handelsfartyg omändrades till att representera slagskeppen Revenge och Resolution samt hangarfartyg et Hermes.
Skrovcn fylldes med tomfat för att säkerställa flytkraftcn,
om fartygen skulle skadas. Fartygens operationer till
sj öss blevo emellertid mycket begränsade på grund av låg
far t oc:h sårbarhet. År 1941 hade dc tj änat ut och återlämn ades till sina redare.
Sanuna år om~indradcs det gamla slagskeppet Centurion. Lill dummy för det nybyggda Anson. Arbete t utför des i a pril 1!:)'!1 på Devonports skeppsvarv och tog endast fjorton dagar i anspråk, trols aU var vet utsattes för
häftiga flyganfall. Delta dummyfartyg hade högr e fart
och var betydligt bättre skyddat ~i.n sina fö r egångare. Hon
sändes runt Godahoppsu dden till Indien för att få japanerna att tr o, att den engelska flottstyrkan i dessa farvatten var starkare, än den i verkligheten va r. I juli 1942
kom hon till Medelhavet, där hon deltog i konvojer ing
m ellan Gibraltar och Malta. Därund er blev hon uts att
för häftiga flyganfall. Tyskarna meddelade efteråt, alt
de allvarligt skadat ett slagskepp av King George V-
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Fig 2.
Det gamla slagskep pet Genturia n som dummy för slagskep pet
Ansen .
(Fotogra fiet är taget efter kriget, då fartyget använde s SOillj artil!crim
ål.)

klassen . Sederm era återvän de hon till Indiska Oceane n.
Under konvoj ering i häftig storm råkade en sjö spola bort
förliga tornet. Utkika rna på efterfö lj ande fartyg siktade
med förvån ing ett svårt artiller itorn komm. a drivand e.
Sedan hennes uppgif ter i östern blivit fullgjo rda å tervände hon till hemlan det för att slutlige n deltaga i den
stora invasio nen som blockfa rtyg i »Goosb erry» -hanme u.
Även i ett komma nde krig ha dummy fartyg en up]lgift att fylla. Deras stora värde ligger i alt dc kunna vilsele da så v ä l fotogra fisk som ögonsp aning. Om de
emelle rtid skola vara till någon nytta, n'låste de till ut-·
seende t noga överen sstämm a med de fartyg, som de skola
represe ntera - elen fotogra fiska spanin gen avslöja r alla
brister i »förklä dnaden » . Dessut om måste de ha relativ t
hög fart för att kunn1a uppträ da »naturl igt» till sjöss.
J ellicoe säger i sitt arbete »The Grand Fleet» om förs ta
världsk rigets dummi es : »Det mest ödesdi gra felet var
emelle rtid deras låga fart, vilket redan från början berövade dem deras största värde. Dessa »får i ulvakl äden
skulle ha varit värdefu lla, om det varit möjlig t att utvälja fartyg m ed tillräck lig fart, men den högsta fart, som

något fartyg kunnat komm a upp till, var 9- 1_0 ynop, under det att farten på eskade rn som helh.et ~J overst~go 7
knop. Fartyg en kunde under dessa omstan d1gh:te r eJ alafölja flottan till sjöss, och det var mycke t svart atl fa
använd ning för dem i hemma farvatt nen. Hade fartyge n
haft erforde rlig fart , skulle de ha kunnat använd as som
en eskade r för vilsele dande ändam ål». Under andra
världsk riget kunde ej heller de tre ombyg gda handel sfartygen utnyttj as i någon större utsträc kning till sjöss. A~~
sons dummy däremo t, det gamla slagske ppet, kunde val
fyll a sin uppgif t även i lång t avlä~sna -~~r~atten .
Att bygga om handel sfartyg till sJogaen de dnmmy skepp torde vara oklokt. Omänd rade äldre örlogsfart~g
kunna däremo t säkerli gen även i ett komma nde kng
göra nytta.

