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l 

l. Yaldes till föredragande i ve lenskapsgrenen torped
Yäsende för år 1953- 1954 ledamoten T. A. öman m ed leda
molen :\Torlander som suppleant. 

2. Föredrog Beredningsutskotte ls ordförande, ledmnoten 
Stcfenson, synpunkter på nuvarande system för redovisning 
av Sällskapets ledamöter i Försvarsväsende ts rulla och stats
kalendern samt framlad e av Utskottet i ärendet uppgjor t 
förslag till ev. ändringar. 

Beslöt Sällskapet hordlägga frågan till nästkommande or
dinm·ie aprilsammanlräde. 

3. Uppläste sekreteraren av l edamoten Engström inläm-· 
nat inträdesanförande. 

L1. Föredrog ledamoten Eng av ledamoten Sta(le avgiven 
årsberätt else i vetenskapsgrenen minväsende för år 1952-
195B. 

Till föredraget voro sjö- och kustartillerioffic e rare samt 
Yederlikar inbjudna. 

Karlskrona elen 13 januari 1954. 

O. LUNDBLAD . 
Selueterare. 



Årsberättelse Sjökrigskonst och 

sjökrigshistoria 1953 

.th given den 25 oktobet· 1953 av 

Kommendörkapten LENNART RUDLING. 

De störra tyska örlogsfartygens utnyttjande under 

2. världskriget. 

tnledning. 

Föredraganden i »Sjökrigskonst och Sjökrigshistoria» har 
valt att söka sammanställa uppgifter om den tyska örlogs
flottans utnyttjande under andra vär ldskriget. Hittills har 
det varit ganska litet känl om övervattensfartygens verk
samhet, medan ubåtsflottan ägnats större uppmärksamhet. 
Uppgifter har i regel endas t framkommit fragmentariskt i 
samband med allierade skildringar av ur deras synpunl;: l 
framgångsrika sjöstrider. För Sverige erbjuder d en tyska 
övervattensflottans historia mycket av intresse s~irskilt nu , 
när den sovjetiska flottan tillförts så många ] ;: r~·ssarc och 
när en ny tysk örlogsflotta är i vardande. 

Då det ligger utanför ramen för årsberättelsen att lämna 
en allsidig redogörelse för sjökriget sett ur tysk synpunkt, 
har skildringen begränsats till att i huvudsak omfatta dc 
större fartygen. Icke heller har redogörelsen för deras verk
samhet kunnat göras fullständig, vartill den bristande till
gången på källor har varit en orsak. Föredraganden hat· 
;lärför valt att söka deaga fram ur taktisk-operaliv syn
punkt intressanta detaljer och episoder, som kan va
ra av värde att känna till för oss. Man bör å ena si
dan kunna få ett begrepp om operalionsfrekvens och 
den inskränkning i denna, som »friktion en i krig>> ge
nom drifl:::.haverier och fientlig molverkan medför. Å 
andra sidan får man också ett ov~intat begrepp ont hut· 
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uth[J.llig och seglivad denna flotta var und er fullgörat.Hlc av 
sina uppgifter ~in da fmm till det bittra slutet. Redan 1 det.~a 
sammanhang bör kanske understrykas, alt det ar en for 
~jöl-:rig~t nalurlig s? k,. at~ fa~:tygen u!~åt~as fö.:· skac~or samt 
att en flottas uppgtft 1 r1ksforsvarct J vtssa lagen kan fnll
~röras utan att h1rtygen s!åndigt är till sjöss . 
"' Dc lämnade upplysningarna bör även vara av värde vid 
granskning av ~l ~ l tal.'-.~isk? uppträdandet och .vid be<~Ömni~g 
av resultaten fran sJostnder under andra varldskr1gcl. En 
sammanstii.llning av de större tyska örlogsft1rtygcns ' :c rks::1.111-
hcl såsom bascring, operationer, skador, reparaltonslHicr 
o d i1lergiYCs i bil. l. 

Utbyggnaden av den tyska flottan . 

Genom Londonöverenskommelsen den 18 juni 1935 mellan 
Storbritannien och Tyskland, som upphävde Yersailles-fre
dens begränsningar och som medgay ~t t tysk:_: floth~l fick 
byggas ut till 35 procents styrka (u.batsfl~ttan ~111 190 /o ) av 
den brittiska, hade Hitler i praktiken falt fna hander att 
helt utnyttja Tysklands skeppsbyggnadska~acit?t. föl· :'\.t~r
uppruslning av flottan. Så gjordes cmellerllll C.J ttll en bor
jan. Hcdan tidigare hade fickslagskeppen och »statls»-krys
sama färdigställts. }iu kunde även tunga kryssare och sl~g
skepp öppet byggas, men i hemlighet övcrskr~d de vcrkh~.a 
dimensionerna avsevärt dc i traktaten medg1vna ocl1 offi
ciellt deklarerad e vårdena. Flottan var 1-::alkyleracl alt möta 
endast den franska eller rvska flottm1. Sedan det av den po
litiska utvecklingen blev klart, alt den brittiska flotta~~ skulle 
bli huvudmolståndaren till sjöss, fastställdes efter Munchen
konfcrcnsen 1938 en nv flottplan, benämnd Z.-platlcn. Denna 
förut satte, att fr eden 1{1ed England skulle bestå intill år 1944 
- -!5, under vilken tidsfrist flottan skulle utbyggas så 1:'\. llgt 
Yarvskapac.itetcn medgav. . . 

\'id ett sjökrig med England skulle stnder mel~an .. huvt~d
styrkorna undvikas och den tyska verksamheten 1 stallet m
rikta~; p [l anfall mot den svagast skyc~d~de sektorn .av dc 
brittiska sjöintressena, nämligen <~en bntltska han~.le~~flottan 
på världshaven. Dc lämpligaste fartygs typerna harfor vore 
ubåtar och snabba slagkraftiga övervattensfartyg, som u~p
träd de enskilt elle t· i samverkan med hangarfartyg. Enligt 
»Z»-planen (febr. 1939) slznlle följande viktigare fnrtyg ny
byggas 
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G slagskepp . ................ . 
4 tuuga krysset re ......... . .. . . 
- ~ » » 
Ll hitta krYssare ............. . 

1:~ » • » 

f~ird iga slutet år 19H 
» » » 1943 
» » » 1945 
» » » 19.:JA 
» » » 19-18 
» » » 19clJ 
» » » 19-!7 
» 194:3 
» 19-17 

2 hangarfartyg . ... . . . ..... . .. . 
2 » 

12() ub å tar . .. ....... . .... ...... . 
VG » 

A l t må rka i:ir, al t slagskeppen skulle få diesclmaskincri , 
och att dc tunga kryssarna skulle få dieslar för marschfart, 
viikel skulle ge fartygen extremt långa aktionsradier. 

:\Tär det l;nder våren J 939 blev klar l, att kriget med Eng
land skulle konuna mycket tidigare än man kalkylerat med, 
måste alla långsiktiga byggnadsplaner överges. ~u gällde det 
att snarast få fram en flotta, som kunde slå mot den brittiska 
sjöfarten, även om detta skulle innebära att flottan blev 
olämplig för större sjöstrider ell er för vanliga försvarsupp
gifter. Enligt priori telsgradcringcn skulle fartygen färdig
ställas i följande ordning. 

1. Ubåtar och slagskepp. 
2. Tunga kryssare. 
:~. Hangarfartyg. 
4. Lä tla krYssare. 
f>. Jagare och torpedbåtar. 
6. Minsvepare. 
7. Hjälpfartyg. 
8. Förrådsfartyg. 

Yid krigsutbrottet utgjordes fartygsbeståndet av 

Singkryssarn a Scharnhorsl och Gneisenau; 

Pansarskeppen , senare officiellt »tunga kryssarna >> , 

Deulschland (i nov. 1!)40 omdöpt liU Liitzow), Admiral 

Sch eer, Admiml Gm/ Spee (29,5 k:nop); 

Tunga kryssaren A dmirol Hipper (32,5 knop). 
Lätta kryssama Königsb erq (31 knop) , fA!ipzig, Eöln (30 

knop), Karlsruh P; 

.Tagare 22 st, en del ej fullt färdiga; 
Torpedbå lar 2-1 » 
Ubåtar 57 » 
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Som övningsfartyg utnyttjades dc gamla pansarskeppen 
Schlesien och Schleswiq-Ho lsiein (15- 17 knop) samt lätta 

kryssaren Emden. 

Vid krigsutbrottet var följande fartyg under bygqnacl: 

Singskeppen Bismarck och Tirpitz; 
Hangarfartyget Graf Zeppelin och »B » ; . 

Tunga kryssarna Bliicher, Prinz Eugen, Liilzow och S eydlzlz ; 
Ålla jagare samt några torpedbåtar och ubåtar . 

Arbetet fortsaltes p å nästan färdiga fartyg, 1ncdan dc stop
pades på hangarfartygen samt dc tunga kryssarna Liltzow 
och Seydlitz . Enligt ett nytt program igångsaltes byggnad 
av ubåtar, jagare, torpedbåtar, slora och små minsvepare 
samt motortorpedbåtar i begränsad omfattning. 

Med hänsyn till slyrl;::cförhållandena lill sjöss kunde Tysk
land icke räkna med något handelsutbyte med främmande 
länclee, och handelssjöfarten skulle endast skyddas i Öster
sjön och hings egen kust i Nordsjön. Däremot skulle den 
brittiska sjöfarten anfallas både i Nord- och Sydatlanten 
med ubåtar och raiclfartyg, vilket beräknades 1nedföra en 
enorm hc!astning för elen brittiska flottan samtidi gt som kon
vojförfarandel skulle innebära en m.inskacl tillförsel. .Pen 
brittiska flottans övcrHigscnhct skulle mötas ge nom over
raskande anfall inom skilda områden. 

Tiden från krigsutbrottet till Norge-expeditionen . 

Storamiral Hacdcr bedömde lerig med England ound
vikligt, om Tyskland anföll Polen. Redan .den 21 augusti Iä~~1-
nadc dårför Graf' Spee oc h den 2-! augusti JJ eutschland (Lut
zow) Tyskland för att med sina förr ftdsfarlyg intaga ut
gång:;l~igcn för sjöfartskrig på Syd- respektive Nonlatla1!t?.~1 . 

Ett tjugotal ubåtar avgick mellan den 19 och 21 august.l for 
alt understödja operationen mot Polen, medan 18 st mlog 
vänthigcn nmd och nordväst om dc brittiska öarna. 

Det IJOlska fälttåget ställde endast små anspråk på flotl.~n, 
Tre av dc fyra moderna polska jagarna hade redan forc 
krigsutbrottet brutit sig ut m· Östersjön och förenat sig. med 
brittiska flottan. övriga polska övervattensfartyg gjorde 
ingen insats ulan sänktes i hamn av tyskt flyg. Dc polska 
ubåtarna var till sjöss men uträttade föga, tre aY clc f em 
ubåtarna gick för internering in i sve nska hamnar. 
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För polska kriget avdelades först ganska slDrka förLan d 
a v lä l ta sj ö s lridskraflcr. N a ttcn före anfall c t den 1/ 9 intog 
kryssarna Nilrnbery, Leip::ig och Kö/n utgångslägen i sötlra 
Öslc1·sjön, medan nio stora jagare jämte eskortfartyg bilda
dc observationslinje ulanför Danzigcrbukten. Det gamla pan
sarskeppe t Schle:;wiy-llolslein med svepförband Htg vi d 
krigsnlbrollel på en »arlighclsvisil» i Danzig och kuncl t' 
dörför omcdclbarl beskjutn \\'cslerplattc dock ulan r('
sullal. P~1 grund av den ökade spänningen i väsler för
flytl ades ].;ryssarna redan den 2/ \J till ~ordsjön samt cf
lerfiiljdcs av jagarna n il gra cl,{tgm· senare. Först efter 
UJlJH'l'padc anfall och beskjlltningar friln de b~tda gaml a 
pansarskeppen kapitulerade dc tappert kämpande kustbatte
r ierna på I [c la den 30/ 9. Sjökrigel i Östersjön var avsluta t 
och Tyskland hade fått ett fritl övningsområ<lc för sin floltn . 
Dc operativa sjöstridskrafterna kunde nu utnyttjas för vcrk
snmhctcn i v ~1stcr. 

Under första världsl~rigcl lwdc den tyska floltans rörelser 
starkt försv~1rats ~w den brittiska blockaden av Helgolands
bukt cn. AtL förhindra cll dylikt upprepande och trygga flot 
tans s~ikra ul- och inlöpande hlev en viktig uppgift för flot
tan un<lcr den första krigsperiodcn. För delta ändamål skulle 
Helgalandsbukten försYaras mot inträngande främmande 
styrkor. Utslräckla minfält ullades därjämte i Nordsjön från 
den holländska kusten till Skagerack och utökades succes
sivt under kriget. Dessa defensiva å tgärder ansågs som en 
förutsållning för att flottan skulle kunna ulförn sin huvud
uppgift: offensiva opcrationct· mot den brittiska sjöfarten 
vå v~irldshaven med kryssare och pansarskepp och lä ngs den 
brittiska ostkusten med minläggande jagarförband oc h u
båtar. 

Några större operalinner före Xorgc-förelagct 11lfiirdcs c.i 
fd111 w'\gondera sidn 11. Nedan ang ives dc viktigaste h~ind cl
scrna. 

Hetlan försia dagen av kriget mot England sänkte en tysk 
ub:'l.l parragerarfartygct Alhenia. Den starka rcnktion detta 
medförde världen runt samt en önskan all söka ftt fred med 
England påverkade Hitler alt till en början hålla tillbaka 
sjöstridskrafterna. Först den 26 sep tember fick pansarskep
pen order att lämna sina väntområden och gå till anfall. 
Under tiden hade många tillfä llen försuttits, och Storbritan
n1en hade hunnit organisera konvojer. 

])pufschland opererade i området mellan Azorcrna och 
nordamerikanska kusten, varefter hon i början av november 
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·'\.lcrvändc förbi Jan 1\'Iaycn och inlöpte i Gotcnhafcn den 18 
; 1ovembc1·. Hennes byte var magert, blott två fartyg. Graj' 
Spe e. hann emellertid" sänka 9 st hu_~yg p~l s~mnw.nlagt 50:000 
ton Jnnan hon den L:> december matte s1tl ode vid La Plata . 

Dc båda slagkrvssarna Scharnhorsl och Gneisenau , som 
löpt av slapclnLi siutct a':' 1936, var vid krigs~1tbrottet tre f~ r 
senare ännu icke hell stndsklara och ].;.uncle 1cke genast pa
r~iknas för viktigare operationer. Deras uppgift i kdgets bör
jan blev all avhålla England från OJ?c~·ationer ~11ed sla~k~·ys
sarc i dc tyska vat tnen men samtidigt att bmda bnttiska 
stvrkor till llcmfarvattneu och <lärigenom underlätta pansar
sl~cppcns handelskrig på Atlanten. 

Den första framslöten gjorde slagkryssarna tillsammans 
m ed en krvssarc och nio j~garc den 7- 9 oktober till i höjd 
m ed Stan1ngcr för alt slöra sjöfarlen mellan England och 
Skandinnvicn samt för all locka fram mill för dc tyska u
b~Harna . 

.:\ästa operation utfördes mellall den 21 och ~7. novct~~ .bcr 
i riktning mot Island. Härunder sänktes den bnlllska h]alp
krvssarcn Rawalpindi. På å tervägen i hård sydlig storm ska
da(lcs de förligaste tornen av inträngande vatten på båda 
slagkryssarna. Fartygen var båda dockade uneler december 
1D3D för översyn od1 reparationer. . . . 

~ästa längre framstöt, den 18- 20 fcbruan 1910, ~·tkladcs 
mot sjöfarlen mellan Shcllandsöarna och Norge. V~? dc.tta 
tillfäll e dellog även llippcr och två jagare. Inga f1entllga 
fartyg påträffades emellertid. . 

Under hösten utförde jagarförband flera gånger mmc
rino·sopcrationer mol Englands ostkust. Vid ett av dessa i 
mitten av december 1939 opererade Lcipziu och två andra 
lätta kryssare som slödsl\Tka utanför Helgoland. Härunde r 
träffadc's Leipziq den 13. december av en torped från en 
bri llisk ub{tl (Salmon). Sira x därefter träffades en annan av 
krvssarn a av en flvgbomb, som dock endast åstadkom ringa 
sk ttdor. Ska<lornn .p,tt Leipzig blev mycket omfattande. Hon 
fick s~itlas på land och hade ännu ej hunnit rcparcrds 
vid tiden för Xorgcförclagcl. N~i.r hon slutligen lämnade var
' 'Cl, fick man finna sig j all högsta fart var endast 2-1 knop 
(bnra två av dc sex pannorna ombord). 

:\är kryssaren /{ö/n den 14 december 1939 under ~cvak
ning av sex jagare förflyttade sig utanför Elbemynnmgen, 
torpederades hon av en brit ti sk ubåt (Ursula): H~.n blev en
d ast lält skndad och var åter opcralwnsclughg forc Norge
operationen. 
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Norge-operationen. 

