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M eddelande från Kungl. Orlogsmanna

sällskapet nr 1/53 

Ordinarie sammanträde den 7 januari 1953 

l 

1. Meddelade ordföranden, att sedan föregående sam
manträde hade ledamöterna Tiselius odt dc Bro cn aYg!"1ll 
med död en samt lyste frid över deras minne. 

2. Yaleles till föredragande i velenskapsgrenen minv~iscn
dc för år 1953 ledamoten Stade med ledamoten IIultin som 
suppleant. 

3. Föredrog sekreteraren ledamoten Stades inträdesanfö
rande: »Stridslcdning eller underrättelsetjänst, någ ra reflek
tioner». 

4. Föredrog ledamoten Ullman sin årsberältelsc i skepps
byggeri och maskinväsende. Föredraget berörde den tekn i ska 
personalens utbildning och organisation m m i b elysning aY 
materielens utveckling. 

1'idshift i Sjö~·äsendel. 
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Årsberättelse skeppsbyggeri och 

maskinväsende 1952. 

Avgiven av marindirekt ör A. ULLMAN. 

Inled ning. 

Senare årsberättelser ha uteslutande sysslat med mate
rielens utveckling. I intet fall har personalen, dc~s utbild
ning och organisation m n1 ~ belysnin;'?_ av mat.cnelens_ ut
veckling skärskådats. Ett kngsfarlygsforband lll.;. som aven 
ett kustartilleriförband består emellertid av män och vapen . 
J a a lämnar därhän vilken av dessa båda komponenter, som 
bö~ komma i första rummet ifråga om betydelse för för 
bandets stridsvärde, ehuru detta är ett i och för sig ytterst 
intressant spörsmål, som skulle ge anledning till vida ut
blickar. 

Jaa· fasthåller sålunda vid, att enheten, fartyget , fartygs
förb~ndet och kustartilleriförbandet består av män och ma
teriel och att kravet p å maximalt stridsvärde kan mötas en
dast mn materielen är förstklassig, personalen är förstklas
sig och materiel och personal tillsamman utgöra en levand e 
organism. I d enna måste männen var~ så förtrogna .m~d 
matericlen och så b ehärska dess funkhon att denna v1l11gt 
lyder deras intention er och därigenom blir »to the bilter 
end>> så utnyttjad, som konstruktören avsåg vid sitt pro
jektarbete. 

Jag har sålunda för avsikt att i stora d rag skissera ut
vecklingen av organisationen för vår marin?- tekniska p~r
sonal, speciellt ingenjörspersonalen , i bel.J:smng av ma.tc n eo
eus ulvecking för att därigenom få clt v1sst perspek liv pa 
nuläget i detta hänseend e och söka draga några slutsatser 
beträffande d enna del av våra l iYsviktiga personalfrågor. 

Tekniker contra taktiker. 

Innan jag går in på utvecklingen, anser ja.g mi.g nöds~~
kad att något klarlägga vissa begrepp, med vilka ]ag kom
mer alt röra mig i fortsättningen. 

Man kan ehuru något generaliserat särskilja ~eknisk ljät~s t 
från taktisk tjänst. Den förra avser huvudsakllgcn matena
lens konstruktion, tekniska utveckling, anskaffning och un-
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derhåll medan den senare aYser stridsmedlens framförande 
och ins~ittande i stridsverksamhcten. Därigenom kan man 
ta la om teknisk personal och taktisk personal. Sålunda ä"ro 
exempelvis eldledningsofficeren och cldlcdningsmatroscrna~ 
tak tiker, medan eldledningsmaskinisten och eldledningsclcl; 
trikcrna äro tekniker. Marinen s tekniker, som utveckla , 
kons truera, anskaffa och underhålla materielen, d v s' som 
förse taktikerna med förstklassiga och funktionsdugliga va 
p·en och l1jälpmedel och som alltså syssla med alltmera 
k omplicerade tekniska problem måste med nödvändighet 
vara i sin verksamhet, i tänkande och handlande liksom 
ifråga om sin utbildning beskaffade på ett annat sätt än 
takti kerna. Ju mera den tekniska utvecklingen går framåt 
m ot alltmera komplicerad e vapen och hjä lpmedel, desto 
s töne blir fordringarna på teknikernas tekniska kunnande 
och desto svårare blir del för samma person att behärska 
såvä l taktik som teknile Detta är ett utomordentligt betydel
sefullt problem, som alstrat stora svårigheter, vilka kunn a 
spåras under olika tider och i alla mariner och son1 nu 
tvekas vara större än någonsin. 
" Svårighetcma bestå dä~\ att taktiker och tekniker för atl 

ett fullgott resultat skall kunna nås ej få separera helt. Tak
tikenl måste för att lnmna rätt använda v apnen vara så 
in satt i deras funktion, att han vet, vad han me<l hänsyn 
till dc tcl.;:niska möjligheterna kan få ut av stridsmedlen i 
form av stridseffekt och i vilken grad stridseffek ten nedgår 
vid haverier av olika slag. Vidare måste han ha klart för 
sig, vad materielen fordrar i fonn av underhå ll för att kun
n a rätt fungera. Teknikern å sin sida måste för alt kunna 
konstruera och utv eckla materielen ha ingående kännedom 
om, hur d en skall taktiskt användas, vilka fordringar tak
tiker n a ställer på d en, och vilka påfrestningar d en blir ut
satt för under tjänsten. Han bör själv vara något av en tak
tiker. Han bör dock trots detta vara först och h ämst tek
niker, ingenjör, för att kunn a leda vapenutvecklingen efter 
dc banor, vilka d en allmänna el1cr grundläggande tekniska 
utvecklingen följer, då ju denna senare är ledande för o~h 
möjliggör vapenulveddingcn. Samtidigt måste emcllerhd 
taktikern vara så mycket tekniker, att hans fordringar på 
materi elens prestanda h åller sig inom gränserna för rlc tek
niska möjligheterna. Idealet ur dessa synpunkter är att tek
nikern och taktikern är samma person. Under århundra d e
n as lopp har också inom marintekniken så ofta varit fallet, 
men så har tekniken språngartat utvecklats och skilt dc bå-
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da kategorierna åt. Senare har genom förhä l trad utbildnin g 
situation en åter ändrats och aystå ndcl mellan dc båda kate
gorierna åter minskat. Xu torde m ellertid higct på grund 
aY teknikens utveckl ing yara s<1dant, al t en fu llkomlig sam
mansmällning ald rig mer blir möjlig. D e l ~ir vllerst osan
nolik t, att männ iskosläktet fra m bringar int elligenser så 
fr a ms tående , att dc kunna behärska sin tids 'rekn ik och sam
tid ig t sin lids taktik ~is en inom ett bcgr~insa t Yapcnm11n\dc . 

Utvecklingen fram till 1862. 

(S c utuikninysbladcl.) 

Den tidigare utveckLingen behöYer jag i delt a samman- , 
hang endast flyktigt b e röra. D e l är J,änt , hur p å 1700-talct 
de segl ande sk eppens officerare och ÖYrig personal, praktiskt 
tage l samtliga taktiker, behärskade sin materiel, skrov, rigg 
och slyranordningar liksom artilleri och övriga vapen ifråga 
om konstuklian och anskaffning och i delalj ifråga silväl 
nnderhåll som anYändande. Yissedigcn slogos skeppen på 
konstruktionsstadiet upp aY skcppsbyggmäslarc, som med 
hjälp av timmermän byggde dem, men där efter togo takti
kerna vid helt och h ållet. Förfarna hantverkare funnos om
bord, men utöYe r si n han lverksskicldighet hade d essa inga 
kvalifikationer , som ej taklikerna besutlo . En rask teknisk 
utveckling ägde visserligen rum u nder 1700-talet, men fick 
sin storartade blomstring först genom skeppsbyggnadsingen
jören aJ Chapmans teoretiskt banbrytande arb ete, som hade 
lill följd , att från svenska skeppsvarv den tidens mest väl 
seglade skepp utgingo. Här skön j es, hur fö r fö r sta gången 
11å allvar problemet om teknikern od1 taktikern börja göra 
sig gällande. Chapmans och hans elevers och efterföljares 
leknik blev så omfattande, att en sär skild mil i lä r yrkesgren 
blev nödvändig. På förslag av den då 72-årige viceamiralen 
af Chapman upplöstes genom ett kungl. brev den 27 no
vember 1793 fl ottamas byggnadsstat med civila skeppsbygg
mästare och inrättades istället en konstruktionsstat med .ni
litär personal. Dennas medlemmar h ade till uppgift att 
konstruera och bygga fartygen, men d e tjänsigjorde även 
ombord för att trimma fa r tygen till förs tklassiga segelegen
skape r och sannol ikt för alt tillgodogöra sig erfarenhete rna 
från tjänsten . Sålunda provseglade af Chapman själY, då 82-
[n·ig, år 1803 sin n:ykons lruktion fregallen af Chapman. D e 
n ämnda konstruktionsofficer arna återfinnes även som stabs 
och eskaderingcnjörer. 
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l' lbildni ngc n a v dessa konstruktionsofficerare skedde än
da fr am p{t 18-10-talet h ell i marinens regi. Civila anstalter 
för utbild ni ng av skeppsbygga r e förel;,_om inte i landet förrän 
vid den na tid , då en sådan inrättades i Karlskrona. 

Under förra h~i!ften av 1800-t a let infördes, trevande och 
und er stort m otstånd, ångdrift i sYenska marinen, till en 
början under ledning, av den 183-! bortgångne konstruktions
officeren Carlsund. Dc första ångfa rtygen byggdes 183~~ ocl1 
:34 och voTo bju1drivna transport- och bogserfartyg. Angkor
vetten Thor 18-!1 var det första ångdrivna bestyckade far
tyget och ångkorvcllen Gävle 18-18 var det första propeller
drivna stridsfartyget. 

Även personalfrågorna i samband k irmed angrepos nå
got trevande. Angmaskiner installerades vid dockorna i 
Karlskrona 1823 och samtidigt anställdes en löjtnant-m a
skinist. Ar 18-!3 hlev antalet två, 18-18 tre d v s samtidigt 
som ångkorvetlen Gävle byggdes. Enligt kungl. brev 18J8 
skulle dessa m aski nistofficerare för att kunna antagas ha 
avlagt konstruktionsofficersexamen d v s vara fullfjädrade 
skeppsbyggare men samtidi gi h a maskinistutbildning. 

Drifisperson alen för ångmaskinernas skötsel var civil, och 
för dem fordrades endast kommersiell maskin istkompetcns. 
::\Tågra speciella förhållanden för marinen existerade ju 
knappast, handelsfartygstekniken gick här i spetsen. 

Under denna period m ognade förutsättningarna för m era 
effektiva stridsfartyg, d v s tekniken utvecklades, ehuru ge
nombrottet skedde först i och m ed John Erikssons »lVIonilor», 
som 1862 vann sin seger över »Merrimac». 

Vad som är av speciellt intresse u r personalsynpunkt un
der denna period är, att telmikerna till största d elen fjär
mades så gott som helt från taktikerna. Skepps- och ma
skinbyggeriet, liksom denna materiels underhåll och drift 
betraktades kanske naturligt nog som en helt civil verksam
het. Maskinister och eldare voro helt civila. Konstruktions
och maskinistofficerare å terfinnas visserligen kommendera-
de å fartygen, men så vitt jag kunnat finna endast på d c 
större och endast antingen under d essas första expeditioner, 
intrimningsperioden, eller som_ förhandsingenjörer eller på 
skolförband som utbildningsledare och instruktörer. 

Sjöofficerarnas tekniska utbildning bestod till största de
len i artilleriteknile Artillerimaterielen sköttes tydligen helt 
av taldikerna själva. Den första egentliga högskoleutbild
ningen på det tekniska området i Sverige vid sidan av den 
tidigare nämnda först i marinen och sedermera i civil regi 



·drivna skeppsbyggeriundervisningen i Ka rlskrona ägde rum 
vid Högre artilleriläroverket på Marieberg. Med maskiner
Jlat> införande fingo dock officerarna en viss inblick i ma
~kinteknik. Dc skulle ju m anövr era fartygen. Sålunda an
ges i samma kungl. brev av 183-!, enligt viikel hra civila 
maskinister erhöl!o fast anställning, alt två a fvra office
rare tillsammans med dessa maskinister skulle vid Mo lala 
Ycrkslad följa ångmaskiners tillblivelse. 

Den så skisserade organisationen, där såväl maskinerier 
som maskinpersonal vmo ett civilt tillskott, förborga t i ett 
mörkt och smutsig t inre av de ännu vackra fartygen, torde 
väl ha varit tillfvlles t under denna pre-moni tmiska period, 
(hi_ man v~il ~innti hade så fulll upp att göra med fredsmäs
~ iga driftshaverier, a tt ingen fick lid aH spekulera över 
~ lridsmäss iga förh<'lll anden. 

Utvecklingen 1862-1905. 

Moni!ors seger över Merrimac {n· 1862 Y~ll' upplaktcn Lill 
en ny lid, som medförde en rask teknisk ulveck1ing. För
SYGrspropositionen till 1862- 63 års riksdag konstaterade, att 
lräfarlyg ej längre motsvarade sitt ~indmnål. Sverige ägde 
ej ett enda stridsdugligt fartyg. Hesullalet blev ett byggnads
program påbörjat 1863 m ed mon i toren J olm Erilcsson, som 
fick en rad efterföljare. Då behov av mera sjödugliga och 
lättmanövrerade fartyg visade sig, tillkom under 1870-talct 
Blendatypen med hög re fart och bätlre sjöegenskaper Jncn 
mindre pansarskydd. 

1885 sjösalles pansarskeppet Svea, den första enheten, som 
med visst fog kan sägas Yara av modern typ, och ungefär 
samtidigt upptrådde de första minbåtarna, 10 år sennrc om
döpta till torpedbåtar . 1902 fastställdes ritningarna till den 
första ubåten, Hajen. 

Svea fick en rad efterföljare. År 1905, ifråga om persona
len clt märkes~n·, bestod kusteskadern av 8 pansarskepp, 
-! torpcdkryssarc, 2 jagare och 27 torpedbåtar. Yicl denna 
lid har sålunda de rörliga kanontornen blivit standard och 
sftväl den förankrade som den självgående minan utveck
lats till användbarhet. 

Aven beträffande personalen ansåg man i början av 1860-
lale t i.-indringar vara av nöden. Den kommittc, som tillsattes 
1862 med uppdrag att ularhela grunder för ett tidsenligt sjö
försvar, fann, att de b å da kårerna, maskinistofficerskåren 
och konstruktionskårcn, borde sammanslås till en kår. Den~ 
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na skulle då handha såväl farlygens som maskinernas 
konstruktion, byggnad och underhåll. Redan 1860, således 
2 år för e Mon itors seger, bade man emellertid av skäl, som 
jag ej lyclwts utröna, beslutat, att ledigblivna platser vid 
kon struktionskåren ej skulle återbesällas . 

Först till 1867 ~n·s riksdag framlades emellertid försl ag till 
ny organisa tion . Detta förslag inneb ar en militär kår, om
fattande en överdircldör, 2 direktörer, 2 överingenjörer och 
5 ingenjörer, således inalles 10 man. Samtidigt skulle så
lund a även mnskinistofficersstatcn upplösas. Riksdagen be
slöt mot kommittens förslag alt en civil stat skulle inrättas. 
Orsaken härtill var a lt , ef tersom befordringsförhållandena 
i en så liten kår skulle bli mycket dåliga, det var lämpligare 
att Iw civila befallningshavare som skulle kunna få anställ
ning och åte r avgå undct· lösligare former än som skulle 
blivi t fa ll et i en militär kår. Någon form av kadctlu!hild
n ing skul! c ej längre komma ifråga. 

D'essa mariningenjörer förekommo y tterst sällan på sjön, 
och u!gjordc då liksom maskinisterna ett helt civilt inslag 
i bilden. Man fann emellertid så småningom olägenheter för
knippade med, alt maskinisternavoro civila. Man kan frestas 
förmoda, att (kssa olägenhele1: voro av disciplinär art. År 
1876 hcsl~imdes därför i ett kungL brev, att maskinisterna 
skulle tillhöra flottans militärpersonal och bilda flottans ma
skiniststat. Rangen blev lika som för flaggunderofficerare 
r esp. u nderofficerare av 2 graden. De erhöll dock ej befäls
rätt över andra än dem, som tjänstgjorde direkt under dem. 
Denna militära ställning innebar ingen ändr ing i det tidi
gare förhållandet, att deras verksamhet betraklades som en 
c i v il t ek n is k t .i än s t. 

Xågon ständig officersbefattning i skeppsteknisk tjänst 
ombord skulle alltså ej finnas. Sjötjänsten för mariningen
j örerna var y t lers t sällsyn l. F örs t år 1870 konunenderades 
mariningenjören Gr alnn på en månads expedition med kor
Yelten Balder från Karlskrona station. År 1872, var nwrin
ingcnjörcn, scdeunera överdirektören G. Svensson, Elenda
typens konstruktör, ombordkommenderad en månad på 
samma fartyg. Scdan dröjde det till 1877 innan nästa sjö
kommendering ågde rum_ från Karlskrona station, då sam
me Svensson, då direktör, seglade fjorton dagar i 2 mu
gångar på ångfartyget Disa. Två år' senare, 1879, påträffa 
vi en herre vid namn Lillichöök, till vilken jag har anleq
ning återkomma, ute på en tre dagars konnnendering p å 
kanonbåten Skåggald. Därefter skickades ingen l1t från 
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Karlskrona station förrän efler ytterl igare 7 år, d v s 188G, 
då de självgående minorna tydligen erford rad e tekn isk sak
kunskap ombord. Vi finna då en extra ingenjör Sö<lerström 
pi't en tjugo dagars kommendering på minbålen Hugin. Året 
d~irpå framträder pansarbåten Svea i annalerna med en 
ex tra ingenjöe Stuart som farlygsingenjör. Därefter och 
fram till sekelskiftet äro huvmlsakligen miningenjörer ute 
på minavdelningen, minskaleavdelningen eller ptt inskjut
niugsuppclrag. I övrigt återfinner man i regel e n ingenjör 
på var och en av Sveas efterföljare, pansarbftla rna Göta, 
Thule, Oden, Thor och Niord. År 18\)(i är den första stabs
ingenjören ute, dock samtidigt fartygsingenjör pCt Göta . ,\r 
18!)\), då minorna bytt namn, är torpedingenjören Arsenius 
kommenderad som instruktör på Lorpedskolavdelningen. 
Slulligen år 1905, då den ovannämnde Lilliehöök ä r överdi
rektör äro ej mindre än 2 ingenjörer, 1 mariningenjör och l 
torpedingenjör kommenderade på torpedavdelningen (27 
torpeclbålar) medan chefen för kusteskadern har en stabs
ingenjör som ej samtidigt är farlygsingenjör, och 8 pansar
bålar ha var sin farlygsingenjör. På dc två jagarna Mode 
och Magne ::'Herfinna vi divisionsingenjören Axel \Vilhelm 
Lindgren. 

Denna p eriod innebär, vad beträffar materielen, en stor
artad utveckling. Denna inspireras emellertid från utlandet 
och konstruktörerna sitta i land. Man har sålunda i frågan 
om tekniker kontra laldikcr fallit näslan helt ur fas. Ma
riningenjörernas sjökommenderingar infalla under c lt fåtal 
månader under deras första tjänstgöring och kontaklen med 
fronttjänsten är minimal. 

I fråga om artilleriutvecklingen fungerar dock alltjämt 
samma personal som tekniker och taktiker nämligen ar
tilleriofficerarna. 

För min- och torpedtekniken har man fåll särskild a tek
niker. Konstruktionsarbetet skötes tillsammans med office
rarna av min- och torpedingenjörer medan torpedtekniken 
vid fronten sköts av nraskinister, vilka härför fått komplet
terande utbildning vid tjänstgöring på torpedbåtarna . 

situationen 1905. 

Det torde vara viinlefullt för alt förs lå den vidare ut
vecklingen, att något mera ingående skärskåda situationen 
under de första åren av 1900-talet. I fråga om materielen 
hade vi hunnit fram_ till Oscar II, sjösatt år 1905, den sista 
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i raden av dc lolv pansarbåtarna varav den första, Svea, 
sjösattes 1885. I fråga om den tekniska personalen hade 
vi samma organisation som fastställts för mariningenjörs
staten 18()7 och för maskiniststaten J 87G. Bägge hade dock 
ökats till numcr~iren. 1\fariningenjörsslalcn omfaltade åt· 
1903 

1 överdirektör, 
2 direktörer, 

11 ingenjörer, 
G extra ingenjö rer, 
2 byggmästare, 
2 miningenjörer och 
:3 torpedingenjörer, 

d~"it· ext raingenjörsbeställningarna vot·o H\'sedda för utbild-
ning. 

