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1. Valdes lill föredragande i vetenskapsgrenen minvä
sende för 195-1-1955 ledamoten Hultin med ledamolen Stade 
som suppleant. 

2. Beslöt Sällskapet på framställning av ledamoten Seg
rell att 195L1 års revisionsherättelse skulle få avgivas vid 
sammanträde i april 1955. 

3. Föredrog ledamoten ödman årsberättelse i vetenskaps

~re1_1en torp~.dväsende för år 1.953- 54. Till föredraget voro 
lllbjudna offleerare och vederlika från armen, marinen och 
flygvapnet. 

I\arlskrona den 12 januari 1955. 

SVEN FORSBEHG. 
sekreterare. 
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Sjökrigets minsta gemensamma 

dividend - och den största. 

Utdrag ur årsberättelsen 1954 i vetenskapsgrenen 

Sjökrigskonst och Sjökrigshistoria :w ledamoten 

EDEN BERG. 

Den tekniska utvecklingen - här tagen i dess vidsträck

taste bemärkelse såsom dc fortlöpande framstegen inom 

alla konkreta vetenskapsgrenar - präglar i hög grad all 

mänsklig verksamhet av i dag. Denna utvecklings speciella 

kännemärke är specialisering. K1 någorlunda fullständig 

överblick över ett verksamhetsområde, som tidigare med re

lativ lätthet kunde behärskas av många, ~ix nu förhchälle t 

ett ringa fåtal intellektuellt särskilt väl utrustade. Alla för

sök att vidga lamskapssfären är en kapplöpning med tiden, 

vilket torde vara bittert välbekant för envar, som. haft an

ledning att taga en utbildningsplan eller någon annan form 

av kunskapsmeddelande i närmare skärskådande. 

Det sagda är icke minst tillämpligt på sjökrigsvctcnska

pen. Jämväl inom Kungl. örlogsmannasällskapet r :'hlcr se

dan länge en form av specialisering, i det åtta vetenskaps~ 

grenar tilldelas var sin föredragande som dessutom »ma ~ 

honom åliggande årsberättelse behandla vetenskapsgrenen 1 

dess helhet eller del därav». 
Årets föredragande i sjökrigskonst har tagit sig or~\(lct 

före, att söka den gemensamma nämnaren fÖl' alla sjölerigs

vetenskapens fakulteter, att söka ge en översikt över de•l 

faktor , föru'tan vilken ingen årsbcrättclise i någon velen

skapsgren vore att avgiva - nämligen människan. 

Då det förvisso vore en helt övermäktig uppgift att prcsl:.'

ra ens en ytterst summarisk överblick av vad man numera 

tror sia vela om det komplicerade väsen , som benämnes 
ö 

. 

Homo sapiens, har föredraganden med stöd av sm ovan 

citerade stadgeenliga rätt alt behandla endast »del därav» 

sökt lämna en redovisning av vilka landvinningar som efter 

andra världskrigets slut gjorts på Jnänniskokunskapcns om

råde enkannerli aen ur sjömilitär synpunkt och vilka kon

kreta resultat, so~n i svenska flott an kunna påvisas av denna 

ökade kunskap. Till detta har anknutits n ågra egna fun-
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dcringar om utvcd:lingstcndenscrna på detta områ de och 

m ålsättningen för tendensernas inriktnino·. 

Det ä_r framförallt en del av dessa fund~~·ingar, som i f rag

mentanska utdrag återgives i det följande. 

Till en början k an konstateras, alt intresset för m~innisko

kunskap avsevärt stegrats under och efter an.dra viirldskri

gcl, Oi}llllaJ~ mäler intrcssct_genom omfattningen av litteratu

ren pa omradct. Det nya },nget h ar genom sin to tali let - e l! 

~.nod~n:__t _slag01:d, som rcc~an .förlor?-t s~n udd - i högre gr ad 

an tlllf ou~e slalll medmannzskan 1 blickfältet. Psykologin i 

alola dess fo}plc.~· syn.cs n~~d andra ord ha blivit velenskapen 

pa modet. l.):Yal'l · _forctradcs c.lock dc militära aspekterna i 

den psykaiogtska hltcralurcn till ävenägande elden av Jand

b~mdna -~ör att inte s~iga infanterisliska arbeten. THl lands, 

pa s~agfalten vunna crfar~nh.ctcr och ur dessa dragna slut

lechun.g~~· kunna emellertid mlc annat i.in i mvcket rrrova 

drag ~1llam~Jas p~l fartygsl~esättningar. Yisserlige!l iiro d~ cL~ 
menta_ra 1nansk~1ga rcaklJOncrna - främsl under stora p tt

fres lmngar - bkartadc oavsett om. individen eller gruppen 

trampar ..Jandb.acl~~n eller ett. fartygsdäck. Men en faktor , 

s~.m ar Y::~sc~1t1Jg for soldaten till lands, nämligen cnsamhc~: ::; 

kanslan, ar mte lillnärmelsevis så dominerande ombord. 

~n vetenskaplig grundad analys av mänskligt hclecnde

mo~1-~tcr u;1d~r krigsförhållanden ombord vi:intar sålunda 

alltJamt ya sm författ.arc. Kan detta hero på sjömannens 

~egcn~lan~ka ko~1scrval1~m eller har det sin grund i alt prob

lC!lls la Umngcn m le vant su pockande? 

o Yiclarc l~au n~an - med ett vi.<lst beklagande - fastslå, att 

sa.~lana vascnll_I~a l?roblcm som stridsmoral och disciplin 

s~.allts under offentlig debatt i så stor skala, a t t dc mil i tära 

rosterna dränkt~ i en kör av kvasivet enskapliga shimmor. 

Dessa l~ a trott s~g veta allt och icke ens aktat för rov att in

svepa ~m~ ofta mfama anfall på yrkesmilitärerna i den alle

na sahggorande demokratiens skyddsmanteL En klen tt·5st 

är, att utYccklingen i vårt land i delta h i.i nsecnde h ar fö ljt 
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i slorl sc ll samma kurvatur som i m ånga västdemokratier 
och icke minst i Amerika . Men nu synes pendeln svänga till
baka och väl är de t -- de t ~ir h ög tid , att dc, som skola b ä ra 
ansv;nc t för disciplin en när d el gäll er allvar, ock så f å r b c
st ~imma formerna för dess grundl äggande under fr cdsul-
bild i1 il ~gc n. 

Föresprå karna fiir d c fria disciplin ~i ra formcrll a unde r de n 
fr cdsmössiga utbildningen h a gjor t sig sk yldig• till tvf1 gro
v a fc lsk a ttningar; d els ha dc ö ve rska ltal gem e ne m a ns inne
boend e sjålvdisciplin b aser a d p~t p a t riotism, frih ;; lsbirlck 
och a llmå n karaktärsd anin g, d els h a dc und e rsk a ll a t h å rd
ll c lcn oc h p å frestninga rna unde r krigsförh å llnndcn. Yi k a n 
v a ra fö rsy ne n djupl tack samma, a tt vi ick e b ehöv! !Je la l:l 
e rfaren hetern a med svenska liv. D el vore brottsli g t att inlc 
m ed uppräckta bänd er moll aga och p å svenska förh El llan
den lilbmpa ulland e ls dyrköpta rön. 

D c svenska statsmakterna h a var it lvhörda för männisl~t) 
kunskap cns frammarsch , vilke t avs p eglas i den stora 111 ä ngd 
offentliga utredningar som föranstaltats p å de tta onm"d c. 
Som e nst aka cxemvel kunn a anföras: 1\J.!5 å rs militärnlre d
nin g, Förband och bygd , lVIililärpsykologi och p ersonaltjänst , 
Psykologi s]d försvar m fl andra hånförliga ~is e n till andra 
depart em ent än försvaret men å ndock av militär räckvidd. 
D c flest a av dessa utredninga r och på basis av d esamma 
f a ttad e b eslut avse å tgärder p å lå ng, ofta mycke t lå n g sikt. 
Som ett ytterligare exen1p cl kan nämnas den nya kun gö1·cl
sen angående tim- och kursplaner för sjuårig folksk ola. D en 
k an förefalla att ligga utanför vetenskapsgren en sjökrigs
kons t, m en den utgör trots allt eller kommer att utgöra de n 
grund , p å vill,:.en floHan skall b ygga utbildningen och rl a 
ningcn av sin personal - j varj e fall dess fl ertal. Kan den 
- äve n ur militär synpunkt - rätta och önskvårda karak
tärsda ningen bättre än hittill s grundläggas i skol a n, så :tY

lastas försvarsmakten delvis frå n den f n övermänsklig;a 
uppgiften, att samtidigt m ed en specialiserad och omfatta n
d c militär- och yrkesutbildning jämväl dana självdiscipli-
n e rack svenska män. 

Detta återför oss till fr å gan om den inneboende själv-
disciplinen hos den unge svenske mannen. Utifrå n föredra
gandens färska men tyvärr icke alltför djupgående crfarenhe-
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ter från Y~rnpliktsskolan är den svenske vnglingen av i dag 
i ge1~omsmtt föga självdisciplinerad: hm; vet för litet tro~· 
för htet ~ch hoppas för litet. Han har inga ideal eller , ;tterst 
banal~ sadana, men som motvikt till dessa negativa ·kvali
teter ~L· l~an ytter~t formbar framförallt under den korta 
m~I;t .~amhgen kaohska omställningsprocessen från civilt till 
rmhtart. Denna process har av fackpsylcologer tillmåtts en 
~~.or . b~tydelsc ocl~ många välvisa röster ha manat till stor 
for.sikll gbet .med aberopande av risk för mer eller mindre 
latmskt b.e nm~1nda ko-mplex. Förc<lraganden har kommit till 
de_n upp.~atl~1IJ~.gen, att omställningsp~·?cesscn icke åt· p lt 
mms~a satt. snu':~tsamt utom vad betraffar rena trivialiteter 
att nago1} nsk for komplex icke föreligger och att ju snabba~ 
re och harda~·c den genomföres, desto mindre smär tsam blir 
den. Dett~ galler det absolut övervågande flertalet. Undan
tagen utgores av det ringa fåtal som a priori äro behäftade 
med l.~omplcx eller obalanserade och som ändock icke nn
~ler f?rsv~rsrnaktens eg~.d la~.nna återfinna personlig cllc l' 
samhall.elig cba.lans. Tyvarr foreter antalskurvan för denna 
k~te~o r~ en .arhgen sakta stigande tendens, men antalet är än
d.~ sa forsvmnande litet, att det icke får normera formerna 
fo!· _f~crtalcts omhändertagande eller i första hand motiv~r;t 
tmhheombudsmannens existenstbcrättiaande. 