Sedan Hitler den 1 mars 1940 utfärdat direktiv om att 
besätla Norge och Danmark, »Operation \Veseri_ibung», bör
jade flatlan förberedelserna för det djärva företaget. Alla 
fartyg, som_ kunde göras operationsdugliga, måste användas . 
Trots aH några sjöstrider icke ägt rum, var flera fartyg lik
v~il icke operationsklara vid aktuell tidpunkt (se bil. 1). 

Tirpitz och Bismarck samt Prinz Eugen var ännu under 
byggnad. Graf' Spee var sänkt och Scheer låg sedan mit
len av januari (fram till hösten 1940) på varv för nöd
vändig motoröversyn. Leipzig var under repara tion efter u
båtstorpedträffen i december 1939. Av dc 22 jagarna hade 
två den 22 februari under framstöt vid Doggersbankarna 
sänkts av våda av tyska flygare och sex låg på varv för re
paration och översyn. Av de 12 torpedbåtarna var fem p å 
varv. A v övriga disponibla fartyg fördelades dc moderna 
slagkraftiga fartygen mot Norge samt övnings- och hjälp
fartygen mot Danmarie 

I det följande förutsättes att händelsförloppet i stort är 
känt, varför endast vissa ur taktiskt-operativ synpunkt in
tressanta episoder kanuner att omnämnas (se skiss 1 och 3). 

Som stöd och säkring för operationen vidtogs, förutom 
flygspaning, minsvepning och ubåtsjakt, i huvudsak tre å t
gärder. 

a) Framslölen med slagksyssarna och Flipper. 

b) Gruppering av 28 st ubåtar på fö ljand e lägen 
.- ubåtar ulanför Narvik, ;) 

2 » » Trondheim, 
3 » » Bergen, 
2 » » Stavangcr, 
3 » nordost om Shetlandsöarna, 
·~ » ost Pentland Firth, 
1 » ost mynningen av Engelska kanal en, 
4 » i västra delen av Skagerack, 
4 » sydost on1 Shetlandsöarna. 

c) Utläggning av minspärren i Skagcrack med h jälpmin
fartygen Roland, Cobra, Königin Louise och Preussen. Min
spärren kompletterades y tterligare under april månacl. (Se 
skiss 3.) 

Vid förflyttningen nordvart elen 8 april intog slagkryssar
na och Flipper med jagarna marschgruppering dager enligt 

l 
l 

Skiss l 
Engelska förflyttningar em. den 7-

-1200 den 9 april ----
Tyska förflyttningar --------- -

·uv v ......._...--=-=--
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Skiss 3 
Engelska förflyttningar 1200 den 9-
-1200 den 13 a;>ril 

Tyska förflyttningar -------

11 

skiss el. På grund av den h i'n·da sjögången m åste farten 
minskas och avstånden ökas. På nalten försämrades vädret. 
Den sydsydvästliga vinden hade en styrka av 7--8 B och jn
garnns sjöduglighet utsattes för h ftnla prov. Jagarna visade 
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Den tyska flottans marschgruppering - dager 

den 7.4 1940 

• AS HL 
A. Schmitt (3 .) H. Ludemann (3 .) 

(3 Jagdiv .) 

r 
GT WH 

G. Thiele (3.) W . Heidkamp (3.) 

• r • • r • EK w z EG BA PJ BH 
E. Koellner W. Zenker E. Ciese B. v. Arnim P. Jacobi B. Hcinemann 

(4 .) (4.) ( 4 ) ( 3 .) (Tro ndheim) (Trondheim) 

• + ~ -t • HK SH GU HP TR 

H. Kunne (4 .) Scharnhorst Gneisenau Hipper T. Riedel 

(Trondheim) 

• • DR FE 
D. v. Raeder (4.) F. Eckoldt (Trondheim) 

Skiss 4. 

sig vid den akt erliga sjögången vara mycket svåra att s lyra 
o c h Hera o läcka kollisions tillbud inträffade, när j agarna i 
mörker gick franl i två kolonner bredvid varandra. Kräng
ningar upp till 50 ° och 55 ° förekom. P å nlla fartygen uppstod 

13 

sv:\ra skador av sjön särskilt på pannor och styrmaskiner. I 
»Operatives Fiihrungshandbu<.:h fi.ir Admiralstabsoffizicrc», 
en beskrivning över dc tyska fartygens taktiska egenskaper, 
angives följande för typ 3-1 (Z 1- 16), som hade ett tonnage 
av 2.259 (3.178) lon: 

».Arllmänt: Är den första efter kriget (\'K l) utvecklade 
jagartypen och har -ännu hristfälligt fartygsmaskineri (hög
trycksånga och h .i älpmaskiner). Oöverskådlig och svår vid 
skyddstjänst. 

Bc·väpning bra, snabbskjulande 12,7 cm h:anoncr, gamla 
langningsanorclningar, som emellanåt llavcrcmr. 

Vid sjögång över styrka 5 l,::an den icke utnyttjas med mi
nor. Svår motsjö tvingar till avsev~i.rd farlminskning. 

:\1inlast normalt 77 st, m en har mlmcra (1944) inskränkts 
till ·12 st p tl grund av böjningar i fartygsskrovet. Vid san
nolik h å rd sjögång eller vid hög farl på grunt vatt en tillå tes 
cnd asl ;)5 ton extra lasl. » 

Om ly p 36 A (Z 2:3- 39) , 2.G88 (3.66-1) lon, s~igcs: 
»Maskinellt och skeppsbyggnadstekniskt är den en lyckad 

typ, som en vidareutveckling av typ 34. övergången till 15 
cm kaliber och dessutom med torn på backen är i stort ogynn
sam med hänsyn till försäm.ringen av sjöegenskaperna och 
minskningen i högsta fart. 

Minla~;t: högsta däckslast 85 ton. Vid snanolik h~\.rd sjö
gn~tg eller hög fart på grunt vatten till å tes cncb.st 55 ton . 

\'id sjö från förliga riktningar blir användningen av vap
nen inskränkt på grund av starkt överstänkande sjö. Med 
minlast blir j agarna avsevärt Jncra labila . Gr~i.ns för utnytt
jande är vid krängningar över 15°-20°. 

Goda 15 cm kanoner. Luftv~irnel otillräddigt. Z 29 och 
Z 30 har ~innu inga torn utan blott 1- 15 cm };:an p å backen, 
därför har dessa båda fartyg särskilt goda sjöcgcnskaper. 

Tid för omladdning av dc L! reservtorpederna omkring 20 
m in om ej alllför stark sjögång.» 

I samband med redogörelsen för striden mellan G/owworm 
och jagaren B ernd von A rnim, vilken föregick Hippers in
gripande, gör Obcrkommando der Kri cgsmarine (Schriften
rcihc Taktik, häfte 8) följande Fimförclse mclJan dc båda 
j agarna s striclsegenskapcr . 

»Det måste framhållas, alt striden mellan B ernd von Ar
nim och Glowworm icke bcs ti.i.mdcs av det taktiska läget eller 
det strategiska målet utan av sjöegenskaperna hos dc båda 
.iagarna. Engelsm.anncn gick på alla kurser med överlägsen 
fart och torrt fördäck, den var uppenbart knappast bindrad 



i sill ntnylljandc av vnpnen. Dc fem 12,7 cm kanonerna l><l 
Bernd von Arnim gav i förhållande lill Glowwo rms fyra 12 
cm kan icke sådan artillerislisk överlägsenhet, all underläg
senheten i sjöegensl-:aper kunde uppvägas. Trots dc lrc träf
farna, som icke föranledde nögon mi:i.rkbnr minskning .i 
(1fowwurms kampkrafl, bcfnnn sig Bernd von Arnim, intill 
dess flipper ingrep, i ett mycket farligt läge, emedan var
ken vapenverkan eller farl möjliggjorde, alt den kunde 
lösgöra sig frön motståndaren.» 

Vid striden mellan Hippe r och Glowworm (se skiss 5), 
som sinlade med alt jag::n·en rammade kryssaren, blev jaga
ren stridsoduglig och sänktes, men samtidigt revs 4.0 m aY 
ytterskrovet under vattnet p~1 Hipper upp och styrbords tor
pedtuber förstördes. Hippcr fick 4 graders slagsida och tog 
in 500 ton vallen, men stridsdugligheten nedgick :föga. 

Den 9 april, då Hipper och jagarna var undet· inlöpandl' 
till respeklive hamnar, uppehöll sig dc tyska slagkryssanw 
Sclwrnhorst och Gneisenau väst Lofoten. I den tyska radarn 
uppti:i.ddcs kl OH9 på 185 hm avstånd ett stort m ftl och 10 
minuter senare, sedan optisk kontakt erh å llits, öppnade fien 
den , slagkryssaren Renown, el<l. Denna kunde på grund aY 
den dåliga sikten besYarns först tre minuter senare, n~1r av
ståndet ncdgåll under 1GO hm (se skiss 6). Vindstyrkan ha
de då minskat till G- 7 B från ~N\V, men dyning rådde. 
Trots varvtal för högsta fart kom dc tyska fartygen tidvis 
fram med blott 15 knops fart. Efter reträtt lyckades det tyska 
förbandel ~n·bryta striden Id 06-15. Stridcn avbröts, emedan 

a) på b[Hla fartygen förligaste tornen havererat på grund 
av vattenskador (avhjälpt på Scllarnhorst kl 2345 
sa mm a dag) ; 

b) på Srharnhorsl alla pansargranater tagit slut i aktra 
tornet, lång Ud för ammunitionstransport var nödvän
dig (ammuni!ionsförbrukningcn var 95 st 28 och 91 st 
15 cm granater på Scharnhorsl samt 5-1 st 28 och 10 st 
1i'> cm granater på Gncisenau); 

c) })~\ Gncisenau förliga cldlcdningsplalscn fallil ur ocb 
AO m fl dödats vid en svår träff i förliga märsen; 

d) på Sclwmhorsl nedsatl fart på grund av pannhaveri. 

Efter avslutade operationer lyckades se<lan dc tyska slag
kryssarna ochJ-lipper att utan kontakt med fienden taga sig 
tillbaka till J a dc, där dc inlöpte den 12 april p:"t kvällen. 

Glowworms strid med Hipper utanför Trondheim 

den 8 april 1940 

Glowwvrm 

/ 

, , 

/ 
/ 

/ 

dist min o 2 

Ur Hubatsch: Die Besetzung von Dän e mark und Norwegen 1940 

15 

N 

Jagarstriderna i Narvik är väl kända, varför dc icke upp
repas här. En episod vid sänkningen av pansarskeppet Norge 
har dock sitt intresse. 

Enligt en krigsdagboksrapport styrde jagaren Ben.~d .. ~on 
Ami m in i Narvik förbi pansarskeppet Norge och for~oJclc 
vid järnvägskajen. Medan alpjägarna höll på att rusa Iland 
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Striden mellan Renown och de 

tyska slagkryssarna den 9 april 1940 

(Ur Gneisenaus krigsdagbok) 

Renown 

~Klut Stl-tlo.chMiff~ 
9l'l.I+O 

från j agar en, öppnade pansarskeppet eld på 500 m avstånd. 
När jagaren genast besvarade elden med alla kanoner och 
kulsprutor, blev Norges eld oreglerad. Arnim försökte sam-

1 7 

tidigt skjuta torped. På grund av sjöskador och nedisning 
av såväl ccntra lsiktcn, torpedtuber som orderöverförings
apparater kunde bara enkelskott avgivas. Den första torpe
el en gick fel , dc båda nästa slog i hotten, den fjärde och 
fcml c hade fel sidbanor, den sjätte var ytgångare men 
träffade Norge akterut, medan den sjunde slutligen träffade 

1Jansarskcppcl midskepps efter riktig bana. 
Alla d c tyska tio j agarna i Narvik blev några dagar se

nare efter hårda s lridcr oskaclliggj orda av britterna. 
::\Tär Bergenr;ruppen, beslående hl a av kryssarna Köl'n 

och Königsberr; samt skolfartyget Bremse, löpte in, fick 
Bremse en 21 cm träff i förskeppet och Kunigsberg tre st 
från ett KA-batteri, men uppdraget kunde utföras. På grund 
av skadorna beräknades Königsb erg:; högsta fart bliva 22 
knop. Hon ksarlämnadcs därför, när Kötn samma dag kl 
2000 med h·å torpedbåtar startade ålcrfärden. Dagen därpå 
kl 0800 utförde brittiska flygplan störtanfall mot hamnen , 
Königsberg fick två fulllr'äffar och !re nära-träffar, brän
dern a kund e ej släckas och fartyget kantrade vid 11-tiden. 

Grupp Kristiansund, omfalladc bl a kryssaren Earlsnrhe 
och tre torpedbå tar, kunde löpa in först efter flera försök, 
sedan kustbatterierna oskadliggjorts landvägen och dc täta 
dimbankarna hittat (se skiss 7). Efter fullgjort uppdrag av
gick Karlsmhe kl 1900 samma dag med dc tre to rpedbåtar
na som ubåtsbevakning. Kl 1915 satte kryssaren 21 knop 
med sicksackning. Kl 1958 ungefär 10 distansmin. söder om 
inloppet, uppläcktes 4 st torpedbanor från en ubåt (Tnwnt). 
Trots kraftig undanmanöver träffade en torped. Båda ma
skinerna och rodret havererade. Fartyget blev manöverodug
ligt med 12° slagsida. Fem vattentäta avdelninga1· valten
fylldes och den sjätte läckte. Alla länsmedel var obrukbara, 
och fartyget sjönk lå ngsamt. Besättningen togs ombord p Et 
två av torpedbåtarna, medan chef och l. officer stannade 
på d en tredje vid kryssaren, som kl 2230 sjunkit till i jämn
höjd med halvdäck. Kryssaren sänk les då m ed tv~\ torpeder. 
~är Oslogruppen med lunga kryssaren Bliiclzer (ledare) , 

pansarskeppet J,iilzow och lätta kryssaren Emden kl 0520 
den 9 april l~mmnit till Dröbak (skiss 8), öppnade fortet 
Oscarsborg eld m ed 28 cm kanoner på 500 m avslåitd . 
BliichPr fick genast fl era träffar, varigenom bl a förliga eld
ledningen för huvudartill eriet havererade, och flera allYLn·
Jiga bensinbränder utbröt , vilka medförde, att trnpper n:ts 
förråd började explodera. Högsta fart beordrades, men sam
tidigt låstes rodret i BB dikt. Genom maskinmanöYer lycka-

2 
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des fartygschefen förhindra att fartygel gick på i\ord
Kaholm. Artillerielden från land upphörde efter blolt 2- i) 
salvor, men fartyget träffades då av två torpeder från tor
pedbatteriet på Kaholm. Båda turbinerna s.topl?.ade, och 
fartyget ankrade _längre norr,? t.. Bränd.~rna. tog overhand. 
varvid nya explosiOner slog hal 1 hordlaggnmgen. Strax ef
ter kl 0700 kan1rade fartygel och sjönk. 

O slofjorden vid Oscarsborg 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

DROBM 
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L ilt::ow och Emden lyckades backa sig ur batteriernas be
strykningsvinklar. Liitzow hann emellertid få tre svåra träf
far , av yj]J.::a den ena för en tid låste förliga 28 cm tornet 
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och en annan orsakade personalförluster och skador på lnfl
vämscldlcdningcn. l<:fter diverse strider och förhandlingar 
kunde /,iif:::ow och Emdt'n löpa in till Oslo dcE 10 april p ä 
middagen. Snuuna dag på cm gick Lillzow å ter lill sjöss för 
atl <llcrvända. Hon l1öll på all förheredas för framslöt i At
lanten, då det den 6 april hade bestämts, aU hon sla;llc del
laga i ~orgeopcrationen . Hon skulle därför snarast gtl l1cm 
!'ör a l t genom den planera d c framslöten lätta trvckc l mo t 
lyska fl~Jllan i no1T. D<'\ brittiska ubåtar flera gånger rappor
lera Is YHI svenska kusten, framgick pansarskeppet med hö o 
farl i v~istra delen av Skagcrnck. Den 11 april kl 012() trMfa'~ 
des Lilt:::ow i akterskeppe t av en ub[llslo rp cd (Spewfish) , 
varvid bäclc roder och propcllwr förlorades, och uklcrskcp
pel log in 1.~)00 ton \'attcn. Fartygel drev med vimlcn i snl
våsllig riktning mol Sl.;agen med djupl akterlig trim. Den 
enda bevakningen mot ubåtar i den s tj ärnklara nall('n var 
c.n. u~sa l t molorbåL I\1 0;)00 kom fartyg ur en ubttlsjaklflot
tl]J till platsen. Liitzow togs under bogsering mot sjön, då 
risk förelåg, alt akterskeppet skulle brytas av i den tillla
gande ~jögångcn. En stor del av besättningen ilandsaltes av 
bcvaknmgsb[ttar i Fredrikshamn. Med hjälp av utsj öbogsc
rare och med lorpedb8hu· som hcval.;.ning kunde fartyget ef
ter en grundk~inning i Slora B~ilt föras till Kiel, dit annadan 
anlände på kv~ill en den 13 april. 