En reserv hade inrättats 1901 omfattande st\dana, som un
der 3 år varit extra ingenjörer men ej antagits till ingenjö
rer samt av pensionsavgången personal. 

Maskiniststalen hade ökats så, alt d en ~äcktc mobilisc
ringsbehovet. 
N~\gon slridslj~inst för teknikerna i vår mening fauns ej, 

alldenstund malericlen ej var konstruerad härför. 
För anställning som extra ingenjör erfordrades civilin

genjörsexamen vid Tekniska Högskolans fackavdelning för 
maskinbyggeri och mekanisk teknologi jämJc 2 å rs anställ
ning vid mekanisk verkstad eller varv, dels som arbetare 
och dels som ritare. För all antagas till ingenjör erfordra
des därutöver ytterligare e tt års civil praktik samt att vid 
läroverk för mariningenjörer ha genomgått viss kurs i teo
reliskl och praktiskt skeppsbyggeri, 

Utl andet vid sekelskiftet. 

Förhållandena i de större uthin<lska marinc•·na voro vid 
denna tid helt andra. 

Tyskland . 

I tyska marinen fanns dels en grupp mariningenjörer av
sedda för sjötjänst, dels en grupp krigsfartygskonslruktörer, 
d els torpedingenjörer och dels byggnadsingenjörer. Ingen
jörerna för sjötjänst hade en nioårig utbildning i marinens 
egen regi som omfattade ett års militär och teknisk utbild
ning, därefter två års tjänst som underbefäl varav ett å1· 
kunde vara vid torpedavdelningcn. Så följde ett års lelmisk 
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teoretisk skola i land, så fvra års tjänst som underofficer 
varav ett år kunde vara v(d torpedavdelning och slutligen 
ett års avslutande teoretisk skola, varefter skedde utnämning 
till »Marine-Ingenieur» med löjtnants grad . Före antagning 
till elev fordrades 2lj:2 års verkstadspraktik som arbetare 
och en allm~inbildning ungefär molsvarande vår nuvaran.de 
realskoleexamen. På varje slagskepp funnos en fartygsm
genjör och två vaktgörande ingenjörer kommenderade. 

Konstruktörseleverna antogos efter abiturientexamen till 
reservoffi cerskaeletter och utnåmdes efter ett års utbildning 
till reservofficerare. Därefter följde fyra terminer vid tek
niska l1ögskolan i Charloltenburg jämte sammanlagt över 
·1 ;\rs praktisk utbildning på fartyg och örlogsvarv före ut
nämning till »lVIarine-Baumeister». Ett examensarbele som 
beräknades laga 9 månader alt fullborda var även obliga
toriskt. Tjänstgöringen var därefter förlagd till Reichs-Ma
r·inc-Aml och örlogsvarven. 

Torpedingenjörerna crhöllo, som antylls ovan, liknande 
utbildning som maskinofficerarna samt däreftct· kommeil
dcring till tekniska högskolan. Tjänstgöringen var sedan för
lagd till Reichs-Marin e-Amt, örlogsvarven samt torpcdskolor. 

F'ör att antagas till byggnadsingenjör erfordrades blott en 
Yiss byggmästareexamen samt viss provtjänstgöring. 

Della system bibehölls i stort sett fram till andra v~ir!ds
krigel. 

England. 
I England fastställdes 1902 »The Sdbornc-Fisher Scheme». 

Enligt denna skulle alla officerare, sjöofficerare, maskinof
ficerare och marinofficerare (landstigningstrupper) antagas 
och utbildas exakt lika. Specialisering skulle ske förs t efter 
två års tj~insl som officer. I-Iörmed ville man vinna i första 
hand, alt tekniker och taktiker hade fullt tillfredsställande 
kännedom ou1 varandras verksamhelsområden och i andra 
hand, atl alla officerare voro så likarlade sam möjligt, för 
att därigenom bästa förståelse och samarbetsförmåga skulle 
uppnås. 

Den första kursen antogs i 12- 13 årsåldern år 1903 och 
utbildningen för denna bestod av 4 års skolning i land, 
följda ·av en kort sjötjänstgöring på kadettfartyg samt 0 
<"n·s tjånslgöring som flaggkadett (midshipman). Utbildning
en ägnades fram till 2 år efter officersexamen till ~n tredje
del åt tekniska ämnen och tjänstgöring i fartygens maskin~ 
Dmråde. 
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Ar 1905 rapporterades det elittillsvarande resu1latet, till 
vilken rapport amiralitetet gjorde kommentaren: »Det ~i r 
ingen ivckan om de stora fördelarna för tjänsteos effektivi
tet som d etta avlägsnande av skiljaktigheterna l~mmner att 
medföra» . 

Amerika. 
I Amerika skedde vid sclcclskiftct en liknande omvälvning. 

I slutet av 1800-!alet fann man skiljaktigheterna och elen 
bristande förståelsen mellan sjöofficerarna och maskinoffi
.ccrare så stora, alt en ändring blev av. nöden. Theodor H.oo
sewelt, då biträdande försvarsminister, skrev 1898 en rap
port, som anförde, att eftersom tekniken gjort sitt inträde i 
alla delar av fartygen och sålunda varje officer, Yarc sig 
han tj~instgjorde i kanontorn eller maskinrum, hade teknisk 
tjänst, det ej Hingre fanns något skäl att separera u t en typ 
av officerare för att svssla med endast en del av dc tekniska 
anordningarna ombm~(i. Vad som behövdes var en 110mogen 
kår av officerare med lika teknisk utbildning. 

Denna rapport medförde 1899 ett kongressbeslut i avsedd 
riktning. Unga ingenjörer fingo komplettera sin officersut
bildning och en sammansmällning av kårerna skedde. De 
äldre ingenjörerna fick sin tjänstgöring begränsad till la nd
befallningar. Emellertid kom endast en del av de unga offi
cerarna atl få tjänstgöra i maskinområdeL varför röster 
höj des för en uppdelning igen. Beslutet stod emellertid fast 
och systemet aus[Jgs snart arbeta lillfrcdsslällandc, vilket 
fastslogs i en rapporl 1910. 

Före sekelskiftet hade man haft och bibehöll ~i ven där
efter en konstruktionskil r av skeppsbyggnadsingenjörer för 
landtjänsl. Maskinofficerskåren för sjötjänst i masl.;.inom
rådet och landtjänst i konslruktionsYcrksamhct började för
svinna i och med den 1899 införda ändringen. Härigenom 
kom rek:rylcringen av speciell personal för konstruktions
arbele på maskinområdet att upphöra, varför ändringar 
snart blevo nödvändiga. J ag å terkommer emellertid härtill 
senare. Vad som i detta sammanhang är väsentligt a t t an
teckna, är att man ifråga on'l officersutbildningen samtidigt 
införde ungefär samma system som i England. 

Mariningenjörkåren. 

I vårt land var det första årtiondet under innevarande se
kel på många sätt en brytningstid. Utan att fördjupa mig i 
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någon analys av tidsskedet, vill jag dock pt"uninna om 
unionskrisen, som g.i ord e Sveriges folk mer u l rikespolitisk l 
vaket än tidigare och gav nytt liv åt det nationella medve
tandet i landet. Detta bidrog till alt försvarsfrågorna kom
mo i förgrunden i debatten som s~lllan förr eller senare. 
Förs la världskriget börja dc på sätt och vis kasta sin sku.gga 
framför sig. Marinens vapen- och fartygsbcstånd, domm~
radc a v pansarbåtarna, sol n genomgå l t en långsam successlY 
utveckling från Svea 1886 till Oscar II 1905, kom naturl igt 
nog uncle~· debatt. Den politiska stormen kring F -båten lik
som pansarbålsinsamlingen , vilken senare medförde att pan
sarskeppet Sverige trots alla svårighe ter kom p å stapeln s~\ 
tidigt som skedde ~ir alltför välbind för alt här bellöva 
någon redogörelse. 

Teknikens utveckling fortskred med ökad fart. Utlandets 
konstruktioner, grundade på erfarenheter av nyligen utkicim
pade sjökrig (Amerika-Spanien 1898, Ryssland- Japan 
190-1-05) voro överlägsna våra egna. situationen dess a i1r 
var alltså sådan alt en översyn av tillgången och behovet a\" 
tekniker i marinen var nödvändig. 

Det var i denna situation, som dåvarande övenlireklören 
Lillichöök framställde vissa förslag till mar i ni ngenj örssta 
tcns omorganisation. Genom kungl. brev den 15 april 190-i 
tillsalles en konnnilte för att taga upp denna fråga jämte hit
hörande spörsmål till allsidig utredning. överdirektören bleY 
ordförand e. Kommilten sammanträdde första gången sam
ma år den 25 maj och avgav sitt betänkande den lO augusti 
d v s efter 2 lj~ månad, vilket måhända är en in<likation på 
frågans brännande natur. Riksdagen fattade sitt beslut på 
våren nästa år och fasts tällde därigenom den organisation 
för mariningenjörkårcn, som i huvudsak ämm gäller. 

Det är anledning att något dröja Yid kommittens motiv. Det 
väsentliga fel, man fann hos det dåvarande tillståndet Yar 
bristen på fronterfarenhet hos konstruktörerna. De unga 
mariningenjörerna. helt civila och utan eller med helt ringa 
sjötjänst, voro främmande för dc krav, smn ur taktiska syn
punk ter måste tillfredsställas av konstruktionerna. Endast 
så småningom J.a111de ingenjörerna under sin tjänst tillägna 
sig någon erfarenhet av dessa krav. Konstruktionerna blevo 
också därefter, trots de aktningsvärda resultat, som faktiskt 
uppnåtts . Man hade ju konstruerat pansarbåtarna från Svea 
till Oscar II, torpedbåtarna, torpcdkryssan1a samt förnäm
Yigast av allt, ubåten Hajen. 

Yi kunna emellertid idag konstatera, alt medan man t ex 
j T\'skland börjat behandla krigsfartygskonstruktionen så
son~ en särskild vetenskap skild från civilt skeppsbyggeri 
och börjat allvarligt spekulera över krigsfartygets slagkraft. 
rörlighet och motståndskraft såsom komponenter i en hel
het, vilka fordrade sin noggranna matematiska behandling 
för aH ae en balanserad harmonisk konstruktion, så skilde 
sig v tu·~~ fartyg, i varje fall beträffande motståndskraften 
och ulhållighelen under strid ej särdeles, om man undantar 
pansarbeklädnaden, från ett handelsfartyg. Även om komc
m itten m~'\hända ej tillägnat sig det modernaste vctr,ndet pa 
detta område, sågo dc det som en allvarlig brist, all konstruk
törerna, som deras uttalande lyder, »icke alltid ägt erfor
derlig erfarenhet om och blick för det sjömans- och krigs
mässiga vid fartygs b~·ggnad och utrustning». 

Man övervägde nu, om det vore fördelaktigt alt införa en 
särskild kategori av sjögående ingenjörer, som dels kunde 
driva den tekniska verksamheten ombord, specielll maskin
tjänsten till fulländning och dels kunde tillägna sig de er
farenheter av fronltjänsten, som behövdes i konstruktions
arbetet. Man hade .in h~1r förebilder hos alla de utländska 
mariner, man studerat. Man fann emellertid, alt det ur 
k onstruktionsarbetets synpunkt vore betydligt fördclaktiga·
rc , om samma ingenjörer vore växelvis sjökommenderade 
och kommenderade till konstrukionsverksamhet. Då skulle 
ju erfarenheterna ännu 1uera direkt komma konstruktions
arbetet tillgodo. Alltså stannade man för den nuvarande or
ganisationen. 

Vidare infördes en långvarig kadettutbildning omväxlan
de med studierna vid tekniska högskolan för att så tidigt 
.som möjligt bibringa eleverna en sjömans- och örlogsmässig 
inställning och god kontakt med de blivande sjöofficerarna. 

Man övervägde även, huruvida det vore fördelaktigt at~, 
som var fallet i en del utländska mariner, och son1 vanl 
fallet hos oss före 18()7, ha särskilda konstruktörer för ma
skinmatcriclen skilda från fartygskonstruktörerna, men fann 
detta ofördelaktigt, då iu skrov och maskineri vore oskilj
bara komponenter i en balanserad konstruktion och all tså 
konstruktören måste vara väl hemma i bägge delarna. 

J ag har här tagit med el t par bilder (fig l och 2), som 
visserligen kanske har huvudsakligen kuriositetsintresse. Det 
är elt aktstycke av ularinöverdirektörens egen hand, där han 
placerat in mariningenjörerna i den nya personalförteck
ningen, och där många namn torde vara allmänt kända. Det 
visar dessutom, hur han byggde upp hela kåren på en gång, 
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genom all till föra personal i alla grader inklusive kadet t
graderna. Han måste därYid ba Yaril medveten om att ju 
längre upp i skalan han kom, desto mindre fronterf arenhet 
kunde dc där inplacerade ingenjörerna, aspiranterna och 
eleverna tillföra kåren. Men de t skulle Y~iJ växa bort m ed 
åren. Man var Yan Yid en lugnare utveckling på den tiden . 

Det är tydligt, att det väsentliga motivet för den ökade 
sjötjäns ten var behovet aY fronterfarenhel hos konstruktö
rerna. Etl behov av officerspersonal för tjäns tens ledande i 
och för sig a nsåg man sig tydligen inte hu, trots a tt ma n 
funnit sådan personal i smulliga de utländska mariner m an 
studerat (Xorgc, Danmark, Tyskland, England ). D e t kom 
då alt ligga nära till hands att mariningcnjörcrn3 betrakta
de sina sjökommenderingar mera som en utbildningslid fö r 
inh ~i mtandc av tekniska erfarenheter än som en tjänst som 
skulle drivas till fulländning. 

P~ven elektrotekniken hade Yid denna tidptmkt trängt in 
på Inånga tjänsteområden i fartygen. Konnuitten övervägde, 
om det vore tjänligt att införa en specialgren för elektra
tekniker i kåren men fann, att tillräddig kunskap i detta 
ämne skulle kunna bibringas mariningenjörerna genom den 
utbildning, som skisserades. Yi anser nog idag, att denna 
inställning var oklok, och det må vara av intresse att no
tera, att ~le båda militära ledamöterna C. A. Ehrensvärd 
och J. Sncidler, reserverade sig på penna punkt, då elektro
tekniken vore alltför omfattande för att behärskas samtidigt 
med skeppsbyggeri och maskinbyggnadskonst Den eleldro
tekniska fackskolan vid tekniska högskolan hade också ny
ligen tillkommit. Hiksdagcn beslöt även i enlighet härmed, 
att 2 elektroingenjörer skulle ingå i kåren. 

Beträffande byggmästare, av kommitten föreslagna att be
nämnas stationsingcnjörer, liksom min- och torpedingenjö
rer, kunde enligt kommittens uppfattning av samma skäl, 
som anförts år 1862, nämligen det ringa antalet, någon tidig 
antagning och kadettutbildning ej ifrågakomma. Några and
ra skäl till detta antagningssystem anfördes ej. Aven de 2 
elektroingenjörerna inrangerades i denna grupp. 

Av ytterligare intresse att notera ur denna utredning äro 
statberäkningarna. Vi ha tidigare konstaterat, huru antalet 
sjökommenderade ingenjörer ökade under dc sista åren av 
den gamla mariningenjörsstatens tillvaro. Vi ser vidare, hur 
kommitten anfört, att sjötjänstgöring i stor omfattning vore 
nödvändig. Den föreslagna och från 1 juli 1906 fastställda 
staten omfattade 21 egentliga mariningenjörer. Av dessavoro 
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11 avsedda för sjökommctHlc~·ing d Y s nära häolften. \'iss.~.rli
oen var flottan rustad endast over sommarhalvaret, men Jam
fört med tidigare tillstånd och i övrigt även senare t~:n·.de 
här ha funnits alla förutsättningar för att fostra mannm
genjörema sjömans- och krigsmässi.gt. Ut:.~1er vint?rhalvåren, 
skulle de då ej sjökommenderade mgenJorerna llllfora dels 
11wrinförvaltningen (3 st) dels örlogsvarven (4 sl) sina e:·
iarenheter och dessutom utbilda maskin- och hantverksun
derofficerare i underbefälsskolans maskinist- och kYartcrs
mansklasser (-! st). 

Att döma av denna personalfördelning skulle framtid en 
vara relativt l.ius vad beträffar möjligheterna till marinens 
l l tveckling och s tri dsbereclska p på mar i n ingcnj ör k å ren s 
\·erksamhctsområcle. Man hade ju för det försia på samma 
sätt, som ägt rum vid ungefär samma tid i Amerika ach 
England närmat officerarna och ingenjörerna till varandra 
och kunde vänta sig bällre förståelse och samarb e te dem 
emellan, ehuru man c.i gått så radikalt tillväga som i dessa 
länder, alt man strävat mol en fullständig sammansmält
ning av dc båda kategorierna. Man hade vidare. åstadkom
mit en sammansmältning av fartygs- och maslnnkonstruk
lörcrna för att få som resultat mera balanserade fartygs
konstruktioner och skulle slutligen dessutom. åstadkomma, 
a tt tjänstens krav mera omedelbart tillgodosågs av konstruk
törerna. Man hade ju fått ett ännu bättre tillstånd i de~ta 
avseende än i övriga mariner, där dc sjötjänstgörande lll

genjörerna och fartygskonstruktörerna tillhörde olika kårer. 
Utgångsläget vid seklets bör j an synles sålunda lovande, 

men man var försent ute. 

Personalorganisationer skapas ej genom ett riksdagsbe
slut. Innan kåren hunnit växa sig stark hade förutsättning
arna ändrats. Man må blott betänka det förhållandet, att de 
mariningenj örselever, som antog os 1906 och som skulle bl i 
de första, som. erhållit fullständig utbildning enligt det an
tagna systemet först år 1915 kunde vinna anställning vid 
stammen såsom mariningenjörer av andra graden. När dessa 
ingenjörer sedan hunnit få tillräckliga sjökommenderingar 
och kunnat börja göra ordentlig nytta i konstruktionsverk
samheten och utbildnings- och organisationsarbetet, var 
fö rsta världskriget förbi och landet redan inne i nl.ellankrigs
årens avrustningspolitik med hopplöshetens tristess över det 
arbete, varmed de nu med ungdomlig entusiasm skulle föra 
marinen framåt. 
Tidsk1·ift i Sjöväscndet. 2 
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Utvecklingen efter 1905. 

J l ater i elen. 

J:1g tror, all det nu ~i r värdefullt a lt erinra sig i sto ra dra g 

förloppet av den tekniska utvecklingen und er d en n~irmaste 

perioden, som man frestas all kalla Sverigeskeppsepoken. 

Tilll!JOO års riksdag hade marinfönaltningen i sina ~isknn

dcn räluw t med, att flottan sku lle förutom torpcdbt1 tar, 

torpedkryssare och jagare tillföras en första klass pan

sarbtll vartannal år i varje fnll fran1 till 1~ll2, till v ilket 

iir prognosen sträckt e sig. Men så blev ej f aDel. Dc fö rh[t'

landen, jng rednn be rört, den politiska situationen liksom 

erfarenhete rna från dc senaste sjökrigen med rask teknisk 

utveckling i sl~ipiåg gjorde, ~1H man ej hmde komma överens 

om, ltur dessa pansa rhålar skulle vara beskaffade. Sv:hig

he!crna kirvidlag avspeglar sig i den uppsjö av försla g, som 

marinförvallningen tdadcs avge, och d c v:lldsamllla dis].;us

sionerna om strategi och taktik, al!iam:- oc:h netdra li lclspoli

tik , teknisk n!vcclding och försvnr::;organisnlion, varmed sek

lets första årtionde var späckat. DeL dröjde ockstt fr[ln Os

car II:s, den sista pansm-b<Hcn , sjösåtlning [n· 1~)0;) ~inda till 

1Hl5, innan n~isla artillcrifarlyg, pansarskeppet Swrigc, gick 

i sjön. 
Detla pansarskepp, byggt ptt nya crfa•·cnhe\cr fn)n u\lan

del, var betydliga mera komplicerat än dc tidigare fartygen. 