.. Detta är ~.ö~·~~sso icke någon ny och ~:evolutionerande upp
tacld. Det .. at . aven uppenbart , att den ovan rekonnncnd~
rade omstallmngsprocessen icke ensam kan tillförsäkra flot
tan ~tt full.W>tt människomatcricl: omställningen måste f5i
v.etvi s fulHolJas och byggas på under hela tjänstetiden. JV(~n 
fo~·edragande anser denna procedur så betydelsefull att sär
~~~Ild omsorg. måste ågnas åt att utvälja, utbilda o~h fram
forallt entus~a.smera de~~ be~~lspersonal, som blir salt t i Il 
c~~:ta ~nal~tpallgg~nde. varv. A :c1~ den grundläggande mili
taiUtbildnm ge?~. b01: bh en spcc1ahkt med höga krav p å pct·
s~.nalens .l~vahhkatwuer. Framförallt beträffande offiecrar c 
bor skoltJansten utgöra etappe r i karriären för dem som ]n 
fallenhe~ hä.~·fö_r ocho icke endast vara ett »nödvändigt onl>;, 
som rutmmass1gt maste genomlidas andra officcrså rc t. 

. Ino. ~.~~ inolrcssesfären människo.kunskap tilldrage t· sig ] c .J <l
Len , fOLegangsmannen av naturliga skäl det största intresse t. 
Omplanterat p å militåra förh å llanden är ledarskape ts do-
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minans liklydig med behilskårcns kvalilel. I den offontlisa 
debatten och - tyvärr - även hos en del milihira instanser 
finner man emellertid stundom en något grumlad uppfatt
ning om vad som konstituerar en ledare. \'issa, i och för sig 
nödvändiga eller önskvärda, konkreta ledareegenskaper så
som teoretiska kunska11er och yrkesskicklighet .m fl givas en 
framskjutande placering, medan andra väsentliga kvalilctcr, 
sådana som kullur och människouppfattning. förbigås -
måhända gcnmn sv~trighctcr att exakt definiera detta ogrip
bara något, som lyfter en ledare över mängden i kraft o. v 
hans inneboende resning. Det synes föredraganden vara på 
Liden, att clt försök till definiering av dessa egenskaper gö
res, varvid Lermen »entusiasmerande» inte bör saknas, och 
att dessa definitioner införas i debatten om det mil i tära 1c
clarskiktcts framtida status. 

I den rika flora av slagord, appeller och konccnlrerade pro
gramförklaringar, som i våra dagar serveras mänsklighct~n 
på löpande band av mer eller mindre ideella enskilda eller 
sammanslutningar, är det för den enskilde ytterst lätt att 
förlora sinnet för proportionerna. Mängden av slogans har 
i väsentlig ulsträclming börjat innnuniscra indi\iden. Att slå 
dövörat till har blivit en sund och naturlig reaktion. V nrje 
ny ide måslc därföt· taga den moderna rcldamk.onstcn s och 
masspsykologiens hela arsenal i sin tjänst för att över hu
vud kunna nå utanför elen trånga kretsen av idekläckarens 
närmaste anhängare. Denna ideframbärande arsenal mftsle 
tnccl nödvändighet b es tå av enkla, lätthanterliga och rakt på 
sak gående vapen - nutidsmänniskan h ar inte tid alt lyss
na lill lång argmnentering och har i stor utsträckning vant 
sig av med att tänka konstruktivt. Allting blir henne serve
rat i grovt tillskurna men lättsvalda stycken. 

Det synes vara en angelägenhet av vikt, att militärväsen
dels m ålsmän, dess ledarskikt, i sin egenskap av företrä
dare för landets - jämte skolväsendet - största människo
omhänderlaganclc institution inte ge vika för det lidens tryck 
som obönhörligen robotiserar människan och red ucerar hca
ne till clt hålkort, en medborgarbricka eller ett skcppsnum
mer. Individen håller på att förlora sin hemortsrätt i sam
hället. Det vore paradoxalt men kansl.;:.e inte helt otänkbart 
om han kunde fortfarande känna en viss hemortsrätt inom 
:k ri gsmaktcn. 
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Vad gor man vid Värnpliktsskolan? 

» Då skägget först börjat spira äro alla tjänliga till 

strid, även därför att ungdomen är glad och lätt till 
att springa och löpa eller simma, och snarheten är 

mycket nyttig för en god stridsman». 
(Biskop Peder Månsson, 1500-talet.) 

Av Kapten B. BERGMAN, 

.. Ovanstående !råg~ har ställts till !nig vid ett flertal till
fallen m; der mm l J änstgöring vid Värnpliktsskolan de tre 
se~1astc aren ?ch eftersom j ag förmodar, att den bero t· på 
mmdrc god kanne~~om om v.erk~amheten vid Flottans ifråga 
0~11 .elevantalet ostorsta utbildmngsanstalt, vill jag här dels 
f?rsok~ svara pa frågan, .dels följa redaktörens uppmaning 
till offiL.:c1·ure oc~ v~de.rhkar at~ utnyttja Tidskrift i Sjö
väsendet som sprakror 1 ett fall som detta. 

Rekrytskola - lwvuduppgifl. 

!lottan tillde~as årligen ungefär 3.000 högst civila uno:a 
n~an, Ts_o~n l~r-akt:skt taget smulliga ~enomgå rekrytulbildni~g 
Vlod \ m,npllktssl-...~!an. Gudskelov sa komma inte alla 3.000 
1Ja en ~an.g, utan aro uppdelade på 5 olika kontingenter, där 
d~ s l~ JU h- och november-kontingenterna utgöra d-e förhopp
nm~sfulla ungdom~~> som uttagits för utbildning till under
befaL Gemensamt for alla kontingenterna är emellertid ,1tt 
der~s rekrytskola omfattar den mycket omdiskuterade tids
penoden ~v 5 veckor - inklusive elen tid , som åtgår för 
den ~1o~ sa omfattande personaluttagningen varom ~mera i 
Jortsattmgen. ' 

Vad kan man då sätta som utbildningsmål för denna 5-
veckors rekry!skol.a? J~· svaret återfinnes som. sig bör i SRF, 
mer~. sanunanfattnmgsv1s kan det uttryckas på följ ande enk
la satt: 

" G~ eleve~'IW en sådan ~il i tär ryggrad, att den förhindrar 
sava[ a_ndlzg som kroppslzg kut-, svank- eller krokrygg lm
der. ,;mnst rester~ av vederbörandes värnpliktstjänstg6ring f 
... 1\lm:ga .. ~1eta diskussioner i skolledningen ha förevarit så

' al pa t]ans1terum som i samband med "taktiska groggar" 
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angående hur den pedagogiska linje skall se ut, som kan 
leda till detta mål och i princip kan vi nog anses vara ense 
ont att det finns bara ett sätt an lägga en stabil grund till 
blivande örlogssjö män: 

Håll p:l de militära formerna i ur och skur samt börja_ 
m ed hårdkörning redan på inryckningsdagen och låt tempot 
sedan accelerera i möjligaste mån intill rekrytskolans av-
slutning! 

Nedanslående detaljer utgör en liten provkarta på de 
p unkter nyssnämnda pedagogiska linje i huvudsak består av . 

1. 100-procentigt utnyttjande av övningstiden. 

2. Hälsningsplikt för samtliga elever dygnet runt inom 
skolans område under rekrytskolans första 3 veckor. 

;·). Absolut krav på snabbhet vid alla uppställningar. 

1. Hengöring på gränsen till pedanteri. 
5. Hårt drivna exercispass - helst förlagda till dagens 

sista timme, eftersom en trött kropp förhindrar många till
fällen till synd under permissionstid! 

6. Väl tilltaget utegångsförbud för åverkad kronoperse
del o s v. 

Ovanstående exempel kanske bibringar läsaren den upp
fattningen, att skolan drivs efter rent p~·eussis~t mönster, 
men så är absolut inte fallet. Genom att vid speciella kurser 
och i övriga sammanhang bibringa skolans instruktionsper
sonal den rätta förståelsen för utbildningens mål och medel, 
har man nämligen lyckats komma därhän, att den hårda 
s lilen är kombinerad med en påtaglig kamrat- och laganda 
inom. instruktionsgrupperna. 

Personaluttagningen - elevernas fördelning till yrkesgre
nar och i vissa fall endast yrkesavdelningar - är en utom
ordentligt viktig detalj under en rekr_ytskola. Den inle<.~nings
vis citerade militärt intresserade biskopen Peder Mansson 
insåg redan han att " . .. Det folk, som långt o~h högt ~~-, 
duger till strid, om än likväl händer, att smatt folk ar 
oft'a starkare och djärvare . Fiskare, fågelfängare, apotekare , 
v iivare och alla d e, som lätt hantverk bedriva, som. kvinnor 
tillhöra, skola aldrig uttagas till strid, utan hellre tages sme
der, timmermän, slaktar e och jägare. D e duga till örlig, och 
av deras dr istighet avhänger r ike ts välfärd och seger. Och 

man bör ej välja dem, som kunna svärja stora blodiaa eder 
och skräppa med stora ord och slå ihjäl femton när:de äro 
druckne, men ni.i.r det tarvas, hava harhjärtan I;är de skola 
bruka nwndon1 . . " ' 

Skolfl!1s per_sonalut_Lagnii~gsofficer och dennes medhjälpare 
arbeta mte direkt efter biskop Månssons anvisningar, även 
om mycket av vad den krigiska prelaten skrivit i ämne t 
fortfarande äger aktualitet. Numera placeras eleverna i yr
kesgrenar efter moderna metoder. Under rekrytskolorna _ 
i sy1:nerhet fö~ m~derbefälsel_~verna - pågår en intensiv 
t_es:n~ngs-, u l~ragnmgs- och lakarundersöknings verksamhet. 
Svanghelen for personaluttagningsdetaljen är inte att ldas
sificera eleverna som signalmatroser, hydrofonmatroser, 
kocl~ar, el?are o. s v utan ~len. ligger i konsten aH uppfylla 
Chefens for Inannen kvantitativa krav i detta avseende. Ma
rinledningen tillställ~r nämligen i god tid före varje rekryt
skola personaluttagi~mgen. en förteckning över antalet man, 
som skall uttagas hll vaqe yrkesgren. Att det seelan i den 
aktuella kontingenten finns endast t ex 30 unga män, som 
ha de erforderliga kvalifikationerna såsom radiotelegrafister 
o~h marinledningen "beställt" 50, ja, det är persoi;aluttag-
Jungens bekymmer och inte marinledninoens! ' 
N~.~ ei~ rekrytsl~ola lider mot sitt slut, är~)ersonaluttagning

en fanhg m:d ~Itt arbete och eleverna få då vetskap om 
vad de uttagits hll. Trots alla besvärligheter- i första hand 
P g a atl elevernas egna önskemål inte alltio rimmar med 
person al~tttagningsdetaljens - visar det sig då i allmänhet, 
att ?etalJen lyckats i sina ans,trängningar: den efter tillkän
na_givandet {l personaluttagningen anordnade "klagomuren" 
bhr oftast förvlmansvärt litet frekventerad. I stort sett kan 
mm~ nog säga, at~ minst 90 procent av eleverna äro nöjda 
I~te{l res~llatet, nar de efter avslutad rekrytskola fortsätta 
l!ll de olika yrkeskurserna. Som konkret exempel kan näm
n;ts, aH ·132 elever av förra årets julikontingent uttogs till yr
keskurser vid \'ärnpliktsskolan oeh av dessa ha vid yrkes
k.~lrs:rnas avslub:ing endast 5 elever omplacerats på grund ay 
forhalla1:den, vilka p ersonaluttagningsdetalj en möjligtvis 
kunde forutsett i samband m ed den direkta fördelningen till 
y~kesgrenar. Detta tyder skolledningen, dels som ett b evis 
P~l a~t personaluttagningen gjort ett gott arbete, dels som 
ett v1t lnesmftl om god uppfattning fr ån många elevers sida 
-- de ha, utan att klaga, fogat sig i vad som bestämts an
gå ende deras vidare öden under värnpliktstjänstgöringen. 
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En absolut positiv detalj i utbildningsarbetet förtjänar att 
påpekas. Tidigare h a r den i SRF föreskrivna prövningen 
med en rekrytskola följ t de konventionella reglerna för hur 
en dylik prövning skall äga rum: högtidliga förhör med gigg
kläden och examensnervösa såväl elever som. instruktörer. 
Delta förfaringssätt har numera frångåtts vid Värnpliktssko
lan och ersatts med en momenttävling mellan grupperna: 
spr[mgmarseh med fältutrustning, skjutning, knopslagning, 
brandtjänst, rodd, snabbvisning av gradbeteckningar och far
tygssilhuetter m m. Man har på de tta sätt velat åstadkomma 
en uppvisning i vad eleverna verkligen kan prestera. Täv
lingen har blivit utomordentligt populär och redan under 
en rekrylskolas första vecka kan man finna energiska in
.s lruldörer, som har klarlagt målsättningen i detta avseende 
för siua clc:ver. Förfaringssiitlet lwr dessutom för skollell
ningcn f~· llt 'iitt egen tliga ändam;H - alt ge en bild :w vad 
cievc ;-n a verkligen kan. 

J'rkcskw·scr. 

lJugdör en tredjedel av de tidigare nämnda 3000 unga 
Jn ~innen Jå vid Yärnpliklsskolan även lägga grunden till sin 
kommande yrkesskicklighet. De genomgt\ nämligen en unge
hir G veckors "yrkeskurs l a" i omedelbar anslutning till 
rckrvtskolan. 
D~t är framförallt maskinavdelningen, som utbildas men 

kiYcn signa lm atroser, sjukvftrdare, hovmästare, kockar, tor
p edhanlserkare och skeppshantverkare förekomma i kurs
planen. 

En slor och tre små avrustade minsvepare - "Värnplikl s
skoleavdelningen" - ha förtöj ls i stumholmskanalen i de t 
vällovliga syftet att tjänstgöra som utbildningsplattformar 
för i första hand maskinavdelningens elever. Tidigare be
drevs endast den militära samt den teoretiska delen av \T

kesulbildningen inom Yärnpliktsskolans råmärken, då där
emot de praktiska övningarna voro förlagda till fartyg på 
örlogsvarvet och under ledning av dess instruktörer. Nu har 
man samlat "allt unde r_ en uniformsmössa", där utbildningen 
bedrivs i skolans egen regi - vilket renodlat befälslinjerna 
i högsta grad - samtidigt som tid inbesparas och en effek
tiv utbildningskontroll kan åstadkommas. 

Othili!ningen av personal till Marinens kustbevakning är 
en annan del av verksamhetsområdet, som legat skolled--
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ningen synnerligen varmt om hjärtat det senaste året. Ele
verna genomgår en L1-månaders yrkeskurs vid skolan och 
denna utbildning är av sådan art, att den ställer höga krav 
på utbildningsmateriel och övningsområden. Efter ett års 
utbildning av denna peronalkategori vågar man nocr påstå, 
att Yårnpliklsskolan slår väl rustad för sin uppgift.

0
Si\. har 

t ex del ~enaste året tillkommil ett "lelefontjänsterum", ett 
'"idenlificringsrum'' och en "slridsgata" för utbildning i nät·
försvarslj änst förutom annan materiel, som här endast kan 
an lydas. 

Utbildning av instruktörer. 

På Värnpliktsskolan tror man obetingat på den gamla 
sanningen, att det inte finns några dåliga elever utan endast 
mer eller mindre bra instruktörer. Det läggs därför ner 
mesta möjliga tid på att utbilda instruktörerna och att ge 
dem all den stöttning som behövs i deras - speciellt under 
rekrytskolor - krävande arbete. 

Det är framför allt under en lrevcckors-period på hösten 
_:_ vanligtvis i omedelbar anslutning till personalbytena -
som belastningen vid skolan är sådan, att det stora fler
talet inslruklörer kan disponeras för egen utbildning. 

Målsättningen föe dessa kurser kan i princip sägas vara 
att bibringa instruktörerna dc kompletterande kunskaper, 
som erfordras för att på bästa sätt kunna tj~instgöra som 
grupp- respektive plutonchefer vid skolan samt att därut
över ge eleverna militärallmänbildande orientering. 

FöljaJJde ~ir ett n.xpJock ur höstens in slruklörskurs: 

-1. Grundlig teoretisk och i vissa fall praktisk genomgång 
av rekrylskolans kursplan samt provlektioner. 

2. Hekrylcring - värnpliktsärenden. 

3. Talkurs: röstanalys - talteknik. 

--L Bildundervisning med riktpunkt på senaste nytt inom 
delta område samt erfarenheter från utlandet. 

· G. lVIedborgarkunskap - mål och utbildningsmetoder. 

6. Utbildningsmelodik - pedagogik - "tips" - erfaren
heter. 

7. Krigsneuroser - krigets psykiska verkningar. 
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8. studiebesök vid en folkhögskola samt föredrag av sko

lans rektor med rubriken "pedagogiska tips och spörs-
Jnill". . 

H. Studi2bcsök vid A 3 och I G i I\ristianstad - med ärt

Illiddag p{t resp mässar. 

10. Konditionslr~ining: fältskjutning - orientering - gym

nastik. 

11 . "Familje-dag". 

I l ex "The Naval Training Bulletin" kan man finna ar

lildar, vars innehåll mycket ofta går att omplant:era till 

svenska förhållanden. Såclana artiklar ha översatts vid sko

lan och innehållet blir vid ovannämnda instruktörskurser 

upptaget till diskussion och i vissa fall kan mångt och myc

ket vara av utomordentligt värde för instruktörer vid Värn

pliktsskolan . Detta som exempel på vad som_ avses med 

" tips" i ovan skisserade kursplan. 

Resultat. 

Yrkesutbildningen är tack vare sin betygsmässiga km·ak

tär förhållandevis lätt att resultatmässigt bedöma. Man kan 

givetvis diskutera och skall sträva efter att förbättra den, 

men jag tror mig komma sanningen ganska nära, om jag 

säger, att det i dagens läge inte går att uträtta stort mer 

än vad som nu sker, såvida inte utbildningsmaterielen för

bättras, vilket är en ren penningfråga. Därför tror jag mig 

också kunna anse ämnet uttöm.t i detta sammanhang och 

övergå till resultatet av Värnpliktsskolans huvudsakliga upp

gift: "a t t bibringa eleverna såväl andlig som kroppslig mi

litär ryggrad". 
Den tidigare nämnda grupptävlingen, de relativt torra och 

intetsägande betygsiffrorna samt straffstatistiken äro de tr-e 

värden, som skolledningen i första hand har att gå efter, 

när det gäller att b edöma utbildningsresultatet efter en re

k rYtskola. 
Ovannämnda tre fakta och dc uttalanden, som sjökom

menderade kami"ater lämna oss vid sporadiska samman · 

triiffanden, samt våra ögons vittnesbörd vid d e rätt ofta 

förekommande tillfällen, då mer eller mindre salta örlogs

sjömän uppträda på staelens gator och torg i samband med 

all deras fartyg göra strandhugg vid flottans gamla huvud

station, ger emellertid belägg för vad vi ha på känn: det 
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ahs_o~u_la flertalet av våra f d elever beter sig som om deras 

"!mhtara ryggrad" beslår i tillfredsställande grad. Tyvärr 

fmns det dock ett storl antal -- om än inte skrämmande 

stort - värnpliktiga, vars ryggrad torde vara blott ett 

"svanskotcruchmen t" redan ganska kort tid efter rekr\"tsko-

lans slut. · 

. Faktu1~1 ä_r således, alt utbildningen vid Yärnpliktsskolan 

wte van t _llllf_yllest för många av våra värnpliktiga. Från 

a!t Ju~ vanl hardkorda och prydliga rekryter, ha dc över

g:ltt t;ll_ at t. hl~ ~lnrvi~t. klädda, slängiga, krokryggiga och 

langbanga md1vHler 1 flolians manskapsuniform med blc'1. 

gradbeteckningar! · 

Det bör inte förefinnas någon principskillnad mellan 

··~_kold_i sciplin" _och ''praktisk-tjä\1stgöringsdisciplin'' men l\'

Yat-r ar ovannamnda slarvigt klädda o s v individer bev.is 

på, alt så är fallet. Låt oss därför, var och en inom sitt 

a:,b:tsm!;r~~dc, göra vad vi __ kan _fö~· att hålla på "skoldis

c~phneJ; ~ve!1 ~~nc!cor d<': varn1~hkl1gas praktiska tj änstgö

rlllg ocn pa sa satt lala liden efter rekrvtskolan bli en kon

tinuerlig rcpclitionskms i militärt upptr~iclande! 



strategiens grundbegrepp ur tysk synvinkel. 

Av Kommendörkapten M . STARCK . 

Yiccamiral Friedrich Ruge, väl känd både som officer och 
förfallare på det sjömilitära området, har i ett för kort tid 
sedan ulgivel arbete "Der Seckricg 1939-1945" lämnat en 
koncentrerad överblick över andra världskrigels sjökrigs
hi.1ndelscr med tyngdpunkten lagd p~l dc tyska och italienska 
opera tion crn a. 

Arbetet inleddes med clt kortfaltal kapitel om dc strate-