Emden kvarlåmnades i Oslo för att förslärka l1anmens 
luftförsvar, men kunde å tervända i slutet R\' maj, sedan tre 
tunga hballcricr grnppcrals där. 

Yid besättandet av Danmarie var den starkaste grupper) 
fördelad lill Korsör och Nyborg (se skiss 9). Den leddes av 
pansarskeppet Schleswiq-llolstein. Vid tvåtiden ptt natten 
den 9 april, när fartygsbefälets intresse riktades pfl elt för
sbirmat fm·lyg, gick pansarskeppet på V cngeance-gnmdet. 
Order gavs att cle övriga fartygen skulle forl siilta, medan 
försök att få fartyget av grundet började. Kl 1100 l1 adc två 
danska bogserlx\tar und er tysk ledning anlänt, men försöken 
lyckades först någon timm e senare, när ytterligare farlvg 
från Eiel konunit till platsen. KorsÖl' och ~yborg~liksom ;,;-_ 
r.iga platser kunde dock besältas enligt plan, varvid hör ob
serveras, att gruppen till Köpenhamn tog vägen nord 
Själlancl. 

I samband med slutstriderna om l\orge hesl~imdcs, att 
tunga sjöstridskrafter skulle göra en framstöt och intränga 
vid Harstad och Narvik och understödja de sviktande tvsk:i 
trupperna (»Operation Juno»). Sorn en förutsättning- fÖ'l' 
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) 
Skiss 9. 

denna operation organiserades Trondheim som en stödje
punkt, med hl a svepförhand, tankfartyg, förråds- och repa
rationsfartyg samt ett flertal fjärrlv-batterier. Scharnhorst , 
Hipp cr och tre jagare skulle kmma disponeras fråll den 27 
m aj och Gneisencm, som i början av maj lätt skadats av en 
mina vid Elbcmynningen, samt ytterligare en jagare skulle 
vara operationsdugliga från början av juni. 

Den 4 juni på morgonen löpte förbandet ut från Kiel, fö
regånget av en spärrhrytare. F~ixden gick planmässigt nord
vart. Den 6 juni på kvällen sammanträffa(le flottan med 
e tt tankfartyg, varefter oljning bigcl e rum under clt dygn. På 
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grund <lY osäkra underr~il telser m m hade emellertid S.Jo
styrkcchcfen, amiral lVIarshall, ändrat planerna och kvar
blev tillsvidare till sjöss med avsik l att anfalla konvojer och 
enstaka västgf1cndc fartyg. 

Den 8 juni tidigt på morgonen sänkles cll trupptransporl
fartyg oc:lt ett tankfartyg. Efter att förgäves ha sökt efter en 
inrapporterad konvoj siktades på cm hangarfartyget Glo
rious, eskorterat av LYtt jagare . slagkryssarna intog Jm·ar ls
higc för att förhindra alt lJangarfarlyget skulle kunna g~1 
upp i vinden och starta sina flygplnn. Det blev en ojämn 
jaktslrid, där hrillcrna v~irjdc sig lappcrl. Elden fdm d c 
tyska fartygen mt1stc lidvis ins!iillas pa grund av röken. Dc 
britti ~;ka jaganw gid,:. upprepade gånger till toq)cd~mfall p[t 
korta avstånd. Slrax innan den ena kl1818 kantrade och sjön!(, 
sköl lwn en torped, som gick omedelbart för om bogen p[t 
S'chumhorsl. Den andra jagaren, Jlcasta, sköt kl 1833 ett fält 
om fyra torpeder, som Sclwnzhorst mHler kraftiga undan
manövrar lyckades k l a ra, d;'\ hon plö lsligt träff a des av en 
annan torped, även den sl;:j ut en från flcasla, som under hM
ti g cldgin1ing, rökutvcelding och sicksackning drog s ig bort. 
Såväl Glorious som ileusla sjöuk en halYlinunc senare. 

Torpcdtr~iffen på Scharnhorsl lla(lc stora verkningar. Akt
ra 28 cm lorncl och SB aktra msv torn skadades, mc~1 genom 
durkfyllning födlindrades durkexplosion. 2.500 ton vatten 
slriirnmndc in i det ungefär 12 m långa och 4 m höga hålet 
i farlygssiclan, vilket [tstadkom stor slagsida. Styrmaskinen 
och m ellersta huvudmaskinen havererade, varigenom farlen 
nedgick till 20 knop. Slagsidan kunde dock kompenseras Lill 
blot t en grad. 

På grund av skadorna på Scharnhorsl m:\ste fartygen åter
Y~inda till Trondh e im, dil H1rclen anträddes m ed 19 ]mons 
farl. Den 9 juni på cm ];:undc dc bf1da fartygen ankra i hm~l
nen. Eftersom Scharnhorsl icke kund e repareras i Trond
heim , skulle hon efter provisorisk reparation snnrast åtcrg{t 
till vnrv i Ty~ldancl. Yerksladsfarlygcl kom h~ir till god hjälp. 

Efter lJränsJekomplellering löpte Gneisencw, Hipper och 
dc fyra jagarnn ut för aH fortsätta operationen. Engelsmän
nen v nr nu varnade bl a av en »\V chrmachtsberichl», son1 
trots flottledningens a-vrådan hade utsänts. Redan nö.sta dag, 
den 11 juni, löpte fartygen ttter in i Trondheim. Nu följde 
ett flertal brittiska flyganfall, varunder Sclwrnhorsl träffa
des av en 250 kg bomb, som dock ej deton erade. 

Efter det viceamiral Liitjcns övertagit befälet och <le provi
soriska r eparationerna på Scharnhorst avslntai.s, avgick först 
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(1 ]l eiseJl(lll och H i p per på ~m den 20 .i lll;i och en ot innns se-
·trC Schw nhorsl med tre Jagare och L va torpcdbatar. Efter 

]h l o ll . s . o färd inomsb1rs och efter ett korta!·e. uppe 1a. 1 , t~ vanger p a 
(1rund av blockerande starka b n lhska stndskraf ler kunde 
S·chanzhorsl elen 23 juni på kvällen löpa in.i Kiel. ~ o 

D c andra farlygen skulle avleda uppmarksamhc.lcn rran 
den skadade Scharnhorsl genom en skenoperatiOn mot 
»Tlle ;\orthem Palrol» i området Island- Färöarna. 

;\är fartygen samma dag kl 2340 löpte ut ~u·. skärgtu·den 
m ed 1-1 knops fart trMfncles Gneisenau av en bntt1sk ubåtstor: 
ped, som slog upp ell 10X G m stor httl i båda farygssidOL~na 1 
förskeppet. Operationen avbröts genast, och fartygen at~~·
y·:in<lc till Trondheim, där provisorisk renaration för alt mo]-
l tagöra ålergåno· till Tvskland påbörjad~s. Försl den 25 juli O• ~ ,., • H . II.T •• b kund e Gneisell(lll avgå tillsammans med lpper, 1, urn ~rq 
och fyra jagare, och den 28 juli gjorde fa.rty.gcn an K1el; 

:\'är »Operation .Tuno» avslutades den 2~ ]Uh 19-.10 ~ar fa 
av de större tyska fartygen operationsdugliga. H.cparal1on av 
slagkryssarna her~iknades taga omkring tre måJ.~ader. Soch ee!' 
Yar iHcr klar efter motoröversyncn, medan Lzzlzow lag pa 
Yarv und e r näslan ~1nnu ett år. Nybyggnadsarbeten pågick 
på P r in::: Euqen, men I-1 i p per var operationsduglig liksom 
även Xiimberu och 1\..öln. Leip::.ig låg fortfarande pft varv. 
Emden och dc ~ildre pansarskeppen var övningsfartyg och 
kund e icke utnylljas för egentliga operationer (se bil. 1). 

Fälttåget i Väster. 

Yid fälltöacl j v~isler liden 10/ 5- 21 / Ö dellog Hotlan i myc
ket begd1ns~d omfattning, dc fl esta operalion~dugliga_ far
t~·gen var fortfarande bundna till Nor~e-opcral!Onen: l•nm;~ 
ryckningen i. väsler gick med sådan ove~-raskandc farl, ~.Ll 
det id;:c var möjligt all frigöra tilldickllgt. medo fartyg. ~or 
att anfalla evakueringen vid Dunkerquc vHl manadssk~flet 
maj- juni . Dc få motortorpcclbålar, som deltog, hade Jcke 
myck en frmng[l ng. . . . 

Genom crövrin•JCn av Holland, Bclg1en och Franknke 
hade Tvskland fi\tl ell ulm~irkt strategiskt läge för sin vi
dare ];: ;.i ufö riD a mol den hr i ttiska sjöfarten. Alla krafter 
sattes äv~n in för all snarast kunna ulnyllja del nya bas01n~ 
rcl. det. Genom förkortning av operationslinjerna till jaktmar
k erna på Atlanten kunde antale t ubåtar ~ dess <:l fönh1~blas. 

Avsikten Jwdc varit all sända ut GIH' ISCIWZL och lll]J{JI'I' 



via Danmarkssundet till Biscant-hamnar omedelbart efter 
e rövringen. Detta omin!clgjord~s genom d c under »Juno»
ope rationen erhållna skadorna. 

;\är planerna för invasionen av England, >> Op eration Sec
löwc», i slutcl av juli 19"l0 började laga fonn, 1-:undc alll s ~i 
praktiskt laget intet s löd påräknas fri'tn den tyska flottan " 
stö rre övervattensfartyg. Floltan skulle bloll ombesörja min
svepnin g och transporte r, m eda n alll ~kydd enligt Göring" 
försäkringar skulle fullgöras av tyska flygvapnet, vilket allt 
sft borde bftdc n edkämpa RAF och avhfdla den brilliska 
flottan från att ingripa. Dc fä disponibla större tyska örlogs
far tyge n avsågs i sUillct a tt utny ttjas i en serie diver sioner. 
benämnda »Operation Herbstrcise», för all binda den brit 
tiska flottan (se skiss 10) . Sålunda skulle en s l Yrka, b es låen 
d c av kryssarna ](öln och 1Yiirnberg ocl1 en ·jagardivision. 
~wgå frå n Slavanger dagen D-3 i riktnin g mol södra Skoll
land. Ilipp er skulle dagen D-9 avgå frå n Slavanger för all 
efter kryssarkrig p å Atlanten dagen D-3 befinna sig i när
heten av Irland. \'idare skulle Emclen med fyra transport
fartyg, d~iribland d en till hjälpkryssare omäll<lradc al lani 
tlllgaren Brem en, utpasscra i :Xorclsjön för att markera en 
landstigningsstyrka på väg mot Englands ostkust. »Operation 
IIcrbslreise» övergavs först den 19 september samtidigt med 
sji.ilva invasionsplancn. Det är mindre troligt, a l l cl isersio
nerna hade förvmat det brittiska Amiralit e te t, som tro ligen 
redan från milt en av augus ti av dc tyska fö rbcredcbcrn a 
vid Kanalkust en hade fullt klart för sig var lmvudanfalle t 
skulle komma. 

I och med atl b c lvingels emelodcrn a invas ion sjöleel es ocl1 
oinskrä1 1kt luftkrig h ad e m åst överges, återstod för Hitle r 
främst avspärrning av sjöförbindelserna såsom medel ::~tl 
söka tvinga Storbritanni cn till fred. Avspörrningen skull e 
ås tadkommas av den tvska ubå tsflottan i samverkan med 
de tunga sjöstridskraftci·n a och flyget. För dc stora fartygen 
var dc omedelbara uppgifterna i Nordsjön och krin g :\lorgc 
fullgjorda i samba nd m ed lanlkrigc ts lyckliga slut. N~1gra 
defensiva försvarsuppgifter behövde ej fullgöras, då Storbri 
lamlicn icke hade m'\.gon offcnsivkraft. Genom. I tali ens in
träde i kriget bands slora dcbr av el e n brittiska flottan tiil 
Medelhavet. För alt än mer anstränga d ens:nmna och fö1 · 
a tt få e tt snabbt slut på krige l gällde d e t att utnyttja alla 
örlogsfartyg, och därför fick ganska stora risker tagas med 
dc tyska tunga kryssarn a . Detta ansågs be rättigat, eftersom 
f lottan icke skull e sparas ti1l n:'\got fredsslut s{tsom under 
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förs ta Y~irldskriacl. Då anlalct ubåtar vid å r sskiftet 1U-10-
<11 skulle bliva g'"anska ringa, var de t än större skäl , att han
delskriget unders lödd es på alla sälL Dc fr ansk a hamnarna 
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Yar (!cssuton_1 lämpade för bascring aY tunga fartyg. För un
dcrhall.av. farty~cn h~rjad e en stor organisation ull upp
byggas 1 ·as tra h·~mknke. 

Förut sättningarna för ett dvlikl krvssarl;:riO' svntrs o,·nn
samma frtm [u:sskiftet H).J0 - t'1. Dc bti'da slagl~ry~sariJa~alllt 
Scherr och Hzppc r va r opcra!ionsldara, och u nder varen 
s].;:u]lc Risnwrck och Prin:: l-_'llgen ha avslutat sin tr iiiJllinu 
H\' bcsötlninganw i Öste rsjön. En omfa1.tandr orfl· tulisa ti m'~ 
med förn"tdsfarlyg uppbyggdes i dc ak !uclla farv:~unen, s~t 
a ll fartygen skulle kunna draga sig undan och förnva för-
raden samt avlämna fångar (se h il. l). · 

(Forts.) 
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Ti ps för artikelskribenter 

Av K<1pten YNGVE ROLLOF. 

En spansk dokto r .i skolaslik har i tjugoålla kardin:d
p unk tcr angivit, hnr en skribent bör bete sig för alt skriva 
någonting, som är värt att Jä sa. Den fö rsta och mest funda
m entala regeln är, all m an öhr inskränh1 sig till a ll skriYa 
om sådana ämnen, om vilka man har klart b egrepp, säke r 
kunskap elle r god omedelbar fört rogen het. 

Sku1Jc man strikt föl j a denna rege l bleve föga sk r ive t. H~ir 
skall ett försök göras all ge några synpun kter till hj~ilp vid 
förfatlandet, trots alt författaren av dessa »tips» är v~il 
med ve ten 0111, alt han ir ute på ltal is . 

\'arför skall man skriva'? Ski.ilcn äro m å nga; bbnd annal 
].;:an följande anföras: man skriver 

föt· all fiira ulvccklingcn frnm å l, 
för all. hi mn a bidrag lill den fackmössign nybclsförm cd

lingcn, samt 
därför a ll en saklig debatt överhuvud taget är önsb ·i.irll. 
Om man a rb cla l sig fram till en uppfattning i en fråga 

ell er gjo rl vissa erfarenheter , som bedömas kunna vara av 
in tresse för ].;:o1Jegcr i facket , bör m a n sammanfalla sina 
å sik te r i skriftlig fonn. Fördelen m ed del ta är framför all L 
a tt JlW!l d ft dels h ·ingar sig sjtilv till aktivt hinkande, dels 
verkli gen måste tränga till bollen med problemen, vilket för 
övri gt ej s~illan medför, att man måste revidera sina ås ikter. 
Synpunkter, som man c.i kan få f rmn på aunal säll, k an 
också frumföras i en arlikel. 

Sjöofficersyrkel har Jlllmera bl iv it s[t ].;:omp!iccra!, int e 
m i nst v ad den tek ni ska sidan beträffar, att den som vill 
följ a Jned på alla områ den g~i rn a ser atl orienter ingar i 
olika fr t1gor publiceras. En teknisk, ohcmlig fr~1ga kan of ta 
med fii rdC'J belysas i en arlikcl. På denna väg m'lr man för 
övr igt llt ~tnga fler än vad fallet hli 1· m ed en tekni sk tj~instc
rapporl. l' lvccld ingen sker nu så snabbt, alt dc klassiska 
avhimningsordcn: »samma upp- och sidsättning som förra 
skjutsk ola n» sedan länge inte ~i1· tilhimpliga. Må ngen gång 
v isa r del sig, att cll probl em , som varit aktuellt vid c!! 
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v~ssl. tillh-ill~, <.lyl~ e r upp igen efter n ågra år. All d[l 
ga II.llbaka . 1 dwn c rna och försök a följa ärendet ör b[l
dc tids- och arbetskrävande. Ofta får man därvid bara 
fram b?sluten och inte bakgrunden tiil dessa, vilka m å hända 
~JJ?lt <llskuterals .mnnlligt. Om en skriftl ig sammanfattning 
I fonn ~:- en arllk~l. föreligger, kan ,\tskilligt arbete sparasL. 

_Dc noJ cn , som forgyller d en gr[l vardagen har m ycket 
ol1ka karakt~ir. D c inte llektuella nöjena kn· jämförl . m ed 
andra den fördelen, att ju mer man ~ionar sin åt dem desto 
större blir utbytet. Intellektuel l Ycrksa~nhc t l'r sin egen be
löning. 