:Medan dessa tidigare fartyg i stor uhträckning kunde vara 

en enda konstruktörs verk och ford rade cH efter våra fö;·

hållandcn synnerligen bcgr~)n sa! ].;:nustruk lions:nbclc m [lslc 

i Sveriges konstruktion lill~impas erfarenheter från c!l 

slorl antal velenskapliga och tekniska spccialomd'tdcn, och 

betydligt flera konstruktörer sysselsättas . Detta aYspegbdes 

även därav, atl liden från bevillning till sjösältning va!' 2 <'tr 

för Oscar Il och eJ år fiir Sverige. Svea }l[Hlc tngit cirka ctl [tr 

från kontrakt till sjösättning. Sknwcl konstruerades cfler 

delvis nya principer och efter })(•tydl igt mera omfattand e 

och omsorgsfulla förberedelser. Turhinmaskineri införde'; föt· 

första gången i ctl så s!orl fartyg. Det m [l nåmnas, ntl vn

lci av maskinarrangemang föregicks av ularbelande tw 12 

olika alternativa förslag. Smnma omsorgsful!~1 arbete blev 

nödvänd igt för arlilieri, däcksulruslning, inredning och all 

övrig då yllerst modern materiel, varmed fartyget förs?1gs. 

Det är med beaktande av ~1llt delta arbete, som inföllw1dci' 

m a riningenjörkårens ömtåliga uppbyggnadspcriod, natur

ligt , all intr esset koncentrerades mera p å konstruktionen av 

dc!!a fartyg liksom på andra fartygsko nst r ukiio ncr, som be-
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nrbc.ta.dcs S~l.mtiodifs t iin p å a ll följa ocl t stödja d en nvfödda 

I~wrmmgcn.Jorka.rcll på d ess förs la s tapplande steg ut ·i l ivet. 

lJcL skulle v.ara !.I.l tressa i:t a lt i detalj s tud era aLla rullor och 

kon.mlCl~(.l~rmgsfo rteckninga r under denna tid . Det har in te 

van t moJltgL u nc~cr. den lid som slå t t s t i! l buds, men man 

t?.rd~ ku.nna.utga 1från, alt sjölj ~ins!cn knappast fick sin 

~ · ~1tlvi s l ltllmal!a. and el nv intresset, och alt ft1 marininocn

J?rc~:. hann .. skaffa. sig d en å trådda fronlcrfm·cnltclen f~am 

t11l forsla va.rldskl'lgcl. Silualionen förblev all!s[1 i slol'l scH 

Y.~d dcn .. vanl. l\lo~siH!n i ngarna mcilan officerare och itHi " ll~ 

J.?. re r u l.J~llllllades ej. Konstruktions- och byggnadsarbete t' u t

fordcs l sama :·bele mellan [l e na sidan konstruktörer inom 

?ch nl om ~l~;un:~~~ .med föga eller ingen frontedarenhet och 

a andra swan S.Jofolk med föga eller ingen konsiruldions

och vcrkslads~rL;rcnhel, d v s ungcf~ir det 1 illsUuHl, som man 

velat komma 1frm1. 

~fcd Sn·rig~ ~om ulg[ulgspunkt skall jag hrll kortfattal 

sktsscra dc vJkt 1gnrc nyheter och förändringar i fråga om 

ny- oeh omkonslruk[ioner som införts fnn~ t 1'!1 lC)·->0 '•)t'cl 
'l [l . .. . . < • ' _,< • 

. ~.?< ( Sl.JD.~1slcJ;~ har j synnerh~l cf:~cr .. andra världskrigel 

t~llfoJ.is s 101 <t mangd~r n~· matcl'!cl for laekli_i lning, röj ni ng, 

lansnm~ och !J;·ands1acknlllg. Denna ljänsi blir s[l omfallan

<~e, alt lJCly~lllgt.stö~Tc ~leJ av farlvgcns bcsätlnii1gar få möj

lighe t ~lit cffp!dlvl m .gnpa mot skador, och r:.llis~\ m[1sie va

ra. ulb~!rlad? 1 materielens handhavande. IIi:ir sii_illcs all!s{l 

st_orrc H~rdl'lngar p[t anlal och kompeiens hos lcdar·e oeh ul

J;Jld arc OI denna lji:inst. Likas[i g[n· mrr komnel en t personal 

al n!t halla all (iennn m.nlcricl i ständigt stri;lsdngligl skick. 

t;cnom. ~!c ulomordcntl!gt svåra förhållanden , under vilka 

SJ~ydds t,lans!cn s].;all arbcla, sli_illas förut oldind ~! fonlrinCJal' 

])a .de1~na pcr~~ma}s disciplin, i.n~tialiYkraft och ullwll igl7ct. 

Det lll<l hd! IJ<tmnas, all man J lyskbnd och Ennl;md har 

tt~evaktss~·st em för 1:1~1skinpersonal d v s en nwsk~l\'akt, e n 

sl-yddsvnK! och en h1vakt ulgöra;1de reservpersonaL El! sft

dan! tre,val.~ .t~s/slci;l fm.~ns Jram till andra vi.irldskrigc t lto:' 

oss lllCL .~ol l c:ggnmgsforhallanden och personalbrist kom 

~letl_a,.att iorsvmna ocl~ er~.~itlas med lv:"n·aklsystcm i biirjnn 

dv.kuget. Hesullalet blir gama allför hård belastning p[t ma

s_kln persOJ;a1en,. om effektiv utbildning skall kunnLa tts!ad

tommas, .. ' ~·ar.1e. fall med den lj i.inslclid i maskiu, som HY 

andra skal a r nodv~indig. 

•o Mas!.;.inljänstcn lwdc ~om an tylls ovan, redan p~\ Sverioc 

ra.l[. S[Ol'a l'Cscn·mö)liglte·i· e~·, varmed fartygels mo[s[ ;"l! Hl~
dai! l,undc okas. Pa dc folpndc tv~\ sl..:cppcn hl C'vo nw sk in-
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anläggningarna ur denna synpu~1kl relativt oförändrade. P~l 
Golland genomfördes del maskmgruypss~:stcm, so;u nu .ge
nomförts på så väl kryssare som .s t.orre. J aga 1:~ · h..ryssa 1 n a, 
typ Tre Kronor, ha dessuto111 blt~~t .. batt:·e for~cdda m:d 
hjälpmaskiner i resen'. Den sto}·sta forandnng~Jl ligger c i_llel;
]ertid på del tekniska plan~t. Ang!t)'el~.?t h::u: fot:c~.uublats pa 
ell 20-lal å r, och överheltnmg har Jnforts_. Spec~flka .l~el a sl
ningarna på maskineriet s?m lle.lh~.l och (less ol.Ika h]alp~n
ordningar har därigenom okats 1 hog ~rad medfon:.nde nod
v~ind ighclen av automatisering och dann~d aYse_:·ard kout
plicerlng av J0naskiJ~ cri cL. Al~t delta med~or oerlH~.~·l. mycl~;~ 
större krav pa tekmsk sklckh~h et .hos. pelSOIHllen ioL_ a~ t ll. cl 
skineriet skall kunna h åll as 1 stand1g beredskap. Slnd~ha
verier vid dessa höga belastningar medfön~ ~11ycket sto~Tc 
enero iutlösningar och snabbare förlopp än lHl~gnrc, .och fcl
<>"rep~ elle r försena ålaärder medföra helycll1gt slon·c aY
bräck för farl och manÖverförmåga. Hisken för al l automa
tiska anordningar skola falla nr vid chocker är stor, och 
ntomordenlligt snabba ingripanden fordras, _om manuell rcg
lcrina skall kunna till nöds ersätta automal1k. Den pcrsom~l, 
som ~kall svara för, alt dc nyas te farlygew; fart oclt.r~wno
verförmåoa bibehålles efter träffa;·, mftstc som en folj<l aY 
alll delta ~rara beskaffad på elt annal säll än den, som skul le 
hålla dc äldre skeppen i gång. .. . o , • _. 

Elektriciteten som kraftkälla har trangl m pa pr::u'-t1sl~t 
Laget alla områden i fartyget. R.~servan~rdning8rn.a .h~t: ],)11-
vil ofanllial omfaltmHle, sYagslromstekmkPn har t <1glls 1 an
spåk för 1~avigationsinstrumenl, orderöverför ings~n~dcl: eld
ledning, ccnlralriktning,stabiliseri~1g ocl~. annat .. S1~.anm~:gcn 
har stigit från 110 till 380 Y och vaxelstrom har 111fo~ts:. Ave!l 
här fordras ett helt annat lmnnande av persomden sava1 tel ... -
niskt som i fråga om krigsmannaegenskaper. . . 

Artilleriet hade på 1910-talel fåll cleklro1Jydr?u.llskl rd.~
ladc 28 cm pjäser, och eldledningsinstr~nnent .. bor-FHle Pl:~?
vas. På 20-talel tillkom bl a cenlralnktanlaggm~1gar f?r 
flackbanearlill eriel. På 30-tal el fingo vi automatp]asei: Jo r 
lv-artilleriet och gyrostahi~iscri.t_Ig a-~· .. 40 nm~. automatp]~ser 
liksom ccutralriklanHiggumg for. f]arri;1ftvarneL ,oSlu~\J~e1.1 
Lillkommo på 40-talcl helautoma~.1ska 1;:> em alh.ndlspJc~scl, 
fjärriktning, artillcriradar, förbaltrade . clcl ledmngsanlagg
ningar, automatpjäser med ökad cldhasllghet mycket annat 
att förtiga . . .. 

Torpedtekniken har sedan 30-ta lct ta~Jt .elcldnCltel.~n ~).~h 
teletekniken i sin tjänst för olika änclama l Icke blott for sJal-
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va torpedernas konstruktion utan även för centralriktning 
och cl<lledningsanläggningar. 

Mintekniken genomgår fr amför allt sedan 19-JO en liknan
dc utveckling, d~ir ett olal nya kompli ce rade min- och svep
konstruktioner las i anspråk för olika ändamål. Även här tas 
teletekniken till hjäl11 i omfattande utsträckning. Minvapnet 
bli r differentierat och framför allt mera offensivt än förr. 

Tclemaleri clcn , som i början av seldel bestod av enkel ra
diotelegrafiapparatur och enkla telefonsyslcm, tillförd es på 
20- talct radiopejl , kortvågs radiomateriel och enkla hydro
foner och på :~O-talet alllmcra förbättrad radiomate rieL På 
sistone har dclla område kompletterals i mångdubbel om
fattning med bl a interna h ögtalaranläggningar, r adarappa
ralur för olika ändamål och hvdrofonmatcricl av h elt nv 
k onstruktion, vilket haft lill följZI, en särskild stridslednings
tjänst kunnat organiseras. 

Teletekniken i vidsträcktare bemärkelse, som befinner sig 
i rask utveckling, tas i anspd1k för konstruktionselement in
om övriga materielgrcnar, speciellt vapengrenarna, vilket 
gör dessas materiel alltmera kompli ce rad, känslig oclt svär
bemästrad. 

Ubåts- och ubålsjaktm alericlcn har utvecklats parallellt 
m ed tillkomst av t ex automatik för styrning, förbättrade 
diesel- och ballcrikonstruklioner liksom radar och förbättra
de hydrofoner och eldledningsanordningar. För alt ubåten ej 
sk all behöva gå upp till ytan för dieseldrift och laddning har 
luftmasten tillkommit och atomkraftmaskineri är i sikte. 

Personalen . 
On1man nu ser p ~1, hur personalsituationen utvecklats un

der samma period, så kan man till att börja med konslalera, 
att inga organisatoriska förändringar av betydelse vidtagits 
för att möta behovet av personal för all denna materiels 
skölsel och handhavande. 

Skyddsljänslcn sköts av samma personal, som når den in
fördes undce seklets andra årtionde . Som chef för tjänstc
grenen ombord har ma n haft en office e, son1 förr kunde n:'l
got så ni1r behärska materielen, m en som nu icke har några 
som helst möjligheter, att, ulöver allt annat en ung officer 
m åste behärska, lära sig skrovets komplicerade konstruktion 
och all denna nya fasta och rörliga skydclsmalericl, dess 
konstruktion, användning och uncl e rh {tll. Alternativt har 
som skyddstjänstchef tjänstgjort en ung mariningenjör, 



~om genom sin tekniska inriktning och d~irigenom, a lt 

han under sin utbildning kan ägna större del av si tt in

tresse ~·\l delta ämne, l1ar slörre möjl igheter men l ikaväl inte 

hinner med all si't lr~inga i n i all materiels konstruktion och 

ljänslens komplicerade organisation och framför allt inie är 

lillr~ickliglmilil~irt utbildad för alt kunna driva denna tjänst 

till full cffcklivilel. Utöver ljänslgrenschcfen har sedan 

lj ~i nslcns lillkomst och alll.i~imt den vaktfri a maskinperso

na!en ansvar för denna tjänst. Då maskintjänst en har kom

mil all kri.isa alltme r av personalens kraft och intresse, har 

del iill slul blivit ogörligt, alt av denna personal kräva en 

he!hjär!ad insats för skyddslj~iDstens utv eckling. För all för

bättra denna si tuatio n tillfördes ungcf~ir vid andra v~irlds

krigets utbroll en särskild sk:-·ddsmaskinisl som skyddstjänst

chefens bilrti<1c p [t de större fartygen, varj~imte uppbördstim

m e ,·nwnnen m ed sina få Elcdhjälparc, timlllermännen, fiLk 

tigna en del av sin lid ;h denna tj~insi. Eflcr kriget har Lim

mcrllwns~Tket förtindrats till clt skcppsllanlverkareyrke, in

om vilkcl ulbildniugcn iigna·; 8i arbete med sttd i stället för 

ldi och [IL skvddsmaleric!cns skölsel och handhavande. En 

siirshld skyd~l~tjiinslskola har tillkommit. Emellertid ät· re

sultatet i dag fodfnrande helt olillr~ickJigt. Denna speciellt 

för skrovnHtlcriclcns skiilse1 och skyddstjänstens b edrivan

dc ulbildnd c personal är till antalet otillräcklig och saknar 

d c rtitla lcdama, med tillräckliga miijlighcter atl driva 

ljänslen till sådan effektivitet, som ge r f n rygcn den mot

sl[uldskraft och ullu\llighc! , som vi med h~insyn till Yapcn

m atcr ielcns ulnylljande skulle ha rätt atl kräva. Erfnrenhc

lcl'lln fr[m fiirsta me11 framför allt andra •;~1rldskrigcl visDr, 

all fartyg utan en mycket effektiv skyddstjänst iiro ylte::sl 

sttrbara, och möjligheterna för stt dana fnrtyg al t med sina 

vapen göra effektiv insats bli yllcrsl krings kurna. 

::\faskinljänslen har icke ifråga om pe rsonalsannnansättning 

och utbildni ng mHlergt1ll n ilgon större förändring under 

dc g~11Wa :JO åren. MariniJ1genjören, ::o.om leder tjänsten iir ut

bilclad ,I)å ~amma sätt som.föt:r och har till hjälp maskii1isler, 

som fortfarande iiro inriktade på den frcdsmässiga drift en 

i första hand och Y<n·s utbildning sträYar till likstållighcl 

med c ivil a sjöinge njörer. Det förhållandet, ait maler icl en 

rent tekniskt är ytters t komplice rad och svårskäll 1m jäm

fört med Sverigeskeppen avspeglar sig naturligt nog i en för

bättrad utbildning med effektivare metoder, men det för

hållandet, alt maskintjänsten har helt ändrat karakl~ie frun 

en ren driftlj~ins t till en krtivanclc stridsljänst, lwr ej med-
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fö rt n ågra som helst fö rä ndringar i personalorganisation el

ler utbi ldni ng utom däri, att man ombord i stridsfarlvoen 

b ed river en viss övn ing i materielens slridsmässiga anv'å~d
ning. Atl denna tjänst innebär ell helt nytl yrke, som skulle 

fordra en grundläggande militär yrkesutbildning och ledare 

av ett hell annat slag, har förbisetts. Farlen och manöver

förmågan äro ~indock taldiskl yttersl bclvdclscfulla för en 

effek tiv vapeninsals. · 

E!ektromaleri clen, som redan p il Sverige var omfallnnde 

r ent tekniskt och dessutom var arranger~d för haver itjänst 

och wm seda n dess i hög grad ulvccklals, har först under 

sista årtiondet tillgodosetts med en elektroingenjör pt1 dc 

s törre fartygen och en s~irskild yrkesgren för underoffice

rare och uwnskap. Elektroingenjören har hillills ~in mindre 

än marin ingenjören erforderlig inblick i stridsmässiga för

hållnnden. Han har inte ens kadettutbildning ulan a1;slällcs 

direkt från civil tj[inst i officers grad p å samma sätt som år 

1906: \h·saken till delta förhållande var då, som jag nämn

dc ll(lJgare, all antalet vtH' så litet, nämligen tvft styck en. 

Delta sldil förcligget· knappast nu. Yisscrligen infördes :h 

1948 kadettutbildning för elektroingenjör er, men innan dc 

förs ta bli officerare ha vi hunnit mer än 35 år f ramål f rtm 

den lid , då SYerigc lcverero.des, d v s då de skulle behövts 

försia gången. O;·h for ts iittningsvis gäller för dem delsamma 

s?m för mariningenjörerna, att dc knappast ha den för sjö

l.]amlen rätta milil ~ira inriktningen i sin utbildning. 

Arti .l .lerim a lcriclen handhaves sedan gammall av 'taktiker

na, offleerare c•ch mulcrofficerare. Konstruktion och anskaff

ning skötles aY officerarna i samarbete med civila konstruk

törer och tillverkare. V:'>rn militära tekniker 11å delta om

råde, ar!illeriingcnjörcr och rus tmästare tillkommer först in 

på HJOO-talcl. I de .senaste konstruktionerna, helautomatiska 

allm~"t lspHiscr med fjicirrik!ning och gyrostabiliserade lv-pjä

ser aro kanon er, torn, hissar, stabiliserings-, f]'ärl'iklninos-

l 
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oc t eldledningsanordningar med mekaniska, starkströms-, 

svagströms- och teletekniska konstruktionselement så sam

m~mbyggda all man knappnst hingre kan skilja dessa delar 

fran varandra i olika uppbörder under ansvar av olika <lc

taljchefer . Därför vidlagas nu vissa å tgärder för alt utbilda 

Personal, som kan ålaga sig ansvaret för materielen i sin 

helhet. s~uunda har nyligen första kursen för lornruslm~ista
l'C avsed da alt svara för torn inklusive pjäser på de större far

tygen, _avslutats. Observera, att detta gjorts 1952, medan kon

struktiOnen av tornen nårmade sig sin fullbordan för me1· 
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än 10 år sedm1. Och ~lnnu har v1 111ga officerare, som så be
härskar dessa torn, att dc kunna svara för deras tillfreds
ställande injustering och underhåll. Inte heller har vi :.are 
sig till vapnet eller till leve rantören knutna konstruld<_H'ET 
med tillräckligt ingående erfarenhet fr ån tornens prakt1ska 
tjänst. . 

Beträffande torped- och minvapnen l1gger personalproble
met något annorlunda till, alldenstund tjä nsten v id fr~mlen 
blir förh ållandevis enklare. Dessa i och för sig kompiLeera
de pjäser komma nämligen från baserna, inskjutna, jus_l c
rade och avprovade så, att frontarbetet lmvu(bakligen :n
skränker sig till att skjuta av torpeden och fäll_a respcktn·c 
svepa minan 1ned förhållandevis enkla anordnmgaL l_)essa 
förenklinaar motvägas visserligen av, att lorpcdcldlcdnmgcn 
numera fålt effektivare anordningar 1i1l silt förfogande , 
ehuru i jämförelse med artilleriets hjälpmedel relativt cnkl::l , 
samt av de numera k omplicerade minsvepen . För dessa Ya
pen ligger den tekniska komplikationen dock huvudsaklige:!. 
i t i Jlverkningscen t ra och försörj ningsbaser, d ä r a 11 t s~t hu vucl
delcn av e rfarenheterna slå att hämta. Detta gör, att behovet 
av speciella tekniker i officers ställning omuord inskränke-; 
i hög grad. En egendomlig paradox ligger då däri, a t t vi'l r n 
första 'specialingenjörcr under den civila mariningenjörsta
lens lid, voro just torped- och miningcnjörcr, organisera
de och utbildade på analoa t sätt med mariningenjörerna och 
sj ökonunenderade liksom dessa. 

Tclematcrielen, som på sistone hal" svällt ut med en has · 
tighe!, distancerandc alla andra grenars utvecklingstakt, ha r 
just av detta skäl måst omhändertagas av i hast anskaffade 
och utbildade specialister, teleingenjörer, telemästare och 
telehantverkare. Trots alla ansträngningar är emellertid per
sonalbristen på detta område skriande. 

Ubåtsbesättningarna innehålla, !rots den snabba utveck
ling som ägt rum och den ~innu snabbare som är skönjbar 
inom den närmaste framtiden, inga ingenjörer frånsett för
bandsingeniörerna. 