giska grundbegreppen, vilket innehåller åtskilligt av stort 
intresse och i fri översättning återfinnes i det föl jande*). 

GI"l!ndbrgrcpp. 
De lider äro förbi, då armen representerade en nations 

hela styrka och stora krig kunde föras och vinnas enligt 
rent lanlslrategiska grunder. Förbi äro även dc tider, under 
vilka sjökriget enligt egen strategi kunde föras vid sidan 
<W lantlcrigct. Strategicn skapar underlaget och grundtan
km·na för varje form av krigföring. Det totala kriget kräver 
di.irför odesil en total strategi, summan eller - bättre -· 
integralen av en stals eller stalsgrupps mångfaldiga an
slr~ingningar. Endasl dessas integration, vilkcl redan har 
klarlagts ur velenskapligt-militär synpunkt, griper över de 
invccldadc och mångsidigt växlande förhållandena vid de 
talrika dclstridskraftcr, som. disponeras av en stat, som äL· 
beshiten för krig, befinner sig i krig eller hotas av ett dylikt. 

Stratcgi måste därför i det följande ses i vidsträcldasle 
bemärkelse, d v s i den fonn den, strängt taget, kan utfor
mas och genomföras endast av siatsmannen med råd och 
hjälp av militärerna, politikerna, psykologerna samt de le
dande företrädarna för industri, ckonmni, velenskap och 
teknile Vid utformandet av denna "stor- eller totalstrategi" 
dellager pLt elen milili.ixa sidan endast de högsta topparna, 
cheferna för krigsmaktens olika delar jäm.tc cheferna för 

~) CYE'rsätt;1ingcn är utförd av kommendörkapten M. Starck eft er 
benägd Ullstånd av såväl förfat taren, viceamiral F . Ruge, som av för ·· 
l<>.get, K F. Köhlei' & Son, Stuttgart. 
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des_ sas operal ionsavdelnincrar. För de 11 (·>· ost· f" . l 1 f 
lll 

o l f ... lh :s "'' a 10n c 1e erna a sa )C a avarna l)'l krigss]'.Ol(1 CJ)latse · '11 r·· ' . ' • , _ o c '-< [ c _- 1 c er or anncgrup-
p.cr o s v, ~t!.ers la r blott "smt'l- eller dclslrategi" D'- f·.o . lt u ltrv•·J · l. l , . .en n a el l s1 .; v'- 1 opera zons p une n efterson1 (lelst 1·alea1·c . . . fl . . . . . _ . . · . - ' c :s n opc-
l CLat. c e1 s tmsl~ateg1ens anv1snmgar och med genom den-
na hildelade s ll'l dskrafter viik·1 fo""ras l.l-l ,, ·'1 ·1 l • • •. o ' c < • J s .rH sp a scrna 
v.a.n gcnmn ;tyrkcfurha~lm_J.dcn nc~ ntgfmgsläge bc<> lämmas: 
u:~ ' d c l~a ll1c~slc sedan l _s]alva s lnden lokliken utvinna det 
bdsln u ;sullatel. Della galler helt all11,:> 11 t fo""· el · · 
1 

. · f" , . ;· · ' - « L cononu, nl-
( us lll, lll<JnSVd SC tHle och vetenskap liksom för I· ria 111 H 
m en framför allt för politiken. · '- "",s. a'- en 

l\. r i g fijrinye n s grundsal se r. 

_, K.rig ~i:· _ca. 1~1~d·cl i politiken; "~tt ~lc.l icke ~ir något gol t 
såd an t hell \ JsscJlJocn 1nsclls l)'l '1'sl· 1lltua }1 ° 11 ·· ·. 1 ll ·· .. .. "' - ' ' c ' '· '- •• ,c a~ lUCl1 ar JC1CC 
a .m"::n ~ crkan r. Al~ s fl länge måste därför politikerna nvk
ietl Id~~na '.ned kng och s?ltLtlcn förhereda sig föi· dets:l'm
w.a. l\i~~k.t ar freden; av~'itklcn med _ kriget alt med vapen 
lnj ta ~ IlJ.an hos en.molstandare, som icke med andra medel 
1~?1: b1brmga~ fogllghet. De grundsatser, som härvid måste 
f~-1~ a~. fr_?mga ur .. det o sunda, mänskliga förståndet och äro 
dmfm latta alt fm:~ta. De gå ut p[t alt ulnyttja nationens 
sa~nlade_ kraftanslrangning i politiskt, militärt och ekono
mls!~L .~lan~een~lc . _. Det är d~rför i allmänhet bättre alt lägga 
slo1 s l~ a leg1en 1 ~~anden~a p a en statsman med högre alhnän
Lildnmg och_ sl~lT~ erfarenhet i umgänget med människor 
a.Y al~a slag an 1 handcrna på den lätt alltför cnsidia:e mili
lare rackmanncu. Det är självfallet en fördel om st~lsman
ncn h::~r egen erfarenhet i militära fråo·m· särskilt beträf
f~mdc ledning (Gustav Adolf, ChurchilD liksom den mili
t_arc ch~_fcn har insikter i politik och ekonomi (Caesar som 
ovcrbcfalhaYarc i Gallicn, \Vashington). 

. ~ lalsmänncn Ht dock icke lå ta förleda sig till alt själva 
v1l.w spela med småfartyg eller sticka divisionstecken i lä
g;skarlan. Häri tycks ligga en ofantlig ljusning, vilket fram
gar av excmpJcl. Churchill; som till fönnån för operativa 
e~Icr t o m taktiska de_~alJcr eftersalte sin egentliga upp
g.Ift som ~lat~m~n och forsummade att föra en utrikespoli
tik, so m llllforsakrade h ans land frukt erna av den militära 
segern och en verklig fred. 

Som följd av det ~noderna livets mångsidighet samt ve
tenskapens och tekmkens ständiga framsteg, finn s det väl 
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JIUIIIcra ingen som kan hell bedöma, än mindre behärsk8 
stats- och krigsledningens alla väsentliga grenar. Detta är 
sannolikt anledningen till den framgång, som en ledning be
sU'tende av små, väl avvägda delar under ordförandeskap 
av den ledande politikern på senare tid vunnit över de to
talitära staternas skicklighet men ensidigt ledda krigsmakt. 

Fastän krigföringens grundsatser röra sig med enkla och 
klara tankar finns det talrika formuleringar, om vilka fack
männen icke äro helt eniga. I fr~imsta rummet står under 
~1lla förhi_illanden klar, positiv målsältning samt häremot 
:.varande lynydpunktsbildning. 

Dessa, liksom andra grundsatser, måste tillämpas såviil 
på del st:·:1 legiska som p {l. det operativa och taldiska om
t el det. ~ pr<1kliken är detta icke lika självklarl som del ser 
ul p<i papperet. En klar målsättning ställer sig enkla re för 
rent operaliv-taktisk verksamhet än för slorstralegien , som 
l>e~;lämmes av mångsidiga intressen , som ofta vilja gå myc
ket olika vägar möt det nationella krigsmålet. Även då en 
Idar strategisk linje föreligger vid konfliktens början är det 
ofta svårt att hålla fasl vid densamma under de livliga och 
sl~1ndigt växlande intrycken av ett ::dort krig och gentemot 
politiska, militära och ekonomiska åsikter och avsikter. 

Tyngdpunktsbildningen kräver d,Firvhet, självförtroende 
och vilja alL taga ansvar ty den betyder alt man medvetet 
förb lir svag i andra riktningar. Då man alltid känner den 
":;-_a sva~hclen bäst och för det mesta tar den allvarligare 
~in molståndaren är det lättförståeligt att stri.ivan efter egen 
siikcrhel ofta förhindrar en full insats i tyngdpunktsrikl -· 
n ingen . 

Tyskland hnde vid första våridskrigets ulbrotl hlolt en 
str:1tegisk delmålsätlning, d v s för hären. Det cftersträv~
de att först slå ned Frankrike och därefter med full kraft 
Yä nda sig mot Ryssland. Om denna plan lyckats, hade u_t
gångslägel avgöran de förbättrats för ka~11pen mot den ~red]e 
och segaste motståndaren, Storbritann1en. Planen nusslye
kades 'som följd av otillräcklig tyngdpunktsbildning: stra
tegiskt emedan man tillät att den marina _slagkraften ick~ 
lltnyttjades, medan härens kraft späodes hl! det yltersta __ l 
den djärva Schiieffen-planen; operativt emedan de~1 avgo; 
raude högr 'l flvgeln icke med alla medel hade morls .. sa 
dark som möjligt och under frammarschen dessutom for
~:vngad es med tva armekårer till förmån _för Ostp1:eusse1:. 

Cnder an drn v~irld~krigct insågs visserligen, att Storbn-
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tannica utgjorde huvudmotståndaren, och genom Frankri
l{CS erövring lyckades det att avgörande förbättra utgångs
läget för kampen mot delta land. Sedermera lyckades man 
emellertid icke nå fram vare sig till en klar strategisk plan 
eller en energisk tyngdpunktsbildning, än m.indre skapa en 
enhetlig axelstrategi gentemot Storbritannien. Italien trädde 
in i kriget ul :m n ågon som hebt plan och lyckades aldrig 
forma någon s lorslralegi. 

Två andra grunds2tser äro ekonomi och samverkan. 1\fed 
ekonomi menas hushållandet icke blott med de militära 
stvrkorna utan med nationens samlade kraftkällor. Inte ens 
i ~det slörsta och rikaste land äro dessa obegränsade. Vad 
man slösar med på en plats, fattas på en annan, vilket kan 
bli av avgörande betydelse. Ekonomi kan förenas med tyngd
punktsbildning liksom med samverkan. Detta gäller icke 
blott för krigsmaktens olika delar utan även för all annan 
Ycrksamhet inom staten , som år av Yild för krigsföringen. 
\" ar och en av oss känner väl till exem.pcl från det senaste 
kriget, Yilka vi sa hur svårt detta är. Ännu svårare är det 
att trygga ett gott samarbete mellan bundsförvanter. Britter 
Pch amerikaner lyckades i allmänhet, tyskar och i ta lienare 
endast i enslaka fall. 

En ytterligare grupp med inre sammanhang bildas av 
of/ensiv, rörlighel, överraskning och sekretess. Defensiven 
är visserligen, teoretiskt sett, den starkaste formen av krig
föring men utan anfall kan fiendens vilja icke brytas. Ut
sik terna till framgång ökas i samma mån som förberedel
serna kunna hållas hemliga för fienden, denne kan ställas 
inför överraskningar av skilda slag och kampen kan föras 
rörligt. 

Till dessa grundsalser kommer slutligen enkelheten, som 
framför allt gäller för de grundläggande planerna men även 
för t ekniken . Åtminstone måste noga övervägas, huruvida 
det komplic~rade, för vilket vi tyskar en gång för alla ha 
en svaghet, också i verkligheten medför motsvarande för
delar. 

Dessa grundsatser kunna tillämpas på kriget i dess hel
lw!. De gälla till lands liksom till sjöss och i luften. för 
J·ustning och ekonomi, liksom. för den psykologiska krigfö
rin gen. Elementens egenart medför em ellertid bestämda 
olikheter i den praktiska tillämpningen . 



18 

J.mzdet som krigsskådeplats. 

Landel tileker ungefär tre liondel::lr av jordylan; härm" 
~ir en avsevärd del" dock föga ägnad för krigföring. LanL
krig i stor stil, som de s k kullurfolkeil för~ _ ~not .:· arandra 
på 'den [1 tcrståendc delen, kännetecknas av milJonl~a,rar, ;~n~ 
p:\ lEcd fronl stå i kontakt 1:1eod varanodn~,- ~yllka, ~1c\la:, 
kunna operera mot varandra 1 ara l al, sa hu;g~ d~. et halL 
underhåll i fonn av folk och material. Niale~ .. f.or deras 
operationer ~i r att slå den f i en l liga _h~1.~:cn .och fonn t~~. el·l.e~: 
Laga densamma till fån~a; n?edl~l harfor at:. g~nomb1: lm.l,_,. 
eller omfattning, ofta efter forcgaende ncdnolmng. I ?ll mo
dernt Lcknisl'l kriq ökar den sistnämnda vf1ldsamt sa sn~rl 
ell la~Hl övcrskriclil kulminationspunklen för sin. kraft. For
hrukninuen av reserver avgör de~s öde. Del om~~l.lan<:c ~m
dcd1ållel ulan vilket stora opera~ioner äro omnJhga I va~·.n 
'l"l'""''li' ;1· r: starkt avh~in.oigl av terrängen samt transporl va-
'- l ~~," , c: <- . .:"" l .... ) ··r· l aa~nas antal och tillstånd (järnvägar, vägar, komaler . a -
~ik personal och materiel erfordras för alt m~derhålla_ trans
portvägar och -material, förbrukningen ~v dnvmedcl a1." ~to,J:
Yid kraftmätningar mellan 1·enl konlmcnlala, auta~lusl~_,t 
!>la ter är det möjligt, att slridsh~mdlingar och unu:rh~l!lsr.o · 
rclscr genomföras uteslutande till lands som t ex ~ D.]lng~~· 
I\. hans 'erövringskrig eller i det l vsk-öslerrikisk~ k~1gct 186~. 
Den ~amtidiga ilaliensk-österrikiska snmm~;1stotnmgen le~l
dc emellertirl redan den till sjökrigsopera!I?ner (~!aget VH~ 
l .issa) och sedan dess har icke något kng ~llkampals , J 
Yilkct havet icke spelat en roll antingen som stndsp1ats eller 
t illförsclväg. 

Havel som krigsskådeplats. 

Havet täcker sju tiondelar m· jordytan och ö.r med f·'' 
undantag (t ex grunda vatten, i regel i kusternas omcd~l
hara närhet) överallt lika lätt alt befara . Av bctydcls~ a1· 
alt dess samtliga delar hänga ihop, så att havel egentligen 
bildar en slor "kontinent". Den ~:om behiirskar denna .. kon
tinent, förfogar övci· en. för stor~~ m~sslranspor_Ler agn::td 
"rullbana" som icke förslites, har fa tt·anga pass, overhuvud 
t::l'rct inga sticrningar och som icke med något som. hels t l~le
ddl kan" förstöras. Förflyttningarna på denna o rullbana. aro 
mer ekonomiska än förflyttningarna på land. A andra s1.dan 
kan människan icke uppehålla sig på havet ulan tekmslw 

J\) 

]l jälpmedel , f::Jrtyg kan icke grö.Ya ned sig och allts ;'\. icke 
''besi:illa" havet, ty fartygens aktionslid uppgh j allmänhet 
ti ll nC1gra veckor, i bästa fall m~'\.nader. 

Sjöh('I"!"(Wiiltlc och sjömukf. 

Sjökrigcts mål iir all hindra molslfmdaren all a nviinda 
havet som transporlväg och ~1 L! själv ulnyllja detsamma i 
s L ö r s la uls lri1ckning. D å m an i bä s la f all kan spärra passa
ger ll1CI1 icke ve~rakligt kan h:'\lla större delar av h~1Yel lJc
~alta, n~'\.s herravälde till sjöss s~ikrast, om den firnllign 
:flottan kan oskadliggöi"as. Detta sker cffrklivast genom för·
inlclsc. eftersom nybyggnad kräver fu·alal. Erbjnder si~· 
iaget tillfäll e till förintande slag, [dersUl.r den mindre verk-· 
samma blo('kaden. Den gamla formen, ni.irblockad, år na
mera blott möjlig under särskilda omständigheter, eftersom 
den blockerade genom fiygslridskrnflcr och sm~irrc, torpcd
bestyck ade f:::rtyg iiger stor slagknd"! inom si;w egna kust-· 
fan·at le il. 

För s.iöslag koncentrerar man sinn sn1nlliga krafter. för· 
sjnfartssk~·dd milstc man sprida dem. l\kllan dessa b{t(hl 
y t te digbcle1· pen<ll ar hi.indelseu l veddingen till sj ii ss. I vissa 
fall ]-:an man, med stöd av clt s~irskill gynnsamt gcog rafisl·t 
higc, tvinga molsl{mdarcn till underkas telse genom all aY
sk~ira hans l illförscl u t an att hans flott n för in lats, såsom 
det gick för Tyskland i första världskrigel eller genom alt 
förinta hans flotta utan att sedan landstiga i h::ms kämland , 
som del gick för Japan i andra världskriget. För det mesta 
utnyt tjas dock sjöherraväldet för alt landsälla överlägsna 
lantstridskrafter ]Hl eU eller flera sti:illen pä motståndarens 
territorium, varvid sjös tridskrafterna bilr~ida genom alL 
krossa molslfmdel Yicl kusten. Härvid blir fördelen med <k 
inre linjerna , som kontinentalmaklen i allmänhel i.iger renl 
avsttmdsm~issigt , ofta förvandlad till molsatsen som följd 
av "sjörullbanans" stora kapacitet. 

Sjökrig är icke en isolerad företeelse; ulan land ~i r del 
icke hinkb::ll"t. Som en del av en krigförande stals "total
strategi" ansätts det frfln land och riktar sig, om o~iis~'\. ofta 
ind irrkt, mol <len i land befintliga delen av fiendefolk et 
och slöde lo sig alltmera på en stor teknisk appnrat av ham
n ar och varv i hemland och kolonier. Enbart sjöstridskrafter 
äro i'ckc tillfyllest för alt nå och utöva sjöhcrr aväldc; h~ir·· 
för erfordras även en stor handelsflo l la, stödjepunkter i 
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lämpliga positioner saml en s la ls] e(b ing som ~änkcr n:m·i~l.L 
Fö rsl gcnon~ summan av dessa faktorer uppnas vcrkltg SJO-

makl. 
Bcgrcppcl sjömDkt a.vser en ' :iss b~sl~i.m.d s~al~l~'P: v::~J· ~ 

1'\'n·ebild ~ir Atbcn i anllken och Slorbnlnnmen 1 vm ltd. L1. 
d\lik lll<lkt lägger t~·ngdpunktcn i sina ruslninga:· på flooll~n, 
lJ~lse t · :~r sin ekonomi på sjöfarten cch sin pohtll'- l?a for
v~irn: l av s töd.i epunkte r och bmHhförvanter Hel~ var!den~ 
tillu:ilngar sb'l öupna för en dylik stat och del ~r svart, ; 
idcc<;lf<~Hel iivcrhuvud taget icke möjligt, aLL angrn_Ja den sa 
!~inge dess flotta är intakt.. Källorna för dess kraf~ h.g~a utan
för motståndarens räckvidd, den har stor uthalhghet o~h 
den sknk;ls icke, om dess expcdilion~,annccr eller hundsfor
v:.mlc:r p:t andra sidan havet inledningsvis lida nederlag. 
Deu s~ittcr in sin fulla kraft på dels bibehållandel av SJO~ 
hen:aväldct, dels slutkampen mot fienden, som ulmaltals l 
lanlkrigcl eller genom brist på til~f~rscl: .. Då l~an ~len skord~1. 

Dc ~daler, som fylla de mateneila forulsattnmg::~rna ~or 
sjömnkl, länka icke alltid på ett häremot svarande satt. 
I;.rankrikc hade fn'm mittc>n på 1y:c till början. :c~:' ~G:~ tn~
hundradct t:n shtrk flolla, som ofta var ~len bntr.tsl ... a <~vcl
lägscn ifråga o1n taktik oeh fartvgsmatene~, del agdc lcm_w: 
knsler med goda hamnar och utomordcnlh~a varv, e1: s.!o
fnrandc befolkning och baser över hela världen. D?t mr~k
lade trots delta .. enligt kontinentnlt tänkesätt, ko•:tm~1erl10t 
sina huvudansträngningar på att utvidga sitt tern!ormm at 
öster. Del nmn på s[t sätt nftgra smärre lemdomraden men 
förlorade samtidigt el~ vä~l~srike och soå my.cket blod, att 
det numera endast med svanghet kan h alla sm plats bland 
v~trldens ledande makter. 

Det lilla Sveriges (mindre. än en .. 1?1~lj~n invånare) ston; 
framgångar i trettioåriga knget mo]~~~gJordc~ helt. ~Y. a~ . 
det med sin starka flotta innehade SJoherravaldet ~ o~tet
sjön och därfö~· icke kun_?e anfan~:s, på sitt eget tet~~·1tornu:t· 
\Vallenslein v1sste, varfor han v1l1C grunda en nksflottao. 
Sverige förlorade sin ledande ställning i Nordeuropa, da 
Karl CXII icke längre tänkte marint, eftersatte flottan och 
gav densamma fel uppgifte r. . o 

' Brittiska Imperiets tillväxt från 17:s hll 19:e arhun~~radel 
~i r a llmän känd. Det största bakslaget, förlust?n av _l': oren t a 
staterna, var i huvudsak följden av en felald1~. pollhk m~n 
heseglades av att sjöherraväldet övergående forlor~des hll 
Frm~krjke. I våra dagar ha Förenta Statcrna eftertratt Stor-
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]Jritmmien i rollen som den starkaste sjömaklen med alla 
bära\' följande återverkningar p{l världsliigct. 

JAz[ten som krigsskådeplats. 
Lufthavel hickcr likform.igl hela jordytnn, land som hav. 

''Terräng' ' förekommer enelast i hccränsad omfatlninO' näm-.__ ..._, o' . 
li~en i form av höga berg. Inflygningen över kust erbjuder 
inga tekniska svårigheter. Moderna flygplan kunna h~tlla 
sig i luften timm.ar till dygn (i sistnämnda fallet endast 
m ed nlnyttj a n de av särskilda hjälpmedel) och diirunder 
tillryggalägga upp till flera tusen kilometer. De äro icke 
längre i väsenllig grad beroende av v~i.derleken och kunna 
därför i regel inom ramen för sin aktionsradie taga kortaste 
Yägcn fr tlU en punkt till en annan. Dc äro dock ännn mera 
hmdbundna än fartyg, ty dc kunna endast hålla sig uppe 
i luften genom u'lnyttj ande av stad· a motorer; stoppar 
framdrivningsmaskineriet genom skador eller brist pi\ driv
m edel l\·ingas dc ögonblickligen a ll landa. Flygvapen och 
luftt ransporter kriiva därför en niYckel omfattande mark-
organisation. -

Flygvapnet<> viktigaste mål befinna sig icke i luften u t an 
på marken eller på vattnc i. Det förekommer därför icke 
att stora flollor av altackflygplan operera mot varandra ; 
det ~tr endast "dc lälta stridskrafterna" jaktflygplanen, som 
kämpa inbördes och mot attackflygplancn. Som följd av dc 