övriga vils eledan de åtgärde r.
Till denna grupp av camou flage kunna hänför as _alla
-övriga krigslis ter, som använd as till sjöss för att Yllseleda fienden . Begrep pet krigslis t innefal las, skulle man
kunna säga, i begrep pet krigför ing och i:imnet är därf~r
så omfatt ande, alt endast några belysan de exemp el har
kunna behand las.
Att söka vilseled a fienden om var r'gna styrkor befinn a sig är en av de äldsta former na av krigslis t och ingår som ett led i nästan alla sjöopera~ioner,- ..
o
Huru dummy fartyg kunna utnyttj as for andam ale t
har förut behand lats.
De tYska ficksla gskepp ens uppträ dande under kapm·raidcrn a- vid andra världsk rigels början karakt ärisera s
av en målme dveten strävan all hålla fienden i oYisshc t
om var fartyge n bcfunn o sig. I instruk tionen föt: fm·ty~s
chefcrn a stod bl a : »Ständ iga positio nsförän dringa r mom operati onsom råd et skapa osäker het o~h påtvi~1ga ~ien
dens sjöfart restrik tioner även om dc CJ leda ttll nagra
positiv a r esultat» .

..J.

(j

Från slutet av augusti till början av november 1940
lyckades Deutschland sålunda undvika varje möte med
brittiska örlogsfartyg och vållade därigenom amiralitetet
svårt bryderi. Räknar man efter antalet sänkta fartyg,
var emellertid resultatet av raid en skäligen magert: summa 2 fartyg. Admiral Graf Sp ee var mera aggrcsiv. Hon
dök upp än här, än där och angrep d c allierades handelssjöfart; men dessem.ellan tycktes hon vara som bortsopad
frå n havets y ta. Den 15 noveJnb cr sänkte hon ett briltiskt fartyg vid Madagaskar. De a llierades sjökrigsledning fick då den uppfattn ingen, att h on ämnade operera
i Indisk a Oceanen. Hon hade emellertid omedelbart återvänt till Atlanten , tagande vägen långt söder om Godahoppsudden.
Genom dc tyska farlygens vilseledande uppträdande.
fingo de allierade insätta ej mindre än 4 slagfartyg, 14
kryssal'e och 5 hangarfartyg i jakten efter dem. De flesta
av fal"tygcn fingo tagas från Homc Fleet och Mediterrancan Fleet, vilka härigenom blevo mycket försvagade.
Den uppgift, som redan vid byggandet tilldelades fickslagskeppen, kunde de väl fylla. Deras blotta närvaro på
världshaven kom dem alt med stor effektivitet spela samma roll som en »flecl-in-heing>>.
Sedan radio införts på örlogsfartyg, lw.r vilseledande
radiofralik i viss utsträckning använts som camouflage.
Före Jullandslaget lät amiral Scheer sända falska radiomedd elanden från fartyg, som lågo kva r i J adcmynningcn, m eda n han själv med H ochsecflotte gick lill sjöss.
Ra diotrafik en bedrevs Stl, att fienden skul.lc få d en uppfattningen, att även Hochsccfiotte l åg kvar på ankarplatsen. Krigslisten lyckades. Amiral .T ellicoe fick faktiskt
inte veta , ait fientliga slagskepp voro ute, förrän de sil-hl.des av hans kryssare. Efter slaget vid Coronel gav
amiral von Spee order till hjälpkryssaren Prinz Eitel
Friedrich att kvarligga vid Sydamcrikas västkust och genom planmässig användning av radio skapa intryck av
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att den tyska kryssareskadern fortfarande uppehöll sig
där. Själv gick han med eskaderns övriga fartyg till Sydatlanten.
Även und er det sista kriget användes vilseledande
radiotrafik, men utvecklingen av flyget, d en fotografiska
spaningen och förbindelseväs end e t, synes redan i hög
grad ha minskat effektivit eten.
Den nära till hands liggande möj ligheten att med
f'al ska flaggor vilseleda fienden har säkerligen blivit utnyttj ad så länge n ationaliletsfl aggor förts på fa rtyg. Enligt in lernationell rätt får cll örlogsfartyg föra vilken
flagga som helst - dock ej parlam.entär -, rödakors- eller
nö dflagga - inom sikte av fienden. Men det är förbjudet att öppna eld under falsk flagga. Ett örlogsfartyg
får strida utan att ha sin flagga hissa d, m.en veterligen
h ar detta aldrig inträffat. :\Tcdhalandet av örlogsflaggan
i en sjös trid inn elJär ju enligt gammal hävd ett tecken
p å att fartyget lwpitulerat. Ä ven hand elsfartyg H\. cnli gl inlemationcll rätt föra falska flaggor.
Under båda världskrigen utnyltjad es denna krigslist i
m yck et stor omfatlning. Det inträffade emellertid ytterst
sällan, alt eld öppnades, m edan den falska flaggan var
hissad. Under första världskriget läto emellertid några
ös i.crrikiska örlogsfartyg vid cli tjllfiill c sina falska
enge lska och italienska flaggor blåsa, d å de öppnade eld
mo t ett par av ententemakternas örlogsfartyg. (Elt sådan t brott mot krigets lagar är knappast tänkbart i en
flo tta med stolta 1raditioner). Emden använde falsk a nationalitetsflaggor, men hon halade alllid ned dessa och
h isso.de den tyska, innan hon öppnade eld. De briltiska
ubft tsfällorna hade sin flagga hissad beslagen, klar att
1·yd:.as ut vid eldöppning. Det gällde nii.mligen för en
ubåtsfälla att bibehålla sitt camouflage ända tills den
fie niliga ubåten kommit så nära i mnrsehliige, alt elen
has tigt kunde förstöras utan att ge den tid till effektiva
mo tåtgärder. En ubåtsfälla kom i en brydsam situation,
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när en artilleriprojektil från en tysk ubåt träffade så
olyckligt, att brittiska örlogsflaggan blåste ut, innan tiden var mogen för ubåtsfällan att visa sin rätta km·aklär. Den tyska hjälpkryssaren Connaran förde vid sammanträffandet med Sydney norsk flagga men hissade den
tyska, då hon öppnade eld. På sina raider i Allanten använde dc tyska fickslagskeppen som regel falska flaggor
vid ::m grepp på handelsfartyg.
Under första världskriget infördes brulcet att måla
naliona,-iteismärken på handelsfartyg. Falsk sådan märkning lwr utnyttjats i vilseledande syfte. Det är känt, att
vissa handelsfartyg under andra världskriget medförde
en uppsättning stora plan av plåt eller trä, som voro målade med olika nationalitetsbeteckningar. Dc uthängdes
på sidorna över de ursprungliga beteckningarna och nationaliteten kunde sålunda varieras efter omständigheterna.
I början av andra världskriget erhöllo en del brittiska
handelsfartyg grå, döljand e målning. Det visade sig emellertid olämpligt att på detta sätt utmärka f artygen såsom
tillhörande en krigförande nation, varför de efter hand
återfingo sin ursprungliga färg. Man kunde nu med olika åtgärder ge dem »neutralt» utseende.
Som komplettering till camouflaget 1ncd falska flaggor och övriga nationalitetsbeteckningar har det visat sig
lämpligt och ofta nödvändigt att förändra handelsfarlygens utseende genom ommålning, flyilning av master,
falska skorstenar och däckshus m m. Fartygens byggnadssätt röjer nämligen i allmänhet nationaliteten. Det
går ej alt bedra en erfaren iakttagare, om uts eendet hibeh å lles oförändrat. Arbetena kunna i viss ulsträcknina
b
utföras av egna b esättningar och även sedan fartygen gått
till sjöss.
På d et tiotal ty~ka handelsfartyg, som fdm våren
1940 användes som hjälpkryssare med bibehållande av
deras civila u tseende, hade med tysk grundlighet vidla-