För all d e t ~kriYna skall kunna st å sig inför kritik 
fordras, ~.~L man v erkligen salt sig in i ämn e t, vilket Yanh
~en mcdfor, ntt man m ås te s tudera det än grundligare i 
hllera~nren el.l.cr genom diskussioner m ed kolleger eller 
fackmaiL D el ar m ed förfall arskan som med lärarverksam
hel: m.~ n. tvingasJördjupa sina kttnskaper. 

En forfallare far också vana all ordna s ina lankar och 
uttrycka sina ideer och slutledningar i ord, vill;:.cl är en god 
metod alt utveckla ledaregenskaper. En officer måste kunna 
formulera sina onlcr på ~tt klart m en kortfaltal sätt. I Jäg
r c.grader sker delt a .vanhgcn muntligt, men i högre grader 
u lovas l.ed o rskapet l Il .L stor d el genom det skrivna ordet. 

»Publlc relations» spelar en utomordentligt stor roll för 
vapnets framtid. Den brittiska flottan, som varit ett före
döme för m t1nga nali()ller, kallades förr »lhe silent service». 
n;e1.1 detta gäller inte längre. Skattebclalarcn, den brittiske 
saval som den svenske, anser nu, aU han har rätt att f å 
veta, hur lwns pengar utnyttj as. Även detta förhållande hör 
vara en anledning till aktivitet med pennan. 

Yisscrligcn slår följande tänkvärda ord av j ustitiekanslem 
Lilliestråhlc uppsatta i en av sjökrigsskol~ns konidorer: 

»Att inte sl..:riva är ej skam 
m en skam ~1 r illa sl~riva, ' 
når man ej vett och kunskap h ar, 
är bäst atl lå ta bliva», 

J~.~cn ~kila l~ör ion~e avs~;:.rä~k~ yngre sjöofficerare frå n att 
fora fram sma as1kler 1 nul!ara tidskrifter. Det är utveck
lande för författaren själv, och äldre vill gärna höra uno-
domens åsikter. För TiS del är förfaltaren~ bemyndioad att 
sbign, alt elen, som Yill dägga fram. en ide eller kmnJl~a med 
en »fundering» eller eliskutera ett aktuellt problem. inte be-

2D 

]JöYer dra sig för all sända in s ill opus, tinn om de t formellt 
ej är perfekt. Hedaktören l1Filper g~irna till m ed att s~ill a 

form p [t ett utkast, mn S<l önskas. 

Utformning. 

Sedan m an fåll mat eri alet klarl och lämpligen onlnal lm
vudptlnkl crna p å cll papper, gäller del a ll utforilla artikeln. 
D en bö r dft främ s l vara logiskt 11ppbyggd, viik el framför 
allt krä \' c r en väl gcnoml~inkt dispositi on. 

»Början ~ir halva arbe lcl» i.i.L· e ll ord sp!'tlk, som verkligen 
gäller v id fö rfat tarskap . Det behöYs ofta stö rr e krafl alt 
komma igå ng m ed självsländigl skapand e inl ell ekluclll ar
bele ji.imfört med kroppsa rb ete, men sedan man väl kommit 
igå ng g[11 · a rbetet desto hil lare. Juslnär d e l gäller alt utforma 
den försia klndd en, ~ir d et m å nga gånger en bra metod all 
bara skr iva pt\ oclt int e tänka si'l mycket p [t ut formn ingen. 
Tänk »med pen:wn » ! Alt sitta och grubbla vcl'luu· m t1nga 
gållge1· förlam;mde, m en alt fästa sina lankar p ft pappe re t, 
allt eftersom dc kommer, verkar b efriande. l'tfvll n l;dsmale
rial till huvudpunkterna kommer , m ed a n man ·skriver. Det 
bästa med denna mc lod är, att hela tankeappa raten ~i.itls i 
IÖrelsc. Di'l man sedan skall ordna upp dc spridda infallen, 
gärna eflc1· en dag eller två, konnner nya uppslag och for
muleringar mer eller mindre av sig själv. Det gäller sedan 
att fila på artikeln desto mer efteråt. En snabb metod att 
utform a e tt första utkast är att tala in artikeln p å magneto
fon, vilke t också ger ct L ledigt språk, m e n det fordrar en viss 
vana. 

Det ~ir naturligtvis i hög grad individuellt, hur man byg
get· upp en artikel. Ofta är del så, att det första utkastet 
blir alllför mångordigt. Detta förhållande föranledde en 
gång general Moltkc all avsluta e tt brev på ungefär följan
de sätt: »Delta brev har hlivit så långt, därför att jag hade 
så bråttom.» 

Man skall lägga stor omsorg på formuleringen av artikelns 
lite!. Den skall vara kortfattad m en samtidigt lockande för 
en läsare. Dessutom gället· det att hinka på dc krav, som 
kan ställas nr biblioteks- och dokumcnlationssynpunkl. Ti
teln hör lämpligen innehålla ett huvudord , som möjliggör 
för biblioteksljänstem ~in att p ft rätt sätt katalogisera ar
tikeln. Man bör ge en tydlig ledtråd eventuellt med hjälp 
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av en ulHl crlil el. En fackman skall av titeln kunua bedöma. 
om arbetet kan tiinkas beröra frågor, som han är intrcsscrnd 
a v. En olämpligt formulerad t i t el kan medföra a l t artikeln 
förbises . ("ndvik rubriker av typen »~ågot om - - » eller 
>>Synp unkter -- - ». På dc första tio a tjugo raderna l.::an 
man också s•Jill ingt·ess ange, vad artikeln handlar mn smn 
cll förtvdli!lande av titeln. 

.\ven · dc första orden och meningarna bör formuleras pa 
ell lockande s~itt. För alt underhitta läsningen bör en läng
re artil.::cl delas upp med l1jälp av mcl!cmrubrikcr. Varje 
rubrik ~ir en ny inkörsporl till artikeln, och det iir faktiskt 
s~l, alt v~il valda och himpligt utplacerade underrubriker kan 
~\sladkomma underverk, då det gäller att fånga hisnrens in
tressC'. :Vlan bör även försöka utforma artikeln st\, all läsa
J·ens intresse successivt stegras. Spela ej ut alla trumf i 
början! 

En s~Hlllllanfaltning p fl slulel med dc synpunkter och re
~mltat, som författaren har velat higga fram, äe ofta vär
defull. 

Man skall bemöda sig om ell cnketl, kort, klart och en
tydigt vardagsspråk, gärna med ve;·bcl i singularis, dfl del 
gäller tekniska artiklar. Tänk pf1 atl det ~ir småord såsom 
dock, d~il-för, också m fl, som gör SJYråkcl lättläst. Undvik 
dubbla negationer, som kan ge upphov till missförsU\nd. Be
kämpa substantivsjukan! Sätt punkt och gör nya stycken. 
Läsarens öga och hjärna m lu· väl av en liten pans ({<\ oel1 
då. Skriv med korta och kärnfulla meningar. Skriver mm1 
kort, minskas risken för att det, som författaren särskilt vill 
framhäva, skyms :lY betydelselösa detaljer. Man bör kanske 
inte skriva så kort, som general Eisenhower säges önska. 
Han lär ::~ldrig vilja läsa någon sammanställning, som är 
längre ~in en sida! Dc! ta kräve1· visserligen, att författaren 
verkligen tvingas koncentrera sig lill det väsentliga, men 
resultatet blir mången g<'mg en nog så tung läsning. Det bör 
dock v::~ra en gyllene regel vid kvalificerat stabsarbete. 

Matemaliska härledningar bör undvikas så mycket som 
möjligl i tekniska artiklar. I regel räcker det med grund
ekvationen och slutresultaten. Ange däremot noga billoma 
och ]Wemisscrna för b eräkningarna. 

Del formella är ej huvudsaken. Det viktigaste är artikelns 
innehåll. Briljera aldrig med egna kunskaper. Ej sällan 
faller en förfaltare för fr estelsen att i onödan dokumentera 
sin beläsenhet. Det är hältre alt dokumen tera det goda om
döme, som en mera begränsad framställning är elt uttryck 
för. Skris iidmjukt. Man skriver inte för att b evisa, att man 
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]lar personliga kYalifikationer; man skriver för alt lämna 
elt bidrag i etl Yisst ämne. Skriv ej heller alltför r~djant, 
även om det är lockande. En artikel skall bland annal göra 
läsaren 1nrr kunnig och hjälpa honom att på egen hand ut
vidga sina kunskaper. Försök finna den lyckliga medelv~ig, 
son; varken stöter genom ncdl t\lenhet eller förbryllar med 
n 1~ingdcn av teknisk svada. Använd inte latinska citat eller 
onö(figa utländska ord. Citat sl,all endast användas, då d c 
säger n t\gol väsenlligt. Dc siilter krydda på anrättningen m en 
i så f~ill bör man översälta latinska citat till svenska. Det 
kan annars bli en lucka i framsl~illningcn. 

Ord som »givetvis» och »som bekant» hör unrhikas. 
Del skall klart framgå, vad som ~ir egna tankar och hul

deringar och vad som är hämtat ur andra källor.l\'[an skall 
ej lysa med lånta fjädrar! R~illorna bör hcl~t slå som _GY
slulning på artikeln , medan kommentarer 11Jl tC'xlcn salts 
som fotnot p~\ samma sida. Citeras en förfaUare , bör man 
h a läsl orginalarbetct, då man aldrig kan lita på rcfer::~l. 
Då en tidskriftskälla skall anges, skrivs först författarens 
eftcrnmnn, därefter hans initialer, sedan ~lrtalct el:\ arbetet 
publicerades, ::~rbclcts titel, den tidskrift i vilken m·betel 
tryckts samt tidskriftens band. Sidnummcr på arbetets bör
ja~l och slul bör ocks{J anges. Gäller det en bok anges od:
sft tryckorten, upplagan och e-ventuellt ~iven förlagels namn. 

Del sägs -visserligen på skämt, alt om man sammanställer 
två artiklar till en, är delta ett själYständigt arbete. Man 
skall i så fall redan i inledningen lala om detta. En över
sättare sk::~ ll komma ihflg, att han inte är författare. All 
hans namn ÖYerhu-vudtaget nämns beror på, alt man ska1l 
veta vem som har ansvaret att översättningen 6r rätt gjord . 
En översättare kan dock i slutet av artikeln komlila med 
sina egna synpunkter på ämnet. överhuvud ~ir cl et ofl<l 
bättre alt göra ett kort referat av en artikel pfl ell språk 
som läsaren behärskar lika bra som översättaren och som 
finns i källor tillgängliga fö1· alla, än alt ÖYers~tta en hingrc 
artikel. Yid översättning av utländska fackarllklar kan del 
ibland vara svårt att få en god svensk formulering, och d :1 
kan man inom parenlc s~ilta originalspråkets version . 

Alla sakuppgiftC'r skall vara l.::orrekta. H?- in le. all Wi r 
bråttom med alt publicera en artikel med tY1vclaktJga upp
gifter. Alla tveksamma sifferuppgifter och dylikt bör under
kastas speciell kontroll. En tidningsartikel för ett dagssUi n
deliv, men en tidskriftsartikel lever vidare. En Lidsl.::rifts-
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nrtjkel bör man först sända in, sed an man filat på de r!. 
länge och moget övcrv~1gt den. 

Den kan även vara fördelakligt alt lå ta nt1gon k amr at 
läsa artikeln, inn an den översänds till redaktören . Förfatla
r en kan lw gjort sig skyldig till }wpp i t ankegången och 
till bristande logik, som h an inte själv miirkt. För författa
ren sjiihklara saker ].:an bcl!6va belysas bättre o s v. 

Då man filat hingc på en artikel slår den en ofta upp i 
h alsen, och det är d ~1 befriande att få en klok kamrats om
döme. Den ne viinlesäl tc r oflast på riilt sält d et förlrocnd c 
och d en uppskallning av hans goda omdöme, som ligger i, 
att man beL· honom gL·an ska ormseL 

Truckj'rihel m. m. 

För militära skribenler gäller s~irskilda lagar både skriY
na och osl'-rivna. Enligt Kungl. Maj: l s lamgörels e angående 
besJulad ny tryckfrihetsförordning given p f1 Stockh olms 
sloll den 5 augusti 19-19 (SF 19-19 nr 105) har man teoretiskt 
en mycket stor frihet att ha egna åsikter och rätt att publi
cera dem . Hur många har egentligen läst tryckfrihetsförord
ningen? Dc två första paragraferna är av särskilt in tress e. 
Dc lyder på fö ljan de sä tt: 

§ 1. 

I överensstämmelse med de i r egeringsformen fastställda 
grunderna för en allmän tryckfrihet och till säkerställande 
av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning, skall 
det stå varj c svensk medborgare fr itt att med iakttagande av 
d e bestämmelser som äro i denna förordning m eddelade till 
skvdd fö r enskild räU och allmän s~ikcrhct i trvck t skrift 
yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmtinna hand
lingar samt meddela uppgifler i vad ämne som helst. Det 
skall ock slå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är 
i d enna förordning föreskriv et, för offentliggörande i tryckt 
skrift till den förfatlm·e eller utgivare eller om för skriften 
finn es särskild redaktion, till denna meddela uppgifter och 
underrätt elser i vad ~1mne som helst. 

§ 2. 

::.\ågon tryckningen föregående granskning av sl.;:rift eller 
n~'l got förbud mot tryckning därav m å ej förekomma. 

Ej h eller vare till åtet fö~ _ my_ndigl~et eller an~wt .. allmänt 
rgan alt på grund av sknfts mnehall genom atgard, som. 

fck e äger stöd i denna förordnin~, l_1indra tryckni~_J-g eller 
utgivning av skriften eller dess spndnmg bland allmanheten. 

Så lå ng t är all t gott och väl. Det finns dock flera restrik
tiva synpunkter. Först och främst den militära sekretessen, 
som b eträffande publicering bl a ~r regl~:·a?, av gener~~o~·
der nr 4104/ 1951, Mo 810/51 eller Sak G (Jfr aven ONy _Mthtar 
1' idskrift 1953 :5- 6). I tveksamma fall kan man, a tmmston_e 
när det gäller tekn iska frågor, vända sig till Rcgement~offl
cercn för forskningsärenden i Försvarsstaben eller marmens 
pressdetalj. Sedan har vi åsiktsfriheten i p raktiken, vars rela
tivite t demonstrerats p å e tt påtagligt sätt de senaste åren. 
En fri press är dock en av grundpelarna för vårt samhälles 
fr amåtskridande. Man kan citera Voltaire's berömda ord då 
han till en (av de makthavande) trakasserad tänkare f~ll
de orden: »Jag bestrider energiskt edra ås ikte r , men Jag 
skall intill döden kämpa för er rätt att framföra dem.» 

E n skribent, som vill ha tjänstens bästa för ögonen, skall 
sträva efter en saklig framställning, vilket ej alltid är ~et
samma som att ha samma åsikter som alltför konservativa 
överordnade. Det finns också militära redaktörer, som flitigt 
använder rödpennan, vilket helt naturligt medför en skrian
dc bri st p å intressanta manuskript av framför allt yngre 
skriben ler med självständiga åsikter. 

Om man vet med sig att en artikel kanuner alt v~ick_a 
kritik på visst håll, är det många gånger b~ist, att före publi
ceringen översända den till vederbörande. Detta betyder 
inte, ~1tt man b ehöver pruta p å sina åsikter; men event uella 
missförstånd kan klaras upp, och de lta är hältre än en ef
terföljande polemik i tryck, som skadar bå de individen och 
saken . Man bör aldrig i artiklar uttala sig nedsättande om 
andras ar be ten. Förf attaren för u t s ii Uer då mer eller mindre 
omedvetet, att han är b erättigad att fälla omdömen. Person
liga u lfall Merfaller alltid p å författaren. 

Redakt örens synpunk ler. 

Då artikeln ~1r färdig, översänds d en till redaktören. D~nnc, 
som har sin läsekrets att tänka p ~1, anser kanske , att artlkcln 
är a lltför lå no och att utformningen därför bör ~indras. Gör 
r ed aktören till Yiljcs i så stor ut'strä ckn ing som möjligt! 
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En lidskriftsredaktör vill helst ha artiklar om ;)- 10 ll1 <\
skinskrivna A1:l-sidor med 1 1j2 till 2 kugga rs radavsttmd . En 
da gstidning lar sällan mer ån fyra A-J-sidor. \'id utskr ifte n 
bör man lämna minst 5 cm av papperet oskrivet nc<llill, dn 
<lcnna kant används för manuskriptets fastsättning i s~iL
masklnen. Skriv endast på ena sidan av papperet. Bal;:s id a 11 
lägger sättaren mot ctl underlag på sättmaskinen, och det! <\ 
brukar vara nedstänkt med trvckwärta. Lål arken varn 
lösa och hopsatta med ett gem: och Jåmna originalskr ifle n 
och inte sjätte kopian. Man kan icke nog understryka vikl(' n 
av ett klart och tydligt manuskript. Sättaren skall inlc b~·
höva leta sig fram bland mängder av otydliga inskrivningar. 
Ett väl utredigerat manuskript betyder inte bara min~;ka<l c 
kostnader i form av korrekturändringar utan fr amför a! ll 
mindre risker för felaktigheter. 