höga flyghastigheterna och den ringa aktionstiden kan luft
henavälde över ett större område n f1s C'ndast av ett flyg
vapen, som ~iger mångfaldig överlägsenhet. Lufttransport 
förekommer visserligen men kräver en mfmga gånger större 
insats än transporter till lands eller över havet. Lufttrans
porterna ha därför icke på långt när nåll de senares om
fattnin g men kunna i varje fall på ett avgörande sätt under
stödja operationer till lands. Som följd av sin ringa om
fallniug samt snabbhet och rörlighet äro de svåra. att av
bryta . Kampen mot underhållstransporter genom luften ha 
alltstt icke ptt långt n~ir samma betydelse som motsvaraHele 
kamp mot underhållstransporter över havet. 

I några hinder är flygvapnet organiserat som tredje för
svarsgren. På sin höjd kan det strategiska flyget, som följd 
av sina egenskaper, hetraktas som en dylik; i övrigt är flyg
Yapnct blott e lt nylt, mycket slagkraftigt vapen som. kom
pletterar och förstärker dc förut förekommande. Utvcck-
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lingen är densamma, som då artilleriet uppträdde för ett 
halvl :hlusende sedan. Det nådde likaledes längre och åstad
kom slörre förstörelse än dittills använda fjärrvapen. En 
s;_(rskild fi:irsvarsgren Llev det emellertid aldrig, ehuru det 
drt.Jidc en tid inn<m det "inteurerals" i land och ombord. 

A-rmens lakti<Jka fLygvapen f2/rslärker artilleriet, (le t_~mg~ 
infanterivapnen och spaningen. Marinflyget utgör: art_rllen, 
t orpedyape n och spaning med väsentligt ökade rackvHlder . 
IIanoarfartvf!et har i det senaste kriget ersalt slagskeppet 
:-:om,...,fl o llai~~ - kärna helt enkelt därför aH dess vapen kunna 
n f1 längre och sli't hårdare. Hangarfarlygsflyg~t är emell~~--
tid ulan nensäuc1se en del av flottan och darmed av S]O

maklen; 17wde1~{1t sjökrig är strängt taget alltid sjö-luftkrig. 
Det "strategiska" flyget n:"tr långl in i fiendens land, till 

ornd1<len, som tidigare voro utsatta för framstötar med ka-
valleri men efter llppkornsten av li'mgn, "nmmanhängande 
[ronler blev nålkomliga för motst:''mdorens angrepp. Dc·t är 
en öppen fd!Pa vilkeL som har ~~~laclkommit största förii
etc l sen: modc;:nt bombkrig eller fö r etag som Shermans ti'tg 
genom SYdslaterna uneler det nordamerikanska inbördes
b·if-(cl. I ~<n· a dagar är flygvapnet på intet vis det .. enda va~ 
pen, .som kan angripa fiendens hemort. Robotar overtaga l 

ökad ut:;tri.ickning dessa uppgifter i samverkan med ekono
misk och psvkologisk krigföring :;am t sabot~gc. . . , 

Så långe huvnddclen av transporterna vrd kng Icke ga 
gcnmn lt;ften - och delta kan ske först då människorna 
förfoga över mångfaldigt större cnergimängclet· ~~n i_~lag --
h<lr flygvapnet ~innn mindre rätt till c_tt eget ~1v a_~1 ~ad 
marinen har. Det utgör förkh:ringen till det fullstandrga 
misshckandel alt skapa en egen luftstrategi (Douhet) och 
till all dc strategiska flygvapnen ltar slösat en ocrh<?rd kraft 
på dubbelarbete. Det b~\sta exemplet är de mot det Japanska 
moderbudet ril.;:lade bombanfallen, vilka krossade den del 
av den industriella potentialen, vilken som följd av det 
amerikanska sjöherraväldet överhuvud taget icke längre er-

höll några råvaror. 

J{ u s l( arvall en. 
En särskild krigsskådeplats bildas av ~~ustfarvatten ~1\.i.is-

lenvorfelcl), de ntanför v:wj e kust belagna havsomra den, 
inom v'ilka såväl land som hav utöva sitt inflvtande. Deras 
utsträckPing är icke fastställd: d en är avhängig av hnr 
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]ång t f~:~~_n kusten sjölu:igets smärre vapen, motortorpedbå
tar, dva1 gvaJ?_ei~ oc~ nnnsvepare, kunna operera, hur lån.gt 
~t t man kan __falla 11111-:or samt hur starkt det i land baserade 
flygvapnet ar och vilken del det taoer i händel c. .o 

havet. "' s 1 na p<l 

_Ku stfarYaltncns karaktär är icke lika överalll; den Le
stammes av 1_~uste;1s ut.formning med dess hamnar och in
l~pp eller hr~~t pa _ dyhl~a, den är beroende av om vatten-
d] ~1pen medgiva u!la.~gm~1g av bottenminor eller förankrade 
nunor e!ler om mm_~allnmg överhuvud taget icke är möjlig 
~len van:rar med v~tderleks- och sjöförhållanden. Ofta me1~ 
Icke alltid sammanfalla kustfarvattnen med kontinentalhvl
lan, den av grunt Yattcn täckta fastlandssockeln som läni.!'st 
ut brant stupar ned till det egentliga världshavdts djup. u 

. Alla fartyg passera vid in- och utlöpande detta område· 
ll~_om detsamma, framför allt vid hamnarna, löpa sjöfarts~ 
v_a~prna sa~nman, de _t är skådeplatsen för stor och små am
fi_l_H~operah<_mer: smarre landstigningar, invasion och kust
haqnmg. !Illsa~mnans med kusten själv utgör kustfarvatt
n et cl_t svart h1_ndcr ~~h ti~lika ofta ett begärligt mål för 
uwde~na -~pcrab~ner. overvmnandet av detta hinder kräver 
e~~ _ sarsl~ut _stuchum, som militärvetenskapen endast har 
borJ al. h.nslfarvattnen ha i dc senaste krigen nått ökad be
tydelse ()Ch ko~nma i det världsläge, som uppstått genom 
andra varld~kr_~get, att_ spela en stor roll för krigföringen. 
Det s.yncs darfor angelaget att ingående studera metoderna 
a tt losa operativa uppgifter i kustfarvattnen. 

Sam uerkan mellan f örsuarsgrenarna. 

Förs:ar sgrenar och vapenslag ha icke rätt till någon eaen 
sl.~·ategr , ?c kunna emc~lerrtid kräva en strategi, som 

0

tar 
h,ansyn till c~er~s cg~nart och helt utnytrtjar deras kraft. 
Nogw-ann provmng visar att de i flesta fall, då sjöstrids
krafter ensamma avgjort krig, t ex de brittiska under Crom
well, dessa icke följde någon särskild sjöstrategi utan sin 
del av siatens "lotalstrategi". Denna tog speciell hänsyn till 
hav_e~ som. det viktigaste elementet m~n sörjde genom. siu 
pohti~~ allhel för att motståndaren även var starkt engage
r ad trll lands. 

Som _följd av första världskriget utarbetades inom. det 
tyska nksvärnet "Föreskrifter för strid med samverkande 
vapen". Erfarenheterna från andra världskriget kräva tyd-
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ligt en "Krigföring med sam verkande försvarsgrenar" och 
c n milil~i r slrategi, som icke gäller dc enskilda försvarsg re
narna ulan avser samverkan under olika förh rtllanden med 
striclskraflcr ur samtliga försvarsgrenar. Denna militära 
stra tegi utgör sedan en integrerande del av stalens (eller 
alliansens) lotalslratcgi, den to lalstrategi, som det totala 
kriget ofrnnkomligen kräver. Förloppet av sjökriget 1939-
1 \J 15 ger klara hänvisningar , om vilka lärdomar, som .kunna 
dragas ur detsamma beträffande den Lotala strategm och 
dess besWndsdel "sjöstrategin". 

Det tyska anfallet på Norge 1940. 

A nfallen mot Narvik och K ri stiansand ur norsk synpunkt. 

Av Kommendörkapte'1 L. RUDLING . 

Genom Redaktionen för Tids!~rifl i Sjöväsendet har jaf~ 
tillställts ett brev från k ommendör Per Ask im, " i april 19c1U 
sjC'f for Ofolenavdelingen og pnnscrskibet );"orgc". 

Brc-,-cl b ehandlar striderna om XarYik och Krisliansand 
och innebär vissa korrigeringnr till min f1rsbcrällelse i sjö
krigskonst oeh sjökrigshi~loria 195:1 om "De större tyska 
örlogsfar lygens utnyttjande under 2. världskriget". 

Efler att ha fått del av kommendören Askims brev och 
h ans berättelse över "Det tyske a11grcp på Narvik" är det 
m ig en glädje att 

d els få å terge brevet och (i översä ttni ng) del u tdrag ur 
bcrätlclscn , som behandlar just nnfallct på "Norge", 

dels samtidigt utan kommentarer upprepa dc avsni tt m· 
årsberättelsen, som föranlett komme;Hlörcn Askims brev. 

Källan till min version av händelseförloppet var hl a et t 
häfte av ''Schriftenreihc Taktik", som ulgavs av Oberkom
m ando der Kriegsmarine och som behandlade den tyska 
fJ ollans insats under 2. VK. Då såväl befintligheten av som 
innehfdlet i dessa skrifler tidigare varil okända -- de lå 
n ades mig priva t av en tysk sjöofficer - nnsåg j ag det 
vara av värde att å terge några av dc där funna intressanta 
episod ern a (torpederna mot pansarskeppet "Norge", skissen 
över kryssaren "Karlrnhes" manöver kl O-l30- 115l vid Kris
tinnsanZ1) , vilka bl a b elyste tyskarn as svfn·igheter. 

JH den yllerst kortfattade skildringen är grundad på 
l~'ska källor ~ir jag ~mgelågen att äv en få å terge händelse 
fiirloppc t som dd var nr norsk synp unkt. 

E ommcndär Askims brev h ar fö ljande lydelSP: 

Herr Hedaktör 

.Teg er blitt oppmerksom p ~1 hva der i TidskriHets janu
arhcfte i år - s. 15 til 17 - ifölge en k r igsdagbokrapport 
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siesom cnkclte ting vedrörende del tyske angrep på_~arvik. 
Da dissc ikke stemmer med virkcligheten lillater Jeg meg 
å senetc Dem et eksemplar av min lille brosjyrc: "Det tys b ; 
angrep på =" nrvik". 

Det k:1n lilföves al den förste salve på 2 torpedocr kom 
ÖYeblikkcli<r etter al "::\01·gc" haddc åpnct 'j}d. Den ene 
gikk kloss ~k tcnom, den a1;nen forrcnom. Dc to nestc snl
vcr kom umjddelbar:l cllcrp~t, beggc også med to torpc
(loer, med smnlidig lrcff på "Norge". Dcttc med vansklig
helene med å H1 skull ut torpedacne kan derfor ikke vaerc 
riklig. Ailc torpedacne gikk snorrctt, og n~n· dc_ förste -~al
ver var bom skvltes del sikkcrt at tyskernc 1 det hoyst 
usiktbarc vae;· ikl~c var klar over om »i\orgc» haddc fart for
over eller aklerover. l virkeligh c lcn lå »i'i:o~·gc>> omlrent ~;lille. 

lha som på s. 17 slår om Kristiansand er heller ikke 
korrekt. Eller et angrep med skuddveksling mcllem fesl
llinu ou dc tvske farlöyer trakk disse seg tilbake og for
sva~t { tåkc1;. De gjorde el nytt fremstö\ og det blc da 
fra fes tningcn observcrt et flagg som ble lntt for å vacn.' 
fransk - dclte var en misforsU'Ielse - og fartöyene derfo r 
Jranske. Tvskerne fikk derfor utan beskylning fra festning-
cn löpe in~' på Kristiansands indrc havn, inncnfor festning
cn, og vidcrc motslad var derfor nyltelös. 

AErbödigsl 

Per Askim 

I a1wil 10-!0 .sjef for Ofotenav
dclingcn og panscrskibct "~m·gc"." 

Cifdrag ur "Rapport lrån Cftej'en j'är "Norge" och Ololen
audf'lningen till J\ommellclera]l(/c Amiralen au d en '20 april 
1940": 

:;\Iåndag morgon den 8. dennes Yar Ofolcnavdelningcns 
fartyg fördelade sålunda. 

Pansarskeppen till ankars i Narvik med akterförtöjning 
för all kunna ha telefon ombord. Ubåtsdivisionen och 

'r _, 

"Lvngen'· likaledes i ::\arvik f6m lönlag formiddag p:\ 
gr~nd av ett mindre maskinhaveri ll~l "Lyngcn". "Kell" låg 
på bevakning m c llan Baröy och T j c lJöd en, "Mi el w eJ Sar s" 
j Lödingen. 

Yid meddelande , omkring kl OGOO, all ett engelskt min
fält hade lagts ul i Yeslfjordcn, gav jag order om alt göra 
klart skepp för strid och fyra ptt under alla pannor. Cnder
yaltensbålnrna fick order om att klargöra siridstorpederna 
och snarast avgå till Liland, dit "Lyngcn" följde unde r da
gen . "Syrian" och "'Thorodd H" fick order atl pairullera 
JJ{t var sin sida om minfälte t. All traf ik över Yeslfjonlcn 
stoppades av S. F. D. :~. genom meddelande till hamnkap
leu och hnmnljiinslcmän (jag var ockst1 tjänstgörande sjö
försvarschef, d:\ kommendör IIa~erup var ledig). 

Fram på dagen bankades fyranut p:'t ]Hmsa,·skcppcn, men 
efteråt gjordes klart för gång omkr kl 2000, d[t meddelande 
mottogs. ursprungligen kommande fri'tn Enghmd, all tyskt 
anfall på _1m·vik var smmolikl vid midnnttstid. Jag sände 
samlidigl ul "Ei dsvolcl" i inloppet, men blev själv ]iJJ;~ande 
för all ha lcld'onförbindelsc så länge som möjligt. Cnder
vallcnsbåtarna sändes längre in i Bogen för att ligga dold«~ 
för insyn, båd a bcvakningsh~ttarna sändes ut på fältet. 

Ett tyskt valkokeri, "Jan \Vellem". hade kommit in i 
hamnen Y id 1700-ticlen och blev vis i lera t av chefen för 
"'Sen j a", som hade uppsik l över hamnen. Chefen meddela
de mig, atl kap tenen hade uppgivit, atl fartyget kom fr~m 
Ishavet och hade olja och JWOvinnt ombord. Chefen hade 
frågat en av mnnskapet, om de kom fdm Pelsamo, vilket 
denne hade bekräftat. 

Jag antog di.irför att fartyget hade legal i rysk eller finsk 
hamn under det finsk-r~·ska kriget. 

Omkring kl 0~320 den 9 dennes mollogs rapporl fr:'m "Kelt" 
om att 0 tyska jagare passerade in i Ofolenfjorden. Jng ga\ 
då order om atl kasta loss och lätta och slog larm. Alla 
~anoncr laddades med stridsammunition (spränggranater); 
'E idsvol d" blev underrätlad och fick order om a l t hr1lla 
passning pt1 ullrakortv:'tgsanläggningen. 

Under hemvinclningen, sedan telefonkabel brutits, kom en 
h~mnlj ~instem::m ombord med hesked atl jag skulle anmäla 
Img i telefon iland snarast möjligt. J ag gav honom då order 
0111 alt försl underrätta de norska fartygen i hamnen om atl 
nngrepp var förestående och att därp~i taga emot telefon
beskedet iland. Detta blev mottaget omedelbart före striden 
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och gick ut på att tyska farlyg skulle beskjutas, engelska 

däremot icke. 
(:ndcr l1cmvindningen och g:'lngen ut mot inloppet lo~sa

dcs surrningar pft räddningsflottar och båtar, utdelades liv

killen och firades styrbordssidans livbåtar och bogseratles 

längs sidan, då jag var förberedd p å att bli torpederad. Jag 

antar, alt jag omkring kl Ol30 Ynr i hige ntanför malm

kajen med babordssidans kanoner härande mot inloppet. 
Kort efter blev två jagare synliga i snötjockan i inloppe l 

vid Ankcnesidan. Då jag n ttgol tidigare hade fått radio

meddelande från "Scnja", (som var på \'äg till Bodö), om 

alt en engelsk kryssare låg vid Ramncs, och då Ycstfjordcn 

tidigare på dagen hade varit full av engelska krigsfartyg. 

vm· jag icke fullt säker på de fr~in11nande fartygens natio

nulilcl och anropade dem därför med morse. Då delta ick e 

b<' s va ra des, g a v j ag order om a l t sk j n ta c ll skarp t skott 

för om bogen p å fartygen. Innan delta kunde bli utför t 

var farlygcn försvunna i snötjockan, som cEt Yar osc(han

ligt tät. 
Yid denna tidpunkt meddelade chefen fö r "Eidsvold" p [l 

CK, att en tysk officer hade konuni t ombord med krav p~l 

alt farlygct skulle ge sig. Chefen bad om fiirhållningson1cr. 
lian fick order om att öppna eld och svarade tillbaka: "Ja9· 

gi\r li_ll anfall". Kort efterflt hördes ett brak från inloppet, 
men mlct kunde ses bksom även "Eidsvold" hela tiden var 

oo.y nli g i tjockan, ehuru den icke kunde ba legat långt borta. 

Omkring kl O.J-15 blev de två jngamn, som hade löpt in 

synliga borta vid ångbåtskaj en . .T ng öppnade elden med 

s lyrhordssid ans kanoner och de t sk i) Is t i lls::11n nwns ;) skott 
med 21 cm och 7- 8 :,;ko tt med 1:1 cm ar t. Yiiclret lättade 

n[tgot, _m?n t~c t var ~Jortsätlningcn praldi~kt taget omöjligt 
alt se 1 Siklk1karna. Iyskanu1 svarade med granaleJd (cvcn

luclll bara maskingevärseld), och 3 torpedsalvor om 2 l or·· 

pedc~. pe t:å ~ista torpederna träffade omkring mirlskcpps , 
och - ~orge' vålte styrbord över och sjönk inom loppet fi_Y 

10- b sekunder, omkring kl 0500." 

Cldrag WJ rapport från J\.(lmm endör r:lskim daterad J,omlon 
i JUni 19'10. 

"D ::l. j ag öppnade eld var :wståndct 8--900 mc ler och det 

~~ r be leckn;cmde a l t då j ag gav ordern, sa min /nanöver-

:.!\) 

officer, som slod -vid sidan av mig: '~c.i, nej, del ~ir icke 
jagarna. Det är bara hus på kajen vi ser'. Betecknande är 

det också att '1 torpeder bommade på "Xorge" på detta av
stånd, trots att de besköt oss tv~irskepps och trols atl far
tyget låg nästan stilla". 

Utdragel llr årsberiiliclscn om striderna vid Nuruil.: och 
J\ ristiansand: 

"Jagarslridcrna i Nurvik äro Yiil himla, varför dc icke 

upprepas här. En episod vid s~i nkningen av pansarskenpet 
Norge har dock sitt intresse. -

Enligt en krigsdagboksrapport styrde Jaaaren Bernd von 

A_m~J~1 in __ i Na~·vik förbi pansarskeppet N~~·ge och förtöjde 
v1cl Jarnvagska.Jcn. lVIedan alpjägarna höll på alt rusa iland 

fr~m jagaren, öppnade pansarskeppet eld på GOO m avstånd. 

Nar Jagaren genast besvarade elden med alla kanoner och 

J~u~sprut?r, blev N orgcs eld oreglerad. Ar ni m försökte sam

helig~ s_~cJl.l La torp~d. På grund av sjöskadvr och nedisning 
av saval centrals1kten, torpedtuber som orderövcrförin~S·· 

appar~l~r kunde ~~ra cn~cclskolt a~givas. Den första loq~·c
den g1cl-.. fel.' dc_ ~ada nasta slog 1 botten, den fjärde och 
femte ~lade fel sidDanor, den sjätte var ytgångare men träf
fade Norge akte~·ut, medan den sjunde slulligen träffade 
pans_arskcppct nndske]Jps efter riklig bana. -

Alla _de Lyska tio jagarna i Xarvik blev några dauar sc

na.~·e .cfter 7)~~tn~a strider oskadliggjorda av briltern~". 
Gntpp u u;lwnsand, omfattade hl a krvssaren Karlsruhe 

och tre torpedbåtat·, kunde löpa in först efter flera försök 

s~clan kuslbatt~~·ierna oskadliggjorts landvägen och dc tät~: 
dunbankarna latta t (se skiss 7) ." 
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Några synpunkter på rationalisering och 

minskning av kostnaderna för underhåll 

av marinens fartyg. 

Av Marindirektör TO;.(STEN BLiXT. 

I jnlibäflet av :tcnna tidskrift ''~n· ii:f~)\r~,cn ~u·ti:"c~ ~~:1 
mHicrh ~tll av mannens fartyg samt mo.Jllgn.._,cn att 1HULl. <1 

underllåHskoslnadcrna. o 

Dft dessa fd'tgor ha stor betydelse bl a n~ed tank_e pa ~~ t' 
avsevärda kostnader, so1u malcriclundcrilE~llcl k_raver, a.r 
del värdefullt alt dc på detta siiH tages upp llll d eb att. 
Artiklar i detta ämne förekomma ej heller så ~fta. Det. sy 
nes därför li=impligt att anknyta lill ovan angiVna arl1kcl 
för alt framlägga några ytterligare kompletlera11de syn -

punkter , . , , 1 1 artikeln framhålles att underhal1skostnnd~1 n,t huv!:c,: 
sakligen kunna miskas dels genom att "rikt_ad shckpr_ovs~1s 
e·encralbcsiktnin!2· utföres dels genom att fnrtygsbesattnmg~ 
:~rna i beh·dligldstörrc utsträckning än hittills engageras J 

reparation~- och översynsarbeten ~\ rustade farlyg. 

R o l i ona! is e ring <IV u n derhållsl jiinslen. 

Generalbesiktning med fdföljm:dc generaleöversyn _ö. r den 
period under v ilken den ansvnnga underhallsn:~md1ghetcu 
har möjlighet att bilrla sig en ~ngåendc uppfath~mg <_llll, ma 
terielens tillstånd och svara for atl fartyget bhr dnftsrlug 
Jigt till nästa generalbesiktning, så att stö.rre arbeten und
vikas under mellantiden, då endast begransadc medel_ sta 
till förfogande för nödvändiga rutinbesiktningar och smarrc 
reparationer. 

Dc största kostnaderna inträffa i samband med normab 
generalöversyner; men att därför dc stör_~ ta besparingarun 
sk ull e kunna åstadleonunas i samband harmed ar en san