gits omfattande åtgärder för all snabbt kunna förändra
u tseendet. De voro sålunda utrustade med falska master
av teleskopkonstruklion, falska kranar och hopfällbara
däckshus. Till sjöss målade man ofta om dem. Detta
gjordes så snabbt, att de inom loppet av 24 timmar kunde skifta färg. Fartygen voro värdefulla, de voro stora
och snabba - 6.000--10.000 ton, 15- 20 knop - och starkt
bestyckade - 6 a 8 sl 15 CUl kanoner, 2 st flygplan vilket förklarar den stora omsorg, med vilken d e camouflerad es . Särskiit vid slutet av år 1941 gjorde fartygen
stor skada på sjöfarten i avlägsna farvatten. Sydatlanten, Indiska Oceanen och Västra Stilla havet voro deras
j aktmarker. I dessa områden förekom ej systematisk
k onvoj ering och värdefulla fartyg fingo gå ensamma utan
sk ydd.
Smärre ändringar av fartygs utseende, särdrag och
k ännetecken ha stundom varit tillfyllest för att vilseleda
beträffande identitet, varom följande exempel vittna.
Vid anfallen nwt ryska flottan vid Port Arthur natten mellan den 8- 9 februari 1904 förde de japanska jagarna ryssarnas hemliga igenkänningstecken - ett vitt
lj u s över ett rött - på signalmasten. Då dc siktades från
de ryska farlygen, antogos de vara egna jagare, som återvände efter övningar till sjöss. Yid prejning gavs svar
p å ryska. Genon1 dessa enkla krigslister kunde de japanska jagarna få de ryska slagfartygen inom torpedporte. Slagskeppen Cesareuilch och Retuisan samt kryssar·en Pollada träffades nästan samtidigt av japanernas
torpeder.
Efter Tsushimaslaget lyckades d en ry~ka J agaren Bravy smyga sig undan till \Vladivostok under skydel av ett
enkelt canJJOufJage. För att förvans'ka utseendet hade
skorstenarna målats vita och maslen nedtagits. Femton
j apanska torpedbåtar siklades under vägen, men ingen
av dem kunde identifiera jagaren såsom ett fientligt
fartyg.
TidsitTi/t i Sj i.iviisendet.
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Fig 3.
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c amouflage kan utnyttjas för att försvåra fiend ens navigering. När britterna anföllo Ostende, vidtogo tyskarna
en mycket enkel men, som det visade sig, effektiv åtgärd.
De fly ttad e i hemlighet den boj, som markerade inseglingsrännan till Ostendes hamn, med påföljd, att två brittiska
fartyg grundstötte och hela företaget misslyckad es. Hade
boj en varit borttagen, skulle britterna genom lodning ha
]cunnat hitta rännan. Men då den låg endast en distansminut fel, anade de ej oråd.
Enligt en obekräftad uppgift skola tyskarna ha sökt
försvåra angöring av svenska kusten för de snabba brittiska motorkano nbåtar, som, en tid upprätthö.U o trafik
mellan England och Sverige under sista världskrige t, genom att från fartyg utanför kusten ge strålkastar ljus utåt
sjön av samma karaktär som vissa svenska kustfyrar.
I sjöstriden utanför La Plata i december 1939 använde d en brittiska kryssaren Exeter camouflag e för att för.svåra fiendens eldledning . Genom att systematis kt utkasta sjunkbomb er sökte britterna vilseleda fienden om
hur skotten föllo för att felaktiga korrektion er skulle företagas. Om åtgärden haft önskad effekt har ej kunnat
utrö nas.
I minkrig har camouflag e givetvis haft vidsträckt användning. Här skall dock endast anföras några exempel
från sista världskrige t.
För att locka fientliga ubåtsjaktsf artyg i fällan försåga tyskarna akustiska drivminor med periskopsa ttrapper. När fartygen kommo i närheten av de förmodade ,
fientliga ubåtarna, detonerade minorna på grund av vibrationerna i vattnet från de anfallande fartygens propellrar. Minorna lära ha fällts från ubåtar. Trots att periskopet hade det felet, att det låg stilla, torde det, särskilt vid inskränkt sikt, vid sjögång och i samband med
annan stridsverks amhet ha varit svårt för jaktfartyge n
att genomskåd a camouflag et och avhålla sig från att
anfalla.
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Fig 4.
Tys k min a med p eris kop
satt rap p.