Om man har så mycket malcriel, att artikeln hlir <1lilfö r 
lång, kan man kanske d ela upp den i två eller L o m lr l 
skilda artiklar. 

Korreld ur. 

Hedaktören s~inder förfallaren korrektur, för all han skal l 
ftt tillfälle att rätta even tuella sättfel och samtidigt god 
känna de formella ändringar gentemot manuskriptet, som 
redaktören har ansett nödvändiga - döremot inte för al l 
författaren skall skriva om sin artikel. Kom ihåg att slryl;: 
ning och tillägg av ett enda_ord i korrekturet kan b cty(b 
omsättning av flera rader. 

Korrekturet skall läsas omsorgsfull!, och dc i n tema l i on cU l 
brukliga korigeringsanvisningarna bör användas (jfr bilaga) . 

Då man läser korreklur ~ir det praktiskt alt i första han d 
granska rubriker, text till tabeller och bildunderskriftcr. 
sifferuppgifter, namn och dylikt. :\'är denna kontroll är klar. 
kan man n1.cd en penna följa raderna ord. för ord. När uw
nuskriptct sålunda genomgåtts, läses texten ånyo, varvid man 
inte längre distraheras av en dctaljkontroll, som avbryte r 
tankegången. Yid en korrcldurHisning utförd på delta säll. 
år del större utsikter, all inte blott korrekturfel uppt~it.:k ~ 
utan ~ivcn ohimpliga formuleri ngar eller l o m rena lankl'fcl. 

l l !u st m! ionsnwle r i e l. 

Etl gammalt kinesiskt ordspråk framhållt.'l', alt en bn1 
bild säger mer i.in lusen ord. En<lasl för artikeln väsentliga 

Korrekturschana 

En orätt botstav genomstrykes med en lokaliurings-tecken och i l n L 
marginalen •n föres d~ n rätta bokstaven; vid O ta rättek'r i samma r{d l h L ..e.,~ r Q/ 

göres fl.kal iseringstecknet olika för varje rä ttelse. Om €0 bokstav skall fl/ ~ 
bort genamtstrykes denna och deleatur·tecknet anföres i marginalen; ./) 

{Jtta.s en bokstav gent5trykes dl"n närmast. ståe nde och slväl denna som JHo-n: l. j., J_~ 
den felande angives i marginalen. Är ett hclr ordHsatt eller önskas ~t:/~,... 
utbytt mot en bättre, förf are s som c&' n~ s h~ r. iv- ett ord utegl6mt sättes . /_ _ J 1 
Jokaliserings:ccknrt diir. varest ordet jin, tecknet och ordet angives i mar· ~ MW-LV / 
ginalcn. Vid längre uteglömmande av tex~ämte hJovisning i marginalen. f~~
Är ('n bokst;J.V ställd uppoc,ncd angives rättelse med vertatltr·rcckner. (J, 
Vid s. k. srisar (då utslutnmgen~tigit i jämnhöjd med satsen) använde< v J =/F 
depr CJsions·tccknct. OtydligJ ellctr sön{ri·g.a bokstäver dler bo~.stäver :J.V } {;!;; /ti"· 
or~tt stilson anmJrk.u såsom vanlig<1 bokstavsfel med den skillnad att ~ 
m.an gör e~ ring omkrinh boksttlven i nurginalcn. /([f1 tv .l bokstäVer, l/'t 
~el.1_ eller ord{i§fiktig ordnJng~anvä~1des o_~n{l~ttnings ~tec~~et; }1_1 
sattJ aro 1 onkug ordn1ng ~ sotttes ~1fT ror over dem, vdka aven ~ 
upprepas i m.:rginalen. Förekommer der, att tvenne ord blivit sattJ inp1 
varandrJ eller att mell~nnJTnm \rfo_mmit p3 or:in .still e ~öras anm:irk- 1 u r r'\ 
ningarna därom i margmalen som har synes med ~usl..~gn111gs och ho~ .r"\ 

drag ningi·tecknen. Likaledes vid oriktigt mellanslag me\tan rader~ L/ 

35 

Skall ett ord, som dr i satseo, spä rra; '!.''..d5r~t':_l!;_k~ det med korta __ -~· L? 
streck och anmärkes i marginalen; ömkas kur!>W under~tryckcs ordet med j_ .L,./_./. ~linje; önskas fetstil understrykes ordet med tvJ l;njer •lltid med - ~....0. = ~~vr 
iakrt a~ande av att Jnmärkning andock göres i mlrginnler0 
(Öm n)'tt stycke bcg}·nts, men Önskas fortlöpande uton avbrott gö res 
anm:1rkning, som här synes; om däremOt tcxt{"n blivit S3rt r följd, men 
önskas nytt stycke användes utg.'ings· och indragnings-tcckncL Samma 
[tecke n anv:indcs 2.tt bctecknJ in· c!lcr utryckning av en cl!cr flcrJ. 
radcr.~ill man bctcckn.1 an n3got eller nJgra ord ~ ko!J stå på .särskild 
rad understrykas ordcn[0ch j m~.n:ma!~anföres rt· ckncr. ~o~ ~y ncs hJr 
vid sidJn. Finner särtJrcn någor o\J~Iigt i manuskriptet, b!ockcrJr han 
en eller flera~(d. v. s. stillcr ty perna med fot~n upp.ltv:lnd). 

Ö nskas elt med framhävdJ (t. o:. kursiva) rypt'r .s~m ord :indr.a! till 
Vi nliga rypcr ~n_::zji!._k!._I dctt.l genom underprickning och upprepande .1v 

anmär~ningc~ i marginale~: Är ett ord. struket eller en ä~dri~g anmlrkr, , 
1 
~ 

som CJ sb.ll Jakttagas utmarkcs dcttaHmt>d undcrpncknmg :~.v ordet~ 
och strykning av anmärkningen i m~rgiöalen. 
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fotografier, diagram ot:h tabeller bör dot:k medtagas. KliclH~
cr kostar pengar och åtminstone militära lidskrifler brukar 
sällan ha några guldgruvor till sitt förfogande. 

Rcprod,uktion av fotog'l"afier erbjuder i allm~inhet ingJa 
spct:iclla problem. Ofta kan en lämplig heskärning i molivet 
före ldkhcringcn ge ökad halans och koncentration å t bil
den. Skioptikonbildcr är mindre lämpliga som underlag för 
klid1cring. 

Diagram, som i.ir uppliragna på millimetcrpappcr, hö r 
h els t ritas om p[t annat material, varvid ulmn axlarna en
dast s[t myd.cl. rutnät tas med , som ~ir nödvändigt för alt 
ge ett s Löd :H öga i. 

Diagramm en får endast sparsamt förses med text i bild
ytan i huvudsak endast förtydligande bctcckning:1r för att 
uucl\'ika missförstå nd. Alla ÖYriga upplysningar kan m ed 
förde l ges i figurlcxtcn. Man hör inte rita diagram och dy
likt myckcl större (högst clubhell sft s tod) än det formal. 
man avser allvända vid tryckning. 

För alaslag av illustrationer gäll er, att dc aldrig böt· inri
Las cllc1· inklistras i manuskriptet utan lämnas lösa eller upp
sa tta på särskilda blad, särskilt om dc är så små, att dc är 
svåra att hå lla reda ptt. Varje figur skall vara numrerad i en
ligh et med hänvisningen i texten. Erfordras särskilda bok
stavs- eller sifferbctckningar, pilar eller andra mwisningar 
p å bild en bör delta visas på ett genomskinligt skyddspapper, 
som fästs över framsidan, icke genom ritning direkt på etl 
foto. Då man ~änder in foto och liknande bildmateriel bör 
i kuvertet inläggas en styv pappskiva (jfr i ÖHigt Teknisk 
Tidskrifl av den G januari 1945) . 

Fö rfallarens riittiyhel er. 

Författarens rätt till si ll alster är reglerad i lagen om rätt 
Lill litLerära och musikaliska verk av den 30 maj 1919 med 
iindring den 21 april 1931 jämte lagen om tillfällig förläng
ning a~' skyddstid för Jilte1:ära och musikali~)za verk av d?n 
30 juni 19-!2. Lagen ger forfa ltaren ensamratt alt utge s1tt 
veri;:. antingen det sker i tryck eller genom annat reproduk
tionsförfarande. 

Mera svävande är bestämmelserna , dft det gäller ett refe
rat eller ci lat av en uppsats. Därom säger lagen, att delar 
av utgiven skrifl eller offen tligt __ hållet ~örcc~_rag får orda
gran n l eller i snmmanlwng anvandas vHl forfatland e t a"Y 
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ett nvlt och väsentligen självständigt verk, för att där åbe
ropa~ som bevis, tas upp till granskning eller ytterligare ut
vecklas. Man har ockstt rätt att bearbeta en uppsats, om 
man i fri anslutning till elen författar en i det väsentliga 
sjä lvst ändig ny uppsats. _K~llan b?r doc!~ alltid ange~, och 
då det gäller en personbg msats aven forfattaren. Nar det 
aä ller originalartiklar tilläm.pas bl a i Tyskland den regeln, 
~ Lt författaren förbinder sig att inom e tt kalenderår cftet· 
publiceringen icke placera artikeln i annan tidskrift. I vårt 
]and är praxis i stort sett detsamma. 

S lulord. 

D et är farligt alt skriva en artikel i ett ämne som detta. 
Hur många råd har författaren själv brutit mot? Åtminsto
ne clt, och det är en viss svaghet för citat! Som avslutning 
skall i alla fall ytterligare ett sådant anföras, nämligen ro
nl aren Quintilianus koncisa definition av den obiektiva och 
sakliga prosan. Den säger egentligen allt, som behöver sägas 
om skriftlig framställning: 

»Vad som främst fordras är klarhet, de rätla orden, den 
rätta ordningen, en fi·amställning rakt på s1ak; intet få r 
fa ttas, inget skall vara överflödigt.» 

Elterskrilf. 

Denna artikel har tillkommit på begäran av redaktionen. 
Hed. vill som kommentar till kapten Rollofs artikel ull

dersl rvka vikten och värdel av att den unga g,enerationcn 
till viiken artikeln i första hand riktar sig, ej undandrager 
sig sin insats i dc avseende~1 förf_attareJ~ bch ~ndlar .. ~Ic~l 
den fart, som p6iglar ulvccklmgcn m~c nunst P~. det SJ~_:mlJ
litära området, är det inte bara malenelen och darmed aven 
melodiken för dess handhavande, som snabbt blir förå ldrad ; 
även för p ersonalen gäller samma synpunkter. Det är dt1 
viktiat alt dc unaa, som eflcr hand träda till, utan den bc
lastnil;g som han~hcappa~· dc ä ldre, .~.net\ rörliga sii~ncn oc!1 
blit:kcn riklad mol framhdcn efter fonnaga deltar 1 utved .. -
lingen, producerar. Såsom pJaltfornt för sådan verksam_het , 
antingen den yttrar sig som inlägg i debattform eller elJest, 
äro TiS spalter alltid öppna! 
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Förläggningsproblem på örlogsfartygen 

Av Kom m endö r kap t en T . NOR I NDER. 

Teknikens ntvedding har inte minska l bct\'( lelsen av pcr
~ol~alcn sftso1~1 ett elcJucnt i sjökriget. Men ]1ersonalens in
f lytande har andrat karaklär och tagit sig 11va intrvck. Den 
personliga _skickligheten o_ch kampandan ' fillner uttryck ye
nom maskJJler. Man ha r 1 striden föga nytta av en radar
JlJa!JS lojalilet och kampanda, om ll;lll iJllc kan sköta si n 
<1p]wral. Man har ett allt slöne behov av välutbildad och 
s!,:jeJ_dig servit:epersonal, medan behovet av lågt uibildad be
t~anmgspersona l bli r allt mindre sedan dc manuella opcra
twncrna ersalls med automatik. 

1\[1gon har u llryckt framtidens sjöstrid s{lsom »e n slrid 
meJlan slridsmas];jner pf1, över och under vattnet, <lär sf1vi.il 
muskel- som h .i ii r u a r be l c till störs la d elen utföras av m n
sk iner, mer eller mindre automatiskt dirigerade av teletek
niska sinnesorgan». I en sådan strid r~i~·kcr det inte om 
:-;oldalen-sjömanncn ~ir fysiskt stark och har god vilia. Han 
måste vara v~il insatt i den kompl it:crade mal~T iclcn: kunna 
lillsc all den fuugcrar oklanderligt ot:h han skall kunna leda 
den till insats pä hilllpligastc s~i l L 
.. De1} personal, som erfo rdra_s ombor d för dessa uppgifter, 
cll· manghovdad. I dc flesta fall e rfo rdra dc moderna far
lygen större besäilningar än dc, som voro erforderliga på 
[m·tyg ay molsvarande storleksordning av ~ildr~' datum. En 
anledning lill detta förll[Jllandc ör, all man under senaste 
decenni ers örlogsfartygsbyggande i v[u·t l and slriiYat efter 
ull lflfa alla eller dc flesta fartyg kunna allt. Yi siriisar ock
stt - hell naturligt - alt så längt delta är mÖJ.liol ständiot 
J 011 o f' o ' ,.., ,.., 

m a vara · nrlyg pa loppen av modcrnit el. lTndcr elt far-
lygs »livstid» g<"n· den tekniska utvecklingen frnm[tl ocl1 d elta 
framtllsl.;:ridandc har varit särskilt m;rknnl under andra 
världskrigel och tn·en di.irdlcr. Nva tekniska finesser måslc 
tillföras fartygen för all dc skola kunna konkurrera med 
Jnolsvarande u!läudsl,:a. Yapcn av äldre modc1kr måste er
sällas med modernare. Med dc anslag, som i våd land C l'

farcnl!elsmässigt beviljas för ödogsfartygshyggn a d, och med 
dc icknioil,:a reslirser ]andel disJ)()Hern r förfh·lcr m ~u1o·a [u· 

' .., - b 

från d en l idp~lllkl, då _ett nyll f~utyg yl_~~_neras ,och ges sin 
. 'li ll<lu lfo rmnmo' ot:h tdls det trader J tJansl. Under denna () l . . t; . . 

fid g<'\r utvcckli~1gen framå_t oot:h_n? Lc!nusk n~_ateucl kom-
er fr<l lll , för \'J II,:cn man fran horJan lille heraknal utryul-

Jl1 " .. l .. l l t l 1 l \' . 
111 c och vikt, lllen scJn ar ons .;_vare .. a Ja 0111 )01'( . lsser-
ligcn försöker man Humera vara forutseende och resen·e
n~ r p l als för såd~m mater iel, som ,m~n sk~_njcr en_ gång skall 
bli ö n skv~i.rd ombord - l ex pa Oslergot~an~ls-]~lga~·na.
men erfarenheten visar, all man sällan tagtt t1ll tJUrackllgt. 

Yarjc n y teknisk anordning, som tillföres eti fartyg sedan 
de lt a Hrsprungl igen konstruerades, k r i.i.Yct· utrymme och detta 
u!n lll lllC har hittills n~i.stan undantagslöst i första hand la
riits frå n förEi.oL(ninnsutrvmmC lla för personalen. Denna f~n· 
~l cl d i.i ri gcnom"'~tlll fräng~ · c. Samtidigt ställer den nytillkom
na m alericlen k raY på n~' bctji.iningspc rsonal. 

.:\ ~i r v<'lra k ryss~1 r e, typ Tre Kronor, en gång konsinterndes 
bcrå k nndes en viss besättning erforderlig för skötsel av ~ar

h 'oel och henwnnino av dess vapen och tekniska utruslnmg. 
D~nn a besättning h;r lJUmera utöka ts betydligt. Krigsbesält
nin gsl isian upp lager sålunda 238 och fredsbesättningslistan 
G6 imm mera ön den ursprungliga bcsällningslis!an. Genom 
kryssarnas senaste ombyggnad ha ökade; utrymmen för för
läggni ng åstadkommits i bryggkomplcxet, men eftersom den 
ticHuarcL amirubinredningen åmm är i stort sell oför~i.ndrad 
ha ~ågra mera bctydand'c tillskott ifrågt~ om förläggn i ngst~_t
rymmcn inte åstadkommits. Förläggnmgsulrymt~tena ~or 
mansknp utgjorde på kryssaren i dess ursprungllga sklt:k 
omk ring 1.710 m\ vilket gav varje man av den vid konstruk
t ioJJen ~v lzrvssarcn beräknade besättningen ungeLi r 3,5 1113 • 

182 nwn vor;> dilrvid förlagda i hängkoj er. Med samma för
läggningsutrymmesvolym ~ som nyss angavs har n ftgon vä
se ntlio ökninu inte skett - crhtlllcr varje man av 1mdcrbc
fä lel ~ch dc ~1cnioa med nu aällandc fredsbesättningslista i 

~ .... ._ 

llledcl!~d owkring 3,2 1n'1 och om krigsbemanning sker mu
kri ng 2,75 m'1

• En nyligen verkställd . utredning som .. avser 
uppgörande av nya hcs~i.ttningslistor för kryssaren, lampa
dc fö1· en effektiv bemanning av nu installerade vapen och 
tekn isk materiel och med h~i.nsyn lagen till flottans nya man
skaps- och und crofficersorganisation , har givit till_ r esultat 
en vtlerligare utökad bcs~i.tlning. Dessa Lcsi.i.ttningshslor aro 
än11'u i~1t~ :i'asist~illd2, men om dc skulle bli timimp ndc, så 
~:k u lle förlä<rolliJln·sut rvJl11JI C! för varj e man av manskapet 

bb b . . l 

bl i 3,1 m'1 i fred och 2,-t m'1 i krig. Det år uppenbar!, all Ctet 
blir t rtu1 gl och föga trivsamt. 
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Häe giYna sifferuppgifter ha angivit förläagninnsutnm 
m cn för underbefäl och m eniga på Tre Kron~r. E~ un(l er
si;)knii!g beträffande utrymmen för övriga p crsonalkatego
n er pa l~ .ry ssaren och b e träffande dem på andra fartygslyp er 
~ det galler i första hand jagarna, såväl stadsjagarna som 
<>land-typen och Halland - ger i stort sett liknand e r esulta t. 
D c personalkategorier, som i första hand få tl vidkännas för
Higgningsutrymmesminskning, ~i ro officerarna oclt Jnansk:a
pet. För underofficerarn a äro utrymmena i slorl sc lt oför
ändrade, p ft senare åt t o m d elvis förbättrade, d e lt a som en 
fö ljd av alt antalet underofficera re ombord dragits ne r efter 
underofficersstatens nedskärning efter d en nya und eroffi
ce rsorganisationens genomförand e. 