Ett försök att sammanfatta dc personalbehov, som förc
ligga och som man redan 1905 syntes ha delvis klart för sig, 
skulle ge följande resultat. Man behöver för det första kon
struktörer med ingående fronterfarenhel för att följa utveck
lingen av dc tekniska områden, som vinna tillämpning inom 
den marina verksamheten, tillgodogöra sig yi'\ra egna och 
utlandets erfarenhe ter och åstadkomma fartyg och övrig 
materiel, som utgöra en syntes av dc tekniska framsiegen 
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och av sådana erfarenhe ter och som motsvara våra taktiska 
och strategiska krav liksom ekonomiska, industriella och per
sonella möjligheter. Detta behov föreligger för fartygen som 
hel h et likaväl som för varj c materielområde i fartygen och 
i kustartilleriet. 

För det andra behöver man i vaserna, där nybyggnad, mo
derniseringar, reparationer, injusleringar och undcrhi'lll be
drivs, personal, som ingående känner fronttj~instcns krav och 
samtidigt har god konstruktiv kunnighet och tillräckligt verk
stadskunnande för alt kunna samordna fronttjänste ns kraY 
och konstruktiva och verkstadsmässiga möjligheter. 

Sist men inte minst behöver man krigsmännen ombord och 
vid öv ri ga förband, som skola utnyttja dc vapen, konstruk
tören säl ler i deras händer, så o.tt dc k unna ]Jålla fienden 
från våra kuster. Dcmw. personal måste t'i'lväl tekniskt som 
militärt utbildas och för sin tjänst ombord och vid förban
den så organiseras, all dc kunna utnyttja vapnen in i det 
sista, så att de ej bli utslagna i striden, medan dc ännu har 
inlakla vapen att slås med. Med andra ord ingen länk i den 
k edja, som utgöres av dc olika i varallClra ingripande tjäns
tegrenarna får brista medan dc andra Hinkarna ännu äro 
fullgoda. Jag har ovan sökt J)i'lvisa att vissa svagheter viel
låda nuvarande personalorganisation i de avseenden Y<HOlll 
här är fråga . 

Helt kortfatlat synes mig dessa svagheter kunn a samman
fatt as så: 

l. Otillräckligt tekniskt och konstruktivt kunnande hos 
taklikerna i allmänhet. 

2. Otillräcklig fronterfarenhet hos 1-::onstruktörcrna. 

3. ;\ vsal.:nad av ledare i officers ställning I ned tillräck 1jg 
såväl militär som teknisk kompetens för skydds-, ma
sl;:in- och elektratjänsterna i flottalL 

4. Avsaknad av särskilda tekniker i officers ställning för 
att i fronttjänsten komplettera officerarna inom va
Lj änstegrcnarna. 

Om dessa brister, som sålnnda föreligga nu, vilket de otvi
velaktigt göra, ehuru kanske många ej äro benägna alt se 
så mörkt på situationen, ej raskt mötas n1.ed energiska å t
gärder, kommer den tekniska utvecklingen, framtvingad av 
kapprustningen ute i världen, snart att göra läget ohållbart 
i det vi alldeles förlora möjligheterna att följa med i denna. 
UtYeckling. 
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Utlandet 1900-'1950. 

För all _yltcrligarc bcl~·sa d e n nuvarande situationen hos 

oss, k an del vara av intresse alt se, hur man i England och 

Fö renta Slalcrna försökl bem~islra problemet om den lek

niska officcrspcrsonalcn, som ingalun(la var s lul gi lligt löst 

i och med dc organisationer, som skapades dör vid sckcl

.skiflc L 

Enylwzd. 
Jag nämnde tidigare, aLt man i nföl'l » Lh c Sclbornc-Fishcr 

Schcmc» 1902 med av:>ikt, alt samLEga officerare inkluderaa

de maskinbefälet skulle utbildas lika för al l specialiseras 

först efter L\':'1 {H· som officerare. Den första &rskurscn, som 

anlogs enligt <lett a program, blcvo befordrade till undcrlöj t

nanler 1!!11. l\ re l dic1rpå meddelade \Yins lon Churchill par

lamentet, alt amiralitetels politik fortfarande gick ul på, att 

maskinofficerare sl.;ulle i alla avseenden jämställas med öv

riga officerare och skulle sålunda efter viss tids spcc ialise

Jing kunna iUcrgå till sjöofficerstjänst. År 1\Jl~~ hörjades den 

första forls~i Llningskurscn för dc officerare, som blev nitag

na till maskinl.iänsL Denna tvååriga kurs föt·siggick vid 

11oyul ::'\aval College, Greenwich och Hoyal :\Taval Enginee

ring Collc'ge, Ecyham . • \ret därpå, (h\ kriget började, och tv;\ 

~trskurscr ullagils för s~Hian tj tinst, stoppades denna utbild

ning lills vidare pi\ grund av behovet av sjöofficerare. 

,\!- 191:~ hade man börjat antaga kaeleller vid högre åtdcr 

»lhe Special Enlry». Det skulle sfl småningom visa sig, all 

ingenjörerna kom alt rekryleras hunulsakligcn denna väg. 

Xär kriget tog slul, fann man liden mogen att ålcr under

söka ingenjörsutbildningen. »Tbc First Lord» övcrläwnadc 

1920-21 <"n·s äskanden med ulla1andel, alt det nu vore niid

vändigt, att t;kil.ia taktiker och tekniker ål. Ors~1kcn vore, att 

det är en si\. stor skillnad på kraven på utbildning, huvud

sakligen beroende p;\ den komplicerade materielen , alt det 

~ir omöjligt för samma person alt behärska såväl tak l ik som 

teknik. Det vore vissc'rligcn nödvändigt med full förståe lse 

clcm emellan, men delta kunde åstadkomas genom gemen

sam kadcttulbildning. För all tillräckligt antal skickliga of

ficerar e skulle tillföras ingcnjörsbranschcn, h a de beslutats, 

alt »the Enginccr-in-CIIicf» skulle få slötT.:: befogenheter och 

bl a bli ansvarig för alt ingenjörsutbildning. Yidare skulle 

ingenjörer kunna antagas till varvschefer i j ämsUilld konkur

rens med sjöofficerare. Ingenjöre r skull e ej li\ngr~ kunna 
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å tergå till däcksoffice rstjänst och vida re sk ulle ansvaret för 

de elektri ska anhiggningarna ombord överföras till ingenjö

rerna från lorpcdoffjcerarna . ~~isla ;\ r beslöts, alt definit iv 

spe_ciali.sering s l~ull e ä?a r um vi_d antagnin g till fJnggkadcl t 

(nudslHpman). Ar 192ö var ~llski lln adc n full s t~indio t ocnqm-
f'örd. " t:> · 

Å l_"_ 19:~7 b? rjad ~ i ngenjö rer lagas ut fö r flygljänsl. År 1\J39 

bes~o~ s, ytt mgcnJÖ_re~· sk_nl e specialiseras i vapentekn ik, och 

19-L) m ford es spccwl1sermu; i elektroteknik. 

Ar 1918 li!lkommo d c s~naslc heslämmclsenw. Dessa in

nebära, ~tt 25_ .. % av. off i cerar~ av alla specialiteter, sjöoffi

.cerare, mgcn.Jore r, Intendenter ocb marinoffice ra re skola 

rekry leras fr[lll manskapet, m edan resten r ck rv tcras dels 

vid l () {t r:; ;\}der och dels genom »lhc Special 'E nlrn vid 

17 till 1D :11-s ft~ der. Därj~1mlc rek ryleras en d el clckt roin

~.~nJore r dlcl:' universitetsexa men. Spec ialisering sker vid 

fors la an laglllngcn, ehuru kadellulbildningen i vissa delar 

ar gen1ensa m. 
Maskin- och vapeningenjörerna erhålla v id Royal :\'nvnl 

Engincering College utbildning i en tvåå ri g ingcJljörskurs, 

varefler officersutnämning sker. Kursen skall göra dem Jwm

petcnta alt bli medlemmar i »lnstilulion of Mechanical En

gin ecrs>>. l·~nnna d c ej fld~tgahigga denna l.;ompclens under

~.;:äm:a s ~~.? som_.officcrare. Så fortsätter utbildningen med clt 

ar till SJOSS, dar dc, nu underlöjtunnler, kvalificera sio· f{ir 

»\Y~:tch-kc~ping Ccrlificate;). Därefter vidlager spccia1islku r

s~r 1 masl;:,m- och vap~nleknik .~;id Engincc.r ing College, efte r 

VJ]k n~ ._avslult:ndc officernrna aro kompetenta för sjö- eller 

Iand!Jansler 1 suballnngrnd . 
Elektroingenjörerna c1·hMla en liknande utbildning om

fatbnclc slarkslröms- och teleteknik. SkolutlJi!dningen för

siggår dels vid universitet, vanligen Cnmhridgc, och ~(lcls vid 

~nval E1cctrieal Scltool, där bl a clcklros[ridstj öllst ,ludc ras. 

Dc hast~ m~ maskin- och vapen ingenjörerna uitagas se

dermera tlll vHlare utbildning för alt göra dem komvelenia 

att l~da utveckling, konslrnktion och a nskaffning inmi1 resp . 

om raden. 
Samnwnllållandc för konstruktionsarbetet har av .<:wmmalt 

i England varit dc ch·ila »Xllval Cons!ruetors», vilka ~iro 

skc1~psb.\:g~nrc. ::\Tttgon ändring hbirvidlag synes ej vara nll

varl:gt palankl, ehuru svttrighclcr kommil till synes pfl grund 

av (iessas avsaknad av sjötjänst. 

. Det syslem för utbildning aY maskin-, vapen- oclt elcklro

lngcnj öre r som sk i ss era [s ovan, och som i v~iscn t liga dc 1m· 
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härstammar från 19-18, är så ny tt, att erfaren h e ter ej ännu 
äro tillgängliga. Alt man dock ännu ej är tillheds framgåt· 
bl a av en disk ussion å r 1950, där man åter som så många 
gånger förr ifrågasätter, om ej avståndet mellan taktiker 
och tekniker nu blivit för stort. Man tycker sig åter kunna 
konstatera, att sjöofficerarnas tekniska insikter äro brist
fälliga, och att dc e j rätt förslår att använda all d en nya 
kom])licerade materielen. Yad man här kommer till för re
sultat, ~ir svårt al t säga. Det är emellertid intressant att kons
tatera, all problemet åter dyker upp . ;\'ledan man ':ålunda i:ig
llat omfattande intresse åt teknikernas taktiska skolning, har 
laktikemas tekniska skolning tydligen kommil i bakgrunden. 

Amerika. 
Här hade man, som jag nämnde tidigare, kvar sin konst

ruktionskår även efter sekelskiftets omvälvning. Denna hade 
hos oss s in närmaste motsvarighet i den på af Chapmans. 
för slag skapade konstruktionskåren och i England i »the 
Xaval Constructors». Den andra ingenjörskåren i USA, som 
före sekelskiftet fullgjort såväl maskintjänst ombord som 
kons(ruktionstjänst på maskinområdet i land, och som 
skulle avvecklas på grund av besJutet år 1899, försvann inte 
i och med detta beslut. Lika litet som man skapar en ny 
personalkår genom ett beslut, kan man avliva en kår på 
detta säll. Flcrtalel fortsatte sitt konstruktions- och varvsar
bete i land, medan dc yngre sammaEsmältes med sjöoffice
rama gcnmn erforderlig taktisk utbildning, samtidigt som 
omfattade teknisk utbildning för sjöofficerarr:a infördes. 
Dieuna sammansmältning visade sig lycklig, och är den
samma ännu efter 53 år och lvå världskrig. JYlan har uttrycld 
<lelta så, att alla officerare ombord, då dc ju ha alltmera 
komplicerade tekniska anordningar alt sköta, äro att a11se, 
enligt del amerikanska uttrycket, som »operating cngineers». 
Emellertid visade snart erfarenheten, att nyrekrytering aY 
konstruktörer ej g ick att åstadkomma fdm dessa tekniska 
officerare. 

Den »Bureau of Steam Engineering» , som stod för huvud
d clen av de mekaniska konstruktionerna, tillfördes ej sf1 
kvalificerade konstruktörer med erfarenhet av fronttjänst, 
som utvecklingen krävde, alldenstund dessa unga officerare 
för sin karriär mås te återgå till sjöofficers tjänst 

Detta framtvingade, för övrigt på ursprungligt förslag ~w 
en löjtnant Robinson, tillkomsten år 1916 av en grupp offi-
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.ccrarc för »E ngin ccrin g Du ly Only», vilka fingo, efter uttag
ning och tekn isk universi telsutbirdning helt övergå till in
o"enjörstjänst vid »Bureau of Steam Engineering», vid var
~en och såsom stabsingcnjörcr. Samtidigt skulle de emeller
tid ha samma befordringsmöjligheter som förut och skulle 
sålunda ingå i samma befordringsenhet som övriga offi
.ccrarc. 

Detta syslem bibehölls till 19-!0, då dels »Bureau of Stcam 
Enginecri.ng» sammanslogs med »Bureau of Construction and 
Hepai r» till »Bu reau of Sbips» och dels den tidigare nämn
da konstruktionsk[\ren av skeppsbyggare infördes i EDO
g ruppen. 

Idag är sålunda läget i USA del, alt alla officerare äro 
till en början lika utbildade, och då i stor utsträckning tek
ni sk t utbildade. Yäl 50 J,: av kadettutbildning och officers
kurser omfatta tekniska gmndläggande och tillämpade äm
nen. Av dc u texaminerade officerarna utväljas vissa för vi
dareutbildning till konstruktörer, och erhålla därigenom »En
gineering Duty» m 2n kvarstå i sin gamla befordringslur. In
om den na grupp sker specialisering till alla vetenskapliga 
och tekniska områden , som utvecklingen fordrar. Man finner 
s:'\Junda både vapenlekniker, skeppsbyggare, atomkraftexper
ter och en rad andra specialister bland dessa officerare. När
marc idealet torde man knappast kunna komma, när det 
gäller alt dels minska avståndet mellan taktiker och tekni
k er, dels åstadkomma, att teknikerna i konstruktionstjänst 
ha omfattande fronterfarenhet men samtidigt högklassig 
t eknisk kompetens. 

Det beklagansvärda i sil u a tionen ur vår synpunkt är dock, 
att detta ideal är ett ideal endast i Amerika och i varje fall 
ej skulle gå att med tillfredsställande resultat tillämpa hos 
oss. Hos dessa unga officerare i sjötjänst kan man ej förut
sätta så stort tekniskt kunnande byggt på teoretiska kun
skaper och lång praktisk erfarenhet, som vi måste anse nöd
vändiga hos den ledande tekniska personalen i våra fartyg. 
Orsakerna till, att del dock är möjlig att i USA uppnå och 
upprätthålla tillfredsställande stridsY~irdc hes fartygen, äro 
hl a . 

att man där har endast stampersonal, att man på grund 
av det stora antalet fartvg har en högt driven standardise
ring, atf man har s k »type connnanclers» och att man har 
speciella s lriclstjänstskolor, dit hela fartyget med besättning 
kommenderas för stridsntbildning. 
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Nul äget i Sverige. Samm anfattning. 

Den slåndiga b rislen p å mari ningen jöre r hos oss bar föe 
m arinen kånts som en svår b lack om fo ten. Stå nd igt n tcr

komm:Jndc förslag t ill st a tsm akterna, understundom p;rn1-
dadc på omsorgsfulla u tredn ingar, om utökning nv k~ncn s 

numerår har sållan lett till avsevärda ökningnr av an l~1let 

bcslållningar. I a llmånhet har vål detta berott pft alt den 
befintliga beställning~.slatcn ej vore ptt långt n~ir fyll <l o~h 
det dårför knappast skulle lösa problemet att u!ök:t etnl~:let 

beställningar. 
En sådan ökn ing av kåren skulle emellertid, ÖYen om den 

genomfördes, ej längre vara tillfyllest atl täd;:a dc IllLYar~~n
dc bristerna. Som tidigare visals har d e11 nya malci·ic'en 
mPdförl behov av en lösning enligt helt andra linjer. I m ed
velande hårom, bar också den senaste ulre(lniiigcn i frf1gan, 
utförd av direktör A. Linden, Götaverken, s[tsom a\' Kuilgl. 
Ma j :t utseeld u tredningsman, angripit problemet ]W e[t nytt 
säll. Ctredningsmanncn kons laterar för del första all brist en 
på mariningenjörer,. som han anser lilUullo slyrkl, ej km 
fvllas med mindre i1n nit ungcfiir snmma befordringsmöj 1ig
l1elcr föreligga för marin ingenjörerna som för iivrig offi

cerspersonaL 
För det andra måslc brisien p[l officerspersonal inom ma

skin-, skydds- och clektroljtim;lcrna ombord fyilas med en 
för denna tjänst speci el lt orgn11is(' r~:d och utbildad pcr:;OJnl. 

\'i mttsle med :mdra ord anslnia oss lill del i utlandet giing:-;c 
systemet. Det går in te längre med del ~~ v Lillicllök uppgjor
da, för den lidens b ellov tillriickliga svstcmcl. Hade vi ej 
år 1867 slopat v:1ra konslrukii.onsofficcrs- och nulskinistufii
ccrsU!rer utan bibch [t! lil dem, ,;[t scm man gjorde i ul1nnd:cl. 
hade vi sannolikt nu va ril i eit bättre läge i del all vi i :;u 

fall h aft en bättre grund .för 1 !)00-lalels utveckling. 
För det tredj e måste taktikerna, sjöofficerarna, komptc:

teras m cd vapen- och t el c i ngcnj öre r, speciellt OJ'[~<i ni se rad e 
och utbi .dadc för dc krav p:\ k\·al if iccral UJldcrhtlll av ma
teriel en, som st~illas av tj~:mskn yj(i fronten och ha~;ern~1. 

Dessa två senare krnv föreslås mötas genom m·gani.sn!ion 
av eli komplement till den nuvarande mnriningcnjörldtrcn, 
besl ~tendc av en grupp ingenjörer med fronttjänsten so!n 
Imvuclsaldigl arbetsfäll och med härför avpassad teknisk c~lt 
mi litär utbildning. 

Di\ de nn a utredning nyligen inhimnals lill förs \':lrsdC}Wr
temenlel och därigenom blivil tillgängli g, sk all j ag icke IJ~ir 

be! a:·; ln ulrym m cl m :: d ~dl g:1 närnw r e in p [t dc1lS:1 11lll l::t. 

31 

Jag sk a ll is t~ill e t slut a d enna r ed ogör else m ed a ll ä n en 
gå ng framhå ll ? , v.a d j a~ tid igar e anty tt, näml ig~n all en god 
p er sona lor gamsat JOn CJ skap as gen ?m ?lt l'l~~sdags~csl u t. 

Härför e rfor dr as, a lt a lla go d a krafte r 1 mannen, liksom 
alla b er örd a pa rl er ulom marinen en e rgiskt och m ;c d Ida r 
blick för målet samverk a til l a t l hygga upp den n ya orgtt
nisa lion cn , fu llfölja och i prak t iken omsälta del e\'entuella 
riksd agsbeslu te ts i nt ention er och framför~ll!l ho.-; ny l il!kom
m cn personal skapa och v idma ldhålla den and~\, den ll i.i n

givenb cl för elen gemensamma uppg iften och den di.-;ciplin 
förutan v ilken varje militär organisation bli r kraftl ös . 