Ty ska rna anv änd e äve n
an dra lockb ete n. Ma n lad
e
sål un da ut liv båt ar, frä lsa
rkr an sar och dy lik t m ed
vid fäs tad e mi no r och me nin gen
var , att fie nde ns far tyg sku
lle
loc kas att nä rm a sig för
att un der sök a, om dä r
fan ns
någ ra nöd stä lld a. Ma n anv
änd e äve n för em iil me d osk
yldig t uts een de sås om pla nk
bit ar och fis kev åla r till flo
ttö
rer för dri vm ino r.
An vän dn ing en av ub åte n
lik som mi nan byg ger på
det
dö lja nd e cam ou fla ge, som
vat tne t er bju der . De tta
camo ufl age för säm ras em ell
ert id i tak t me d utv eck lin
gen
av tek nik en för lok ali ser
ing av ub åta r i u-l äge .
Då de
för sta ub åta rna up ptr ädd
e, va r det ej mö jlig t att
lok
ali ser a dem eft er dyk nin g,
om ej per isk op et vis ade s.
Nn
erb jud er vat tne t ej län gre
någ ot eff ekt ivt skv dd . Fö
rut om å tgä rde r för att eli mi
ner a bu lle r frå n ub åta rna
må ste
vil sel eda nd e cam ouf lag e
till gri pas . So m. ju va r att
vän
ta,
ägn ade tys ka ma rin en
sto r up pm ärk sam het åt
des sa
frå gor .
Mo t slu tet av för sta vär lds
kri get bö rja de bri tte rna använ da hy dro fon er vid ub
å tsja kt. Fö r att vil sel eda
inl yss nin gen av ub åta r ko nst rue
rad e tys kar na den s k bu
lle r-