Svcnskama och bland dem ocksft flottans folk ha under 
senare å r fått allt stöne pretentioner på bekvämlighe L Det 
förh å ll andel alt vi sluppil undan krig och förhärjels e h ar 
haft till följd god ekonomi och en hög levnadsstandard . D en 
S<?,ciala omvårdnad, som statsmakterna ha kunnat g<~ folk cL 
gor, attman har s tora krav på bl a hostadsstandard och fö r
plägnad. En stor familj, som förr nöjde sig med en trång 
bostad utan alla bekvämligheter, anser sig nu behöva myc
ket n! cra. För inte så många år sedan trivdes bcsi:iltningarna 
gott 1 torpedrummen på dc gamla torpedbålarna i mycke t 
~må utrymmen, med endast säckfack för den pcr~onliga u t
rustningen och m ed efter nutida syn ytterst enkla sanitära 
anordningar. i\umera är ofta den man missbelå ten som inte 
f:å r egen brits utan hänvisas till hängkoj och klagomttl fram 
föras på sani tära förhållanden trots att dessa ' åro av hög 
s tandard. 

Man har alltså numera kommit i den si tuati onen, alt vissa 
av våra stridsfartyg försetts med så mycket vapen och en 
så omfattande teknisk utrustning att den p ersonal, som er
fordras för att bemanna och sköta vapnen och <l en övricra 
matericlen inte får rum ombord om man skall bibehålla d~n 
(höga) s tandard ifrltga om förläggningsutrymmen som be
sä ttningarn a numera önska och i vissa fall t o m kräva och 
som särskilt de på 1930-talet byggda fartygen till en börja n 
kunde erbjuda. 

Olika alternativ till lösn ing av detta komplicerade prob
lem ~iro tänkbara. 

1. Man kan minska vapenulrustninuen och den teknisku 
materielens omfattning ombord, så att den p ersonal, som 
erfordras för den å ters tående materielens betjänande och 
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und erhåll, får rum ombord m ed bibehållen förhiggnings
s tandarcl. I en artikel i Kungl Krigsvetenskapsakad emiens 
tidskrift nr 1/ Hl53 har kommendörkapten l\L I-lammar n~ir
marc utvecklat denna tankcgfmg. Kommendörkapten Ham
mar m ena r, att en s trä van att l å ta fartygen kunna »a Il l» 
Jätt resulterar i en överbelastning och har till följd a tt far
tygen inte bli fullgoda för n åg? t ändamål: Den mång(~~~d 
av uppgifter, so1n skola kunna .losas av YarJ~ enhet, m~dfor 
konstruktivt a ll ett otal maten e lslag skall mrvmnws mom 
sam m a v o ly m. Konstruktion s- och samordningsarhc t c t bl i r 
därigenom tungt, lösnin~arn:,t bli tck!1i skt pressad e, ömtå~.~ga 
och svå rskötta. De svara wplacermgsprohlcm en m edfora 
specialkonstruktioner och försvå r a eller omöjliggöra . stan
dardi se rin a. Detta innebär höga konstruktionskoslnad er . I 
artikeln ft~m1föras bland annal synpunkter p å en differen
tiering av fartygstyperna i första hand när det gäller j aga t.·
na. J aga rna borde sålunda enligt Hammar ' 'ara standard i
serad e i fråga om skrov, maskineri, för läggningsutrymmen 
och luflvä rn' m en specialiserade beträffande övrig vapcnut
rustnin g. Därvid rekommenderas särskilda arLill crijagarc, 
andra luftvårns- och eskortjagare ot:h slutligen lcdarjagarc. 
Torpeden skulle avföras fr[m jagarvapne t och anförtros å t 
ubå tar och motortorpedbå tar. En sådan differentiering skulle 
möjliggöra seriehygge och standardisering och fa1.·ty gcn 
skull e kunna göras billigare och därigenom bli flera hll an
tal et. Varje typ skulle oek:så kunna bli effektivare på sitt 
s.pcciclla .;.ebit än ]·agaren som kan »alll». Yidarc sk.ullc möj-b . ...__ 

ligheterna öka att få förlggningsulrymmc ombord för <len 
erforderliga besättningen. 

De av Hammar framförd a ideerna konuna säkerligen alt 
bli förcm {d för mycket begrundande och mycken d eball i 
vår fortsatta fartygshyggnadspolitik. Författaren ti~.~ dessa 
rader är för närvarande inte övertygad om att d en forcslag
na vägen är den, som man hör slå in på. Med allra slörsta 
sannolikh et tord e även i forts~ittningen anslagen för fartygs
byggnad bli så begränsad e, att antalet fartyg m ås te h ttllas 
nere. Och det torde då aldrig kunn a försva.ras om m an 
minskar dessa fåtaliga fartygs effektiva slagkraft å tminsto
ne om d e tta skall behöva ske därför alt besättningarna skall 
bo b ckvi:imt. Författaren tillhör den grupp, som Hammar 
karakteriserar som den, som anser d et vara nödvändigt för 
en liten marin att skaffa »alltj ä nslfartyg>> på grund av svå 
righ eten alt m ed e tt litet antal fartyg kunna dirigera rätt 
specialfartyg till rätt plats i rätt tid. 
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Det ~ir emellerlid inte bara h~ir i landet, som man är inn e 
]J~t Han~mars tankegå ngar. I en engelsk pnblikution illerfin
nes folJatHic uttalande: »The conflicting dcmnnrls for th e 
smal! spacc availablc may lcad to spccialization in typcs of 
dcsiroyers lo avoid tllcm bccoming too big». 

l amerikanska flottan har företagits en utredning rörande 
l.~.v n~dsförll~'\ Handena ombord p{t kt~igsfart~'gcn och lm r dessa 
forhallanden påverka ett. fartygs slridsvänlc. Utredningen 
baseras p~l frtm c ll slorl antal fartyg inh~imtade uppgiflce 
om utrymmen, tcnlpcr;liurcr, vcn lilalion , lukt, buller, bc lvs
lling m lll samt en mycl.;et omfattande opinionsundcrsi;k
lling bland officerare och manskap. 

Utrcduingcn ger den rckommetHlalioncn all »nnivcrsal
fartygsfilowficm> skall överges. Del »halvspcciuliscradc» fnl·
lygcl skall i sl~111ct införas. En sädan åtgärd kräver en övcr
s::n och l!egr~insning av dc olika fartyg~w.; uppgifter. Utrcd
lllllgen forcsh'ir att, sedan så skcll, del fastställes vilken ut
rnslning, som är nödvändig fö1· den uppnift fadyoet får sin 
lil !dclad och all den malcrlcl, som ej långrc erfo.rdras, bort~ 
l;1gcs. Därefter fastsl ~illcs farlygels nva personalbehov m~d 
ltiins~'ll till fal'tygets m·a uppgifter o~·h till den wrksl~illda 
materielrcdnkiioncn. C lrcdningcn anger alt ll ~insvn måste 
tag~1s 1il.J att lwLoclighelen ~i1· en viidig faktor när ~lct gäller 
alt b~do:na ~ll fartygs slridsvärdc. Enligt uppgift skall en 
::uncnkansk 01~1gm·c j)<l prov ha ändrats enligt ulredningclls 
rel.::mmn e tHl ~llJOJ1cr och nyligen tillförts Atlantflottan. Avsik
ten ~1r all genom jämförelser med and ra farlvo- bedöma dc 
vidtagna ~indringarnas änr1amålsc n1ighcl. ·"' 

Del l.::an v~ll hos oss knappast komma ifn"tga all heröva 
redan hinliga eller liiHicr byggnad varande r'i\taliaa fnrlvo 
- till så(lana bör man oeks;\ rälena jagarna av öste~·Qötlan·d~ 
typ - bcfinlli:~a elicr beslutade vap~n eller <Jilmm "teknisk 
nlruslning. För alla S<Hlana fartyg mås te därför nftoon an
llall lösning sökas för att skapa crforderlioa förlä~o-nin<~s-
nlrymmc n för bcs~itlni nganw. "" """' "' 

2. :\Ian bm sänka slundardcn p:\ förläggningslokalema. 
En såclan slandanlsönkning tmde i många fall behöva ]Iii 
ganska radikal. Ett studium av marinkal~ndrama visar, alt 
andra mariners örlogsfart .'·g av samma storleksordning som 
v[na l.w minst lika omfallandc bcv~ipning som dc sv~nska. 
Del fmns därför ingen anledning alt förmoda alt dc ha 
mindre l>es~iLlningar eller att stönc utrymmen och vikler 
kunna av:;es för besällnitwarnas förhioonin<r. Förhrwninn·s-

... , ;:;;::-., b (_ b~ :;:-,· 
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standanlen böt· därför inte kunna vara bättre och del ligger 
~ J ärmnst till hands att tro att <len är lägre. Den brittiska ja
(fnrcn Trafa!gar (av Battlc-klass) anm~ilde vid ett besök i 
Köpenhamn ~mnnwren 1953 en hesältning på 29 officerare 
och 280 manskap, d v s sammanlagt 309 man. Jagaren är 
enligt marinkalendrarn a på 2.315 ton, har dimensionerna 
11GX 12,0X 5,3 m och ~i1· heslyckad med 1 - 11-t och 12- iO 
nun kan samt 10-5~~ cm TT. Halland på 2.500 ton har di
m ens ionerna 11G X 12,5 x :1,'1 m oeh hcslyck11ing 4- 120,2--57 
och (i- 10 mm Lm samt 8- 53 cm TT. Krigsbesättningslistan 
uppt ager betydligt färre man än den brittiska jagaren . :'lien 
de t ~ir ju hcl.;anl atl s tora <lclnr av hesältningurna på bril
i iskn fartyg förlöggns i h ä ngl.;oj. :\~ir dc amerikanska jagar
na Noa och Bcnkun besökte Karlskrona somnwrcn 1952, 
l.; on slatcradcs hl a atl förl~iggningsutrymmcna ombord vo
ro sm å. På dc flesta av manskapels förläggn in gsplatser Jilg 
m a 11 i ~l britslager. Detta förekommer ~innu inte p:l nf1got 
s\'cnskt örlogsfal'lyg och ~iven tre lager i.ir myckcl sällsynl. 
Den mycket spartanska .inredningen på trossbollnama på 
Ilali enjagarna innan dessa ombyggdes för svenska förllål~ 

landen är vi.i.lbcknnl för dem, smn voro med under motla
gand et av fartygen i Italien eller som läst förbandschefens 
rapporl över hemfärden. Atl man bodde ocrhört lr:'\ngt på 
de j apanska örlogsfartygen framgår av flerfaldiga r e<1og6-
rclset· från andra världskrige t. Dessa exe mpel Lyda på, alt 
man pf1 uthindska örlogsfartyg tilH1mpar en lägre förlägg
ningsstandanl ~in p tt sYcnsbt. 

Klagomål över d <"li iga förl~iggningsulr~·mmcn l1a under sc
nns lc åren vid flerfaldiga tillfällen f ramförls till OVl, när 
besällningama blivit fultialiga enligt frcdshcsältningslistor
na, ja l o m n~ir vakanser i förhållande till dessa listor fö
relegat. \'id disknssioncr med representanter för svenska 
Hn derhc Lilsförb undct i denna fn"tga ullalades atl l ex p;l 
\'i sby-jagarna utrymmena numera blivil så slll[l och he
kv~imlif!helen s:'\ reducerad, att man vantrivs till bristnings
p; ränscl;. Det S\'11Cs spc ie1l L vara höghtllsmäm<cn, ,;om fin~ w 
sig illn iillr~ilt:i. ocl1 det ~ir ganska begripligt mecl tanke på 
all deras antal n1cd nuvarand e underofficers- och mnnsl.::aps
orgnisa tion ökat i fiirhå11andc till tidigare. 

En skribent i tidskriften Idun, som följt ÖYningarn a vid 
kustflottan n ågrn dngar i somras, skriYcr om förlkiggnings
föl'lt:llla ndcna och trivseln ombord i farlygcn hl a: »Ka n 
det finnas någon trivsel in om delta samhi.ille med sina [11-

hc tsplatscr, fritidslokaler, sjukhus, brandUtr, sill »lorg» ot:i1 



sin nwrka ·? Trivsel för bes~illningcn och trivsel för befälet 
som skall tillbringa s tor d e l av sitt liv under sådana förhål 
landen. ~är man går igenom furtyget ... skrämmande k y
ligt och torrt ... nog borde det bli ganska p [lfrcstandc al t 
leva många månader där det inte finns minst ulrvnunc fö 1· 
personligt; friheter och fantasier ». Efter förfrågnin.gar bland 
re presentanter för olika kategorier bland besättningarna an
seJ· sig skribenlen kunna konstatera , all m å nga ombord ty c
ker på samma sätt som han själv. 

Det synes alllså som om det vore möjligt att lilhimpa e n 
lägre standard beträffande förläggningslokalerna än som 
sker. Men att del int e skulle bli en popul~ir åtg~ird måste 
man tyvärr förmoda med hänsyn till de pretentioner ma n 
numera har. 

3. Cnder ganska många ;'\r sedan heredskapens slut 19"Fi 
ha p å grund av besv~irandc personalvakanser fartygen inte 
kunnt hållas fnllbemannad e. Tidigare har nämnts att när 
personall~igct nu har blivit bättre och besättningar kunn a t 
kommenderas i enlighet med gällande fredsbesättningslistor . 
stt ha dessa besättningar inte kunnat tagas emot ombord 
ptt grund av förl~iggningssYårighclcr. :\är man gick med r e
ducerade fredsbesättningar måste man ofta tillgripa elen åt 
gi:irdcn alt vissa vapen - l ex vissa artilleripfäscr -- läni
nades obemannade. Man skulle kunna tänka sig att i freds
tid normalt »konservera» och lämna ohcnwnna~l så stor del 
av farlygens vapen att dc reducerade fredsbesätlningar, som 
bekvämt få plats ombord, förslå att handha resten. Vi cl 
krigsbemanning blit· det p å det viset trångt och obekYäm t 
och man tvingas kanske tillämpa »den varma kojens prin 
cip» . . Måh~inda kan ett sådant förfaringssätt accepteras un 
der krigsförhåilanden. Men under en lång tid av beredskaps
tillstånd bli förhållandena ombord med säkerhet irriterade . 
Metoden medför ockstt med nödvändighet, att utbildningen 
ombord och i förband inte kan givas fullt slridsmässig prä
gel och sannolikt också all stora svårigheter komma att 
uppstå att ge fartygen fullgott underhåll. Även vakt- och 
annan fartygstjänst torde bli kärv. Det är en allvarlig olä
genhet om farlygens und erhåll blir åsidosatt till följd av 
oLilJräcklig tillgång på persona. Della gäller alldeles sär
skilt om personal finnes i verkligheten men inte får rum 
ombord. Man kan då göra så, alt vid baserna placeras arbets
grupper - så stora som disponibla förHiggningsulrynnne n 
medgiYa - vilka biträda med underhållsarbeten ombord . 
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när fartygen befinna s~g i hasen. Del .~or~lc ! ~ör~La hand bli 
teknisk p ersonal av ohka slag, som .bor mg~~ 1 ~ada1~~t gntp
per. En början till. en s~dan servtccorgamsall~m honn~ .. ]tt 
redan sedan länge 1 kustflottans televerkstad vHl HnrsiJal'-
dcns örlogsdepft. 