Det mål , för vi lket vi. måste hålla blicken Idar iir löljan
d e. Yåra konstruktörer måste ha så mycket taktisk eri"~Hcn
h et, alt dc i sill konslrukli.onsarbe lc ej tänka bloli i tekniska 
formler, i hållfasthet, acceleration och bastighel ula n i köll 

och blod, i. mänskliga, fysiska och psykiska funktioner, !eke 
i sin skapande fantasi. se blott v apnen och vapcnplai!for·· 
m arna ulan vapnen och 1nän ncn smn en organisk enhet. FörsL 
då kan matericlen bli. S<)dan, all våra krigsmän ffl det för 
troende för den och därigenom den tillrörsikt och tro !J~l 

seger, som är segerns första förulsällning . 
Ilä1·för fordras emel lertid iiven, alt dessa krigsmän ~>ro så 

u tbildade, aH de tillfullo förslå konstruktörens avsikter med 
k o nstruktionerna och d~irigcnom utnyttja vapnen på dc! s~iil, 

som ger högsta stridscffekt. Men utbildning le1r l:'lng l.id . Ct
b ildning till hög lcknisk lil.; nväl som hög taktisk skickliglic-l 
tar lika lång tid eller längre tid än del tar all konsl.rucra 
och anskaffa materielen . D~irför måste v[u·a utbilda re vm·:1 

fr amsynta, hålla sig underält ade om materielens utveck ling 
och påbörja utbildningen i si't god tid , all ny materiel och 
därför erforderlig personal finnas ti.llg~iuglign samtidigt. 
Persomel ens utveckling ifdum om organisation och ulbi!d
ning måste löpa par~llclll ~~1ed mat~riclens nlveckling. Yi 
m åste bringa personalutvecklingen och matcricl utY cckli ngea 
i f as. Försl n~ir det är gjort kunna vi med fog pt1slå, all nw
rinens heredskap är god. 
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Arktisk Krigsväderlekstjänst 
Av kapten O. W. SC HAEFER. 
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7\Iodern v~idcrlcl-::stjänst haseras på en synoptisk överblick 
Ö~>cr de m e teorologiska förhållandena inom ett s tort mu
rade. Vår vi:iderlekstjänst disponerar i fredstid flera gånger 
dagligen över vädcrlekskarlor, som. mnfatta hela Europa, 
~ordatlanten, Nord<.unerika, hela Sibirien, Nordafrika och 
hela polark::dollcn. Men icke ens med detta väldiga undcr
rättel scnät, omfattande såväl markförhållandena som. de 
högre luftlagren, kunna felprognoser undvikas. I krig redu
ccras observationsnätet till det egna landet och allierade 
områden. Väderlekstjänsten kan i denna situation jämföras 
med en närsynt herre, som redan i början av ett slagsmål 
tappar sina glasögon. Den synoptiska arbetsmetodens prin
cipiella heroende av ett villutgrenat observationsnät ulgör 
därför i krig ctl allvarligt svaghetsmoment Därtill kommer 
att särskilt sjökrigsoperalianers planläggning och genomfö
rande oftast har behov av prognoser med längre giltigbets
tid än bara clt dygn, den i fred normala prognostiden. Dygns
prognoser i.iro under gynnsamma förhållanden måhända 
tän kbara i:iven med ett relativt lilet observationsnät Vid 
mångårig lokal erfarenhet äro dc till och med tänkbara med 
enbart lokala iakttagelser, vilket mustreras av vår fiskar
befolknings stundom rätt tillförlitliga förutsägelser. Lång
prognostisk verksamhet däremot slår och faller med sitt ob
servationsnät, vi lket illustreras av bland annat amerikanar
nas arbetsmetoder på områdc l under sisla kriget. Det är 

Tidskrift i Sjöäisendet. 
•) 
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d~irfö1· förklarligt all en i meteorologiskt avsee~HI·c· isol~1:ad, 
krigförande makt måste vidlaga ft.tqärder för mfor:k~lfft~n
de av synoptiska underräl telser ir:u,l nr yrog.noslJsk ::-n
punkt vikliga omr:'\den. :Med tanke pa mliHia SJO- C?dl 11.:-:g
krigsoperationers starka bcroc!Hle n\ dc. m ele~) rologJska for
hållandena måste även lrll1glgaende a!gardcr 1 (lclla avseell
dc anses vara berättigade. Trots delta överraskas m~m av 
exempelvis dc tyska åtgärdernas omfattning. Såsom fram
g[u· av en artikel i La H'evue Maritime, ok i. 1,\l;)2. (Les Ex
Jledi t ions metcorologiqt:cs t:llc m a n des dans l A rl1c~ue J?e n.
dant la guenc 1939--4:)) v1llnar l.\·skarnns .meleot ologtsk<~ 
arbete i dc arktiska farvattnen om cll offertnod oc:h en 
ih~irdigbet, som tål j~imförclse med polar~·ur~;kningens n1 es t 
framgångs rika bragder. Detta omsorg~futlt.ylaon enH!C o~h 
sanlYdsgrant utförda arbete under svara .torl.wllanuen .<lt' 
ulan tvivel vk1rt all heundran och den vald1ga msa lscn vill·· 
m11· om ell framträdande behov av progno~er. Ett t.J.td rag 
m· ovam1ämnda artikel kan därför vara av 1nlrcsse for alt 
be !v sa den ~~ynoptiska v~iderlcksl.i ti nstcns starka heroende av 
elt ·vittutgrenat obscrvnlionsnäl. .. o •• • 

Införskaffandet av v~idcrleksunderrallclscr fran sarskllt 
den i dc nordliga opcralionsomri\dcna så betydelsefulla po
larfronlen upp~lrogs åt flottan oc:h ~lygvapnel: Flygvapnet 
skulle ulföra regelbunden väd erspanmg med flygplan, mc
dan flottan ålades alt upprätta fartygs- och landba:.;eradc 
samt obemannade (automatiska) väderleksstalioJ~er; trallS
porterna skulle utföras med ubf1l. \'~idcrflygspanmgcn hor
jade strax efter Norges besättande. En bas upprallad es para 
Trondheim och en hji.ilpbas vid Banak, slra"·, syd om ::ord
kap. Flyghöjden varierade mellan 100 och .~000 m pa .,en 
aktionsradie av 3000 km. Yar tre- eller femhundrade kilo
mcter aick flyaplanet nära havsytan, medan vid flygvi.igens 
längst JJorl helägna punkl en höjd av 6000 . m uppsöktes. 
Detta var i slorl seli. i överenssl~immelse med molsvarande 
enaelska ~1tgärder i .\"ordatlanlen. 

Under vil~tcrn Hl-10/11 utfördes ombord p[t »Sachsen» dag
liga observationer, inklusive _ radi osö.ndningn r ;'i~i Gröp la1H~S 
sydöstra kust och senare vid Jan Mayen. I boorJan pa apnl 
besatte brittiska stridskrafter Longyearbycn pa Spetshergen 
för alt sända vilseledande väderleksuppgifter. Sedan tyskar
na underrättats om all britterna länmat ön den 3 september, 
landsalle en Junker den 25 sepember tio meteorologer nära 
Longyearbyen. Trots filskilliga slör~1ingar fung~rad e denna 
station u lan avbrotl under hela vmtern, varefler den er-
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sa ll es m ed en obenwnnad station. Pil. grund av den ökade, 
all ierade sjök r igsverksamheten i dc arktiska farvattnen be
slöts atl uppr~illa en ny v~i.derleksstalion. På vin lem skulle 
d enna station ligga vid kusten för alt underlälla förråds
kompletteringen , men p å sommaren längre in i land , för atl 
bä ll re kunna undgå upptäckt. En sådan station vid Signc
hamma i norra Speisbergen sände regelbundna obseryalio
ncr från november 19-11 lill slutet av juli 19-!2, då en allierad 
styrka landsleg vid Longyearbyeu. Tyskarna himnadc ön i 
augusti, sedan en obemannad station upprällals. 

Erfarcnhelema från den sistnämnda väderleksstationen 
vid Signehamma visade den landbaserade stationens över
lägsenhe t över den fartygsbascrade. l\Ian b esliit därför aLl 
å tcmpprälta denna station. Ålskilliga lransporls v ~u·ighcte r 
fin go övervinnas . Sålunda fick inget kolli som skulle fraktas 
m ed ubåten Jw slörrc dimensioner i.in 5:) cm. Ubfllen för
töjde vid iskanten oc:h laslen fraktades med släde till Signc
h nmma, där dc gamla installationerna alltjämt voro intakta. 
Den 20 juni observerades en grupp m~inniskor. -.-,'crkställd 
spaning bekräftade misslanken att en allierad styrka land
stigit. Personalen lyckades hålla sig dold och hämtades se
dan med ubfll, som doc:k försl anlöpte Signclwmma för atl 
hälsa cflerlrädnrcn välkommen med kulspmla. ~u beslöt 
m an uppri'tlt a en ny station vid ostgrönländska kusten mel
lan 7 J oc:h 70 graders latitud. Efter flera fruktlösa försök 
lyckades »Snchsen» ta sig igenom isen oc:h ankra vid ön Sa
hine. En grupp installerades i en hydda i land, en annan 
stannade ombord för radio~ondmätningar. Regelbundna ob
scnaiioner utfördes Yal' tredje timme oc:h s~indcs till Tromsö 
el ler vid almosfkiriska störningar till Spetsbergen. stationen 
var i arbete ft·t"ln den 30 augus ti 1H.J2 lill den 1:3 mars Hl 13, 
u nde r vilken lid man även hade Lid med milihira opera
tioner sttsom en raid 500 km svdYart för alt förs töm en fient
lig radiostation. Yedergk1llningen kom doc:k i fonn av ame
r ikansk flyghombning. stationen förslördes oc:h personalen 
å terföreles med flyg till .\"o rge. · 

I oktober 19-J:1 aYgic:k »B usth», eskorterad av U 365, från 
Hammerfest med en n~' expedition till Spetsbergen. Aven 
denna station fungerade ulan anmä rknin?J och över tvt"t
hundra radiosondmätningar u Ifördes. I början p fl juli 19ll 
återh~imlades stationen med ubåt Yarvid en obemannad sta
tion kvarlämnades. En annan meteo rologisk expedi tion till 
Grön land Ynr di:i remot ulsa ll för :'\lskilliga sYrlrigllclcr. »Ko
burg» aYgic:k lltl<ler ubåtseskort fd'111 Xarwik men skildes p:'\ 
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grund av storm från sin eskort. Efter mötet med iskan~en 

gick framfarten mycket sakta, endast någ ra hundrauleLCr 

dao]iuen enär den SJ.wängda rännan omedelbart slangdes 
o "' ' ~ l 

iaen av is. Slutliaen fick fartyget order att stamw oc 1 ar-
o "' E . L l f'' 

beta som farlygsväderleksstation . . ~ n 1gloo uygg( es or ra-

diosondmätningarna, men denna drev snart åt S\Y, n~cda~1 

»l<oburcr» cmdcr utnvltjande av havsråkar nådde sex SJomd 

från ön° Shannon, (!ih· fartyget blev fast i isen. Till föl~ d av 

kraftig isskruvning i samband n~cd c_n storm lyftes _farty

get och fick trettio graders slagstda. Lagerlokalerna 1 na~·

heten förstördes, varför nya fick byggas bal~om en naturhg 

snövall. Under hela dcuna tid fortsattes observatio nsarbetel 

ulan avbrott. I slutet på februari upp trädde en stark, fölm

liknande vind, temperaturen steg plötsligt från - 3~ till 

+ l gr och efterhand till + 8 gr. Isen r emnade, stat10ne~1 

drev flera sjömil svdvart och måste återuppbyggas. I apnl 

lyckades en. fientlig patrull under skyd_d av dim1~1a. över

rumpla stationen, men anfallet slogs L1llhaka. I ]0U~l Hl-U 

återhämtades personalen med flyg. Trots alla svangheter 

hade stationen under tio månader utan avbrott sänt meteo

rologiska observationer. 
En annan farlygsv~iderleksstalion på »Hessen» i farvallen 

m ellan Grönland och Spetsbergen skadades under en storm 

och fick boaseras tillbaka till Norge med ubåt. En väder

leksstation på Frans J osefs Land fungerade utan anmärk

nino· till maj 1944. Vid denna tid dödades en isbjörn av be

sält~lingen, 'som, trött på den Jånga k onservcl icten, åt av 

björnköltct, n1öjligen utan alt koka det först. Alla blevo 

sjuka och läkaren i Oslo som kontaktats på radio, fastställ

de trikninförgiflning. Tack vare dagliga läkarordinatione:· pa 

radio tillfrisknade alla; dc åte rhämtades i början på JUlH 

med flyg. 
Planerna att upprälta obemannade stationer på Björnön 

och Kowaja Zemlja visade sig orea liserbara. Man beslöt där

för all sända v~iderlckspersonal dil under nästa vinter. Efter 

flera frukliösa transportexperiment fraktades slutligen en 

r ed ucC'l'ad b emanning av fyra meteorologer med en ubåt p tl 

500 ton i september 19--13 till ön Hopc, där man installerade 

sig i en pälsjägarhydda och sände fem dagliga observationer 

regenmndet till juli 19-!-J, varefter personalen återhämtades 

med flyg. 
Grönlandsstationens avlösning va r planerad till början av 

194A. Först i slutet av augusti avgick »Khcdingen». Fartygel 

eskorterades av en provisoriskt reparerad ubåt. Strax efter 
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avsl utad bränslekomplettering vid iskanten överfölls expe

ditionen av e n amerikansk kustbevakningsbåt Ubåten dök 

aenast och sköt en torped, som dock detonerade mot ett is

flak. »Kcb~lingen_~ avlägsnade sig n1ed högs ta fart men stop

pades av Isen narmare kusten, där den sänktes av besätt

ningen , som själv tillfångatogs. 

Samtidigt var en annan meteorologisk expedition klar alt 

avgå till Frans Joscfs Land. Efter »Kehdingcns» förlust sän

des denna expedition dock till Grön land , där den flera 

gånger stoppades av packis. I början av oktober kom 

stationen i gå~1g, men upptäcktes av fientligt flyg, om

ringad_cs av 2;)~. n~_an tillh?rande kustbevakningsfartyget 

EastwnH~. och fo~·stordcs. Pa grund av dessa motgångar 

och elen okade allleratie verksamheten i dc ark ti ska farvatt

nen gick man i författning om alt upprätta samma station 

längre in i landet med ett flertal automatiska stationer vid 

ku_:tcn. Tack ~are den försämrade militära situationen upp

skots emellcrlld dessa planer. En annan station på »\Yuppcr

lal» som kryssade mellan Grönland och Spetsbergen, fun

gerade under tre månader, varefter el en försvann spårlöst. 

Under vintern 1944/ 45 gick bland andra en expedition till 

)Jordo_s~Jandcl, en anonan till ön Hopc. Den 7 maj fick dessa 

cxpechtwncr reda pa Tysklands kapitulation. Dc fortsalle 

emellertid sin observationstjänst, men meddelade dem på 

öppe_t språk. Bcs~tt:1ingen avh~im lades av allierade fartyg 

och m ternerades 1 }; or ge uneler sommarens lopp. 

)Jågra ord om dc här omn~imnda tyska obemannade vä

derl ekss talionerna kunna vara av intresse. Två konstruktio

ner fum:ws, den .. en~ av_sedd för användning på sjön, den 

andra for uppstallmng 1 land. Slationerna meddelade fvra 

gånger -~lagligen per radio lufttryck, temperalur och vi;1d, 

senare aven molnigheten. Sjötypen fungerade utan tillsyn 

under 2-3 månader, .. landtypen under tio m tmacler. Sjöty

pen var avsedd att laggas ut av ubåt. Hl-U infördes en 1w 

typ ~ aYSedd att kunna skjutas ut från ubåt i undervattensläge. 

\ ,ad ha nu aJla dessa tyska ansträngn ingar medfört för 

pral~tisk nytta för den operativa ledningct~? Ha de prog

no~tJs~ca resultaten motsvarat den väldiga insatsen? Efter

krtgshttsraturen ge~· _icke nå€fot m?ra allmängiltigt svar ptt 

d~ssa fragor. En l\TI~1sk och framforallt systematisk gransk-

1~mg av ~le progr~osLJska underlag som stått till den opera

tiva ~cdnmg~ns forfogande vid olika tillfällen synes icke ha 

pubhcer~ts an_nu . Att trots Yäderlekstjänstens vetenskapliga 

och tekniska framsteg ur operativ synpunkt även allvarliga 
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misslyckand en förekommil ~ir bekan~. Sådm~a prognosliska 
missl\·ckandcn kunna emellertid aldng undv1kas helt. Della 
tio·gc(. i d en sYnoptiska metodens natur. Men oakl~lt d enna 
~i~lc b e o·r~i.nsni~1 o ger den synoplisld arbctan_dc vadcrlcks
Lj~insle~ även i krig dc b~isla möjli~a , l?.~·ognosltska re :;:~ltatc~l 
<;c l1 m flslc helraklas som oumbarl1g for den ~~)~rfll~~-<~· lcll~ 
nin<Jcn. Del la bcYisas av bland annat den .t~ska. k1~nsl?< . 
ningcns und er hela kriget oföränderliga, poslltva Jllstalllllng 
till sin vädcrlekst.i~iml. 

En replik 

Lill kommendör Scgrclls inlrädcsanförandt; 
novemberlli:i.flet 1052: 
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»Principiella synpunkter pd j'örvaltning:;organisalionen inom 
m arindistri/den och mö.fligh eterna till rationalisering i elen 
nuvarande orgwzisationen». 

Förfaltaren har belyst sina synpunkter genom exemplifie
ri ng i Yad avser Sydkuslens marindislrikl. 

För Blekinge kustartilleriförsvars del innebär dc av för-· 
fattaren angivnn principerna och riklinjerna för förvaltnings
organ isa tio n en följ ande: 

(a) CBK hör i egenskap av operativ chef ha såväl stabs
organ för underhållstjänsten som förvaltningsorgan. 

(b) CKA 2 (i k r ig CKA 2 depå) bör ha organ för den 
in tern a förvallningen. 

(c) Under CMDS förvallning ställes all elen i crs~tltnings
.bchovet i krig i ngåendc matericlen m m vid RA-försvaret, 
som är av[;cdd för marindistriktet i dess helhet. 

(d) CBK ~i.r i underhållsavseende direkt undcrstäl1d 
CMDS såv~il i fred som i krig. 

Principen (a) ~i.r riklig. Men i kommentarerna till denna 
princip framhålles , all det såväl ur operativ som undcrhålls
mässig synpunkt kan vara nödvändigt och lämpligt att till 
större enheter sammanföra likarlad materiel och förnöden
heter m m för gemensamt utnyttjande, i vilket fall dess a 
böra und erslö.Jlas CMDS. Det finns emellertid fall, då en 
clappanslalt, avs edd för gemensamt ulny ltjandc, m ed större 
fördel fön aHas av en C:\lDS i militi:irt hänseende direkt un
derställd chef. Stt ~i. r t ex fallet med krigssjukhus, vm·s perso
nal är registrerad Yid del i KA-försvaret ingående regemen
tet, för vars ~.i uktransporlcr sjuktransportförband vid KA
försvarel bl a ~i. r avsett och som i .undcrhål1savsccnde direld 
hä1wisas till CBK undcrslLi.llda underhållsförhand m · armen. 

D e t säges jtimväl i kommentarerna till (a), alt en operativ 
chef (såsom CBK) »mås te ha underhållsläget för samtliga 
Hndcrstäl1da förband i sin hand, varför förbandens under
håll måste ullösas genom denne». I-Hi.rmcd tord e menas, aU 



40 

beställningar från CBK underställd a förband till e tappDan
stalter und ers tällda CMDS skola passera CBK. Detla mas te 
medföra en onödia fördröjning, speciellt i lägen, då snabb 
ersättning av mat~riel och förnöd enhe ter fordras. För al l 
CBK skall ha underhållsläget i sin h and behövs icke denn a 
förläno·da underhållslinje utan fastmer frislåend e rappor l
givning från nämnda ~tappanstall er ti!.l _CBK. Berörda. ut 
lösande skull e enliat författaren ombesoqas av d e lekmskl
ekonomiska organe~1 (= förvaltningsorganen). Det bör emel 
lertid framhållas, att för stora delar av försvarsområdet s 
stridskrafter sådant u llösande sk er icke genom förv altnings
organen ulan genom underhållsförlJand (med förråd) m· 
annen. 

Principen (b) är ävenledes ril~lig. Det - ~~iges l~lart if~t~n , 
alt CKA 2 hör ha organ för den m l e rna forvaltm~1ge~1. J; o_r
fattaren tar således avs tånd från nuvarande orgamsalwn vttl 
SK och KA 1. 

Principen (c) inn eb ~ir , att till CBK förvalln ing skulle hön
föras endast 

den m ateriel m m, som dc fredsorganiserade förbanden 
kan behöva, 

den materiel, som erfordras för u ndcrställ<l a förbands m o-
bilisering, samt 

materiel, speciell t avsedd för KA och armen. 
Härigenom skulle, säger författaren, gemensam förrå ds

hållninoa under CMDS förvaltning bli aktuell av i ersättnings
behovet i kria ingående livsmedel, drivmedel, malerialuired
nina, inlend~nh~rinventarier, s}ukvårdsmal eriel, fortij"ika 
tiol{sm cderiel och viss vapenmateriel ävensom enhetligt hand
havande av för MDS i dess helh el organiserade verk städer, 
reparationsanstalter m m. 

Allmänt taget skulle nyss berörda rild~injcr innebä:·a , att 
materiel och förnöd enheter av alla slag, Icke blo tt av mven
tarienat.ur ulan även förbrukningsartiklar, skulle l;:.v8.rstå un
der CBK förvaltning, efter som ifrågavarande m ateriel och 
förnödenheter erfordras icke blolt för d en fr cdsmässiga ut
bildningen utan även - och detta i långt större utsträckning 
- vid ~nobilisering (inklusive rustning av försvarsanstalter 
och underhållsanstaltcr). Detta skull e strängt taget ha lill 
fö ljd , att materiel och förnöd en h eter, erforderliga för R A-
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försv aret, skul c lagerhålJas i tv[l parall ella förrå dso rganisa
tion er, en lyd and e under CMDS förvaltning oeh en under 
C B K. 