ning med modifikation. I dc fall inskränk.11i:1:<4ar gj~n~s ge ~ 
nom s k partiella generalöversyner, har fol.1den ?hv1t, att 
betYdande olägenheter upnkommit under mellantiden med 
driftshaverier ~ch större arbeten under årsöversyner. Ur kost-
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n adssynpunkt skulle det i dessa fall varit fördelaktigare om 
ordinarie generalöversyner genomföds i full nlsträckning. 

Det är givet, att en noggrant förd statistik över materie
lens tillsl[md är nödvändig och bör ligga till grund för be
dömning av besiktningarnas om f a llning, vilket väl a v ses med 
' ' riktnd stickprovsvis'' gencralbcsiktning. l\;led ledning av 
slalislikmatcrial och stickprov ulföres generalbesiktningar
na i stort sett vid ö\r. Den statistik, som föres ex vid llU'

skinseklioncn, ()\'K, omfattar bl a 

a) speciella ~chcmaritningar över snmtliga rörsyslem med 
särskilda rör- och annaturförteckningar i vilka angi
ve:;; ulfönla översyner. 

b) mätprotokoll över lagerspel m m t1 maskiner, 

c) utförliga protokoll över verkställda besiktningar av 
pannor och högtryeksk~irl. 

Då dc nuvarande liggarnas uppställning ej lämpar sig föi· 
denna form av statistik och väl också skulle bli alltför om
fångsrika om allt införes i dessa, samlas denna statistik 
huvudsakligen på sektionen och endast vissa delar bifogas 
liggaren. En omläggning av Jiggarsystemet är emellertid un
der utredning inom marinförvaltningen. Det nya systemet 
avses införas successivt på nyare fartyg. 

Emellertid ndtstc all statistik behandlas med stort om
döme, och den prak!iska erfarenheten av underhållstjänst 
blir munga g[mgcr vägledande. 

I dagens läge är det angeläget alt alla åtgärder vidtagas 
för alt nedbringa undcrhållskostn!lderna som tendera alt 
alltmera ökas l~l a på grund av att nu;tcriclen blir mc1· 
komplicerad. Medlet härför är ökad rationalisering av un
derhäli~;meloderna, men utan att materielens hercdsk::m 
eften:ätlcs. Betydande besparingar kunna uppnås på olik ~t 
vägar, som medföra att såväl årsöversyner som generalövcr
s~~ner högst avsevärt kunna förenklas. De Yiktigasle medlen 
harför synas för närvarande vara 

Konservering av fartyg genom avfuktning, 
Effck1ivisering av rcservdelsförsörjning, 
:Yiaterialförbättl'ingar genom forskning, 
S lan dardiseriug. 
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]{onseruering au fartyg. 
Konserveringsförfarandet har pågått ett flertal år .. och 

kanuner nlllnlCr till användning. o Full ~rfaren~1et har . ann n 
ej erhållits, men stora fördelar sta att vmna, sas_om mmska
de underhftllskoslnader, högre beredskap och nnndre perso-
nal för tillsyn. .. 

Om konservering ulföres i samband med generalover~yn 
och fartygel därefter hålles kons.erverat under _ en fema~·s
period, kanuner årsöversynerna .. 1 slort s_ett att kunna -~~1-
skränkas lill yllre skrovar~eten f~r k~rros10~1ssk~d~ och f~l
jande generalöversyn bedomes eJ erforderlig, da m_tet ?ht
~tage 11 ppkommit. Tidsintervallen mellan generalbeslktnmg-
ar torde kunna ökas. . 

l3clräffande viss materiel ex packningar i rörledmngar 
råder ännu ej full klarhet, om ~1Ur dessas _tipstånd k~nnn~r 
att vara cflcr fc::m år i torr lu~t. Denna frag~ har ,g tve~~!s 
s l or be l nlelsc b~a1e ur ekonomisk och _heredsl';,ai~Ss~ I~ p uh.'_'- l 
Försök !ned olika fläns- och boxpackrungar pag~r for nar
varande oc:h resultatet h~1rav emotses 11_1-ed st~:·t mtrcssc. 

Konservering kan emellertid även ulföras for kortare ~J e
rioder mc:n m'cd hänsyn till kostnaderna för att. genon~foora 
en kollscrvcring, bör farlyget ligga avrustat mmst tva. ar. 
Partiell konservering exempelvis omfattande .. ~ndas~ v1ssa 
delar av maskinanläggningen kan dock genomforas for kol·-
tare tid. o f 

Ett nvlt avfuktningsaggregat avselt att användas pa artyg 
under expedition är under provnit~g. Med . del! a aggregat 
kan forrå dsrum innehållande öm tålig matencl ex. telcupp
börd, hållas avfuktade, så att dyrbar mate.ricl ej skadas. _t\" 
fukt. Avfuktningen sker genom ett kombmcrat dynannsl,_t 
och statiskt förfarande. 

Det är uppenbart, alt konservering av fartyg ntgöor cll av 
de viktigaste medlen för nedbringandet av underhallskost-
naderua . 

Rescrudel:;j'örsörjning. 
För alt kunna ge snabb service erfordras Lil~gång på re

servdelar. Yad som är av särskild betydelse 1 detla sam
manhang är, att tillgång finnes på hela reservaggregat ex. 
pumpar, nwtorer 111. 111. .. 

Om fel u ppstår exempelvis på en matarpmn~), bor de_~m a 
kunna utbytas mot elt reservaggeegat. Reparationen ulfores 
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sedan vid t~dpunkt, som är lämplig med hänsyn till verk~ 
stadsbelashnngcn. 

Arbetena försvåras numera ofta av bristen på reservdelar, 
solll efter hcsiktni!1g måste anskaffas. Leveranstiderna äro 
ofta långa på specwldclar, varvid hopmonteringen fördröjes 
och övertid måste tillgripas för att kunna hålla översyns
tiderna. Erforderligt an l al reservaggregat bör anskaffas i 
samband med fartygsanskaffning och uppläggas i central
förråd, varifrån varven kunna erhålla reserver eller sj älva 
håll a delförråcl. 

För vissa fartygslyper ~ir denna fråga ordnad, men syste
met bör vidare Htvccklas att gälla hela marinens slridsfar
t~rgshcstånd. Hela krigsreparationstjänsten är beroende av, 
a lt denna fråga löses på ell tillfredsställande sätt. 

Jn större fartygsserier som finnes desto påtagligare bli 
fördelarna . 

Jllaterialj'rägor. - Bättre malcrial genom ökad forskning. 
I samband med underhåll av fartyg erhålles många er

farenheter rörande fartygens himpliga utförande såväl kon
s lr nktivt som ur materialsynpunkt 

Bland malerial, som vid kontroll uppvisat sprickor och 
porositeter i särskilt hög grad, kan nämnas stålgjutgods. D:l 
delt a nwlerial förekommer i maskinelement, som utsättes 
för speciellt höga påkänningar, s~l.som firmatur och form
s tvek en i höglrvcksåiwlcdningar, pannarmatur turbinhu'> 
och molordäcldå'r erfo~·'dras u~· både säkerhets-' och drifts
synpunkt el l fullgott ma lerial. 

Omfattflndc demonteringar, provningskontroll och repa
ra tioner ha varit nödvändiga till följd av osäkerheten med 
nuvarande material. Här synes angeläget att få fram för
b_ä~lrade material- och tillverkningsmetoder genom i;nten
slfiCrad forskning, vilket i sin tur skulle gynnsamt åter
Yerk a på underhållskostnaderna. 

A tt forskning och utvecklingsarbete rätt hedrivna snabbt 
k an leda till gynnsamma resultat: visar Idarläggandel av 
O~'sakerna till dc turbinskovelhaverier, som förekommit på 
VIssa f artyg. Resultatet har blivit en annan konstruktiv ut
form ning av skovlarna och nytt skovelmateriaL 
~örledningar ombord i fartygen utsättas för kraftiga kor

ros10nsangrepp, särskilt då det gäller saltvatten. Försök har 
1l~för ts med plastbeläggning av ~rören invändigt för att för
hindra k orrosion och därmed förlänga driftstiden och mins-

3 
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k!t underhållskostnaderna. Det kan ock_så ö·~ervägas t}~-t. a~l
v~nda rör av rostfritt material, som VJS~erh~c.n ~l:ec or .. el.l 

:. 1.. . J· trl ad men som på lang sil ... t sl ... nlle lon .l hogre an aggnmgs -.os < o, . ~ 
i,. genom lägre underhallskostnader. .. .. . . . . . .. · l s g _, l · ., . })el''tagning med hoavarchgt matc.1a 't !be 1aucllmg genmn <n~ • .c::. ... • 1 

l . 1 '. 1· t · tunt vtshkt är ett forfara. n c e, son l ex vera 1t oc 1 ma 1 1 " " . o 1 1 bedömes få stor framtida användnii:g på olika omr:H en oc l 
medföra avsevärda kostnadsbesparm_gar. . . .. . f" . 

Inom hirgområdet finnes många forskn~ngsupp?If_t~.~- o~ 
tt f· o f' '})a"ttL'C })Oltenfärger och korrOSJOnsskYt•dsfatgct . a · a ran1 , · 

S l w ul unlisering. 
T l" den skiflantlc materielen, sotn finnes ino m flol_Lan 

ro " l olil"l fartyastyp erna kan en ökad standardJse-geno in <c J .... ""'' s' . 1 'lt "Il l t ··1dan u l '
1
.
1· 11 o go"1·•1s i) [t olika områden. , ars o ga er < ~ s e 't -"' • ' o 1 o ll fa ·tvo·s Yj)Cl' . -'t ~ 1o· som 'lnvändes gcnOJngaerH c pa a a < I • ,-, " ... · 1 ns 1111 ,_,, • < ' • • • • - nfört<> l'clraf En a \'S~V~inl förenkling har oexcmpet_Vl: genOJ . . . ' ' t l 

fande skyddsmaterielen. Fran alt tlchgarc cll st?1l a_~l ~ 
olika typer av eldsläckare anv~nts, har nlll_nera faststalL s 
ett fåtal för olika ändamål anvandbara agg1 e~a:; _ 

Från maskinområdet kan tagas etl cxempe~ 1 OJ ~nclc pann. 
te<,.el. Elt mycket stort antal typer av }egcl ~_Jll ?hk~ p~n~:0'. 
. "' .. 1das och lag·erhållas i fön·ad. Undersoknmga t paga_ l dnVai < ' ~ Q d )'OllllllCr t11J n att i stället införa en murmassa. m enna " . , . ·, S '" 
användning skulle samtliga tegelsorter: kunna. av-vecl ... las. .1-
lunda kan ~på många områden förenl~lmgar gm·as, som med
föra kostnadsbesparingar ur underhallssynpnnkt. 

övriga synpunkter. . 
I detta sammanhang bör även o~nnämnas v1I~t~n av rd ~ 

erforderlig militärpersonal ställes t1ll varvens f~do~.anldle ~ 
den utsträckning som gallande r eglemenle1 1 och_ ftec s w _ 
sättningslistor föt:eskriva och all fredsb?sät~nin~shs~oor~:~ ~ • .1, 
beräknas för knappt. Sålunda sk ol_a besa_ltnu~gru n a et ~~tl: ,, 
under avrustning kvarstå föresknve1: hd for ~vrusL1mgs
arbeten, så att 1~1aterielen avlämnas, 1 sådant sk~ek,_ a:t .~en 
kan godkännas av örlogsvarven. ~nder. ?e.n bd .. fat L) ::.~.n. 
ligga avrustade å varv erfor?ras vJ_ss 1~~1htar _pelsOn~lJ~~ 
tillsyn. Om dessa arbctsuppg1fler eftersattas, l ... ommet to1] 
den att bli ökade underhållskostnade~:· . . , :· . 

I smnband mecl rustning nv fartyg bor v1ss 1~ersonal s_~<~lla s 
till förfuO'ande i god tid före befälstecknets h1ssancle for att 
deltaga ;id provnin g och kontroll. Ur beredskapssynpunkt 

Lir det angchigel , att al la fartyg genomgå provturer efter 
verks tälld generalöversyn, innan fartyge'1 li:iggas i materiel
beredskap . Härför erfordras provlursbesällning, som st~ille-; 
till varvens förfogande. 

Slulligen b ö r framhä llas a l t d:\ underhållskos l n aderi1 a till 
sLörsi a delen utgöres av arbe tskostnader, fram~li\r det klart, 
alt alla förbättringar, som stå a lt vinna på verksladsom
rådet genom himpliga rationaliseringar, som syfta ti ll effek
tivisering av underhållsarbetena, ulgö:·a en viklig fak tor, 
när del gäller alt få nl mesta möjliga av ett begränsat un
derh:"l llsnnslag. 

Fwlygsbcsiiiln ingarnas andel i undcrh åll.wrb elen 
Del program för översyns- och J·epn rnlionsnrbc len , -;om 

uppskisserals i ifrftgav:1rande artikel, upplager under hela 
2trel <..:nd as t 12 vecku rs gång med båda maskiae ma. All un
der demw lid kunna medltinna erforderliga s~nnövningar, 
gång i milil~ir- och lotsleder m m synes mi iHlrc sannolikt 
ävensom att ur säkerhelssynpunkt kunna genomföra n~"l gra 
övningar under gång med endast ena maskineriet i funk
tion . Men om man bortser fr:"in de~sa förhåll a nden och i 
de lta sammanhang endasl betraktar programmet ur maskin
personalens synpunkt, Jfrågasättes om det egentliga m å let 
m ed m askinpersonalens tjänstgöring ombord uppnås efter 
dessa riktlinjer. 

Målsältningen för mnskinpcrsonal p::l ruslade fa rtyg under 
expedition bör vara all väl lära käuna maskinmateridens 
dri flsfi)rhålhmden och stridsmässiga anv~indning. För atl nå 
detla m~ll erfordras övningar till sjöss för handhavnndc av 
Jllalcridell under drift med omkopplingsövningar nv stegr~Hl 
svårighetsgrad för att slutligen nft fram till samövning med 
fingerad e haverier. Genomförande av ett s:1danl utbildnings
program kräver avsev~ird tid. Med h ~i nsyn till den ständiga 
växlingen av besättningar, som skola ulbiidas i denna strids
tjän st, är det redan under nuvarande förliMlanden svå rt atl 
uppn å och under någon längre lid bihehfdla en högre strids
beredskap. l\led den föreslagna llpphiggningcn kommer nft
gon verklig stridsberedskap knappast att hinna uppn~ts un
der den iivningstid, som står till förfogande. 

Förutsiillningcn för a lt s lridsmässiL(n ÖYningar sknll kunna 
~enomförns i.ic, a l t maskir.eriet är i driftsduglig t skick. Detta 
Jnnebär, a lt underhållsarbeten måste ulföras ombord och i 
först a h a~Hl omf atlande föresk rivn a l'lltinarbelen som er-, 



fordras efter visst an tal g~l.nglimmar ävensom undanröj~11~ 
dc av diverse driflslörningar, som kum:.a . H])pkomma., I: o~' 
(lc ss·t •trhe ten hl a innehärande pannrengonngar och so.Lm::'"'t 

· ·' ' ·· ·1 · '0 t · fordcrh'~ tH av motorer, oversyn av ycnll ?I J.n m .n.Ms .c el. . . ."' m-
beredas maskinpersonalcn. I OYngt ~)~Hl .repmat~o11c:.,o~ . 
])()rd kunna nndcdällas genom cffeklJ\'lSenng nv resen J..J:o-
försörjningen. .. .. l ej . 

()m' uh'ver dessa nppgifier skola laggas lop8n~ C lll> Cl -

h idbarbclcn under pö.gåcndc c"\.pec~ition utan a lt I I~sla:an.ka 
J :

1 
dc hrut nämnda primiira uppg1ftcrn~, kan d.clLt c.1d:1s l 

)],-
1
· .1

1
:a1·;1· 11"'ld omfattnin0 och :Jvse Ei.lt i\tkomhg m::~tcncl. 

~ .. c . ' - c "' , , o • l t l l C r lekni~k synpuukt föreligger såd~t.na svang 1c er mcc (en 
[\·nare materielens losslagning och ovcrsyn, a lt de!la cn:las l 
·· ";frshlda fall kan ulföras ombord med tanke pa dc 1 ela-
1ti~: t ~ 1~å verkstadsresurscr, som stå till för~ogande. ?essnt ~ 
om i.ir det nödvändigt, alt besiktning av h.?gtt:'~el.;:,sk.ar_l ocL 
armalur ulföras av specialister från Yarv for tJldorltlllg he 
dönmina av denna m a teriel. 

Gn<k,; "\Crkliga stridsförhållanden ' l~omma erhållnn r ska -
dor av träffar i första hand a tt avhjalp~~ genom 0~11l~ol~_P 
linaar och användande nv reserver, varfora den stnd~.m~lS 
·jo·~ ulhildninaen är viktigast. Personalen maste vara val .. 111 -

~~lt i olika l~pplingsmöjlighetey och snabbt k_u~u:a t:l fo_I~~ ~ 
desamllw. \'id större skador blir det huvudsah.hg,~t l~' obh 
mel alt heHränsa skadans omfattning och vidlaga forlHkopp 
J inga r clle; provisoriska arrangemang f?r alt knnn.a få ~ar
tyg'et in till reparalionshas. ,_Dc e~.enthga repa.ralJOt~sarbe~ 
te·1 a komma att utföras av val avvagda repmali~~lsgtuppet. 

j c • ~'1-. t .. d f. o .. ·l a a1·,r for •1lt tag a son1 organiseras OUJL u ·san as ran 01 ~::.sv - ,< _ , . L, 
hand om reparation och översyn av kngsskadade fart~ g .. 

I fredstid bör fartygens maskinpersonal. dels deltaga ov1d 
översvnsperiodcr för alt lära känna .matenelen och erhalla 
viss fÖrmåga att själv utföra reparahonsarbete1~, d~~.s hand
hava och vårda matericlen omsorgsfullt och utfara forekom
mande reparationer i mån av ~illgängl~ga _resurse.~··. Att ,ou~: 
der nuvarande förhållanden , da ncdskanungar gor as SclVcll 

kvantitativt som kvalitativt av maskinpersonalen om~orct 
fästa alltför stora förhoppningar till denna pers01_:al~ b1drag 
till underhållsarbetena är dock inte tillrådligt. Darllll kom
mer alt kravet på att rationellt utnyttja det rnst~~de far 
tygsbeståndet för slridsmässi.ga övningar måste begransa un
dcrh ållsandelen av övningsllden. 

J7 

Vad, Var, När - Hur? 
Av Kapten 1<.-G. GESTER. 

Den lli.1r artikeln handlar om underhållstjänst och för
vallning. Det är emellertid inga nya ideer om hur den 
1nari n n l1lHkrhålls !.i än s ten o c: h förvaltningen b ö r v ara be
skaffad, som här föras fram. Det har hänt så mycket p:'\ 
detta område de senaste åren, all det måhända inte behövs 
några nya ideer pt1 en tid. Kanske hör man i stället tillsvi
dare nöja sig med alt försöka "växa i" de redan kända 
oc.il acceplcrade ideerna. I annat fall kan man löpa risken, 
all de t aldrig blir !id för Yår underhållstjänst alt stabili
sera sig. 

Det händer ibland, att man tillfrågas vad underhållstjänst 
är och vad det är för skillnad pö. und erhållstjänst och för
valtning. Frågan är inte så lätt alt besvara. UnderhållsLjänsl
ins lruktionen och allmänt försvarsförvaltningsreglemente ge 
i varj e fall inte så klara definitioner att skillnaden mellan 
de båda begreppen framgår. 

Finns det då någon anledning att uppehålla sig vid denna 
fråga? I stort sett vet man ju, vad det är fråga om, även 
om det ~ir sv[trt att definiera. Det må så vara. Å andra 
sidan ~ir det i och för sig molbjudande att röra si<r med be
grepp, vnrs innehörd m~n inte klart kan redo1~ör; för. Men 
hmnes det inget mer vägande skäl i.in detta, så skulle föl
jande rader inte hlivit skrivna. 

En av grundstenarna i den nuvarande underhållsliänslin
~truktion en utgör bestämmelsen, aU underhållsl,Fin~ten ut
?vas dels i staberna efter en opera tivt ledande linje, dels 
l förv altni ngarna efter en teknisk-ekonomisk verkställmule 
linj e. Om man så vill må detta också uttryckas så, att un
derhållstjänsten omfattar operaliv och förvnltningsmässig 
verksam het (opera t iv undcrhåHstj än st och förvaltning). Vil
ken del av underhållstjänsten det är, som utövas i stahernn, 
och vilken d e t är, som utövas i förvaltnitwarna är en fråga 
vars pr8kliska betydelse det är sv~1rt a ll :fc')mel~a. Om sva;·ct 
J~[t fn1gan borde nttgon tvekan inte dtdn. 1\'fen när sCt är 
fulle~, kan del inträffa, antingen all vissa arhelsnppgiflcr 
alls 1ckc utföras, eftersom ingen vill kännas vid dem, eller 
att en stab och en förvaltning konkurrera om samma ar-
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JJ<.:tsuppgi fter . Bl:md arbetsuppgifter, som utföras av stab 

ulan a lt inlressekonflikt uppstår, kun även finnas sådan a 

uppgifte r, som rälteligen b orde ulföras av en förval.tni!l;!ot 

och vi ce versa. Det g<lr inte alt blunrla för, att delta 1 viss 

m [m är vad som und~er den marina uiu lerll å ll s tjöns lcns upp 

vtixllid förkommit och alltjämt förekomm e r. 

Föri· svssladc stnbcma med strategi och tak tik , medan för

vallning;t rn a ha ncllRde föt·vallningsärendcn. :\Tär begreppet 

"or)craliv unflcrh~illstjänst" fördes in i st aberna uppstod del 

l vv~irT i vissa fall frikt ioner i det samarbete mellan siaber 

och föl'Yalln ingar, som utgör en förulsiH tning för en effek

tiv underhållst]~inst. Min avsikt med dcs-;a rader i.ir att söka 

klarlägaa arbetsfördelningen mellan stabe r och förvallning

'11' ()~J7 ·J aa hol)IJas att n~ir det är !lJ.Ort, dimmon.1a även 
( • • t"l ' ..._. 

skola ha skingr ats kring fr<igan om skillnaden mellan un

derhiHlsljänst och förvaltning. 

En effektiv undcrhå llslj~insl skall til\h~li1dah:'\l la räll a fö r

nödenheter och tHins lbarhelcr pCt räll pla ts och i rätt lid. 

Ungef~ir ]Hl det sättet h ar man formulc r <ti en sa ts, wm bli