Fig 5.
T ysk , bog sera d u båtsdu
mm y.

tor p ede n. D en na var f örs
edd m ed en bu lle rk~lla,
s~m- i
hyd rof on en fra mb ri iJ. ga dc
lj ud som frå n en ub at. ..
D~. en
ub åt uts att es för j akt , avs
kö l d en tor ped en o~h for
sok tc
sed an sm yga sig u n dan på
mo tsa lt k urs ell er mt aga
b o tten lä ge .
Vid sju nk b om ban fal l bru
ka de dc tys ka ub åta rna
stu nd om. uts läp pa iuf t och
olj a för alt få ubi Hs jal dfa
rty gen a lt tro , att u båt en bli
vit all var lig t ska dad . _ De
nn a
me tod i utv eck l a d f orm
anv iin dcs äve n un~ler and
1:a
vär ldskri get. I h e lrä ng da
läg en ku nd e en tys k u
ba
l
slä pp a ut int e blo tt luf t
uta n äve n vra kd_e lar och
t
o
m
klä der me d kö ttsl am sor
för att få ub åts Jak ten att
u~~
hö ra me d sju nk bo mb fäl lni
ng en i tro n, att ubf tle n
~h v1 t
till int etg jor d. Eh uru n1. aka
ber l må ste n~~~ doc k erk ann
a,
att cam ou fia get v ar ko nse
kv ent gen om fo n.
..
.
De t för elig ger u pp gif ter
på att tys kar na otcmporm~
t l
vis sa opc rat ion som rf< dcn
anv änd e sm å ubatsdmn
m~ es,
som bog ser ad es eft er ub å
tar na i en c:a 1,000 me ter
lan g
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bogscrslad d. De voro betydligt mindre än en ubåt och
försedda med luftkärl f,ö r att släppa upp luftbubblo r
samt oljebehålla re för att åstadkomm a oljefläckar . Nä r
en sådan dummy träffades, exploderad e den och vräkte
upp olja, luft, vrakspillro r och klädtrasor till vattenytan
för att ge intryck av att ubåten erhållit en fullträff. Dummicn torde i huvudsak ha varit avsedd att lura det fientliga flyget. Uppgiftern a få emellertid tagas med reservation. En sådan eftersläpan de, relativt stor kropp måste
minska ubåtens fart och verka mycket störande vid ma,növrcr i u-läge. Camouflag eåtgärder måste hållas inom
rimliga gränser.
"Vilseledan de åtgärder mot radar är nu den stora frågan. Vi minnas, hur man under sista världskrig et »bildade radardimm a» genom att släppa en mängd tu nna aluminiumfol ier från flygplan. I sjökriget lära tyskarna ha
använt en anordning bestående av en lina försedd med
.dylika folier och fästad till en liten flotte. Linan hölls
sträckt uppåt av en ballong. Folierna gåvo ett radareko,
som_ kunde misstolkas såsom_ härrörande från ett mindre
fartyg.
En intensiv forsknings verksamhe t i hithörande frågor
bedrives, men sekretessen s slöja ligger tät över uppnådda
resultat och framkomn a metoder.

Fartyg till ankars.
Dummyfar tyg.
För att vilseleda fienden om var egna fartyg befinna
sig kunna dummyfar tyg represente rande egna örlogsfartyg läggas på ankarplats erna. Sådana fartyg, som anordnas för att endast utnyttjas stillaliggan de, ha emellertid
föga värde. Efter någon tid blir deras karaktär säkerligen röjd. Fartyg, som ligga onormalt länge på samma
plats, väcka misstankar och det torde knappast gå att

Fig 6.

Du mmyfartyg på Scapa Flow i juli 1940.

obemärkt bogsera dem mellan olika platser. Det kan därför inte vara lämpligt att lägga ned kostnader och arbete
på sådant camouflage . Sjögående dummyfar tyg kunna
däremot göra god nytta, om de tillfälligtvi s läggas på
ank arplatser. Brittiska marinen, som ju är den enda,
som i större utsträcknin g använt dummyfart yg, utnyttjade dem både till sjöss och stillaliggan de unrler båda
vär ldskrigen.
Förutom_ att vilseleda fienden om var egna fartyg
b efinna sig ha dummyfar tyg på en ankarplats till uppgift
att dra på sig anfall från luften. De böra placeras och
m askeras såsom örlogsfarty gen. Maskering en måste dock
göras sämre så att de äro något lättare att upptäcka.