Ifråga om sådana förnöd enheter som liusmeclel, drivmedel 
och materialutredning är därom inle l a lt säga - d en av för
fattaren ifrågasal ta organ isa ion en m edför ingen a nnan skill
nad jämfört med nulägcl ä n all marindislriktsfö rv aliningen 
träd er i örlogsvarvets s t ~ille be träffand e drivmedd och ma
terialutredn in g. 

Beträffande intenclenturinuenlarier skulle i er,·ti llningsbe
hovcl ingåen de f rämst förpl ägnads- och fö rläggningsma teriel 
förrå dshå ll as av CMDS. \'id mobiliserin g upprätl::,s em eller
tid e tt antal u tspridda lokala förråd av inlenden turmalcricl, 
vilka tillföra s övervägande delar av detta ersältn ingsbehov 
och anslutas lill andra CBK underst ä lld a undcrhållsans ta l
ter. Ifrågasalt fönådsbållning av intendentu rin ven ta rier 
skulle därför vid r ustning av n~imnda underhållsanstalter in
nebära en onödig omg~wg. 

Ersättningshehovet av sjukuärdsmal eriel vid RA-försvaret 
är beräknat m ed hänsyn till personalslyrkorna vid KA- ocii 
armcförhanden. De lupphigges likaledes vid mobilisering i ett 
ant al utspridda förråd, av vilka flertalet anslutes till upp
rättade sjukvrådsanstalle r. Ersättning av sjukv<

0

lrd smaleri~l 

för d essa anst a lter sker Yid nämnda förråd och dänltöver 
från sjukvårclsslvrelsens malcriclbvrå eller, om så med hän
syn tillläget e.i J(an ske, från centr~llförråd. Förfalta rens för
vallningsorganisation skulle medföra endas t, att s ist be rörda 
beställninga r av CBK gjonles hos CMDS i stället för direld 
hos m at.ericlbvrån eller h os ccntralförn\ d. 

Nyss h erörcla synpunkler ha sin molsvarighet b et räffande 
f orti/ikation.smateriel en. Den materie la nskaffni n a, som b e
hövs vid ber edskapstills tå nd och krig och som i~kc åli gger 
fortifik a lionsförvaltningen elle r mil i Lärbefälhavarcn, sk'li:ne 
verks.läll as av marindi s triktels (örlogsvarve ts) byggnadsför
valtnmg i s lä lle l för av KA-försvare ls fortifikationsförvalt
ning. 

Vap enmaterielen vid KA-förhandcn är till övers tigande del 
av för KA speciell typ. Motsvarande gäll er för arm eförban
den. Av i ersältningsbeh ovet i krig in gåend e vapenmalcricl, 
som kan utnyttj as jämväl av flottan , märkas främst eld
handvapen med reservdelar, viss ammunition, vissa telein
ventarier och utredning, nautisk materiel och vissa limmer
Inansinventarier samt v issa reservdelar till ar lill eriinvcn
tal'ier. 
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I e rsältningsbehovet ingående eldhandvap en oc_h anununi

lion upplaggas vid m ob ilisering i e ll antal utsp ndda lokala 

förråd, så behigna atl str idande fö rb a nd snabbt och utan 

omgång kunna repliera p å <~ cm. .. .. , . 
~ågon fördel atl till CMDS underslallda och f~r MDS ge

m ensamma e tappans talter övcrf~n:~ ovapcn m alcr_lel av d en 

ringa omfattning, varom kan bh fragn, synes IC~'-C ku!ma 
vinnas. Ett undanlag härifrån utgöra r esernlela r lJJl oplls~-:a 
instrument saml n a uti sk m a ter iel och vissa timmerma nsm

venlarie t·. Snm verkan inom underbå llslj ä nslen i nyssberörda 

avseelHlen, som be träffande r eservde la r för optiska instru
ment redan är ett fa ldum (örlogsvarvets optiska ve rkstad) , 

kan och bör ordn as ulan ~i. ndrin gnr i förvaltningsorga nisa-

lioncn. 
Yid KA-försvnrels verksläder ulfö ras arbeten på motorfor-

don, arli llerimnlericl, slri'tlkas tar c och minmateriel av_ i hu
vudsak för l\A speciella typer samt arbcle n ~v servJce~-:a
raktär. D e n av förfallaren skisserade för vallnmgsor gam sa

ti<men ifr i'lgasäller a llt så icke d eras loss bryta nde ur KA

försvnret. 

.Av vad här anförts om omfa tt n ingen av och del planlagda 

di sponerande[ vid mobilisering av ersältningsbehovet i _kri_g 

~Yid KA-försva rel framgfa·, atl ctl genomförande av ]HTL1Cl

pcn (c) - m ed undantag för livsmedel ~ drivmcd~l o.~ll ma

ic rialutredning - sku lle i hög grad pavc~·ka _l-.ngsfo rL~rc
dclsearbc lct, krigsrustningen och unclerhallslJanslen efter 

genomförd mobilisering. o • 

I fråga om kriusJ'örbercdelsearb!:tcl 1!1åslc m~n _frag~~ s1g ; 

nu skull e gr~1nscn gå för den planlaggmng, som a:nlar CN~DS 
och den som ankommer pft CBK'! Skullc CMDS verkslalla 

planläggningen för uppr~i.ltandc av l ex. dc förråd .<~V intcn

dcnlurmatericl , sjukv:'lrdsmalcricl och viss ammumhon, som 
c nli•JL nu oäl1an<.l c oraanisat ion uppr~i.ttas genom CBK för -

~ b "' ~ f" O f l 
~org? Om så icke sku ll e vara f?llct · raga_~: c te rson_1 P__an-

Eiggningcn till stor <lcl gfu ul pa atl klarlagga l}ur llllgang

li g m ateriel skall fördelas på as.:edda und~rhallsansla~l cr , 
m en CBK icke skulle disponera over matenclcn, vo re Ick e 

\ 'ärd ct av CBK plan läggning då rin ga? Såsom ansvarig fö r 

11nderhållsljänstcn vid unders tällda förband måste det vara 

CBK obetaget a ll - inom ramen för tillgi:1 ngliga resurser -
bestämma 'mwåendc upprättand el av dc underhållsansta llet 

i RA-försvars~ och fop lanet , som ban hc(lömcr vara erfor-
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dcrli ga. Men vid dessa underhållsanstalters förseende med 

Jn a ter iel skulle ban, enligt den skisserade organ i:;a tionen, 
1'-onku rrera med andra spekulanter. 
~ys_snämnda olägenhc~cr vid krigsplanläggningen skull e 

vLLcrl Jgare accen tu eras vHl krigsrusiningcn. 
" Undcl~hållsf.t~i ns l en e/ler genomj'örcl mobilisering för CBK 

un dc r~_lal.~da f~rbanc} sk ull e v id den ifri'lgasatta organisatio
nen hn vascnll1gl svarare alt leda till fö ljd av dc okl ara an

svarsförhållanden , som mi'lsle bli en följd av icke minst ovan 

på t al~dc svårigh eter vid krigsförbcrc<lclscnrbclc och kri gs
ruslnmg. 

Min Lestämda uppfa ttning blir således, :tll förfa ll arens 

princip att utvidga CMDS fö rvaltn ingsonm'td c genom a ll till

för a d e tta ifd\gasatla delar av KA-försvarels ersällninas

behov av ma ter iel i k r ig ick e iit· bärande. E lt acnomförm~lc 
a~ d epna pri!~.cip .. skulle förs våra CBK lcdni~1g av under
ball sl.Janst e:n for forsvarsområdets trupper och därmed även 

cl_e n t akli skao Icdni1:gen av dessa trupper. Ej h eller har prin

cipen som sadan s m motsvarighel vid lanlmililär~l försvars

om råden , d ä r .i u miloplan e t t räder i s t ~i llcl för m a r i ndi 
stri ktsplanct. 

Prin~ipcn (c~) åskåd liggöres av principskiss och tablåer. 

An ge_ lmJ ema 1 dessa dc opera tivt ledande under]J ållslinj er

na, fmn cs n~ot _d~m inlcl alt erinra, ty principen samman

falland e bcfalshn.J c r och operaliv l ledande underhållslin i et· 
är rikti g s [n~ä[ i fred som krig. " 

Det synes emclleriid höra framlJ ftllas , alt dc tckn isk t-eko

nom~skt verksbilande underhå llslinjerna i många avseen

d?n ~eke kunna sammanfalla med dc opera ti\ t ledande bl ,1 

darfor, att dc vid clt såda nt förhållande skulle medföra fö r

d~·öjning i uncl e rh å llsfllgi-inlcrnas genomför an d e. En förvall

n~ngsch ~f vid I<A-försvarct bör sö~ luncla kunna >~inda sig 

d~rck t l~ll molsYarnndc fön·nllningschcf vid marindistrikls

forv_allnmgcn u ta n all passera en t,F1nstcvLig över två mcl

lanlJggandc instanser, sekt II i marindistriktsstaben och ve

derböra n de chef i marindislriklsförvaltninoell 
. Vidkon~mand c slutligen förvaltn in gs linJcr~~a föruls~i.tlcr 
.J ~g, al l forfa ll ~~ren s m ening är, a l l CBK alllj~imt skall vara 

direkt _nndcr~l~-~ld dc. centrala förvalningsmynclighelcrna. 
CMDS msyn 1 forvallnlllgsi:irenden vid KA-försvarcl är reg
ler ad genom khr H / 11 19-H (TS A: I nr :32/41). 



En operalionsbas för sjöstr~dsl.::rafler måste f~rber,edas ~-ö.t· 
försvar i e lt läge, då basomradet ~.enom operatw_I;ernas_.~m 
lopp blir avskuret. Ett avskuret Ja ge av basonnadet J~l u t
sätter oftast, att motståndaren redan kunnat genomfoLl en 
]andstigninasoperation och därefter utvecklat clt cl}er flc1y 
hrohm~1 de1~ därhän, alt en avskärning av lJasomra_det bln 
följden. Beträffande clt basområde av den geogr~fl~ka :?c ~ 
sl.::affenhet, som det förevarande har, synes e lt avsl"met .. lag_t 
som det nyss angivna leda till att Jmvudpar_tcn avo maund ~
strik lets sjöslridskrafler tvingas ?mba_s~ra s1g. ~ S~l fal~ l?_l ~ 
dc icke Kr.rlskrona vara en Jampl1g uppehallsplats fo t 

CMDS och hans organ. o 
Med det nvss sagda har jag velat f~·amhalla bclydclsc~l a: 

alt hl a förvallningsorganisationen v1d ?ydkustcns mann~·h 
s lrikl icke centraliseras så, al t unde~·halls_vcrksmnhete~1 m 
om K::n·lskronaområdet efter en bo~: lflyttmng av .. ~MDS och. 
hans s tab icke kan lä lt anpassas efter det nya laget. 

Alf' Nyman. 
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Meddelanden från utländska manner 
Medd elanden friin Marinstabens p r essdetalj. 

Storbritannien . 

Atomålderns örlogsfartyg. 

De~ stora atomexperimentet piL Monte Bello blev kulmen piL en lång 

serie undersökningar av atomvapnens inverkan på krigföringen till sjöss. 

Resultatet är radikala ändringar i örlogsfartygens planerin g, som till 

en del r edan införts på de nya jagama, vilka t.iJlförts den brittiska flot

tan i å r. 
Hela besättningen upp till utkiken kommer i framtiden att sköta sin 

tjänst »Under tak» och omgiven av speciella skyddsanordningar mot så .. 

väl brä nn- som stråiverkan från en atomexplosion. Det säger sig självt, 

att grupperingen av krigsfarttygen också förändras. Man plan.era1· att 

sprida en flottilj över ett cirkelformigt stort område i avsikt:l att de far· 

tyg som undgår direkta fulltn·äffar skall få så små skador som möjligt 

och besättningarna utsättas för minsta risk från t. ex. radioaktivt vatten. 

Gällande brittiska civila åtgärder tlill lands kommer att revideras som 

resultat av Monte l3e lloexpeditionen. De hittillsvarande planerna bygger 

på »ineffektiva» bomber från Hiroshima och Nagasaki, vilka dödade un

gefär 100.000 människor. 
Hittills har man också haft den uppfattningen, att cirka 40 cm betong 

skulle utgöra ett fullgott skydd för en människa, som befann sig omkring 

700 meter från en atomexplosion. 
Den nya bmnbens effektivitet anses emellertid långt större än de gam

las, och man avvaktar med starkt intresse i London resultatet av un

dersökningarna av de olika former av skyddsrum, som byggts på Monte 

Belloöarna. 
(Daily Mail.) 

Atomb omb gömd på far-tyg mardröm som aktualiserats. 

Mot bakgrunden av erfarenheterna från den brittiska atomskrällen vid 

Montebellaöarna h åller brittiska atomexperter och kärnfysiker nu som 

bäst på att försöka upptäcka effektiva metoder att avslöj a atombombs

smugglare, vilka skulle kunna åstadkom.ma lika Ö'verraskande som. för

ödande effekter på lände r m ed långa kuster och många ham.nar. 

Montebellabomben skapade inte bara förutsättningar för et t nytt; mi

litärtakt:iskt vapen utan hade ocl{Så en negativ sida. Försöken visade att 

lllan mycket väl k a n smuggla en atombomb in i en hamn ombord på ett 

fartyg utan att det finns några hittills kända metoder att avslöja bomben. 
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Att upptäcka en saclan metod är därrör aY vital betydelse för både 

StOl'bl·itannien och Australien, vilkas existens är så got .t som h elt be

roende av hamnama. Detta speciella och inte mindre ömtåliga perspekth

på montebellaresultaten undersöktes med alldeles sä r skild skärpa vid e:t 

atomteknisk överlä ggnin g i Canberra på fredagen. 

(Stockholms-Tidningen. J 

Förenta St aterna. 

>> Stålmäm> bemannar atom-båt. 

ilesättningen på den nya amerikanska atombåten >>Nautilu s>> kommer 

att bes(a av idel »stålmän>>, ocl1 cle som ha1· utsetts att bemanna clett<. 

tekniska underverk håller redan på att genomgå elen mecit grundliga 

utbildning som någonsin beståtts en ubåtsbesättning, avslöjade tal esmä11 

för elen amerikanska flottan nyligen . 

Den nya ubåten, som kommer att kunna stanna under vatten praktiskt. 

taget hm· länge som helst och få en aktionsradie som man förr aldri ~. 

kunnat drömma om, kommer att ställa hårda krav på sin besättning, deh' 

på grund av den hårda tjänstgöringen med långa perioder under vatt" t' 

och lång tjänstgöringstid till sjöss och dels på grund av de speciell< 

förhållanden med risk för radioaktiv utstrålni;og frän maskinerna. 

- Vi kan enelast r efl ektera pa hårda karlar. som måste vara rena h ä lso

fenomen, förklarade kommen dör David B. Hall, som har överinseende över 

ubåtsofficeramas placering, och vi har grundligt gått. igeno:n officersma 

terialet seelan vi fatt in inte mindre än 1.5CO ansökningar från de bästa 

ubatsofficerare Amerika har för närvanmde. 

»Nautilus» byggmästare har också gjort allt för att göra tillvaron fö1 

>.'atombesättnin gem> så dräglig som möjligt - bl. a. har man funderat u \ 

ett speciellt system färger för ubåLens inre för att motYerka att besätt 

ningen faller offer för cellskräclL 

Fö1· att skydela bes~lttningen mot den radioaktiva utstrålningen har mm . 

ocksä installerat ett a larmsyst-em som skall ge utslag om utstrillningen 

stiger oväntat fl·C~n m.askinerna. Man har även försett ubåten med por 

tabla stråln ingsmätar e och för att vara absolut säkra på att ingen strå! 

ning skall kunna samlas någonstans har även varje man en detektm·, son1 

han kan bära i fickan och kontrollera strålningen var han befinner si g 

ombord. 
>>Nautilus» atommaskineri håller för närvarande på att byggas av ·wes 

tinghouse Electric Co. och ubiltens skrov bygges av Electric Boat Co 

»?\autilu s» beräknas yara färdig år 1954. Amerikanska regeringen h a r 

redan gjort en beställning på ett systerfartyg till »Nautilu s». 

(United Press. ) 

r »R egiste r of comm issionecl and 

NaYY and Marine Corps» va1· den 

cerare i tjänst: 

warrant officer s of the united States 

l/1 1952 bl. a. följande antal sjöoffi-

Ad mirals 

Vice-Adm iral s 

Rear-Admirals 

Capta in s 

Commanders ............. _ .. 

Lie u ten an t-Comm an der s 

L i e u ten an t s . . . . . . ' . . . . . . . . . 
Lieutenants Junior 

Ensigns 

Summa 

5 

23 

193 

249 

2.957 

5.052 

10.006 

3.923 

3.613 

(Dansk 'l'idsskrif t for Sj2ivaesen.) 

Japan. 

Nytt japanskt kustförsvar. 

Enligt japanska tidningar har i samband med det nybildade >>l\Iiniste

riet för säkerheten till »sjöss» ett fördrag avslutats mellan Japan och 

Forenta staterna om 60 krigsfart:yg som skall st~lllas till ~örfo . 1 
f" . 

kustförsvarsändamåL 
1 gallC e Ol 

Denna ku stförsvar sflo tta skall bestå av 10 fregatter på 1.500 ton 

50 bevakningsfartyg pft 250 ton förutom flygplan m. m. 

Dessa fa rtyg kan anse::; uugöra grunden för en ny japansk flotta. 

och 

(ViTehr-\Vissenschaftliche Rundscllau.) 

Atlantpakten. 

»Exercis e Main Brace». 

Den stora N AT O-övningen »Mai n Brace», som ägde rum innanför c' ~t 

nordeuropeiska kommandoområ det tiden mellan den p oc·l1 
2r) ce

11
t b'". 

hölls . . _ . . ·-· · · ,, , em e1, 

uneleJ lednmg av anural L. D Mc Cormiclc (SACLANT"I') oc' 1 

M B n· · n genera 

· ·.. lclgeway (SACEUR) m ed amiral Sir Patrick Brind (Cfl'\CNORTH) 

som ovmn gsledare. 

r_ övningen deltog sjö-, luft- och landstyrkor från följa nd e åtta NATO-

Ilat.!oner · Bel g · c ' D 
· 1en, anac,a. anmark, England, Frankrike Holland Noro· 

Och URA D . t 
' ' ,e 

.. ~ · ePsu om deltog en kryssare från Nya Zeeland. 

,_ ovningens ändamål var att utveckla samarbetet melln Atlantpaktsty1·_ 

"-OI'n - .. t ' 
a l os 1 a Atlanten och Nordeuropa med särskilt syfte Il å att t ... 

sa111 1 
1 ana 

ver 'an mellan de olika nationernas vapenslag. 
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Planerna för »Main Brace» gick i första hand ut på att m ed sjöstyrkOl 

och marina luftstyrkor stödja armestridskrafternas op er ationer i Norge

och Danmark samt att öva skydd av förbindelselinjerna till s jöss. 

övningen omfattade fem skeden: 
1. En aliierad hangarfartygsstyrka avgick från engelsk hamn m ed 

kurs nordvart och deltog i övningar i nordnorska farvatten. . 
2. Hangarfa l tygsstyrkan fortsatte sydvart under förrådslcomplettenn !-

till sjöss för att deltaga i övningar i Danmark. 
3. Skydd av konvojer till och från Skan.dinavien. 
4. En amfibiestyrka avgick från England för landsältnin g av hjäl p 

trupper i Danmark. .. 
5. I västli gaste östersjön somt i Sundet, Bälten och Kattegatt avl10ll ~ 

antiinvas ionsö>ningar m ed lätta lands tigningss tyrkor, ubåtar och kust

batterim· samt flygstridskrafter. 

De närmaste cheferna under SACLANT var: 
Admiral Sir George Creasy, RN: CINCEASTLANT. 
Vice-Admiral F . B. stump, USN: Fleet commander at Sea. 
Rear-Admira l J. H. F. Crombie, RN : Commander Northern Sub Area. 

Rear-Admiral G. vV. G. Simpson, RN : Flag Officer Submarines. 

Air Marsha l, Sir Alick Stevens, RAF: CINCAIREASTLANT. 
Air Vice Marshal H. Lydford, RAF: Gommanding s h o re bas ed ma.ri-

t ime aircraft Northern Sub Area. 
De närmaste cheferna under SACEUR var: 

Admiral, Sir Patrick Drind, RN : CINCNORTH & COMNAVNORTH. 