-1. En annan lösning ~ir alt enclu~t den del av besä ltningen 
normalt j'örli.iggc~ ombord som bekvämt ryms i j'iirliif!gnings
utrymmena . För reslen ordna~ förläggning på s~ir;;kllda <1.?
påfartyg eilcr i land i basen. Förl~ig~ning på kasernfartyg ar 
mycket ko.? lsam. 1 ... Jmv~u·aJHlc pn;<;lage torde b~·.g~~:acls~wst
nadcrna for ett s]alvgacnde depafartyg med fodaggnmgs-

. och utspisningsulryJm;lc för omkring 200 1nan belöpa sig 
till cirka 10 miljoner kronol'. 1Jnderhå11skostnadcma l~unna 
beräknas till omkring 250.000 kronor per år och ungefar del 
d ubbla , nör fartyget vart femte ;'\ 1· m ås te genomgå gcncral
översvn. D~irtill komma kostnader som belasta övningsan
anslaget och kostnader för depåfartygels .. egen besättning. 
Det är känt, att förläggning p å depåfartyg ar den allra dyr
baraste fonn av förläggning man kan välja. D e t torde ?ck
så vara sYårt att övertyga statsmakterna om det kloka 1 att 
utnyttja dc pengar, som ställas till _förfogande för örlogs~?.-r
tygsbyggnad, till a nnat än rena stndsfarlyg. Depåfartygsfor
läggning innebär emellertid den fördelen, att deP.åfa~· tyget 
d v s förhiggningsutr-ynuncna för den del .av hesattnmgcn, 
som int e får rum på stridsfartyget, kan fölJa med delta se
n are vid basbytcn. Förläggning av delar av en fartygsbcsä~.t
nina i land hinder fartyget till den bas eller dc baser, dar 
den" landförlagda delen av besättningen inkvarteras. N~ir 
farl\·aet lämnar basen för operationer embarkerar hela b e
sätlil~lgcn men efter avslutad opc~·ation Jonåstc farly~et .~tt
mi nslonc aanska snart fllc rvända till en sadan bas, dar for
äggningsutrymmen disponeras. Mc~l nuv~rand_? r~slriktio
ncr ifråga om byggnaclsverk.samhcl Jll~C mmst ofor fo;·svarets 
del tord e möjlighelerna att mom dc narmas~e aren fa ka~er
ner eller andra förläggningslokaler i land v1d flottans kngs
och fredsbaser yara myck e t små. Oeh ändå äro kostnaderna 
för sådana ganska obetydliga i Fimförclsc med kostnaderna 
för fartyg. En gedigen kasern för omkring 200 man kostar 
i dagens läge omkring 800.000 kronor; en av enklare bcska!.
fenbct u1Wefär hälften si't mYcket. Förutom. kaserner bello
vas dessu~m malsalar ocl1 al.Hlra ekonomi1okaler. För sam
ma pengar, som elt enda dcpi'tfartyg kostar, kan.man cmelQ
lertid bygga kaserner med tillhörande ekonon11lokaler pa 
ett betyd ande an tal p la l ser. 
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Om del i framliden skall bl i st1 all s lr idsfal'lygcn bli sirids
maskiner på vilta p:'l. grund av utrymmesskäl cnd.asl dela t· 
av besättningama under längre t id k u nna förli:iggas och d i.\1· 
reslen av bcsättningama går ombord först när fartygen Jäm-
11<1 basen för operationer, då måste baserna byggas ut så at! 
fartygsbesättningarna kunna förh1ggas där. Man måslc fö 1· 
dc större fartygen g~l in för samma system som nu lilli.impas 
för ubtllar, molortorpedbålar och flygplan. 

En v~1g all gtt fram för all lösu dc allt mer pålr~ingand c 
svarighclcrna beträffande förläggningen ombonl svncs d~ir-f ö r v~ t r a : ' ' ' · 

J. En ingående undcrsökniug av utrymmena göres p t1 ~1ll u 
fartyg m ed förlägningsprob1cm. Därvid får man inlc in
skränka sig till alt studera dc utrymmen, som nu slå tillbud s 
för föräggning utan också möjlighelerna all OHHiis]10ncra 
fönådsutrymmcn, utrymm en för teknisk utrustning lll m 
och kanske på s:'\ sätt bereda plats för slör rc bcsiittn ingar. 

2. ::\är det efter på grundval av dessa undcrsökni ngn r 
gjorda omdispositioner kan konslateras hur många man, som 
med hiinsyn till skälig hostadss tandard }.;unna förh\ggas om 
bon1J, faststidles en frcdshcsältningslisla aYpassad med 11 ~\n
syn till förläggningsplatsernas antal. 

3. ~1ed hånsyn till den sålu nda rcdw:erade hcs~ittnin gc·n 
»konserveras» Yissa vapen ombord och bemannas inte. 

4. Scrvieegruppcr av främst teknisk personal organ ise ra s 
vid basenm - i första hand vid I-Iårsfjärdsba~en oeh even
tuella nya fredsbaser - och avses för materielvårdstj~1ns l 
ombord när fartygen ligga i hamn. 

5. Vid planläggning av flottans 011erationsbaser och vid 
basernas utbyggnad räknas med: behov av förläggnings- oel1 
andra utrymmen i land för fartygsbesättningar. Det torde 
inte vara alltför pessimistiskt att räkna med att omkring 
:30 % av krigsbcsiittningarna på framlidens stridsfartyg icke 
kunna heredas förläggningsplats ombord utan m ås te lämn a 
fartygen och förläggas i land n~\r fartygen komma i hamn. 
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Meddelanden från utländska manner 

:\Iecldelanclen fran Marinens pressdetalj. 

Amerikas Förenta Stater. 

Den 18 juli sjösattes el en mnerikanska 250-tonsubåten T l. Den ii1· 
byggd som m[\lubät J'ör ubåtsjaktförbanden och har endast en torped
tub som bestyckning. Ubåten ~ir vidare en-propellrig och har ett k.OJl
,-entioaellt framdrivningsmaEkineri. Utöver besättningen 11å 2 orricerare 
och 12. man finns plats för person«! avseeld att användas vid landsti g-
ningar. 

(Proceeclings okt. 19G~ .. I 

Frankrike. 

Den lätta franska Iu:--ssaren Jeanne d'Arc går i vinter som Yanligt pa 
Imdettlångresa. Bl a besöks hamnar i Västindien och på Sydamerikas 
yästli:ust. 

(Journal de la Marine Francaice.l 

Storbritannien. 

I Devenport sjäsattes nyligen den första enheten, Salsisbury, i en ny 
serie engelska fregatter slpeciellt utru stade för att tjänstgöra som luft· 
spaningsledare och flygdir igeringsfartyg i konyojer. 

(Proceeclings okt. 1952 .. l 

Det engelska hangarfart:-·get TRlU!\iPH gör i höst sin första resa som 
kadettfartyg. Kryssningen går till Medelhavet och ombord befinner cig 
s:otmmanlagt 212 kaeletter från hela samväldet. 

TRl'C:\IPH förfångar kryssaren DEVONSHIRE som tjänstgjort son 
kaelettfartyg sedan 1947. 

(The Admiralty news summ ery l 

»Survival at sea. » 
Det måste ansl3s s ignifikativt att två ledande sjömilitära publikationer 
- Drasse:-'s Annual och Proceedings - samtidigt tar upp frågan om icke 
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förbättringar i fa1tygens livräddningsu trustning är möjliga att åstad

komma. Samstämmigheten hos de båda artikelförfattarna li eut-comman

cler G. N icholl , R Navy och comma nd er E. Ritson, U. S . Navy är s låen

de bå d e vad gäller redogörelsen för materielens utveckling i d e båd .J. 

länderna och i den hårda kritiken av de ans/Variga m yndigh e ternas tidi 
gar e sätt att lösa problemen . 

Inl edningsvis lämna r förfaUnrna uppgift pä förlusterna unel er 2. värld s

kri ge t förorsakade av drunkning e lle r ihjälfrysnin g i vattnet. Av elen 

totala summan dödade i elen amerikan ska flottan var 50 % betingade <W 

ovanniinmcla orsaker medan elen enge lska för lustp rocenten var ä nnu hög

re - G3 %. Den iägre nmerikanska förlu s tprocenten berodde J) å att elen 

ÖYerviigand e delen av detta Janel s totalförlu ster av fmty;; inträffade n i.t 
!äga breeldgrader med relativt h ög vat tentemperatur. ~ 

Utv ecklin gen u nel er l. världskriget och uneler mellankrigstiden löpte 

ungefiir parallellt i de båda läncl ern.a. Våren 1915 kom Carleyflotten 

(näs tan id entisk med vär stanclardflotte) ut pä d e engelska förbanden 

meda n bal saflotten och kapokvästen var nyheterna på andra sidan At

lanteJJ. Under krigets gång inkom upp1·epacle frontr apporter som medde

Jade att livräddningsmaterielen var otillfredsställande. Framför allt an
fördes att de nödställda icke skydelades mot förfrysning. 

Det enda nya som framkom på det här onuådet under mellankrigstiden 

var införandet av »the floalte1· net» i den engelska flottan. Till detta 

nät var större korkstycken najade varföro det kunde användas av per

sonal som kommit i vattnet utan livbälte. Dess huvudsakliga a.nvänd

ningsonu-åde var dock att det hängande över fartygssidan med den nedre 

delen flytande ut på vattnet underlättade för undsättningsiartygen att 

snabbt få ombord även s tor a klungor av överlevande. Särskilt vid sjögång 

var dessa nät omistliga. Nackdelarna med näten var att de voro svåra 

a tt sjösätta p g a att de ofta fastnade i de av splin,t upprivna plåtarnn. 

och att de ibland snärjde in halvt medvetslösa och ytterligare förswårad e 
för dessa att hålla sig flytand e. 

I detta sammanhang lämnas en intressant uppgift om efter hur m å ng,t 

timmar medvetslöshet resp död en normalt inträffar vid olika vatten
temperaturer. 

temp eratur 
o o 

10 ° 
15° 
2.1 o 

? ~ O _,, 

medvetslö s 
1,4 

1h - 1 
2- -! 
3- 7 
12 

död 

~4.-1 'h 
1- 2 
6-8 

relativt säker. 

Både Niehall och Ritson beklagar att inte kontakt togs m ed r esp n1·g-

Yapen där man på ett tidigt sta dimn gick in för uppbläsbara flottar oclt 
Yästa r av gummi. 

4\1 

J.i:ll i E:uglancl 19:JV tillsatt kommilte rekom e nderade endas.t att nnta lPt 

carl e.vno ttar s ku lle ökas och att ett anta l s i.öne d~'lilw flottar siw li P 

flint>' i la nd som Yarand e a lltför ohanterliga. En del bal saflottar bord P 

01-J;s<~ t illföras t'art~' gen . Vidm·e fö rd ömde kommitten d e äldre Jivbälteu a 

erte rsont d e ss<~ icke sk~' dd acle naeken oc-h i<:k .e heller g~rani.erade atL 

lHtrnd et p a e n mecl vets lös höll s ovan Yattenytan 
l~örlatta rl! <l:; kritil; av s ta bernas ocl1 föt 'Yalt.niuganJas handläggande av 

trit.g·m·l! a röra l! de livräcl dningsma te ri e len är i detulj densannna: Ingen 

ll t.Vnc.ligh et var >lllHvarig l!tan äntl::l upp ti ll e lva h,·,·aer ll<tndlad e exem

pelvis u tformni ngen oell utru stn in ~?;en av en liYI'Iot.te. E:n fa~:;t sammau

halland e hand sa luutel es oe l1 vidare var sn nt<n·hetel mellnn del! mili tära 

oC'h de l! t e lu ti ska s id an bl'i sUä lli f?;l. R itson tillägger aU man in te kan 

IJH.'<iira. a1· den hJ;n iHI;a lleJ·sonal e n att den skall lw ne!g·o n l;iinn edo t ~• 

ont fiirhalland e na t i ll sjöss utan att dess <n-hete maf\te Jetlas av fo ll, 

lllRd el'fm e nh et sa att det inte h ä nd e r att liYriiddnil! g;s tnateriel SO lll endast 

prov<t t>' i en sw immin gpoo l ma~. still ve rl;as oeh kom mer u t vit fartygen . 

l~l edan num era de ledande lirlogsflottorna sedan nagra a. t· f?;iu: in för 

Iin iid<lning;; u t ru stn ing var s bärln·aft grund a r s ig pa en luft- e ll e r kol 

s.vrel;ncld e utt:tl<tde ltande lsflottorn as representant e r sa sen( SO!ll 194~ 

pil »th e ln te m at:i on a l Conreren c:;e on S>:i'ety of Lire :tl Sem> s ig tör kon

venti on e lla livräddnin_g·s bat~n och satte som et.t ovillkorligt kraY ntt far· 

lwsten m s hnll e hunna (J ri vas fram ant in gen med segel. in or ell er med 

llt e l;al!i s l;a ll .Hilp medel. Den en ge ls l; <t lärfattanon tilhigger sarkastiskt att. 

tlet e ndast i tmclant" gsfall är möjligt a tt sjösätta liYhiltar fmn ett far· 

t:v~ som vnrit u t,;att rör fie ntlig vapenverka n oeh att d et med mode t'n 

fii rhind e lse- oeh r iicldn ingst.iiin st ä r 1'örd elal;tigt att ide ge s ig bort från 

fa rtyg·ets s ist<J insi?:nalerade positio n . 

.A,·sl n tn in gsvis hävda r författarna att trots att d en uppblitsbnra mate

riPlen iil· l•o Jn]>lic c·ntd <Wh ronln1r lll~'cket liYbatsöY ningar den avgjort 

iil' att för edraga . Att den ä r stryktåli g och drit'tsiiket· ge r följand e le ve· 

ranspro v b e liLgg· J>h' l den ameriknnsl;a flottan gä ll er att den i s itt för

Ilaekad e s ldd; (den set· ut som en större svensl; resväska) ska ll kunm• 

lin stas n ed 20 m eter mot vattenytan och 4 mete r mot ett ståldäck utan 

att s lntdats. Belastade flottar och livvästa r h ar i veekor legat i rum sj<i 

ut;m att förlo ra s in bärkraft och v ida re ii.ro denna hos flotta rn a så he räJ; . 

na.d att de bä r avs'edcl besättnin g även om ha lva antalet vattentäta ,., .. 

de lni ngar är n tttenf:vllda. 

4 
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litteratur 

Berndt Hult: »EUROPAS RöDA ARME:ER ». 
Hörsta förlag, Stockholm. 

JJerndt Hult - en ung sYensk oUicer och akad emiker - h ar nylige tl 
utkommit med en bok vari han sal~ligt och objektivt redogör för utve~k
lingen i Sovjets östeuropeiska satellitstater. Han har förlagt t yngdpunk
ten t ill den militära u tvecklingen men redogör ocksil ga nska ingåenll e 
fö r den politiska utvecklingen varför boken kan läsas inte bara av den 
militärt intresserade utan också m ed fördel av den politiskt intresserade 
- så mycket mer som militära och politiska faktorer i dagens läge, t y
värr, är intimt förbundna med och beroende av van:mdra. 

Författaren berör inl edningsvis förh ålland en a inom Sovjetunionens Röd a 
arme - satellitstaternas militära förebild. Han pekat· ditr på några fak
tor e t· som är ägnade att göra denn a till ett lydig t och vi lligt r edskap i 
el en politi ska ledningens hand . Förs t il r de t Röda annens organiska ocll 
ideella samordnin g m ed det konmnmis tiska pa rtiet. Uneler å ratal fos tra ,; 
den unge sovjetmedborgaren i de halvmilitära kommunistiska ungdOJm:
organiEJn, tionenJa. Först sedan han där ådagalagt sådana militära - och 
politiska - egenskaper som anses önskvärda hos den militäre ledaren 
uttas han till officersutbildning. Den unges egen eventuella önskan att 
ägna sig åt malitäryrket tillm'.öts in gen större betydelse i samanhanget . 

I officersskolorna - och f ö också und er rekrytutbildningen - :u· 
ämnet politisk fostran av grun,dläg-gande betydelse. Varje officer i Röda 
a11nen måste utom att han ä r militä r ledare också vara en politisk pion
jär för den k ommande bolsjevikiska viirldsrevolu t.ionen. 

Författaren f ramhåller också att m_an knappast ];:an överskatta polit
officerarna.s betydelse för upprätthållandet av stridsmoralen inom Röda 
armen. Deras ursprungliga betydelse so m övervakande och kontrollerand e 
organ för de militära cheferna har sedan office rsk åren numera nästan 
hundraprocentigt är rekryterad bland övertygade kommunis ter i stor t sett 
upphört. I stället är de vid den målitäre ch efens sida ett slags pro pa
ganda- och infonnationsofficerare. Deras propaganda som da gligen ocl1 
stundligen på varje plats och i varje läge trum fas· i soldaterna ti r ocl,sa 
ovedersägligen effektiv. Deras liv bland soldaterna gö t· ju också att de 
på ett verkningsfull t sätt kan lägga upp propagandan så att den gör 
intryck på soldaterna. Författaren framhåller också vilken sldllnad cl et 
maste vara i effektivitet i en propaganda som meddelas av en som hel <~ 
tiden delar EOldaternas liv och vedemcöclor - ofta är politofficeren OC'k· 
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.. . , mili tär föregångsman - och en l)l'Opagancla som meddelas nv, hit vara 
; 'och för sig prominenta, personer f rån h emorten p[t ett tillfä lligt b e
-;ö l;: vicl fronten. Redan deras kläder och hygien so m bä r spår av ett 
·långt behagligare liv ä n frontsoldatemas väcker dessas - i de flesta 
fcdl omedvetna - oppoE~tion. Därtill komm er att deras Jwntah:t med 
;;oldaterna bli1· kort och att de i de flesta fall inte talar soldatern as sp råk». 