Skenanläg gningar.
För att markera fartyg, som ligga maskerade , förtöj da vid land, behöva ej alltid dummyfar tyg användas.
Flottar, skorstens-, brygg- och anclra attrapper kunna i
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samband med skenmaskering så anordnas, att intrycket
skapas av ett mindre väl maskerat fartyg. Rökbildare
kunna insättas i de falska skorstenarna och verksamhet
vid skenanläggningen bedrivas såson1 vid ett riktigt fartyg. Ä ven om_ en sådan anordning inte kan vilseleda beträffande något fartygs uppehållsort, kan den dock göra
nytta genom att dra på sig fientligt flyg.
1-\ven för basens eller ankarplatsens anläggningar i
land bör vilseledande camouflage användas. Detta bö1·
utformas i direkt anslutning till basens försvarssystem.
Uppgiften erbjuder ett vidsträckt verksamhetsområde för
en baschef. Av denne bör följaktligen fordras ingående
kännedom om de möjligheter, som camouflage erbjuder,
Han bör ha befogenhet att handla självständigt men måste
givetvis, när det gäller c';empclvis användning av dummyfartyg, sann·åda n1.cd sjöstyrkechefen på ankarplatsen
och rätta sig efter dennes önskemål.

Vinterlid i snö och is.
Det är praktiskt taget omöjligt att åstadkomma elt
effektivt döljande camouflage för fartyg vintertid i snö
och is, om tillgång ej finnes till bergtunnlar eller bunkers.
Detta är ett förhållande, som kräver den största uppmärksamhet. Ett konsekvent och grundligt genomfört vilseledande camouflage måste tillgripas för att bidraga till fartygens säkerställande. Hur camouflaget skall utföras, kan
av sekretesskäl dock ej behandlas här.

slutord.
Har en studie av camouflage i gångna tiders sjökrig
något aktuellt och framtida värde? Vi bortse nu från
det rent historiska.
Frågan kan ej besvaras entydigt. Å ena sidan har
en camouflageide, som en gång utnyttjats, förlorat sin

originalitet eller med andra ord sitt överraskningsvärde.
Å andra siclan kan man ej kategoriskt påstå, att en ide

ä r u tsliten och att det praktiska tillämpandet av densamm a är dömt att omedelbart genomskådas. Det berör i de
flest a fall på hur och när iden utnyttjas. Metoder, som
fli tigt brukats kunna ha värde just därigenom, att deras
a nvändning är så osannolik.
Det finns inga regler för camouflage; schematisering
och schablonmässighet äro oförenliga med all slags list.
Det kan därför ej vara lämpligt att annat än i undantagsf all kopiera kända metoder. Den lämnade redogörelsen
kan därför på intet sätt betraktas såsom någon handledning i användning av camouflage.
Avsikten med den har varit att söka samla och påvisa
vad som gjorts på detta område och därigenom fästa
uppmärksamheten på den obestridliga betydelse, som camouflage har haft i sjökrigen och säkerligen alltjämt har.
Ett studium av ämnet ger lärdomar, som lämpligen
k unna sammanfattas i följande teser:

Man måste ständigt vara på sin vakt mot camouflage
från fiendens sida.
Man måste ständigt ha blicken öppen för de möjligh eter, som egen användning av camouflage erbjuder.
Camouflage måste genomföras konsekvent och helh järtat; halvmesyrer äro oftast mera till egen skada än
nytta.
Vid användning au camouflage måste framför allt följande faktorer beaktas, nämligen:
idens originalitet,
överraskningsmomentet,
samtidigheten i utförandet samt
sekretessen.
De senaste framstegen på teknikens område ha givit
så stora möjligheter att erhålla riktiga underrättc 1';':'1 ', nlt
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det nu är viktig are än någon sin för en krigfö rande att
dölja för fiende n eller vnsele da honom om avsikt er och
föreha vande n. Metod erna äro många och må följan de
»The great art of condu cting moder n war is to mystify the enemy ».
TiS häfteFöregäe nde avsnitt av denna artikel ha varit införda i
na 10/ 47 och 3/49.