Lt. gen. R. K. Taylor, USAF: COMAIRNORTH. 

Gen-]!6:i tn. VV. v. T . Hansteen: COMLAND NORvVAY. 

Gen-lpjtn. E. Myiller: GOMLAND DENMARK samt 
Viceadm. A. H. Vedel: Ch ef för de danska flottstyrkorna. 

Viceadm. s. V. Storheil: Chef för de norska flo ttstyrkorna. 

Gen-lji!jtn. c. c. J. Fji!rslev: Chef för de danska luftstyrkorna. 

Gen-ljiljtn. F. Lambrechts: Chef för de norska lufts t yrkorna. 

(Admiralty News Summary. ' 

Tyskland. 

Tyska kryssaren » Königsberg»s sänkning 1940. 

Under studiet av andra världskrigets. historia har en mängd tyskn 

rapporter nyligen konunit fram om invasionen i Norge 1940 däriblam 

en berättel se om Bergens erövring sicriven av en tyslc sjöofficer Hä1 

följer rapporten in extenso: 
»Den eskader, som skulle besätta Bergen den 9 april 1940, bestod a ' 

kryssarna »Köln» oeh »Königsberg», artilleri-skolfartygen »Bremse» ocll 
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»Karl Peters» samt tordpedbå t:arna »Leopard» och »Wolf». Klockan 0230 

befann sig eskadern utanför inloppet till Korsfjorden efter att h a gått i 

full stridsberedskap sedan kl. 2400. Sikten, var utmärkt när eskadern 

1nec1 låg fart passerade inloppet till fjorden och fortsatte in i skärgå rden 

1nec1 »Köln» i täten. Misstänkta skuggor identifierades son1; egna fiske

lcuttrar. Efter »Köln,» följer i kolonn »Königsberg·», »Bremse,, , ,, Karl P e

ters» samt i operationen deltagande torpedbå tar, S-båtar och fis kekuttrar. 

Infarten gick till en början mycket lugnt, tills vi inem.ot klockan 0330 

passerade en patruLlbåt, som anropade oss med morse, sköt rödvita lys

kulor samt riktade strålkastaren mot oss. Eskadern svarade int.e, varken 

nu eller senare, då ytterligare ett antal patrullfartyg och fl er a bevak

nings- eller tullbåta r passerades. De t! första bevakningsfartyget signa

lerade ett nödmeddelande: »Varning! Främmande krigsfartyg' » Vår eska

der reducerade farten ytterligare och under den fortsatta färden in ram

mades en norsk torpedbåt av torpedbåten » vVolf» och oskadliggjordes . 

Inemot klockan 0500 står eskadern vid Stangens fyr, där s töttrupperna 

enligt planen skall sättas iland för att intaga batterierna. Vi h å ller an , 

och »Köln» sätter ut båtarna. Fiskekuttrarna och s-båtarna går upp längs 

de andra fartiYgen. I och med att s-båtarna komme1· upp på vir långsida , 

får »Königsberg» plötsligt order från eskaderchefen: »Följ mig! » Båtarna 

får åter kasta loss, och kryssaren fortsätter. »Köln- går nu förbi den 

s ista udden i Byfjorden. »Bremse» och »Karl Peters» följer efter. Torped

båtarna har gått före den inlöpande eskadem. Alla båttar och fartyg får 

strålka:stare på Habsji! på s ig och blir beskjutna av 21 cm-batteriet på 

Kvarven. Höga vattenpelare reser sig efter nedslagen i omedelbar när

het av fartygen. »Karl Peters» anfalles av ett norskt sjöflygplan med 

bomber och måste vända. 
Nu får »Königsberg», som just är i färd med att löpa förbi udden, order 

om att vända tillbaka och genomföra den betydligt försenad e landsätt

ningen av trupperna i lä av udden. Eft.er landstign.ingen går »Königs

berg» med hög fart förbi udden, kommer snart in i strålkastarbely;mingen 

och bli1· utsatt för kraftig arti ll erield. Just när »Königsber g» är i färd 

med att vända, får hon den första träffen på st,yrbords sida i höjd med 

de främsta 3,7 cm pjäserna. Granaten slår igenom skorstenen och sätt3r 

3,7 cm artilleriet ur funktion. Samtidigt bryts strömmen till artilleri och 

rodermaskiner. Vårt medelsvåra och lätta artilleri öppnar eld inom den 

tilldelade sektorn mot de skjutande landbatterierna. Deras> position är 

mycket svår att fastställa och man kan endast lokalisera dem på myn

n ingsflamm.orna. Det kommer nu omväxlande order att göra eld upphör. 

a t t öppna eld och att svänga kanonerna långskeps, allt eftersom batte

rierna på land tiger eller öppnar eld. 

Under ticlen får »Königsberg» träff nr 2. Kanonriktarna skyms alltmer 

av skorstensröken. Då vi passerar Kvarven, tiger samtliga batterier iland 

Och kryssaren löper in i hamnen. På grund av den andra träffen i pann-

Tidshi/t i Sjöviisen det. 4 



:)0 

rumet mås te maskinerna s toppas och vi driver tvärs över hamnen och 
försöker ankra. Härvid kom yi att ligga med aktern i hamnens Yästsid <l 
mot en svensk båt, som låg där till ankars. Vid sidan av oss hade »Röll1' 

ankrat. 
överallt ombord sattes arbetet igång med att röja upp och att re11arenc 

skadorna. Det var stridspaus, tncnsport av sårade. Under tiden lmnde 
man observera de vita stjärnorna i höjden. stöttrupperna medd elade att 
de had e utfört sitt uppdrag. Den tyska lnigsflaggan gick i topp. Plöts· 
ligt blev »Köln» beskjuten av 12 cm-batteriet i Helen. Det hade tidigare 
inte givet eld. Kraftiga nedslag sågs i närheten av fartyget. Batteriet 
tystades av elden från »Königsberg» som strax sattes in tillsammans med 
tyskt bombflyg. »Königsberg» fick uneler striden två träffar. Kort där-

efter intogs batteriet av yåra soldater. 
På erten11iddagen visade sig plötsligt 12 engelska bombplan av typen 

Vickers vVellington och satte in ett anfall mot våra fartyg. Enstaka 
bombe1· föll i vattnet bara 50 å 100 meter ifrån oss. Häftig luftvärnseld 
avgavs fr ån alla fartygen i eslmclem. »Köln» och torpedbåtarna löpte ut 
igen samma afton. »Königsberg» bl ev liggande i Berge1' till följd av ska
dorna och låg inE;mot aftonen intill Skoltegrunnskajen. Ett engelskt spa
ningsplan upptäcktes och jagades bort. Uneler natten var hela det me
clelsvåra artil leriet i full stridsberedskap. Kanonerna riktades mot in
loppet till. l1amnen då man när som helst kunde vänta ru1fall av fientliga 
s jöstridskrafter. Tidigt på morgonen elen 10 april kom ett engelskt spa
ningsplan , en engelsk He 111 tagen som byte och försedel med det svarta 
hal;:korset. Efter att ha kretsat över h amnområdet, lade maskinen en 
dimridå m.ot himlen i öst i en höjd av omkring 30 å 40 grader. lnemot 
klockan 01740 gavs flyglarm , då 12 enmotoriga maskiner o·bserverades p å 

stor höjd . De togs först för eget jaktflyg, eftersom flera av dem had e 
svarta kors under vingarna. Men då elen första maskinen gick till anfall 
mot »Königsberg» genom elen av spa nin gsplanet utlagda d im ridån , öpp
nades eld mot flygplanen. som anföll från solen. Ucler anfallet träfEades 
»Königsberg» m.inst tre gånger av bomber från de brittiska ~stu kas>> di
rekt och tre går,ger indirekt. Samtidigt besköts fartygen m ed Jmlsprute
elcl. Anfallet varade omkring 15 minuter. »Königsbel·g» brann miclslteP t1 S. 
Alla läns- och brandsläckningsmedel föll ur. Inte heller fr [l n land var 
d·3t möjligt att s läcka elden. Branden och explosionema fnln amm~mitio
n en , so m sprang i luften , bl ev a llt kraftigare. Kryssaren fick babords slag
sida och började långsamt sjunka med förstäven först. Alla sårade och 
så mycket material som möjligt räddades till och med efter det att far
tygschefen hade givit ordern: »överge fartyget». Besättningen h ade visat 
100-procentig insatsvilja. Kloclmn 1050 Jade sig »Könin gsber g>> helt p~\. 
sidan och sjöiik.» 

Sä långt rapporten från stabsofficeren på »Königsberg». 
På eftermiddagen övertog en del av besättningen batterierna på Kvar-
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ven, Hell en och Sanclvike>1 och o·jorcle dessa 1~ 1 - . f" . .· .. ~ .. to 'm a 01 st1 1d. Aven r esten 
av manskepet fo rd elades på samma sätt som r .. · - .. 

0

.• • » \.Ol1lngsberg»S beS;tttning 
' v et g ens torsyar. och ut,JOJ de en ganska bet;yclelsefull förstär l·ning· a B . . ... 

(Militaer Ori ente rin g. ) 

Sverige. 

Rörli ghet vid det fasta kustartiller iet. 

Vid en inva~io~1 mot vårt land måste fi enden få. flanker mot h avet , 
och hans underhallstl]anst måste i a llt .. t l' o .. o .. · vasen tgt ga over havet. Inte pa 
nagon punkt bor han få känna tryo-o-het Ka · t t - -. å · _ . · to"' • · n m e un ga s tag sättas in. 
få1 n lstlngen komma 1 stället - J'tt t" t · el .. a m e ess b a ttre. 

EU kustartilleriförsvar, som krin ggås ocl . 1 . _ .. . . . l ISO e1 as genom fl enelen s ope-
ratwner, fä r m te slå si o· till ro och v ä t o • • .. to 'n a pa s lutanfallet medan pro-
VJantfiörråclen kryn;per. Det sl-all i t"ll t . ' ' s a e va1a den tryo·o·ade uto··' . 
punkten för raider mot fienden - . t.. . . . . . too ' toangs-" · .. . 1 s '011 e ellei' mmclre skala beroende 
pa. t~Jigan g llga resurser. Kustartilleriförsvarschefen (spärrchefen o s v) 
f~l mte noJ a Slg nlecl vetskapen, att han t ex hindra r fienden att an
v~ncla.en r:_d~n erovrad_ hamn, som fienden väl behöver för sin und er
hallstJanst. Han skall tvartom vid vm·j e tillfälle försöka att t'llf o· f ' 
den storsta möjliga b ... k .. 