vit c n~~gol av cll sl<tgord. Det ligger emellertid tillräckligt 

JnYckeL i del ta slagord för att Yi skola ]åla det lJilda ut

gf;ngspunklcn fiie dc fortsalla funderingama. 

Den operative chefen bör avgöra ( ullrycka önskemål om) , 

vilka resurser han skall ha till silt förfogande för opcra

lioncma. Han skall ange rätta förnödcahcler och rätta kvan

litelcr, d v s behoven. \'ad vi kalla reglementerad utrust

ning underhållssäkerhet underhållsreserv, utrustningsbc

ho,:' ersättningsbehov e t~ är alH ullrvck hårför, sva~· p il 

den' korta frögan vad? Så långe en sl~tbsman vel m ed sig, 

all han är svsselsatl med att besvara frågan vad? kan han 

lugnl konstatera, al l han sysslar med "o1;craliv underhålls

ljiins!'' . Förvaltningsmanen clii!'cmot har anledning ta sig 

en extra funde r are, när h an finner sig vara sysselsa l l med 

all s j ä l vs l ~indigt besvara denna fri\.ga. En sak för sig är, atl 

d e t f innes ol ika m etoder att besvara fd'tgan . Staben behöver 

eller b ör inte alllid besvara frågan genom atl presentera för

vallningen ulrälmaclc kvantilelcr. Ofta kan det vara lämp

ligare att ge normer för beråkning av behovet och_ överlåt ~l 

till fövallningen alt uträkna behoven. I grunden ar de t da 

ändå slahen, som b esvarat frågan vad? 

Lika naturligt som det år, att den ope raliv e chefen av

gör omfattningen av de behov, han vill ha tillgodosedda 

genom förvaltningarnas förso 1·g, lika nat urligt är d et, atl 

3\) 

]la n avgör, var han vill all detta skall ske. Besvarandel 

av frågan liur? anko mmer· sålunda p å staben. Inte heller 

i de tla f a ll kri.i\'Cs emellertid, att staben alltid presen terar 

sva ret direkt i anslutning till angivna kvantite ter. Svaret p :"t 

f r{tgan om fönlclningeu av ersättningsbehovet för en sjö

styrka kan cxempelYis utgöras av en uppgift om sjöstyrkans 

ber äknade bascring på olika baser. Operativa syn p unkter 

ku nn a emeller tid tänkas diktera inte endast var förnöden

helerna skola levereras till konsumenterna utan åven var 

de med h i.lnsyn till r isken för fientliga företag etc böra för

varas i förrå d och i vissa fall t o m låmpligasle (olämpli

gaste) lr:msportvägar. Del rör sig genomgående om frågan 

var? 

l ;ttgon löng1·c utliiggning lär knt:1ppast erfordras för a tt 

vid are ]J {\s~å, alt det jicimväl är st::1bens uppgift att besvara 

frågan n är? I denna ligge1· exempelv is bl a frågan om tid

pu nkter, då förbanden skola vara utrustade, vid vilken tid 

underhå llsanstalter skola vara upprällade och t o m lämp

ligaste (ohimpligaste) tider för transporters utförande. Ailt 

de tta rör fråga n när? 

Del förda resonemanget har lett f ram Lil l, att det ii 1• sta

bernas UP])gift all besvara frågorna vad, Var och när ! Se

dan dessa frågor besv::~rals ha förvallninaarna fått undcrlao 

f~r s~na .:·erk~lällandc .uppg~.flcr. Hu r el~ skola gå tillvåg~ 
for aLt lo_sa sma uppgifter ar deras egen sak, med vilken 

s tFtbcrn a mte skola befalla sig. Det är på förvallningarna 

de t ankommer ail besvara frågan hur? 

Den bild, sum ovan lcclmats av arbe tsfördelningen mellan 

stabeer o~]~ fö rv a~lningar, bör kanske n ågot förtydl igas. Un

derlu~llslJans~cn 1
0 

mode~·.n lcriogföring år ett svårt problem, 

so1:1 mtc :c:llhd gar att !osa pa det enkla såltcl, att dc ope

l' ~l liYa c~efema (staberna) ge order (operativa direktiv) och 

~orvallnmgarna lyda. En realistiskt tänk ande befälhavare 

a r no~~ m~d, alt hat~ har läckning i underhållstj~instavsc

ende for sma operaliva beslut. Dilrför år han ange lägen, 

att hans slab h a r ?,tl golt .s;J.marbetc med förvaltningarna 
0.~h 8 ~ 1. hans stabsman har smne för, att den operativa plan

~?g~nu~~~n ~~zall. b edrivas unde r. håns~.?slagm?de till de prak-

Isk ~~ f01 u l sa llnmgar, under vilka iorvallmngarna arbeta. 

I SJ a lya verket bör det alltså inte vara så att fråaorna vad 

var. n iir ? av staben alltid definitivt besv~ras först och obe~ 
1
:?eiH.l e <t\' förvaltninganl'a. D e t kan i vissa fall vara nöd

\anch g t, att stabens svm· på dc lre frågorna korrigeras, se-
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dan m an undersökt förvallningarnas möjlighet a l l Lesvara 
sia fr8ga. . .. .. d ;o , 

F:l'l.er vad som framkonmul. har ~van _lar .. ~l n n . /L~CI 
Y:lra möjligt att Lesvara den 111ledmngsv1s stoaLd?;_ f1c1gan , 
n ~inlligcn , -ad del är för skillnad på underhallst]m~st oo~~1 
förvaftning. Svaret blir: "Underhållstjänst utö~as .1 .. sava [ 
staber som förvaltningar. Den del av ~uulerhallsotJ,an:~~en i 
som utövas i staberna, må kallas operativ 1~!1derhal1Sl]ans 
och beslår i att besvara frågorna vad, var, nar?, -~~1edan den 
dc"! som utövas i förvallningarna, förvaltningst)3nsten, be-

, f o l ?" siar i all besvara ragan wr. 
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M eddelande från utländska mariner. 

Meddelanden från Marinens twessdetalj. 

Chile. 
Det fyrmastade övningsfartyget Esmeralda, som utrustats pft varv i 

Cadiz, trädde i tjänst den 11 september. Fart~·get byggeles ursprungligen 
för den spenska flottan men såltles i halvfärdigt ski ck år 195 :j. 

(Marine News, nov.) 

Danmark. 
LSiVI 390 och LSl\T 392 har av USA överlåtits till den danska flottan . 

Fartygen har ombyggts till minutläggare och erllåilit namnen Besl<ytte
ren och Vindhunden. 

Fartygen har följande data. 
Deplacement: 1.200 ton. 
Längd: 63,1 m. 
Bredd: 10,7 m. 
Fart: 13 knop. 
Bestyckning: 8-40 och 6- 20 mm. 
Besättning: 8 officerare och 57 man. 

(La Reyue ~'Iaritime , nov.) 

England. 
Den l juni beslöts att följande fartyg skall byggas. 

42 små minsvepare av - ham-typ. 
60 kustminsvepare av - ton-typ, 
18 bevakningsbåtar av - ford-typ_ 
12 bevakningsbåtar av - ley-typ. 
24 motortorpedbåtar av Proud, Bold , Gray och Dark-typ_ 

3 ubåtar av Porpoise-typ, 
10 fregatter av Salisbury-typ_ 
10 fregatter av Leopard-typ_ 

Keppel, den första i en serie om 12 A/ S fregatter som började byggas 
1952., sjösattes den 3.1 augusti . Deplacementet är 1.000 ton och bestyck
ningen slmll utgöras av 3 Boforskanoner samt squid _ 

Två kustminsvepare av - ton-klass har sjösatts nämligen Lanton och 
Oulston . 

(The Navy, okt.) 
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Hangarfartyget Bulwark länmade den 17 juni H a rland & vVol[[s van· 
i Belfast för att göra d en första provturen. Bulwark har liksom syster

fartygen Albion och Centaur sned landningsbana. 
(La R e vu e Maritime, aug .) 

Lv-fregatten P uma (Leopard-ldass) och anti-uhfregatterna Tor(\uay och 

vVhitby (Scarborougll-klass) har nyligen sjösatts. 
(L<1 Revu e lVIa l'itim,e, sept.) 

Bärgningsfartyget Kingfisher, tidigare King Salvor, har ombyggts till 
ubåtsbärgningsfartyg. Fartyget har ett deplacement på 1.690 ton och ii r 
utl·ustat med relwmp1·essionskammare och bärgningsklocka. Kingfisher 
har Clycle som bas och skall ä ven tjänstgöra som målfartyg åt 3: dj e 

ubätsflottiljen. 
(La Revue lVlarilime, sept.) 

Hangarfartyget Bulwa rk har färdigställts och lämnacl'l Belfast elen 2 
november. Fartyget kölsträcktes 1945 och sjösattes 1948 .. ~mm återstår 
vissa prov, men när dessa ä r klara skall Bulwark e1·sätta Jllustrious som 

försöks- och utbildningsfartyg. 
(Marine News, no•: .) 

slagskeppen Prince of \"fales och Repulse, som sänkt es av japanern:1. 

utanför Malaya, kommer inte att bärgas. 
(M<.nine News, nov .) 

Kryssarna Blake, Defence och Tiger, som sjösattes r ed 'ln 1944-4~, skall 
nu färdigställas. Bestyckningen kommer att utgöras av 15 c·m kanoner 
i dubbeHorn. En ny 75 mm pjäs med hög eldhastighet skall ingå i luft

värnsartilleTiet. 
(Marine News , nO\'.) 

Uneler natten den 2.2 oktober kolliderade i I3 isc.aya jagarna Battleaxe 
och Scorpion. Ingen människa skadades men I3attleaxe erhöll skaclo1· i 

förstäven och återvände för reparation till Devenport. 
Den 27 oktober kolliderade utanför Skottlancls västkust fregatterna He

lentles och Vigilant. Vigilant k unde för egen maskin fort sätta till Deven
port medan Relentles först måste gå in till Storuoway för att få skadonn 

provisoriskt r eparerade. 

U neler september månad har 
t on , Hubber ston, Letterston , 
Drinkley. 

(Marine News, no v.) 

följande 8 kustminsvepare s jösatts. EssilJ g
Sefton, Shoulton, Harpham, Isham och 

(The Navy, nov. ) 
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Finland. 
Bandelsflottans bruttotonnage uppgå r till 700.12 3 ton för del at på GOl 

fartyg. Före kriget var rekordet GG S.OOO ton och 861 fartyg_ »!<~ inland» 

]andets äldsta handelsfa rtyg fyller 100 år 1955. 

(Kautisk Tidskrift, okt.) 

Frankrike. 
Två kustminsvepar e Betelgeuse och Pollux (Sirius-klass) s jösattes un

der juli månad. 
Kustminsveparen L 'Arcturus har börjat sina p r ovture1·, oC'h ytterligare 

en, L'Achernar sjösattes den 18 augusti. 
Fyra kustminsvepare, som byggts i Frankrike enligt »oH shore» överens

kommels en , överlämnades till den f r anska flottan elen 2 juli. Fartygen 
har erhållit namnen Regulus, Algol, Vega och Alclebaran och är a'r 
Sirius-typ. 

Jagaren Cassarcl (typ Surcouf) har färdigställts unele r augusti. Fl'e
gatten Le Bordelais (1.250 ton) levererades i juli och gjorde provturerna 
under augusti. Le I3ordelais är elen först färdiga av n:o fregatter a v 
typen E 50/52. 

Två ubåtar på 1.200 ton upptagna i 1954 års flottprogram har erhållit 
namnen Estmelon och Morse. De tillhör Naval-klassen (Naval , lVIarsouin , 
Dauphin , Requin) som bygges på varvet i Cherbourg. De tviJ. nya ubå
tarna skall byggas på privata varv. Vid konstruktionen av Naval-klassen 
har den ty:;lm XXI-typen stått som förebild. Maskineriet har förbättrats 
så att farten i u-läge blir högre. Båtarna skall kunna vara till sjöss un
der tre mi~maders tid utan komplettering av fönåd. 

Ytterligare 2 ubåtar på 400 ton skall byggas. De nya båtarna tillhöra 
samma serie som L'Arethuse och L 'Argonaute och skali heta Amazo,le 
och Arianne. För nä r varande har Frankrike 10 ubåta1· u nel er byggnad. 

År 1959 faller samtliga i tjänst varande ubå tar utom L'Anclromecle och 
L'Artemi,; fö1· åldersgränsen. Den nuvarande svaghetsperioden kommer 
tack vare att tillräckliga medel ställts till fö rfogande att vara fö rbi 19 60 . 
Namnet Morse har tidigare burits av fem fartyg i den franska flottan, 
senast av två ub åtar. Den första , en 1.110 tons ubåt typ Requin, blev 
färdig 1927 och förl01-acles 1940 utanför den tunisiska kus t en . Den sista 
var en brittisk ubåt av V-klass utlånad åren 1944- 1946. 

(La Revue Mal'itime, sept.) 

lVIinsveparna Berneval och Bir Hakeim på 750 ton anlände till Brest 
den 15 ~.eptem1ber . De är de första fartyg en i en serie om 15 , som skall 
levereras till den franska flottan av USA. 

(Cols bleus, 18 sept.) 
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Franska kadettfa rtyget Jeanne D'Arc och eskortfartyget La Grandi ·~ re 

avgick från Erest den 23 september på en vinterexpedition till främm,a u

de farvatten. Färden går fö rst över Atlanten till New York och däreft 21· 

runt Afrika till Indien. Å tedärden går genom Suez Kanalen. Dem J 6 maj 

1955 beräkna s fartygen återkomma till Brest. 

(Cols bleus, 31 juli .) 

Den 25 september sjösattes jagarna lVIaille-Breze, Vauf[uelin och L P 

Bonvet alla tre av tyv Sur·couf. Le Bouvet sjösattes <lock redan den : 

oktober 1953, men har sedan dess legat i tondocka för fortsatta arbeten 

och är redm~ Idar att i slutet av året börja provturfl'na tillsammans m etl 

jagarna Kersaint och Surcouf. 

Data för Surcouf-k\assen. 

Längd: 128 m. 
Bredd: 12,7 m. 
Djupgående: 3,9 m. 
Deplacement: 2.750 ton. 
Bestyckning: 6- 127, 6- 57, 6-20, 12--53 TT. 

Fart: 34 knop . 
Besättning: 19 off., 55 u o och 27 4 man. 

(Revue Maritime, nov.\ 

Den 8 november sjösattes i Nantes jagaren Guepratte och den 13 no

vember i Bordeaux jagaren Casabianca. bå da. av Surcouf-klass. 

(Marine News, nov .l 

I enlighet med off-shore-programmet bygges i Frankrike sex spärrfarty ;; 

av vilka fem redan tilldelats den franska flottan. Den 15 Feptember över

Jämnades det första Scarabee och i slutet av månaelen de två följanclr~ 

G 2 Grillon och G 3, Crof[uet. G 5 Cigale sjösattes elen 3 september ocl1 

G 6 den 2.8. G 4 Fourmi är uneler byggnad. 

Data för spärr-fartygen. 

Längel: 44,5 nL. 

Bredel: 10,2 m. 
Djupgående: 3,2 m. 
Deplacement: 560 ton (med full last 850 ton). 

Fart: 12 knop. 
Maskineri: Två dieslar på 800 hkr drivande var sin g6nerator. 

Två elektramotorer på 60 Kw. 

(Revue Maritime, nov .) 
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l(ustminsvepama Siriu s, Castor, Cassiopee och Rigel av Lisbonne-typ, 

bl'ggcla enligt off-shore-programmet, överlämnades till elen franska flottan 

den 20 september. (Revue Maritime, nov.) 

Fregatterna Borclelais och Boulonnais är klara för leverans i slutet av 

året. Två fregatter av E 52-typ, som är unel er bygg-nad i Lori ent, skail 

erhålla namnen L 'Agenais och Le Bearnais. 
Bevalmingsfartygen P l, P 2 och P 3 byggda enligt off-shore-programmet 

Ilar tilldelats den franska flottan och döpts till Le Fougueux, L'Opinatre 

och L'Agile. Sammanlagt nio fartyg av denna typ (deplacement 325 ton) 

är uneler byg-gnad. 
Den stora minsyeparen Garigliano samt de fyra kustminsveparna Gir

eine, Jacintl:e, Magnolia och Pervenche, som överlåtits av USA, har an

länt till Frankrike. 
Kanada har överlämnat minsveparna Chaleur och Miramic;hi. Fartygen, 

som omdöpts till La Dieppoire och La Lorientaire, lämnade Halifax den 

23 oktober och anlände till B rest elen 13 no vem ber. 
(Marine News, nov.) 

Holland. 

En ny örlogsbas bygges i Helder och beräknas vara färdig 1958. 

Den första kustminsveparen av Beclum-klass Ilar nylig-en levererats. 

Bedum-klassen byggs på amerikanska varv. 
(La Revue Maritime, sept.) 

Italien. 

Kustminsveparna Edera och Alloro har nyligen sjösatts i Monfalcon9. 

De t ill hör en serie på 17 fartyg av vilka sju byggs i enlighet med off

shore-programmet. Samtliga skall vara färdig under 1955. Korvetten Al

cione (typ Albatros) sjösattes elen 19 september i Castellamare. Sju far

tyg av denna typ skall byggas , tre för Italien (Airone, Alcione och Al

batros) två från Danmark (Triton sjösatt i september) och tre för Hol

land (Lynx-k:Jass). 
(Revue Maritime, nov .) 

Canada. 

Den 4 oktober sjösattes bevakningsfartyget Loon. Fartyget är det första 

i en serie på åtta avsedela för hamnförsvar. Deplacementet är 65 ton, 

längelen 92 fot och bredel 17 fot. En dieselm.otor på 1.200 hkr ger en fart 

av 14 knop. Skrovet är till största delen byggt av trä och aluminium. 

Besättningen utgöres av 21 man. 
(Marine News, nov.) 

Isbrytaren Labrador, som elen 3 august avgick från R8solute Bay, Corn

Wal!is Island, har fullbordat nord-väst passagen på 27 dygn _ 

(Marine News , okt.) 
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Norge. 
Engelska fregatten Beaufort överlämnades till den norsk~' flottan de•1 

00 september. Fartyget omdöptes till Haugesund. Haugesund och den t i

digare övtörlänmacle Tromsö skall und er fyra är tjänstgöra uneler norsl; 

flagg. 
(Revue lVIaritillle, no1·. 1 

Portugal. 
Fem nya kustminsvepare skall byggas. Den 14 septemuer st1·ä cktes i 

Lissabon kölen till de fyra första. 
(Revue Maritime, noy 1 

Peru. 
UbiHarna Lobo och Tiburun, som byggts av American Electric Boat 

Company, har nyligen levererats. Ubåtarna har ett depl<1cement ay 

825 j l.400 ton och är bestyckade med en 12 cm kanon och sex 53 cm 

torpedtuber (fyra för och t va akter). Dieselmotorerna ger en effel't a 1 

2.400 hkr. 
(Marine Kews, nov .1 

Ryssland. 

Ryska flottans jagare. 

- -

Fartyg 
slag 

Leningrad 

Gromki 

Opytny 

Rio ny 

Silny 

l 
Antal l ;~~; l p~~~' l Maskin l Fart l Bestyrkniny 

år ment styrka 
l----~~1 --~~ ~~~ ~~~-----T~ --~~--4--1-,0~2---7~6----- , 
l---- ~-~~933 2225 6600~~~ 8 __ 37 8 _ 53-TT 

l 8 119_6 1 1657 148- 55000 37 l 4·-!30 2 -_7 ) 
l l ) l ________ _!- )7 6-)3 

l-----r---~--·~ 3- 130 4-45 

1_1 _ 1936 ~570 ___ 70000 _::_ _ 3- 37 8 - 53 TT 

l- ---1 l [ 1686 l l - 4 - 130 2-76 
~ 19

39 
2000 ~00 1~ 3--37 6_:::_53 TT 

'-----~ - l 4-130 13 Lvakan 

1-----!- ll _ __ ~9 . 1686 ~000 ~ -=-5~T 90-minor 

v1astny 

Ogncvoi 

4-130 13 Lvakan 
4 1940 1686 540001 38 6- 53 TT ___ _ 

12+ 6? 1947 1800 --6:o;;l-;- t::~~O T~ L vakan 

l 
Skory ~ 1950 neo - [-=-~ 130 8-53 TT 

l Summa 
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Bärtill kommer 5 f d tyska, 2 f d italienska och 6 f el japanska ja

gare. Totala antalet jagare enligt denna r edovisn ing uppgår Ull 121 st. 

N'amnen på sex jagare av Ognevoi-klass är eloclc iate kända. Opytny, 

50m var en experimentbåt, blev misslyckad. Uppskattnin;en av antalet 

Skor yjagare till 40 st grundar sig på att jagaren nr 40 var 111ed eska

dern som besökte Stockholm i somras. Om verkl igen 40 Skory-jagarc 

byggts uneler fyra ftr visar detta en enorm lwpacitet hos de ryska varven. 

(The Navy, okt.) 

Ett depåfartyg, en f lottilj S- och Shtcha.-ubåtar samt en flottilj ubåtar 

av M-klass har förlagts till Port Arthm·. 
(The ::\avy, aug.) 

Kryssaren Admiral Nakhimov och två jagare har besökt Albanien. 

Kryss aren är av Svenllov-typ och de båda jagarna a v Skory-klass. Ytter

ligare en Sverdlovkryssare är i tjän,st i Svarta Havet och flera ät· un

der byggnad. 
(La Revue Maritim e. aug. l 

USA. 
Det tredje hangarfartyget av Forrestal-klass som byggs av Newport 

News Shipbuilcling & Dry Dock Co skall heta Ranger. Forrestal, som 

köls träcktes för två år sedan, skall sjösättas i slutet av året. Undet· burl

getåret 1955 skall ett fjärde fartyg av samma klass byggas. 

(La Revue Maritime, okt.) 

Slagskeppet Missouri har överförts till reservflottan. Av slagskeppen 

är enelast Iowa, \\'iconsin och New Jersey aktiv tjänEt. 

(La Revue Maritime, aug.) 

Lätta kryssaren Wilkinson har inträtt i aktiv tjänst. Kryssaren är det 

fjärde och sista fartyget av Mitscher-klass, ursprungligen avseelda som 

luftvärns- och ubåtsjagare men senare ändrade till ledarfartyg· för jagar
flottilj er. 

Data för Mitscher-klassen. 

Depiacemen t: 3.675 ton. 
Längel: 150 m . 
Bredd: 14,9 m. 
Djupgående: 6,4 m. 
Fart: 36 knop. 
BEstyckning: 2-127, 4-76. 

127 mm kanonen är av ny typ, eldhastigheten har ökat till den dubbla. 