Fär satPllitstaternas kommunistiska regeringat· - och givetvis ocksit 
!'ö r sovjetlednin gen i KremJ - har det därför framstått som ett ange
Iiiget öm~<emål att snarast möj ligt omforma de inhemska krigsmakterna 
ef ter Röda a rm ens förebild. Vid krigsslutet 1945 gälide det till en I.Jörjan 
.1tt snabbas t möjligt bygga upp srctellitetstaternas krigsmakter. I detta 
skede mås te man. ännu använda sig av officBrare sonc tjänat orkså under 
den gamla regimen. Systemet med övervakande politofficerare byggdes 
Dclwl upp my cket snabbt under denna tid fö t· att konununis terna skull e 
rä en effektiv övervakning av den gamla regimeu s officerare - som 
kunde tänkas vara oppositionellt in s tä llda till kommunistregimen - till 
stånd . Nya offi cer sskol or grundades och officersaspiranterna uttogs en
dast bland kommunister. A1la r eglementen och instruktioner utformades 
efter Röda armens förebild. De bäs ta eleverna i de inhemska o[fic2r s
skolorna sändes till Sovjetunionen för att kompl ettera sin militä t·a -
och politi ska - utbildning. 

När satellitstaternas kommunistiska regimer 194,7- 48 började blnc1a 
sig säkr·a i sadeln vidtog utrensningar bland de politiska medlöparna 
bland b01·gerliga, agrarer och socia lister. Samtidigt med dessa politiska 
utrensningar vidtog också ett nytt sikede i den militära utvecklingen i 
satellits taterna . Icke kommunistiska officerare - t. o. HL. i lägre befatt
ningarna övert ogs av n yutbilda de k ommunistiska officerare och de högre 
befattningarna av sådana landsmän som unde1· många år uppehällit si g 
i Sovjetunionen och där· tjänstgjort som officerare, en d el rent sovjet
rysJka officerare inträdde nu också i högre befattnin gar i sat ellitstaterna s 
krigsmakter. 

Nästa skede i utveckling kom i s tort sett a tt inl edas i och m ed 'ritos 
avhopp . Sovjets politiska och militära ledning ansåg tydligen inför detta 
a.tt mlan samtidi gt med den allt mer ökade ru stnin gen av satellitstaternas 
ktigsm.akter måste än ytterligare öka det sovjett-yska inflytandet i dessa 
stat er. E tt E,tort antal högre officerare i Röda armen överfördes därför 
·till satellitsta tema inte bara för att tjänstgöra i deras krigsmaktet· utan 
också inom den politi ska ledn in gen. Många tusen lägre sovjetofficerare 
överfördes också till satemtstaternaS' an11 eer. Hm· omfattande denna 
överförin g av sovjeto.fficerare varit får man ett begrepp om n ä r man hör 
:.tt, enligt polska offi ceare som fl ytt västerut. antalet ryska officerare 

.enbart i Polen uppgår t ill flera tusen. Givetvis har det uppstått språk
· ~vårigh eter genom denna överföring av sovjetoffi cerare . I syfte a tt av
hjälpa. denna har det därför s tadgats att r yska ä r obligatoriskt sp råk för 
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alla satel li tstaternas officerare. Denls t·yska s[Jråkstudie,· har ocksil ~ t;. 

mulerats genom vremi e r och genom att r eglementen ocil ktnslitteratur 1," 

t·.vska försäljs till avsevärt reducerade priser. Unifonn er oeh graclbete <·.l;. 
ning;n· hat· ocksä niistan helt utfonnats efter rysk1 för·2bilcler. 

f•'iirfattat· en gör inget försök till bedömning av hur Dacs lojala satell it· 
stateJ'Jla s lirigsmalite1· slinlle visa sig· vara i en ev entuell kouflikt rneJJ ;111 

öst och väst. Men det föt·hällandet att nästan a lla officerare ft·ån tl •e 

gamla regintel'llas tid antingen är uti·ensade e ll er avskedade eller . i d e11 
man d e ännu ih i tjänst. efl'ektivt övervakade. pekat· Då att de blir So y. 

jet~ i)' cliga bunclsföt·vanter Fönys'kningen av elen politiska n('h militii r" 
ledningen föt·sv;har .in ocl;sa alla »avhopp» efter modell Tito. Därtill 

kommer att man i elen man man infört allmän viixnp lik t inte inkallar 
sildana som l;an tänl;as vara motstå ndare till regimen Sönerna till cl re 11 

Pillila illtelligentsiclan ä1· därför utestängda från militärtjänsten. 

T-Jur Sovjet hecliim er satellitstatenlas pålitlighet k"n man miijligen r" 
en uppfattning om niir man lii~er hm· de elen sennste ticlen i allt stön·•· 
utsträcl;ning börjat tillför>l dessas krigsmal,ter modern l;ri?·smatel'iel. JVI o. 

cl e ma str icl svag·nar och reaUyg :.tv samma typet· som Sovjet själv anvii n· 

der h nr i >lllt stön P ut~ tri1ckning börjat tillföras wtelli tstaterna det ~w 

na ste aret. En saclan materielförsiirkning skulle l<n aDpas Sov.ietregeringo~11 
som i saclana sammanhang brukaT visa stor försiktighE'i. - göra o1n 

elen inte satt inne med hetryggande garnntier för satellitstat.et·nns obrotts 
lig" lojalitet i hiinclelse av en konflikt. 

Vilket förbund som sedan kommer att visa den stöt·sta sl~' rkan 

Sovjets militärunion med statellitstaterna eller cle västliga clemol<ratierna s 
f ri villiga samverkan i At lantpakten -· därom kan man yäl tvista Jl\ P II 

lmavpast f a något sv m· på i el ag - måhända kommer fra m tiden aLt g <, 
oss s va r et. 

K. R. Perhusen . 

Jane's Fighting Ships, vars 55:e årgång nyss utkommit , kommer som 

nlllligt rnecl en fullständig och cletal.ieracl uppstä llnin g- övm alla marittfll ·s 
iit·logsfal'tyg. För dett.a borgar bl a omkring 2.500 bilder och s l;isser, vn r 
a,. över 600 ä ro ll)' a för denna årgång. 

Vid studium av cle olil;n marinernas nybyggnadsprogram märker m" 11 

att cle viist-allientcles ma!'inet· icke äro förenull för en rr.vbyggnad . so111 

!;an vidma.ktlui ll a cleras flottor vid elen nuvarande styrlwn. l stället r iir· 
:Udnu; cle olil;a f:utygst yperna snabbt. Stora fartyg nybyggas iil'erhuv ud 

taget inte alls. Undantag härifrå n utgöt· USA. som avser att påbörja e t t 

.iätte-hang-arfartyg på (>0.000 ton varje är så att uneler är;m 1 95:> -~G~- t i> • 

d)'iika skola tillfönts flott:ln. l Frankrike planerar man byggancl'"t '"' 
en l;ryssare, vnrjämte en l;r.vssa r e. ~om Jlåbörjndes före kriget s 1.,1rt i1 r 

fiirdig. De två holländska kryssat·na från förluigsp rogr:llldlW.t h<1 jnst 

l!iir.ini sina provtm·er och. i USA har en lu·yssare från kri.c;sprognllllnHet 
tärdigställts som chefs\fartyg för en operationsgrupp. lle fen1 amerilmnsl;a 

srnä k r yssarn a , som benämnas ».iagareleclare». lm färdigst.iillts oeh ;lt
ndns ton e cle fyra mindre kunna rubl'i cet·as som myckd stora .iag·a ,·e. 

p;i.rmecl äro alla kryssarnybyggen faktiEkt redovisade . 
Tyngd [Ju n k ten rör el e väst-allierades nyb.vggnaclet· ligg<" r em e ll e t·tict 1l~t, 

ubåtsjak t ocll 1ninsvepning. St01·britat1nien tn·iinll' sig t'n1n1 genom en 

rlifferenti ering av !'regatten [JU fyra tyDer: en som ledM e l'öt· .ial;tfl-'· :~. 

en med tonvikt p;l, 1\tftvärn och två !'ör ubåtsjakt -- elen ena snal1hare 

odl clynue. den andra långsammare oclt billigare. Holliintl:~nln l>v."get· en 

jagar-liknande t.vp pil 2.1G0- 2.4 50 ton med :12-::G knop s l'art. l (' S. \ tör· 
siiker man bihehäli<I en jagartyp p[t 2. ~ 50 ton med re lati\'t ~~ · ag artill ~o ri

odl torpeclbestyekning, wnnolikt till förmån [Ör uil~tt.sjr!l;tllest)'"l;ning. 

oc:ll clärtiil en tregatt av konventionell t)' Jl som mönster l'iir t't·amtirle~ 

n1assfabl'ikati on vid eventuellt krig. 
Det iir ePclast beträfl'ancle minsvepare. som de dist-alliei·acle !;unnat 

J;omma fram till mass t'rmnställning. övet· 200 ntinsv e[Jm·e iit ·o s>llunr.la 

uneler byggnad och i en del fall redan färcligstäilcla. De äro av tl.,l t)•

pel·, en pä <:75 ton tör minsY evning utanför l;usterna och "n på 1011 ton 
"v sedd !'ör hanmar och noder. Det finns även en mindre tv p p a :\0 t mi. 

Samtliga minsvepare äro träbätar (t.vä av elen s istniimncl" t)'[l81l ii.ro cl<wl; 
a1r plast). 

Sovjet synes 1'01·tsät!:t med utbyggnaden a'' sin 'n otta och lilgger hu
vudvikten vid ub<itsvapnet. men törsummar däl'lör icl;e io')' SSare (d,en 
n va. Svenllov-t)'pen uppges om f a t ta 6 it S f a r tyg). jagare o <:Il PskorttHr t yg. 

Atomril'ift på ubätar kommer inom kort att bli ver ldigiH;L. Två atom

drivna llbi\tat· äro under byggnad i Amerika ocll elen första l> e räl;uas sjö
sättas 1%4 , val't'ör man karL gissa på att elen tä1·digstäLles under 10:'if; 

e ller· l~lGG. USA planerar även atomdrift för näf(t>t av dc, h~ngartdt't)'g. 

~om skall paböt'jas inom de närmaste å r en. 
Robotvapen äro även under infönmcle ombord u lartyg. 111en cl>ir il«r 

nmn knap[Jast kommit över experimentstadiet. Ameril;auet'IIR pröva robot· 
v aven på olika typer a v fartyg såso1n ln·yssare·. u bä ta .r, hanga rfal't~~ g 

111 fl, men vart utvecklingen tende rar ilr s v årt att avgöra. Fighting Ship >' 
visar bilder av två olika ty[Jer av ubäta1· föt·sedda m8cl roilotvapen i en 

vattentät behållare. Den ena ubåtstypen har en stattban a li':r e n robot 

ka ll ad »Loon» , den andra är bestyckad med en 24 m i(\Jlg rol>ot. »Regu
l.us», som uppgives ha en fart av c ::~ 900 m / sek och en skottYid :.1 Y 
<::a. 125 km. 

Spänningen mellan öst och väst kan visserligen s:pf1ras. clä man ~tu

derar Jane's , men man kan lugnt säga att det är långt kvar tills elen 
k n I min era t'. 

A, K. 
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John CresweJJ: Gener·als and Admirals: T he 

Story of Amphibious Comma nd. 

1\:rigshistori ska s tudier ha alltid O<;h det med rätta, ansetts nödvändi "· 

för den , som vill skaffa Eig kunskap inom krigskonstens områden. ~·• 

Med krigshi storia aYses da oftast studiet av gångna ticlers strategi od, 

taktile där väl s trategie n är den vetenskap, varest lärdomarna och grun d 

pnnctpema fr[m fordom bä st bibehiUla s in aktualitet. Inom taktiken si; ,. 

jll fran en tid t ill en a nna n stora förneJringar p g a elen tekniska u
1
. 

\'ecklingen och atskilli ga av dess lärdomar bli snabbt förlega de. 

Ett omracle inom kri gshi stori en , som kanske ej h e lt ägnas det studiurn . 

det Yore värt, ät· organisationen a v krigsmakte rna och då i synnerhet 

dessa s ledning~-organ. Ehuru n aturligtvis även här den tekniska utvecl<· 

lingen åstadkommer avsevärda fö rändrin ga r . är det vid utformandet '" 

en l'ri gs makts ledning i stor utstrckning d e r ent mänskliga faktorerna 

som blt utslagsgwande, och människan har i hög gTacl förblivit d ensam m·
1 

unel e r sekl ernas; gång. 

K rigförin gens metoder växla, men kraven på lednin gens befä lsutövnin g. 

samarbets- och organ isat ion s förmåga stå i m å nga avseenden oförändrad • 

gen om tiderna. 

I våra dagar ha särskilt samverkan s problemen accentuerats. För de
11 

som är intre~ISerad av dessa frågor , blir d en studie över lednino-en a , 

amfibieför etag i brittiska historien som gjorts av Captain John c1~eswel l. 

H. . N . sä llsynt givande . Han s bok Generals and Admirals; the Storv o t 

Amphibiou s Command, behandlar på ett lättläst sätt de problem, .son 

uppstallt såg vid organisationen av ledningen föt· brittiska r ikets amfibi P 

ope rationer ft·ån f emtonhundratalets attacker mot Ca di z fra m till tj u

goncle _sekl ets en01·ma överskeppnings- och landstigningsföreta g. 

Det ar åtskilli ga amfibieoperationer av intresse som Creswell behandl ar 

d_e fle sta britti s ka ft ·am gånga r, m en också en hel del. vil ka u tgöra mörl;;
1 

SJC!or l den brittiska l< rig;shi stori ens blad, t ex Da rda n ellfö1·etaget 19J. !"
1

_ 

Ehuru han har åtskill igt att förtälja om företagens taktiska uppläggniu ~ 

och genomförande, är det de olika lösningarna av samverkansproblem p1, 

inom ledningen som. intt·esserar mest. 

Creswell söker h är också att ge den poiitiska och sociala bakoTund PJ < 

till de olika system som rwövats under seklemas lopp. " 

Den tradit ion ell a bl"ittiska organisationen av ledning 3n för amfibi <-' 

företag var att man h ade t\·å sidoordnade chefer. som var för sig infi i1 

elen politi ska ledningen va r ansvariga fö r resp. la nd- och s jöoperatione n 1
,, 

och för det gem ensamma r esultatet. 

P å 1500-talet saknade e n befälhavare den moderne chefens talrika O(" ], 

e1tarna sta b. Följelen bl ev att d en militära kutym en krävd e r~tt krig-sra!l 

hall s m ed de unclet ·J ydande befälhavarna för e vm-je viktigt avgörand (· 

[)it vid amfibieföretag ofta lant- och sjömilitära synpunkter kommo att 

st<~. stridande mot varandra inom krigs råd en blev följd en a tt de hög-sta 

11etälhavarnas handlingskraft försvagad es och att h ela företag uppgåvos 

utan att allvarligt syftande försök till framgång utförts. 

Genom s tändiga misslyckand en kom krigs'rå dsinstitutionen så smAning

onJ i vanrykte och försvann därför nästan h elt. 

Systeme t m ed två s idoordnade chefer , bäda ansvariga för det gemen

sr11nma. r esultatet , k va rstod emell ertid und er å rhundradena ända fram 

till andra världskrige t , då det huvudsakligen var två faktorer, som gjorde 

att man gick in för »Sur;reme Commands». Den ena var att tillkoms ten 

av fl ygvapnet wm en självständig för svar sgr en komplicerad e probleme t 

och d en andra var amerikanarnas ins tä llnin g till frågan. 

I bokens intressantaste kapitel. det sista, utvecklar Creswell sina syn

Jlll!1lder för och emot den traditionella engelska och den nuvarande or· 

ga nisatinn en av ledningen för med varandra samverka nde s tridskrafter 

f r1m olika försvar sgr enar. 

l\1an frappera s av att den organisation m ed »Supreme Commands», som 

viistmaktema numera tillämpa, a v tydligen åtskilliga brittiska militärer 

e.i ans es vara den så självklart överlägsna, som väl h ä r i Sverige ofta 

an tages. 
\rid studiet av föreliggande bok framgår klart hur viktig viljan till 

sumverkan är. In gen organiEia tion, hur s kicklig t uppbyggd den än är, 

kan fungera. om ej dess ledande p ersoner äga förmåga att sätta d et ge

mensamma mrtlet före särintresse och prestigesynpunkter, medan å a ndra 

sidan äYen svårartade organisatoriska brister kunna överbryggas om samt · 

li g- versonal besjälas av segervil ja samt förtroende för och samarbets· 

l"i!ja med sin a kolleger fr ån a ndra försvar sgren ar. 

C.-A . von Braun . 