1 
o,a lan-. av I a c . Aven om han inte kan få. ord e·· u) . f ·å 

Kan han få igång samverkan med f. · ... . ' l p l t , n . . .. . _ - ua Jagare eller andra motstånds"TUP-

~~~·Ii~e~~a: e~1.~1\:;. Iclanna~~all fär han klara sig själv. Samtidigt som fi e~ den 
b el 

, , en a Iva verksamheten andan upp e hos de eo·na för 
an en Atit bara vänt " 1 t t "' -M · .. . a pa s u e ger ingen vilja att slåss. 

en det behovs mga stora ope ration er för att l f bli aktu 11 v· , , c essa er acenhet e r skall 
f" e a. l maste sla fast paradoxen, att rörlighet är ett livsvillk 
or ett .fast kustartilleriförsvar. Det sk a ll ingå i rutinen E . 

0

~ 
som gnpel' va rj e tillfäle till initiativ, blir uneler krio·ssl;el ~l~c~It~l. ch ef, 
ningar inte alltid honor , l r·· . . .. ,., cngsov-

11 
el a c O! SJtt lmmpalynne, helt enkelt d'irföt· att 

a.n rubbar led n in o· e . l l ' är e ' .'. . - "' n s CH' ;: ar, som Jeanske fixerats litet i onödan. Det 
. n faillg t end ens . Allt måste göras för att få f. l . . . .. 

tJv och r örli o· het I J ··o- o - • . , l am c le fet m ed nnba-
" · o 1, ,et det utdelmng. 

Om fiend en tar en ö få r h · t t· . . .. . att fö . . . ' an m e e dblela s ig dar l lugn och ro för 
111ÖJ'li Italnnfall:t VIdare. Han måste få ett motanfall på si~ sil tidi gt. som 

g ·, 1elst fors ta natten Härför eJ·fo 1 "lt . · Då c1 tt . . . · n r as va nmmade amfibieförband 
tiHä~ e a VId t! era tillfällen påfordrats i dessa spa lter, skall här endas~ 

,gas, att det behovs rör !i o· het . t b . Ocks o . ... . " m e ara Vlcl anfall i skäro·ärcl utan 
lllåst: ~Id f~rsvat·. Om en spärr efter upprepade flyganfall börj:r svHdn, 
it . en komple t teras. Har ev. r eservpjäse r förbrukats F · 11prov

1
se

1 
.. 
1 

I :· tt ... , a1 man hiirj <c 
'. " l a p]aser och tungt när'ltlftvärn får om ~rnp)leJ·a s. O l ta 



!>2 
·· · tt ··1, · · till elen redan anfallna batteriplatsen. 

är det clå olampllgt a so ,a srg . . . . • " ' dana J lat-
Man får i stället söka en ny, kanske me1a m.clragen. Man,~. sa I, 

ser kan förutses redan i fred. Detal jrekognosering _kan u~for~_s O.c~1. _J,an~ 
ske nå o-ra enkla förberedelser. Allt lämpliga uppgifter ~Yl d .alto~ mngaJ 

och int:·essanta övningsmoment vid krigsövningar. En vrss pla.nlaggr~rn~ 
i f r ed är värdefull , även 0 111 n1.an givetvis måste vara beredd pa rmprov t-

sationer clå det brinner i knutarna. . 
Det o·~ll er alltså vid det fasta kustartilleriet att trots bunclen~let VHl 

t 
.. "' ·pa ocll lla"lla l<var initiativet inte bara genom att halla ai 

errangen gr1 ... . ? t-

tillerielclen rörlig. Att få trygghet i befästningar men 1nte ]asas fasc 

i dem. 
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Litteratur 

Fleet Adm i ral King, US Navy. 

på elen bibliotekshylla, där cle stora krig.s ledarnas biog'raf1er eller 

minnesanteckningar f rån det andra världskriget stå uppställda, har man 

nyligen kunnat placera in »Fleet Aclmiral King, A Naval Recorcl» av Er, 

nest J. King, Fleet Admiral, US Navy och Walter Muir Whitehill, Com, 

mander, US Naval Reserve (Norton, $ 6.75, ca 38 kr, 650 sidor). 

Boken hat· tillkommit på så sätt, att amiralen samlat och sammanställt 

sina personliga hågkomster, medan \Vhitehill oberoende härav arbetat 

såsom om det gällde att skriva en biografi över en som icke Uingre var 

i livet. Sen h ar vVhitehill sammanställt det hela till elen föreliggande , 

klart skrivna och innehållsrika volymen. 

Uneler det amerikanska inbördeskriget var ett av Linealns största be, 

kymmer att få dugande krigsledare: cle utnämndes och avskedades på 

löpande band. Uneler det andra världskriget besparades Roosevelt så

dana besvärligheter, ty V J-dagen var Marshall - liksom vid krigsut

brottet - generalstabschef och King, som tillträtt sitt ämbete kort efter 

Pearl Harborkatastrofen i december 1941, alltjåmt marinchef. 

Kin g var gammal, då han tillträdde marinens högsta post och skulle 

ha gått till avsked 1942, men då han officiellt meddelade pl"esiclenten om 

sin föt·eståencle födelsedag, innebärande uppnådel pensionsålder, anteck

nade denne på handlingen »So what, old to p! I ma y soon sene! you a 

Birthclay present 1 F. D. R.», varefter det inte blev mer tal om den saken. 

King började som kaelett 1897 och fick som sådan deltaga i spansk

amerikanska kriget sommaren 1898. Under det första världskriget var 

han biträdande stabschef hos amiralen Mayo, som var chef för Atlant

flottan , och fick bl a medfölja sin amiral på inspektionsfärder till Europa, 

där han träffade den tidens politiska och militära förgrundsfigurer och_ 

fick en första inblick i hur det går till att leda ett krig. Av amiral Mayo 

fick han för övrigt lära sig vikten av decentralisation, av att delegera 

ärenden och uppgifter pil unelerlydande chefer och att fostra dem till 

självverksamhet. Detta höll han styvt pä i hela sitt liv; hans princi1> 

var kort uttryckt, att en hög chef skall säga vad som skall göras, kan

ske också när. var och varför m en sen överlämna åt förbands ch eferna. 

att klara ut hur det skall göras. 

För att fortsätta med karriärteckningen blev King efter kriget che f 

för den återupprättade sjökrigshögskolan, utbildade sig först i ubåts

tjänst och senare i flygtjänst, var chef p·å hangarfat<tyget Lexington 

1930-32, blev konteram.iral och chef föt• marinens flygbyrå 1933, vice-



amiral och chef för slagflottans han garfartygsfö1·band 193.S samt slutli

o·en 1940 chef för Atlantflottan med amirals gr ad 1941. Därifrän kal lades 

~an ti ll m:nincll e fsslmpe t , d v s han bl ev först utnämnd till Commander 

in Chief, United states Fleet, en all deles ny befattning, men då amiral 

stark till fö ljd av Pearl Harbor-händelserna tYingades att avgå från be

fattningen som Chief of Naval Operations, övertog King även denna med 

bibehållande av sitt tidigare innehavda ä mbete. Då Fleet Aclmiral-graden 

auktoriserades 1944, blev King jämte Leahy och Nimitz de första fem

stjärniga amiralema. Senare har Halsey också t illdelats denna grad. 

F'rfm det första mötet mellan nooseve·lt och Chu rchill i augusti 19-H 

oeh till Fotsdamkonferensen i juli 1945 deltog King i samtliga in terna

tionella konferensm·, som bestämde krigets strategiska kurs och var så

som medlem av Joint Clliefs of Staff och elen anglo-amerikan;;ka Gom

hined Chiefs of Staff medansvarig i p lanläggningen av operationerna 

mot T yskland och Japan. 
King var ch ef' för den största flotta världen någonsin skådat. Vid Ja

pans sammanbrot t bestod elen av: 1.849 fartyg, 2.~ . 880 operativa flygplan . 

33G.471 officerare och 2.026.252 man i flottan samt 37.664 ofl'icerare och 

.JA3.647 man i marinkåren. 
Det är i denn a recension ej meningen att fullständ igt r edogöra för 

bo kens innehåll. Dock synes Ullpmärlcsamheten böra fästas vid bl a 

fö lj ande. 
King - liksom Eisenhower i sitt korståg och Cunningham i sin odysse 

- är angelägen att betona människans betydelse i maskinernas krig 

(sid VIII i Jntroduction). Kontentan av vad han säger därom kan sam

manfattas i slutorden »Krig utkämpas människor emellan . Det mekani

serade kriget utkämpas alltjämt man mot man, ty maskiner äro död ma

teria utan mannen som sköter dem - e ller fÖl'Stör dem.» På s id 313-316 

citeras de cirkulärskrivelser, som King utfärdade, då han var ch ef för 

~-\tlantflottan och som behandla hm· befäl rlltt skall utövas, vikten av 

decentralisation och vådan av alltför detaljerade order och instruktioner. 

Det skull e här ta för stort utrymme att återge Kings teser i dessa 

frftgor. De äro värda att studeras, och vi böra nog ta lärdom av dem 

lite yar, ty äYen hos oss är tenelensen märkbar att alla lita på, att nå

gon högre upp ti\nker inte på dem, för det skall man göra, men för dem. 

De ptt sicloma 324-325 anförd a synpunktema på att göra det bästa av 

och med vad man har äro ocksa tänkvärda. Kap 35 om kampen mot 

ubätar i Atlanten visar faran av försvarsgrensvist prestigetänkande, som 

ju är försvarsgr ensovist. Och s lutligen förtjänar framhållas Epilogen med 

atskilliga intressanta synpunkter Dii flyg-flotta, samverkan , b efälsfrågor 

(unificati on contra Joint Clliefs of Sta[f) m fl principiella problem. 

Recensenten h ar med detta velat fästa uppmärksamheten på åtskilligt, 

som boken har a tt ge vid sidan av skildringar från konfer enser och ope

r ationer, vilka för den något, så när beläste tidigare äro kända i sina 

huvuddrag. 
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c unn ingh am , som ju h ade åtskilligt med King att gö ra uneler sin t id 

som brittisk r epresentant i stabskommitten i Washington och senare som 

förste s jölord , säger i »A Sailors Odyssey» om honom: »Med en oerhörd 

lcapacitet och skicklighet var han fullkomligt hänsynslös och inga.luncla 

lätt att samarbeta m ed. Han var ' tough ' och tyckte om att anses 'tough' 

och var ofta bru tal och högmodig - - -. På det hela taget tror jag 

dock. att Emes t Kin g var rätt man på rätt plats, fast man inte kan 

lcalla honom lätt att a rbeta samman med . Inte nö~d med att kriga mot 

fi end en mås t e han vanligen ha någon av sina egna att slåss m ed sam

tidigt.» 
I dessa ord ä1· man be redd att instämma efter att ha läst Kings bio

grafi, även om 'tough'-heten åtskilligt dämpats ned och även mjukare 

drag visas upp i porträttet. Men man, får nog ta hårda tag, ont man skall 

bygga upp världen s största fl otta och leda elen till seger över oceaner 

frå n Pearl Harbor till Japans territorialvatten, från USA till Casablanca 

och N ormanclie. 
O. Kelt . 

»Die de utsche Besetzung von Dänemark und 

Norwegen 1940.» (Utg. av Institut flir Volker

recht an de r Universität Göttingen). Samman

stäHel av Prof. Dr Walter Hubatsch (J.\illinster

schmicltts \V'issenschaftlige Ve rlag', :Gött.in gen: 

266 sid jämte många bilagor och kartor). 

April 1940 skulle bli en mörk månad i Nordens historia. Vad som hände 

då tycke r kanske många gott kunde begravas i tysthet eftersom nl3.n 

eljest m åhända blott river upp känslostämningar från 2. världskrig·et. 

som man nu helst vill glömma. Någon officiell skildrin g från t:yskt håll 

av händel seförloppet har dock av förklarliga skäl måst dröj a men före

ligger nu m ed elen här anmälda boken, utgiven i aug. 1952 . 

Tysk g rundlighet fö rnekar s ig sällan och när man vid en flyktig gransk

nin g av volymen lägger märke till antalet fotnoter och bilagor kännet· 

man s ig till en början kanske en smula förskräckt. Men sedan man bör

.iat titta litet mera ingående i boken , blir man snart odelat positivt över

r askacl. Den visar sig- nämligen vara en mycket lärorik och spännande 

k rigslitteratur och man får bl a snart klart för s ig hur de okontroller

bara tillfällighetern a spelade en (som vanligt) stor roll också i detta 

företag, som för många verka t så genomtänkt och överspelat, när det 

ägde rum. Och vårt eget land t ycks ha haft en intressant biroll i dramat, 

antingen det gällde det skickliga arbete son~ utfördes på svenska be

skickningen i Berlin. under de skickelsedigra aprildagarna och den när-
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maste tiden därefter eller den svenska flottans »inblandning» när t ex 

tyska Ö'rlogsfartyg gåva sig ut för att vara svenska vid oväntade n1.öten 

med fienden. - andra episoder att fö r tiga. 

Hubatsch inleder sin sammanställning med en god politisk stuel ie be

titlad »Skandinavien mellan Ryssland, England och 'ryskland», som trots 

sin historiska bakgrund alltjämt förefaller skrämmande aktuell. Har man 

dessutom haft tillfälle att bekanta sig något med hur man från engelskt 

håll såg på de nordiska problemen, får man nu dessa framställda som de 

bedömdes från motpartens sida vilket är mycket lärorikt. Som alltid 

ligger väl den verkliga sanningen någonstans mitt emellan av vad som 

sägs! 
I dagarna (dec. 1952) har f. ö. just givits ut en engelsk officiell vitbok 

över »Fälttåget i Norge,» där man torde få en h el del av de problem 

H. behandlar i sin bok belysta fr ån ny s ida. Sannolikt återfinn es där 

också åtskilligt som tyskarna av vissa skäl behandlar helt flyktigt eller 

förbigå med tysthet och som man otvivelaktigt saknar. 

Från tyskt håll har ofta påståtts att Englands krigsförklaring hösten 

1939 skulle lmmmit som en blixt från klar himme>l för den tyska led

ningen och detta framkastas även här, där det heter: »krigsutbrottet med 

England träffade tyska marinen oväntat, den var helt oförberedd därpå. 

Det fanns ingen operationsplan eller ens någon studie för detta 

krigsfall. Hitler hade strängt förbjudit både hären och flottan att 

företaga nägra överläggningar om ett krigt mot England. Först i 

aug. 1939 gjordes det första utkastet till en operationsorder. men 

Hitler försäkrade den bekymrade marinchefen upprepade gånger att 

man aldrig skulle låta det gå så långt som till att bruka vapen

makt mot England.» Uppgiften om en så blåögd optimism bland de 

ansvariga ledarna i ett land, som höll på att rusta till krig för 

att kunna annektera ~ina grannar i tur och ordning, måste man ställa 

sig undrande inför och bör helt visst alltjämt tas med en nypa salt. 

På tal om förberedelserna föt· överfallet mot Slmndinavien omnämnes 

givetvis den tyske viceamiralen Wegeners skrift »Die Seestrategie des 

\Veltkrieges» (1929), vari, som känt är, just framhålles de betydande 

fördelar Tyskland skulle vinna vid ett krig mot England genom att an

nektera Danmark och Norge. Här säges nu att den boken gällde »som 

ett evangelium för de yngr e tyska sjöofficerarna.» En son till amiralen 

- Fregattkapitän Wegener - gav f. ö. i dec. 1939 ut en hektograferad 

minnesskrift över faderns ideer där det bl a hette »Nordposition en ligger 

som en mogen frukt mitt framför vår dörr. Vi behöver blott plocka den.» 

Sluiften fick stor spridning! 

Ett särskilt kapitel har H. använt att berätta något om det diploma

tiska spelet kring krigsföretaget mot Norden och man får därigenom en 

god föreställning om hur man på svenska beskickningen (minister var 

då A. Richert) varit väl underrättad om bl a olika tyska militära planer 
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och vilket utmärkt arbete man utförde. Om den svenske marinattachen 

(dåvarande kommendörkapten A. ForsheH) fä lles ocksa de meriterande 

omdömena att »det var anmärkningsvärt att F. redan den 2 april lycka

des förskaffa sig en riktig bild av de tyska avsikterna». (Därvid äl· att 

märka att dessa hemlighällos till den grad att inte ens den tyske utrikes

ministern blev underrät,tad om fälttåget förrän detta redan hade satts 

igång). Och på ett annat ställe heter det: »Återigen var det den sven ske 

marinattachen F., som lyckades förskaffa sig förvånansvärt riktiga upp

lysningar från tyskt militärt håll». Rätt allmänt känt är ju numera hur 

F. hann med att lämna Fst en fullt riktig och uttömmande r apport bå

de om det tillämnade tyska anfallet mot Danmark- Norge och om den 

därpå förestående inmarschen i Holland- Belgien långt innan fö r etagen 

sat tes igång. Varningen kom tyvätT ändå för sent för att våra g rann"" 

länder skulle hinna sätta sig till ordentligt motvärn kanske främst be

roen de på den dåliga beredskapen i dessa stater. Den svenska försvars

makten får däremot i allmänh et ett gott betyg i boken och tycks ha in

gett viss respekt. 

En annan episod, som också kan vara lärorik, är berättelsen om elen 

tyska ubåten U 2.1, som gick på g rund i norska skärgården och blev in

ternerad därför att den unge FC var obekant med de folkrättsliga be

stämmelserna och hade - som det heter - »oskickligheten att skylla 

grundstötningen på felnavigering i stället för på maskinkrt'tngel» . En far· 

tygschef måste minsann kunna sina saker! (Efter ockupa:ionen av Norge 

blev ub givetvis snart frigiven). 

Om de tyska planerna på ett ang-repp mot Sverige är H. ganska obe

stämd. Han säger sålunda: »Tyskland hade inte den ringaste tanke på 

at t också dra på sig de >> siffermässigt sett» aktningsvärda svenska strills · 

krafterna, som blott skulle ökat det n orska motståndet och haft till följd 

at t malmtransportern a avbrutits». Men han säger också att - »den var

ningen gavs att S. skull e hålla sig strängt neutralt. Man skulle under

låta att mobilisera ell er företaga några uppmarscher; svenska örlogs

fartyg skulle på västkusten och på sydkusten intill Karlskrona blott fe, 

förflytta s ig innanför 3-milsgränsen». Men räknade man verkligen på 

tyskt häll med att Sverige skulle finna sig i allt - vilket vi som bekant 

inte heller gjorde - och varmed hotade man? IL har givit sin bok en 

ing-ress hämtad ur Churchills The seeond vVorld ·war - »The two Admiral

ties thought with precision along the same lines in correct strategy- - och 

han försummar heller inte att dra fram en del av de engelska planerna 

På ett angrepp mot oss. Bl a omnämnes den s k »Operation Avonmouth» 

(som Churchill egentligen förbigår med tysthet), vilken innebar att man 

efter att ha tagit Narvik (Operation Stratford) skulle tränga vidare ost

Vart och bemäktiga sig malmfälten vid Kiru na. Den tyska framstöten 

förekom som bekant dessa båda »operationer ». Man hade på tyskt h åll 

Också försäkrat sig om sin bundsförvants Sovjet välsignelse i kuppen 
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mot N or el en och ryssarna ti llönskade först Tyskland »full f r am gång i 
s ina fö r svarsåtgärder», men Molotov förk larade sedan (när det till en 
början gick illa i Narvik för tyskarna) att »Sovjets regering h yste stort 
intresse av att Sveriges neutralitet u pprätthölls». Mussolini där emot sade 

sig bekymra sig föga av vad som skedde »i periferien»! .. 
När man slutligen lJestämt sig för att trycka på startknappar na for 

sina respektie anfallsföretag mot Norden inträffar det dramatislm a tt 
båda stormakterna genom kanske en ödets nyck råkar välja precis sam
ma tidpunkt. Engelsmännen inleder sin begränsade aktion med att u t
läo·"'a några mindre mi11eringar den 8/4 kl 0600 (tillkännagavs gemen
sa:1:t av de brittiska och franska sändebuden i Oslo kl 070'0) för att där·
pä låta en redan i Rosy\1h ilastad t ruppstyrka skeppas över' till Narvik. 
Tvslwma satsar i stället genast för fullt med samtidiga anfall mot både 
D~nmc~rk och hela Norge och gör därmed i sjökrigshistorien aldrig till
förne vågad över·skeppning över ett icke behärslmt h av med hjälp av 
snabbn, transporter på örlogsfartyg, som efterföljas av mera långsamt
'Sående transportfartyg. Det vågstycket kommer alltid att gå till histo
~ i en 1 Sjötransporterna skyeldades visserligen både av alla tillgängliga 
ub, som intagit anfallslägen i god tid på fiendens förmodade anmarsch
vägar, och av tunga övervattenfartyg skyddade av jagare och flyg, som 
llöllo sig väster om transportfartygen för att freda dem för anfall. Hela 
denna yågltalsiga expedition lwmmer helt säkert att ofta stueleras i fram
ticlen och den har r;annolikt alltjämt mycket att lära både av käck våg
halsighet. som medförde viss framgång, och av en hel del misslyckanelen 
av den ena eller andra anledningen. En av förutsättningarna för detta 
företag var emellertid att elen långa transporten mot Nordnorge kunde 
slce något så när obemärkt och man bör lägga märke till att det Ileter 
i de första plauema för operationen: »Genomförandet av vVeseriibun g 
fordrar mörka nätter yariör elen senast tänkbara terminen är elen 7 april». 
Det: bör därvid oclcså observeras att radar ännu ej fanns på varlcen fa r
tyg eller flyg. I Hitlers operationsorder heter det också: »Insatta styr
kors svaghet i antal måste utjämnas genom ett djärvt uppträdande och 
genom a;t utnyttja överraskning». Då man så här efteråt Jäser om för e· 
taget förefaller det måhända icke så djärvt. När H. i sin bok skildrar 
t ex huru man i ledningen sökte sammanställa alla olika rapporter som 
strömmade in fåT man i varje fall en god uppfattning av hur spännande 
det många gånger tedde sig i det tyska högkvarteret. Man kan också sp e
kulera över hur det kunde gått om det ena eller andra inträffat eller om 
inte de mängeler av tillfälligheter spelat in, som efteråt onekligen of ta 

verkar besynnerliga. 
Den ojämförligt största delen av boken behandlar· flottan uneler kupp

företaget mot Norelen och man får ett gott begrepp om dess stora in
s atser . »Från N or ge-företagets början till elen 15 juni 1940 trans porte· 
rades JJl a på 2.241.784 ERT en per sonalstyrka på 107.586 man samt 16.10~ 
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Jriistar förutom all anna mil itär u trus tning (270 llftg gjorde 53.0 reoor 
varunder fartygsfö rl usterna blott b levo 21 fartyg dvs c: a 20 % och per
_5011alförl usterna 2.000 man elvs 2 %) . Ett fö r etag av sådan storleksord
ning kunde givet:Vis icke improviseras och H. skil drar ingående det om
sorgsfulla fö r·bereclelsearlJetet. Allt utfördes som redan nämnts i hemlig
)let och antalet invigda begränsades i största utsträckning. 

Bokens sista kapitel, »Slutbetraktelser», är en lärorik studie av flera 
aktuella pr oblem. Målet för Norgefälttåget uppges bl a inte sa mycket 
]la varit att skapa bättre utfallsvägar mot Atlanten som man ofta an
sett, u tan i stället (för både tysk och enge:sk strate-gi ) a t t säkra de 
.svenska malmfälten för det egna krigshushäll et 1 (Genom att västmak
terna r edan i maj 1940 satte sig i besittning av Island spärrade-s ju ~in

då den norra vägen ganska effektivt och genom att franska Atlantkustens 
hanmar snart öppnades kunde tyska u b ändå komma ut på öppna havet). 
H. fäll er också ett för· oss intressant yttrande när han säger: »Det är 
tragiskt att de skandinaviska länderna icke förmådde u pprätthälla sin 
neutra litet uneler stormakternas affärer med varandra . Hade ej 'rysk
land tagit sitt preventiva steg mot Nor ge så hade Sverige - med vår 
kännedom om de allierades krigsplaner - blivit indraget i kriget. Nord
norge sku lle då ha blivit rysk intressezon och (amiral ) Raeders yttran
de rinner en återigen i minnet att det skulle vara bättre för Tyskland 
om Sovjet och icke England kom i besittning av Tromsö». 

Anmälaren har ticligar·o i denna tidskrift uttryckt den uppfattningen 
att historiska studier kunna vara av stort värde för· y rkesmilitären. Lä
ser man elen anmälda boken med eftertanke har elen också mycket att 
skänka kanske framförallt den svenske sjöofficeren eftersom elen be
handlar friskt allmilngiltiga sjömilitära problem och rör sig ingående 
med förhå llanden om och kring vårt eget land. Samtidigt ger el en en bak
grund till många förhållanden, som alltjämt påverka bl a vår egen s.iö
strategi och därför bör vara bekanta. Som komplement till elen ovan
nämnda just utkomna engelska skildringen av motsvarande krigshändel
ser blir· el en också av största värde för att rätt kunna bedöma vad som 
egentligen skedde 1940 upp e vid elen alltjämt tydligen lika åtråvärda norra 
k alotten på vår jord. 

G. Bo l ling. 
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Kampen me ll an öst och väst. (Karl Lindegren. 

ur:s förslag; kr 7: 50.) 

Det är tyyärr en beklaglig realitet i dagens värld att en öppen kam11 

, .. .. .. l 'nte ännu tao·it formen av kng. 
pagar mellan ost och vas t aven on1 c en 1 , " 

En översikt över hel a det ödesdigra politiska och militära skeen~e so:n 

fört ditfrån det andra världskrigets samarbete mellan öst och vast tl ll 

dagens kalla Jrrig och koreakonflikt ger fil. lic. Karl Lindegren i sin n y-

utkomna bok »Kampen mellan öst och väst-. • . 

Elart, sakligt och objektivt skildrar författaren de begynn<lnde svang

heterna i samarbetet mellan öst och väst redan under och omedelbart et

ter andra världskriget. Det är beklämmande att nu med författarens sal,

liga skildrin g för ögonen konstatera hur lättköpta ryssa_rnas framgån~ar 

pa Balkan och i östenropa verkligen var. Trots att vastmakte1:na gatt 

ut i kampen för demokratien och de mänskliga rättigheterna ~tlamnad_es 

miljoner människor genom overenskommelser med ryssarna tlll en tlll

varo som i realiteten innebär slaveri. Sovjetdiktaturens ledare satt inn e 

med manga trumf på hand i samband med krigsslutet och de tog hem 

spelet utan några skrupler. 
De numera s k satellitstaterna i östenropa fick till en början rege

ringar av samlingsregeringstyp där dock rättrogna kommunister satt P>t 

alla nyckelposter. Några få år efter krigsslutet satte emellertid folkd e

moluatiseringen in efter sovjetryskt mönster. (Det förtjänm· i samman

han o· et påpekas hur Lenin efter bolsjevikrevulutionen 1917 drev en r e

lati~t moderat inrike.spolitik under den s k NEP-tiden till slutet på 1920-

talet. Under denna tid konsoliderade bolsjevikema sin ställning inom 

krigsmakten och förvaltningen samt skapade GPU - allt nödvändigt för 

att man ur bolsj evikisk synpunkt skulle få ett gott utgångsläge för den a'· 

görande kampen mot det gam~a ryska samhället.) Särskilt inträngande 

skildrar författaren kuppen 1948 i Tjeckoslovakien som ledde till en 

fullständig folkdemokratisering. I skedet frän krigsslutet till 1948 Ilade 

kommunisterna bl a innehaft inrikesministerposten i regeringen. I enlig· 

het med ryska r6volutionserfarenheter lät denne kommunistiske inrikes· 

minister organisera en hundraprocentigt kommunistisk statspolis vilket 

de borgerliga regeringsledamöterna med mer eller mindre lama protester 

lät ske. Så småningom tycktes dock deras betänkligheter väckas' ifråga 

om statspolisen ty deras protester blev allt kraftigare. I lagom tid ti ll 

valet senare på våren 1948 lät man i mars de borgerliga ledamöterna tr:i

da tillbaka (valtaktik?). Kommunisterna som nu konsoliderat sina ställ

ningar och särskilt lyckats väl med att skapa ett pålitligt kommunistisld 

polisorgan kan knappast ha undgått att jubla över det borgerliga klave t'· 

trampet. När har man också vare sig förr elier senare sökt hejda en 

revolution genom att låta de egna representanterna t:räda tillbaka ur 
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Tegeringen för att lämna de presumtiva revolutionärerna helt fria h än

der ? Kuppen i Prag lyckades inte på grund av kommunisternas målmed

veten när de arbetade på demokratiens krossand e utan på grund av de 

dem okratiska elementens modlöshet, hållningsloshet och brist på ens 

den ringaste form av intiativ. Kuppen i Prag bör för alltid framsta som 

.ett allvarligt exempel för alla demokratier - mycket få fan atiker kan 

genomföra en kupp i en fred lig demokrati om man inte tillgodosett sä

}cerhetssynpunkten:a. 
s edan han behandlat USA: s uppvaknande och motaktion mot elen ryska 

expansionen i form av 'rrumandoktrinen och Marshallplanen samtr ska

pandet av den västtyska förbundsstaten som en motvikt till östtyskland 

kommer så författaren in på konsolideringen i väste1·. Författiaren be· 

skriver ingående utvecklingen över Västunionen, Atlantpakten och Euro

parådet till den senaste tidens beslut om europaarmen. Särskilt kan det 

vara skäl att påpeka som också mycket riktigt görs' i boken att man 

inte skail göra militära jämförelser mellan Sovjet och Atlantpaktländer

na genom att jämföra antalet divisioner· eftersom inte Atlantpaktsländer

na ens med fullt utbyggda militära organisationer avser att uppnå kvan

t itativ jämvikt. Man avser i stället att söka uppnå kvalitativ överlägsen

het genom de väldiga tekniska och vetenskapliga resurser man disponerar. 

Som avslutning kan det inför en del dagsaktuella inrikeshändelsel' hos 

oss själva vara värt att citera författarens uppfattning om elen enskilde 

lwmn1llnistens lojalitet och betydelse. »Eftersom Sovjetunionen och kom

munismen ä r siamesiska tvillingar måste för en kommunist lydnadsplik· 

ten mot de,s sa båda storheter alltid gå före lojaliteten mot det egna 

landet. - Kommunistpartierna i skilda länder är det kalla krigets stöttrup

per, deras uppgift är· att underminera samhällsoa·dningen, underg.räva 

samhällsekonomien samt sprida modlöshet och defaitism ». 

Fänrik K. R. Perhusen. 
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