(Lrt Revue 1\Iaritimc, okt.) 
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Under 1955 kommer radarkedjan längs Amerikas ostkust att förstä rkas 

med ett antal konstgjorda öar utrustade med modern r adar. sta tionerna 

har till uppgift att upptäcka och inrapportera fientliga fl ygföret ag sam1 

att lämna väderleksuppgifter till fartyg och landstationer. önskvärt ä r 

att öarna byggas så långt som möjligt från kusten m.en å andra sidan 

få r inte vattendjupet vara för stort. Tack vare att landgrundningen pa 

ostku sten går långt ut i Atlanten räknar man med att finna lämplig<! 

platser m ed djup undet· 100 fot på ett avstånd av 100 miles från ku s t en . 

ö a rna, som reda n erhållit smeknamnet »Texas Towers >>, skall bemanna ~ 

av U. s. Air Force. Besättningen utgöres av 30 ma n och avlösning skal1 

ske efter 30 dagars tjänstgöring. På varje station skall finnas landnings

plats för helikopter samt anordnin gar fö r att mottaga och lossa forrå ds

fartyg. Hela kedjan av radaröat· beräknas vara färdig under 1957 och den 

totala kostnaden beräknas till mellan 15 och 20 milj. dollar. 

(All H ands, no\'. 1 

Pearl Harbor har konuuit omkring en mil längre bort frå n amel'ikansl;:,t 

västkusten i och m.ed el en beslutade övergången till det intemationella 

måttet för en nautisk mil lika med 1.852 m. 'l.'idigare var el en amerikansk:t 

nautiska milen 1.853,248 m.. 
(All Hands, nO Y . l 

Ubåten Nautilus ska ll utrustas med robot typ Regulus. 

Regulus har en längel av 9,14 m mellan vingspetsarna. D en drives av en 

10 m lång bana. Farten uppgår till 1.100 km j t. För att möjl iggöra s tu Y· 

ning i ubå ten bar vingarna gjorts hopfällbara,. Enligt en annan källa 

kommer Nautilus att bestyckas med sex torpedtuber av lwnYentionell typ . 

(Revue Maritime, noY .I 

Den 25 augusti gjorde ubåten Sea Owl sin 4.000: de dykning. Ombord 

befann sig chefen för 6: e Flottan amiral Thmnas S . Combs .. 

(Revue Maritime, nov .1 

Amerikas hittills största och starkaste isbrytare har sjösatts. Fartyget . 

som erhållit namnet Glacier, är på 8.3.00 ton. 

(ReYue Maritime, no Y.) 

Sex snabba tankfartyg för elen a metikanska flottan är undet· byggnad . 

Det första Heosho har levererats och det andra Hassayampa sjösattes 

elen 11 septem.ber. Tankfartygen är 197 m långa och har 1~1ecl full las t 

ett deplacement av 40.000 ton. Besättningen utgöres av 15 officerare och 

300 man. Farten beräknas till 20 knop. 
(Revue Maritime, noY .l 

-Hl 

Uneler elen vålelsamma stormen den 15 oktober slet slagske ppet K e tl

t uckY sina förtöjningar och drev på land .. Fartyget har sedan 1950 legat 

avrustat i Newport News. 
(Revue Maritime, no Y.) 

Vid kollision med ·wal!ace L . Lind elen l november erhöll jagaren Eng

lish svåra skador i förstäven . 

Samma dag och på ungefär samma plats kolliderade ubåten J; ergall m ed 

jagaren Nonis varvid Bergal tillfogades stora skador. 

(Revue Maritime. no \'.) 

4 
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Litteratur. 

Churchill och Fishet·. W. S. Churchill: Stora 

samtida. Slwglunds. Pris 22 kr. 

Churchills essäsamling om sina stora samtida utkom 1937 och ble 

oa översatt till svenska. Nu 1954 har en ny u pplaga utgivits. Denna·, 

innehåll har utökats med uppsatsei' om Fish er, Parnell, Baden-Pow el 

och Roosevelt. .. 

Av särslkilt intresse för en sjömilitär är naturligtvis essaen on 

Fisher. Men den blir en besvikelse å tmjnstone för den som. i likhc·c 

med a nmälaren har en gammal faiblesse för såväl Chut'chill som F1shet. 

Det som Churchill här nedteclmat k an - trots hans egna definitiva or' ' 

__ ej vara den .slutgiltiga domen över Fisher. Churchills skildring a\ 

den gamle amiralen motiveras mC' d hans kritik av .. Bacons FJsher~10 -

grafi och min tro är att Churchill i skrivandets ogon~hck var v1da 

mer förargad på Bacon och dennes l<ritik av honom SJalv C:' S Ch J 

ä n han var på Fisher. Bacons kritislm inställning bör dock eJ ha vant 

Churchill obekant, ty redan i Bacons bok "The Jutland Scandal" k on 

den klart bl! synes. Sistnämnda bok är det väl inte så många son 

minns nu m en den tilldrog sig på sin tid stort intresse då striden O!' 

J tlandsslao-et och partitagandet för och emot .Jellicoe och Beatty sto• 
u b . l'k 

som häftigast. Bacons bok är en apologia för .Jellicoe, som JU -:- .. ~ son 

Bacon själv _ befann sig "in the Fish pond", och en s lmrp. vtdrakmn; 

med Beatty som sj östyrkechef och Churchill som marmm1mster, . pe~. 

sonalchef och framför allt som historieskrivare i "The World .?nst~. 

Vad som i denna Bacons bok sägs om. Churchill är betydligt varre a1 

i Fishcrbioo-rafin, och det har säkert denne ej glömt; det verkar son 

om han nu b passar på. och ger betalt för också en äldre ost. .. 

Churchill uttrycker .sig åtskilligt dunkelt i sin uppsats. Nar h<n; 

i första stycket säger "dessa ganska slarvigt hopkomna antcc~~mgar 

(sid. 235 i nya upplagan av stora samtida) så frestas man forst tr. 

att han menade sina egna, men han åsyftar nog därmed Bacons_ 2 

volymers biografi. Samtidigt beskriver han Bacon som "en . energts!• 

plikttrogen och mycket duglig officer" , som därjämte är tckmker. Me~ 

kännedom om den sortens foik d v s encrgislm, plikttrogn a och mycke,. 

duo-lio-a t ekniskt utbildade och kunniga officerare i svenska flott~n s' 

ha; n~a~ svårt att tro att sådana m ä nniskor göra slarviga antecknm~·ar 
I ista stycket (sid. 242) säger Ch "säkerligen var han (Fisher) eJ. sa 

sv:rt som hans1 klåpare till biograf avmålar h onom". Tyvärr har Ja!o. 

ej min bol,hylla inom räckh ft ll, men nog vill jag minnas att Bacon 
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or.urare vitmålade sin hjälte än svärtade h onom. Och ändoch: säger 

Churchill själv " redan det r eferat som här har lämnats (d v s det 

aV Ch gjorda) är tillintetgörande för Fishers r.amn cc!1 rykte". Det 

är väl svartmå lande om något. Föl' att inte tala cm sista m enir.gcn , 

som komm er Runebergs om döme om Cronstcdt nära, då f:an (Ch) Eäger 

att han tvingas "antecipera en av historiens a~lvarEg2.stc anklagelser", 

vill{et ju måste syfta på det ett par menint;ar tidiga r-e fällC:a omdömet 

om Fishers "desertering av sin post" . En gammal beundrare av Chur

rhill blir chockerad av hans lä ttsinniga skrivsiitt ; JH{som han bf'gagnar 

sig av F'1sher fö;, att klii r,1ma till Bacon sil. bcg·:>.gnar J:an sig nu av 

ett skenbart utfall mot Bacon för att fälla en avgörande dam över 

Fisher. Detta förefaller föga st orsint. Orättvist måste ccl,så vara att 

dra fram den gamle Fishers slutspel (som onekligen var skumt!), men 

bara förb igående omnämna den unges förtjänster. Tiil Churchills ovansl'

Jiga ära - h ::u det sagts med all riitt - hör att han l!a::ic f]) ) ttan 

stridsklar och utgångsbaserad på Scapa F !cw i augusti 191·L Hc:n 

själv minst av a lla bör dädör glörnma ntt det var Fishers förtjänst 

-- och det tillhör dennes ovanskliga ära - <:tt flottan var som den 

var: materiellt och - trot s Baconbreven cc!1 andra tra.gcdicr -- per

sonellt. Att Fisher inte bara var 1 :e sjölord under Churchill utan re :la 'l. 

10 år tidigare 1904 får man ej veta i essk1 men iir a v vikt när det 

gäller ChurchiHs stora samtida. Visst var h:m - Fisher - en buse, 

och hans yttrande om änkorna och dc fad erlösa och the dunghill är 

ju inte klokt. förstås men sett i sitt santmanhang och ej lösryckt blir 

dt sådant uttalande mera förståeligt - när det sägs av en i anden 

brinnande -- cm. än ej förenligt med god ton cch modern personalvård. 

Likaså bör man väl ej säga att gunstlings ::ystem är effektivitet - 

även om det i viss mån kan vara sant. Mea Fisher var ej blott -

~om Clna·chill nu vill piiskina - materialist, fartygskonstruktör och 

organisatör. Han var inte så dum strateg :t:eller med röttc·r i gammal 

god brittisl' sjökrigskonst. När generalerna brytande mot all trad i tio· 

nel! brittisl< strategi (i varje fall sen .Jean d'Arcs dar och sjömaktens 

uppkomst) endast kunde se den brittiska flottans uppgift som Ekydds

Vakt vid armens överförande till Frankrike, C:& förordade Fisher att 

111an m ed flot:ans hjälp s lml!e föra amfibiel<rig och landsätta en mme 

i Schleswig-Holstein eller på öster.sjökusten. (Kan man tänlm sig: Foch 

ansåg ca 1910 ej brittiska flottan värd en bajonett i Frankrike, som 

till slut räddades av att tack vare brittiske. flottan det fanns 3 milj 

amerikansim och brittiska soldater där 1918!) Detta resonemang 

·(F'ishers ej Fochs) förstod på den tiden (1910) ej ens Churchill , som 

senare dcck blev en varm anhängare av den eamla strategin. : u tnyttja 

Sjöhcrravm det och gå iland, ej på huvudfronten utan i flankerna. Däl'

för ej minst är det m ed en känsla av obehag som en gammal sjö-
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mj Ji tär och beundrare av Churchill läser uppsatsen om Fisher i Stora 

samtida. Den skulle aldrig h a stått där utan möjJi g·tvis i en t idnings 

mera efemära insändarspalt som k ritik av Ba con.'l F ish ertolk ning. 

O. Kdt . 

\V. Ltidde -Neurath : R egierung Dönitz. 

I det virrvarr av händelser, som fyllde krigsslut,et s t id försom ma. 

ren 1945, hade den n eutrala iakttagaren mycket svårt a tt få n å got 

c:ammanhang i förloppet av p r essens skild r ingar, h els t som den t y sl'a 

nyhetsförmedlingen vid den tiden var så gott som. obefintlig . E n sam. 

manhtingande sk ildring av luigsslutet, sett från den t ysk a s tatsled

ningens synvinlcr l, förligger nu i Llidde-Neur a t h s bok "Regier ung Dö. 

J~itz ' ' . F örfat tar en än f d Korvettenkapitän i t ysk a flottan och tj ä nst

g jorde som per sonlig adjutant h os s t oramiral Dönit z f r å n hösten 194A 

intill dess denne h äktades för a tt ställas inför Nlirnber g -domstolen. 

Skildring en börj a r m ed glimtar frå n Hitlers högkvarter, som hösten 

1944 for t farande låg i Ostpreussen. Hur den t yska ledningen v id olika 

tidpunkter bedömde k r igsläget har offentligg jor t s i andra arbet en , och 

Llidde-Neurat h har i detta a vseende intet väsentlig t nytt a tt berätta, 

ehuru han begränsar sig till p er sonlig a intryck . Inför hotet av den so·, r. 

jetiska offensiven f lyttades h ögkvarteret till Rheinsber g och från j anu. 

a ri 1915 till B erlin . Dönitz lät vid s amma tid f ly tta m an'nledn ingcn 

till Nordtyskland och pla cerade sig själv m ed per sonlig stab i Bernau 

s trax norr om Berlin. Därifrå n begav han sig till lä g esföred ragning ar na 

i r il"skansliet i B erlin två a tre gånger i v eckan. 

När de allierade offensiverlila under vå ren svepte fram över det 

tyska hemlandet och hotade själva B erlin började Hitler förb ereda de· 

centraliserad ledning samt motstå ndsrörelse i de besatta områdena. Den 

10 apri l utnämndes Dönitz till t e rritoriell befälhavare för norra och 

Ke::>selring fö·c .södra delen av .riket. Till's vidare fingo de dock in gen 

exekutiv m yndigh et utan Hitler f ortsatte att leda operationerna - i 

den m å n de kunde ledas - frå n Berlin ända till sin död . Dönitz' sista 

besök i högkva.rter~t ägde rum den 21 april 1945, då stadens cen t r al& 

delar r eda n låg a under rysk artillerield. Han blev då detach erad föl' 

a tt förber eda sitt uppdrag i Nordtyskland. Följande natt passerade 

mar inchefen och hans stab den sista luckan i den :allierade r ingen 

kring Berlin och inträffade den 22 på eftermiddagen på den nya sta bs· 

platsen i Plön i Holstein. 

Frå gan om vem som eventuellt skulle efterträda Hitler synes 111 

diskuterats ganska öppenhjärtlig t i det tyska högkvarter et eft er del 

s t.auffenberg.ska attentatet 194.4 . F örfattning senligt utsedd var i för st9 
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!Jand Göring, i a ndra hand Hess. Den s en a re satt sedan liinge som 

krigsfå nge i E nglan d, och den fö r r es namn väckte enligt förfa ttaren 

löje i r:l e inre cirklarna, när ämnet förde s på t a l. Den starkaste a spi

ranten torde ha varit Himmler, som under kriget s lopp slog under s.ip· 

111er och m er a v tredje riket s maktmedel och samhällsfunktioner. Dönit~'· 

förtroen des t ä llnin g hos Hitler synes ha grunda t sig på et t r a krygga t 

uppträdande; genom r ealistiska bemödanden undvek h a n a tt inO'c f ör 

hOppningar som senare kunde svikas . Med partiets spetsar um<>i c~s han 

u!Hlcr ömsesidig aktni!1g , men utan när m a re r elationer , och o han höll 

en s1,arp skiljelinje m ellan m a rinen och W affen-SS . Som ext>m pel Då 

Dönitz ' aukto ritet kan nii.m nas att dc s k f olkdom stolar som efter ;0-
julirevolt en övc1t og de militä ra ln·igsrä ttcrn::.s betagenheter id'c fö r 

sök te uts tr ä cka s m verksamhet till m a rinen . 

Det förefall er som C·m Dönitz ' utnflm ning t ill trcujc rik ets andra 

och sist.a stl'! t sövcrhuvud var helt oväntad a v h on om själv och var et t 

r esultat av missfö rstå nd och ödets nyck er . När Berlins inrin gning f ull

borda t s och ordinar ie förbindelser brutits den 23 april , g r ep den nomi

nelle eft erträdaren, Gör ing, initiativet och beordrade regerin g-ens leda

Inöter at t insUilla sig h os honom i Sydtysklan d. Detta uppfattade Hitler 

som förräd eri och fdintog Gör: n g h a ns ä mbet en sa m t beordrade h m:.s 

avlivande. Dagen :::öre si tt s jälvm ord, den 29 april , fi ck Hitler genom 

~vensl' indislcrction kännedom om de f r ed:o trcvarc som H imn1ler ~'jo rt 

bakom ha ns rygg. Dä~med var den fruktade Gestapo-chefen ur i; lcen . 

Hitler upp rä t tade samma dag sitt t estamente, i vilket r.a n utsåg Dönitz 

till sin eftertr ädare. Handlingen innehöll dessutom Pn detaljerad minis. 

t erlista cch din~kliv om fortsatt kri gfö r ing . Dagen efter Hitler s död 

den 1 m aj, f ick Dönitz t elegrafiskt besked om sin u tnämning sam t e t~ 

utdrag ur l!1inisterlistan . Hitlers t estamente nå dde honom a ldrig. 

Det va r ett tungt arv som Hitle!" överlämnade : läget va r mili tär t 

och poli t iskt h opplöst. Dönitz så g som sin för~ta uppgift a t t avsluta 

krigshandlingarna för att undvik a vidare ändam å lslös blodsutgj ut else. 

Han hade då två a lt erna t iv : antingen att beordra ett ensidigt upphö

rand e av det tyska mots tåndet eller at t t räda i förhandlin o·a r m ed de 

ailier aclc om ;m form.cll kapitulation . H a n valde dPt sena/e eftersor<~ 
det O'av t " t ·1 t tt · . 
.. "' s orre u Sl;: er a undv1ka l>:.<tos, och eftPr som ett ömsesidig t 

fordrag i internation ellrä ttsli g t avseende skulJie bibeh å lla rden tysk a 

stat sledning ens k on t inui t et. P å så sätt räknade man m ed att ändå få 

lit r åg t ·t· t .. d 
' · o po.s1 ·1v var e av elen ovillkorliga kapit ulationen . F ramför 

a]Jt önska d D" ·t f" · 
.. e om z g enom ora kapitulationen på sådant s ätt , att s törs ta 

rnojliga del av tysk m ilitär och civilbefo lk n ing k unde evalm eras ur 

de områ den, som enligt J alta-över enskommclsen skulle besättas a v 

ryssarna. 

Genomförandet av Dönitz' avsikter fordrad e en rad dramatiska in-
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gT~pandcn. Den första. stötestenen var Himmler, scm. tvangs läm na ::i n 
maktstälbiug e:'ter ett nattligt s•amtal m ellan fyra ögcn , därvid Dönitz' 
]Jistol låg i reserv pii. skrivbordet som ett sista övertalningsm.edel. D,'ll 
2 m aj &ändes parlamentäret· till Montgomery, vilket r esulterade i d<·l
lm;itulation för Nordtysklanc1, I-blland, Danmark och den t ysk a flott::>n . 
Fördraget slmlle träda i kraft den 5 maj kl. 0800. Där m ed hade Dönit:: 
vunnit sitt första m å l, nämligen att få slut på västallierad kommunika. 
tiansbekämpning i Nordtyskland, under det att motståndet och reträt. 
ten i östen t v kunde fortsätta ostört. 

Under tiden hade Dönitz flyttat högkvarteret till Flensburg och 
dit sammankallat de civila och mi.lit ä ra befälhavarr.a för dc av tyskarna 
besatta områdena utomlands . Under den 2 och 3 maj inställde sig sa
lunda Frank från Böhmen, Seyss-Inquart från Holland, Best och Linclf' 
mann från Danmark samt Terboven och Böhmc från Norge, vilka a llll. 
fingo r edogöra för läget i sina om1·åden och crhöllo direktiv för av. 
vecklingen av s ina förvaltningar. Som en kuriositet från förhandlin g-
lOtrna ka.n nämnas <:tt förs lag från Himmler att d€i1 tyska regimen i 
Norge skulle erbjuda sig att kapitulera till Sverige och dc tyska fi'r 
banden låta internera sig där . Dönitz avböjde emellertid projektet nv d 
motivering att Sverige måhända inför politiskt tryck skulle ut!ämEa 
dessa soldater till Sovjet. Episoden föranleder onekligen en del rcflcx
ior,er i belysning av senare händelser. 

Den 5 maj bildade Dönitz en expeditionsministär, som., uteslöt de 
mest 11r01ninenta nazistpamparna. Ändamalet m ed regcringsbddning0n 
var dels s tatsrättsligt, dels syftande till att ta i t u m ed det allt 
svårare försörjning:slägd, som tycllig Eon skulle: föl j a på det militära 
sammanbrottet. Ytterligare förhandlingar cm dcllmpitulaticner för <1·; 
västallierade stoppades snart av E isenhower, som fordrade ~amtidig J.:l.· 
pitulatlon på alla fronter. Denna underteckna de;; preliminärt den 7 
m aj. Verkställigheten uppsköts på tysk begäran till den 9. Under de 
9 dagar Dönitz hå llit kapitulationsförha ndlingar i gång lyckades unge · 
fär R miljoner tyskar rädda sig över den magiska zongränsen m ellan 
öst och väst. 

E: rtcr ricntligheternas upphörande fungerade Dönitz' regering 
Flensburg yttrrligare fjo rton dagar, de f acto erkänd av de alliera<1e 
r,-,ilitäc>ly:-,dighe:tf.'rna. Under tiden arbetade dc allierade ut rildlinjerna 
för sin fortsatta tysklandspolitik; den 23 maj häktades och upplöstrs 
den tyska r egeringen och högkvarteret. Därmed var det tredje rikets 
saga definitivt slnt. 

" R0gi erung- Dönitz" h a r utg·ivits av institutet för fo lkrätt vid uni· 
vcrsitetct i Gi·jttingcn . Den hehandhr därför främst det statsrättslig:! 
spörsmålen vid tredj e rikets .avveckling - fakta som lmnna få 0tt 
visst inflytande och va!·a yf.rda att känna till, om och när ett enat 

55 

'I'ysld and en gång återuppstår. Bokens behandling av ämnet vittnar 
Jäfall::mdc tydlibt om att författaren är officer - och därtill t ysk. 
ben är i form och disposition strängt saklig och utnyttjar inte de 
möj ligheter som det r edan i och för sig dramatiska händelseförloppet 
i,unnat ge anledning till. N ågra analyser av förgrundsfigurernas karak
tärer ger sig författaren inte in på ; skrivsättet är dock ägnat att ren
två och väcka sympati för människan Dön;tz - den sextioårige s jöof
ficeren som genom kriget förlortat sina två söner, sin egendom och sitt 
livsverk - den tys'ka ubåtsflottan, och som tvangs att avstå från sitt 
beslut att söka döden i strid för att i stället i hi,storien knyta sitt 
namn till Tysklands totala nederlag. 

Kir. 

Bilanz des zweiten Weltkrieges, E r lcenntnisse un{l 
Verpfli chtungen flin di e Zukunft. (Gerhard Stalling 
Verlag, Hamburg): 

"Det andra världskriget kostade millioner männis:kor livet. Men för 
a lla dem, som överlevde, skulle det vara oförlåtligt att bara glömma 
och låta livet gå vidare. Erfarenheterna måst e bearbetas, de riktiga 
slutsatserna ch·agas och förpliktelserna för fno>.m tid en begrundas . Det 
får inte ånyo upprepas, att folken icke tager lärdom av historien." 

Från dessa utgångspunkter har förlaget sammanställt en volym på 
-170 sidor, där tjugosju framst ående milltära och civila skribenter, r e 
presenterande försvar, vetenskap, nationalekonomi , rättsväsen och tek
nik m m , anlagt sina synpunkter på det andra världskrigets facit, sett 
ur tysk synvinkel. Genom sin uppläggning blir boken lättläst och över
skådlig, em edan varje avsnitt utgör ett avslutat helt. Den språkliga 
tyngd, som gör att t yska böcker många gånger kan verka tröttande 
på en svensk läsare, blir härigenom icke så framträdande. 

De lantmilitära avsnitten behandla bl a krigen i Medelhavsområ det 
och Ryssland samt partisankrigföringen; de sjömilitära såväl sjökrig
föri ngen i allmänhet som det speciella ubåt~kriget. Med stort intresse 
läser man här generalfältmarskalken Kesselrings granskning av den 
tyska m edelhavsstrategien - "dass man Malta unbelästig t liess, war 
schlechtin ein Verstoss gegen die Idee des Mittelmeerkrieges Uberhaupt.'' 
Lika fängslande äro generalöverste Guderians erfarenheter frå n det 
ryska fälttåget. Den aktiva luftkrigföringen över hemorten m ed sina 
Vittomfattande verkningar ägnats ett eget kapiteL Uppsättande-t av 
fallskärmstrupp erna samt deras alltför fåtaliga och delvis misslyckade 
insatser b ehandlas relativt utförligt. Författaren till detta avsnitt är 
egendomligt inte någon yrkesmilitär utan en professor. 
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Kapitlet om underrättelsetjänsten innehåller bl a en förklarin g övc-r 

dc fe laktiga bedömanden, som högsta krigsledningen mången gång gjorw, 

helt enkelt därför, att den vägrade att sätta tilltro till tillförlitligheten a v 

det insamlade w1derlaget. Underrättelsetjänstens m et :::dik exemplifiera; 

bl a genom berättelsen om hur en agent på ett i Osk> i april :!.94< c 

liggande tyskt handelsfartyg kunde m eddela ledningen varje förän ti 

l'ing av det i anfallets början något labila krigsläget. Han använd,• 

sig därvid av en "insmugglad" sändare , medan fartygets ordinarie r a

dioutrustning som vanligt före fartyg e i:.s inlöpande i hamn förseglab 

av de norsl{a myndigheterna. 

För underrättelsetjänsten lämpliga personer slwla icke tänka so111 

flndra människor utan ha fantasi. Dylika personer äro inte så ofh 

välsedda i a ndra sammanhang men helt enkelt oumbärliga inom d enna 

tjänst. Värdet av de underrättelser, som den b etalade spionen inför 

skaffar, n edvärderas till sina rätta p roportioner. Bl a citeras ett u t .. 

t alande av chefen för den amerikanska underrättelsetjänsten, gener2l 

Donovan, vari det h eter: "Åttio procent av underrättelsetjänsten i:ir 

hårt arbete, och de övriga tjugo falla möjligtvis inom det område. 

som förekon1.mer i romaner och på film." Det hårda arbetet omfatta'' 

b~arbetandet av pressunderrättelser och periodiska rapport er, statist ii\: 

och radiospaning samt noggrann utformning av bl a egna underrättcl

sevägar. 
Kapitlet om teknik och vapenutveckling under kriget är synnerlig en 

.intressant och spänner över ett stort område. D et omfattar de reky l

fria vapnen, förberedelserna för kemisk krigföring, verlmn av rikta de 

sprängladdningar och raketvapnens enastående utveckling fram till V, 

och V 2 . Av de förra avfyrades' fr o m den 13/6 1944 mellan åtta och 

nio tusen stycken, av vilka ungefär två tredjedelar nådde engelslw 

h.nstcn och en tredjedel London. Av V,,, s om första gången insattc- s 

mot fienden den 8/ 9 1944 avfyrades 3165, varav 1115 mot England, 

företrädesvis London. Cirka 2000 V2 insattes i krigets sista skede m ot 

:\ntwerpen, BrUssel och Llittich. 

Bland övriga projekt på raketvapnens område cmnämnas den s l' 

"Wasserfall", en fyr:atoniS' [järr:slcyrd vätskc['.akct:, varmed de förs ta 

experimenten började i Peenemlinde 1943 och fortsatte under 1.!'44 m crl 

ett. stort antal framgångsrika försök. Någon serietillverkning kunde 

emellertid icke komma ifråga på grund av det rädande läget för dc!'l 

tyska industrien, som genom de allierades luftkrigföring kraftigt för 

lamats . Bland övriga experimentraketer nämnas bl a firma Rheinmc

talls båda luftvärnsraketer " Rheintochter" och "Feuerlili c", vilka bå da 

oven;:l\rcdo ljudhastigh et en. 

Kapitlet cm den tyska vetenskapens och forsimi ngens ställning och 

arbPtsförhalland en under kriget är synnerligen intressant. 
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Författaren frågar: "Har den tyska vetenskapen "klickat" under 

VK2 "'? Svaret härpå måste bli n ekande; ty 346.000 tyska patent som 

segrarna tog som byte o oh forskningsunder lag, se m be rtfördes till 'USA 

p:;ngland och Sovjet efter stridernas upphörai!dc och s·c m räknades i tu~ 

"entals ton ('J papper, vittna om motsatsen. Men statsledningens totala 

brist på förståelse för forskningens behov ledde bl a till en lika total 

brist på samordning av forskningsarbet et. 

Avsnittet om radar påpekar det stora försteg, som cngelsmii.nnen 

erhöll på detta område då de år 1942 öve rgick till t· t o 

• ccn 1mc ervagor 

vilket_ fö~Jkt ... frade dem ett grundligt övertag gent emot den tyska ubåts : 

lu'Jgfol'lnge.Ji . Detta fram s teg förän drade också t ekniken och taktiken 

vid de alllerades luftanfall mot den t~rska hem orten. 

Gcncm. nedskjutningen av 8tt allierat flygplan vid hotterdam Jcom 

den nya apparaturen s lutligen i tyskarnas. händer. De voro ick e sena 

att bygga liknande radarapparater för egna ä ndamå l, m en då nationen 

vid denna tid icke förfogad e över några strategisl'a bombförband , ut

nyttJade de dem fö r sina nattjaktplan. Kustförsvaret och marinens 

fartyg fick ävenledes bättre spaningsmöjligheter under mörker och 

tjocka; även artillerieldledningen fick nya möjligheter genom centime

t ervågorna. På bå da sidor arbetade man energiskt för a tt finna pa 

mot1~edel . mot denna nya radarapparatur. Västmakterna på sin sida 

forsoll:t e sKydda sina bombförband g enom utkastandet av knippor m ed 

alummJUmfol!er, varmed den tyska radarspaningen effektivt vilseledde3. 

Arbetet med a tt konstruera allehanda störnings•sändare intensifierades 

och kröntes på sina hå ll med vissa framgångar . 

. Bland övriga kapitel märkas sådana om krigshushå llning och rust

nmgsmdust ri, organisation T cdt och riksarbetstjänsten, k ommunikations

väsendets militära betydelse, propagan dan scm krigsvapen samt för

lusterna i människoliv. D et skulle föra a lltför lå ngt att närmare r edc

göra för innehållet i alla dessa kapitel. Vare nog t>agt att de olikrt 

fårfattarna på aUvar tydes ha gått in för att så objektivt som möj li'gt 

redogöra för vad som verkligen skedde under det långa världskri !~·. 

varpå slutet nu .syn es skönjbart eft er i det närmaste tio års ockupation. 

. Htiri G·<·:vJ r,1 ha dc synbarligen velat giva uttryck åt en av förlagets 

av.:nl,ter 111<'d bok en, nämligen att bidraga till förståelsen och samlev

naden folken emellan. 

Värdet av den synnerligen intressanta och läsvärda boken förhöj es 

Yttcrligar~ av litteraturhänvisningar och sakregister. 

T. E. 

,JANE'S FIGH.'.I'Jl\"G SHIPS har utkommit med sin fi6 :te årgång. 

Många intressanta nyheter framläggas där beträffande nybyggnads 

ve;·]{:c;2mh et eL il:om. örlogsflottor na. Det , som imponerar mest, är givet-
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vis USA: s seri e av 60 .000 tons hangarfartyg. Av dc~ sa jättefartyg :::lwla 

tio byggas under Um många ar och fyra äro red<m under byggnad. 

1!~ljest är det endast Franll:rike, son ef t er kriget vågat sig på att sträck-, 

li.ölen till ett hangarfartyg (om. 22.000 t on ). Slagskepp och kryssar0 

tillhöra f n ej nybyggnadsprogrammen. Undantag härifrån utgör Sovjet 

union en, som fortsätter att bygga lätta krysare av Sverdlov-typ. De:os 

utom byggas några kryssare i Frankrike för att ersätta de tre kry"

sare, som överlevt kriget och nu äro h elt utslitna. 

Med åren blir det a llt tydligare att jagaren mer och mer blir et : 

ubåtsjaktfartyg, där artilleri- och torpedbestyckningen får stå tillbak : 

fö r ubåtsjaktutrustningen. Sovjet är dock m era konservativt, ty d·' 

nya jagarna av Skoryj -typ synas fortfarande lägga huvudvil,ten vi•l 

artilleri- och torpedbestyckningen. Antalet jagare under byggnad ä r 

alltför ringa för att jagarbeståndet skall kunna vidmakthållas. Väst 

makterna sölm därför att i någon mån kompensera det sjunkande s trids

värdet på jagarna genom att bygga om dem till ubåtsjagarc. 

En viss nybyggnadsverk samh et äger även rum. beträffande f regatter . 

Rngcl:smännen bygga h·e störr~ typer fregattP.r, den ena av3edd son 

luftvärnsfartyg och den tredje som ubåtsjalctfartyg. Härtill komme!· 

en f j ä rde, mindre t yp för enklare eskorttjänst . USA, Frankrike, Italien 

och Venezuela bygga även fregat t er m ed ett tontal varieranc!Je Jnelh:;.J: 

1.450 ton och 1.150 ton. 

Bland ubåtar tilldraga sig dc amerik2.nska atomdrivna ubåtarna 

den s törsta uppmätksamheten. Den första, Nautilm', är färdig att på 

börja sina provturer. Det visar sig att deplacementet är 3.180 ton . 

viiket är mera än man tidigare hade väntat S'ig. Medan USA experi

m~nterO.l' med atomdrivna ubåtar, har Storbritannien börjat ägna sir 

å t ubåtar med vätesuperoxiddrift, ett fortsättande på den av tyskarn8 

inslagna vägen. Fortfarande byggas dock enstaka ubåtar av konventio

nell typ . 
En verklig upprustning och ett seriebygge förekommer dock endas ' 

beträffande minsvepare. Här ha de västallieraje k ommit fram till en 

större och en mindre t yp, som nu blir standard i alla västblocket~ 

f lottor. Dessutom bygges även en mycket liten typ avsedd för hamnar 

och floder. Alla tre typerna äro snarlika de under senaste l'rigsårel' 

använda, men de synas ha hävdat sig vä l i Korea-kriget. 

Bland tekniska nyheter må nämnas att artilleribestyckningen visa r 

en t endens till minskning av kaliber och antal pjäser för huvudartille

riet. Sålunda skola de tre från kriget ännu ej färdigställda brittiska 

9.550 tons kryssarna fullbordas med endast fyra i st f tidigare av 

~edda nio 15 cm lmnoner. I USA lämnar man den från kriget välprö

vv.dc och framgångsrika 40 mm Bofors-pjäsen och övergår till en 7G 

mm kanon av am erikansk modell. Fransmännen C'.äremot ha bestäm': 
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sig· för Bofors ' 57 mm a kan som er~ättn'n o- fo"r "' 0 . 1 , . ..:~ ~ b ="- r:tm a -can Ann!...t 

]1ar man eJ sett något resultat av de pågåencle experimenten ~ed r o-

botvapen. Sedan lång tid vänta tre amerikanska tunga krysEare pil. 

att ändras till robotvapen-kryssare, men ännu ha dc därför avsedda 

robotarna typ "T errier" ej lämnat experim ents tadiet. 

Som vanligt är publikationen rikt illustrerad och av de c :a 2500 
bilderna äro omkring 535 nya för året Uto·ivare M Bl 1 · " n, r ac nnan, har 
a ll heder av den nya årgången, som fyller även l'_ o .. o·t 

o ställda al'.språli: 
på fullständi ghet och detaljrikedom. 

A. Ii. 

Die Schiffe de r deutsclwn Kriegsmarine un<l 

Luftwaffe 1939-45 und i!Jr Ver·lieb av E rich Gröner 
(84 sid.). · 

Den kände författaren har tidigare dokumenterat sin skicklighet 

~tt 1 koncent~~rad form få fram en stor mängd uppgifter, utan att 

askå dhgheten aventyr as. En hänvisning till hans stora verk "Die deut

schen Kri e~sschiffe 1815--1936" och hans kapitel i "Weyers Flotten

taschenbuch ' ~:n den tyska flottan under a ndra världskriget torde räcka. 

~en,. n~ forehgga~de boken omfattar data för alla fartyg under 

andre: varlasknget. Forfattaren har nedlagt ett omfattande arbete för 

att f a uppg1ft~rna så fullständiga och riktiga scm mö:iligt. A v särskilt 

mtressP aro v1s~a p · · 1 t t'll b o 
.. " , r O Je c 1 u a tar s cm sedermera icke ko mm o till 

utfarand e, liksom även slagskeppsprojekt. Fulls tändiga data förelig·ger· 
bl .. f" 

o a aven or de handelsförstörare som utsändes under krio·et. För första 

gangen avslöjas även att tyskarna byggde bärplanbåtar ~ch fyra olika 
typer angivas. 

.. En uppgift på de tyska fartygens öden har tidigare publicerats. 

:crfatta ren ~äm~:r här e~ reviocract och fullständigare uppgift, ä n vad 

om hitbils ar l,ant, varfor boken blir en värdefull källa för den som 

sbderar hänclclserna under andra världskrip·et 

l<~rån författar-ens ritstift härstammar ~cl-:~å dc 228 fartygsskisser

na, som i noggrannhet icke lämna n ågot övrigt att önska. 

A . Ii. 

Seefahrts-Wörterbuch. Seafaring-D!ctlonary av W. 

Dietel (288 sid.) . 

Denna tysk-engelska och engelsk-tyska ordbok vänder sig till alla 

d:m som syssla med sjömilitärt språk. Här finnas samlade ord från 

SJornanskap, navigation, lotsning, fislc e, handelsflottan m. m. Även r ent 
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sjömilltära ord såsom kommandoord, benämningar på vapen, maskine r , 
si)2,"naltjänstens terminologi m. m. återfinnas. Att striden till sjöss ä r 

väl representerad faller av sig självt. 
Det är lätt att kritisera vissa översättningar, särskilt en del tek-

niska sådar;a, eftersom entydighet är svår att åstadkomma. Sålunda 
översättes t. ex. Oropesa gear med Schwerdrachengerät, vilket kanske 
är ett tryckfel för Scherdrachengerät. Det amerikanska slangordet för· 
hangarfartyg, flattop, saknas, medan Battle Wagon (slagskepp) över
sättes med det mindre lyckade Schlachtkoloss. Ett onödigt skönhets
fe l är att formlerna för förvandling av grader Fahren.heit till Celsius-

grader äro fel uppställda. 
Man måste dock säga att ordboken fyll er sin speciella uppgift och 

författaren söker att få texten fullt modern. 
A. K. 

Från Hajen l !)04 tm Hajen 1951. Minnesskrift 
till ubåtsvapnets femtioårsjubi leum. Redig·erad a v 
Gustav Halldin. Utgiven i anledning av ubåten 
Hajens sjösättning den 11 december 1954 vid Koc 
kums Melmniska Verkstads A-B i Malm.ö. 

Den, som är intresserad av ubåtar, har haft små nl.öjligheter a tt 
odla sin hobby på den svenska bokmarknaden. Den litteratur, som hit
tills utgivits i vårt land, har sammantagen icke räckt ti.ll mer ä 'l. 
några få kvällar i läsvrån. Det är därför så mycket mer glädjande . 
att Kockums Mekaniska Verkstads A-B tagit initiativet till en jubi · 
leumsbok med anledning av det svenska ubåtsvapnets fem tioåriga till -

var'O. 
Eol,en är framkommen i teknisk miljö och de flesta författarn a 

äro tekniker. Förutom huvudförfattaren och redaktören Gustav Halldin 
ha Yngve vVikander och Nils Eriksson lämnat bidrag. Dessa tre torde 
vara kända bland generationer av ubåtsmän, sJm "farbröder man kunde 
!'ålla i hand" , när det gällde att bemästra svåra problem. De nu aktiv8 
företrädes. av O. Härlin, S. Fredrik~son och B. \Vikmark. Tillsamman s 
representerar denna sextett ett stort mått av sakkunskap och då enligt 
förljudande, många fler både f d och nu a.ktiva. ubåtsmän viskat i 
författarnas öron torde verket utan tvekan vara synnerligen vederhäf .. 
tigt. Samtidigt har man dock strävat efter, att göra det njutbart fö r 

en stor allmänhet, vilket även lyckats. 
ECter en inledning om äldre ubåtar, vareEt l'<ordenfelt beretts got t 

utrymme, ägnas. större delen av bol;:en åt fartygsutvecklingen l Sverige 
l/fan presenteras för pionjärerna Richson, Magnusson m fl och får följ a 
en ullå:s tillblivelse alltifrån Jmngabrevet och fram till den dag h on 

(il 

införlivas med flottan. Den kunnige museimannen Halldin har väl för
enat den sakliga forskningens resultat med egna hågkomster från 

gån gna år. 
Bakgrunden till kustubåtens tillblivelse har blivit något knapp

händigt behandlad. I skriften talas blott cm, att den tillkom på grund 
av tidningsnotiser om en tysk 250-tons båt. Förhållandet torde ha vari: , 
a tt starka önskemål förelåg om att inom ramen för våra knappa till
gångar åstadkomma ett så stort antal stridsdugliga enheter som mö j
!ig t.. Tidigare ansågs dock, att den undre gränsen för ett användbar t 
far t yg låg vid Delfinen-typens storlek. Genom notiserna fick man he

Jn·äftelse på, att det gick att skapa ett fullvä)rdigt fartyg med be · 
t ydligt mindre deplaccm<•nt än som förut bedömts möjligt. Till skill
nad mot som varit fallet vid konstruktionen av flertalet av våt·a andra 
~tbåta.r har uock icke någon utländsk förebi ld legat till grund för kust
ubå t ens utformning utan den är från början till s'lut en produkt av 
v{,r a egna resurser. Äran härför ti llkommer till stor del Birger Swenzen. 

Kapten Fredriksson har fört militärernas talan cch hans småländska 
a.ccen t är en lamplig kontrast mct ingenjörernas sätt att uttrycka s:g . 

Dol<en är r ikt illustrerad cch många av bild erna äro un~ka. 
F}n särskild eloge måste ägnas åt Allhems för lag, som s·.-ar at :'ö:· 

den t ypografiska utsi:yrscln. Samma eleganta arbete, som kännetecknar 
den för oe flesta sjöofficerare välbekanta "Sveriges Flottas Historia ' 
äterfi1~n<es även här. 

K ockum s Mek. Verkstad har genom sitt initiativ i hög grad gagnat 
ubi'J.tsvapnet. Alla som på ena eller andra sättet i sin daglig'a gärning 
har m ed ubåtar att skaffa h ar a ll anledning a t t k änna s ig t acksamma. 

B ok en är värd att spridas långt u t anför fackmännens krets till 
<:Jla dem som hysa intresse fö:" värt försvar och som tro på vår eg·en 
förmåga. 
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