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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
för år 1958 

JämJil~:t Sällskapets beslut må tävlingsskrift avhandla valfritt ämne 

inom Sällskapets verksamhetsområde. 
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel upptagande för

fattarens namn 0ch adress eller ock ett valspråk, vara ingiven. till Kungl. 
örlogsmannasällskap<'ts sekreterare, Karlskrona, senast den l nästkom

mande s••ptember. 
Fir:ner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, tilldelas 

författaren Sällskapets medalj i silver eller -- om skriften är av syn

nerligen utmärkt förtjänst - i guld. 
Tävlingsskrift, scm icke kan belönas med Sällskapets medalj, men 

likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtids
dagen hedrande omnämnande. 

Utöver medalj eller hedrande omnämnande enligt o•van kan förfat
tare tilldelas penning·pris, vars belopp är beroende på tävlingsskriftens 
fört jänster och värde samt till förfogande stående medel. 

Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som blivit pris
belönad eller erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla ett val
språk, tillkännagives detta under första hälften av november månad i 
lämpJig·a dagliga tidningar med anhållan, att författaren ville till Säll
skapet uppgiva namn och adress. 

Kungl. örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift 
offentliggöra inliimnad tävlingsskrift. 

Til! Försvarets forskningsanstalts disposition har I< ung l. Maj :t ställt 
ett belopp av högst 10.000 : -- kronor för helt budgetår räknat för ut
givande, efter prövning i samråd med Krigsvetenskapsakademien resp. 
örlogsma.nnasä!lslmpet i varje särskilt fall, av penningbelöningar till 
författare av skrifter av påtagligt värde i ämnen av betydelse för 
naturvetenskaplig och teknisk-vetenskaplig forskningsverksamhet för 
militära synen. Prisbeloppens storlek äro icke fixerade på förhand utan 
bliva beroende av de insända skrifternas förtjänster :och ,värde. Ämne 
för skrift, som här avses, kan författare antingen själv bestämma eller 
välja av KrigsvetenskapsaJmdemien uppställda ämnen eller sådana inom 
örlogsmannasällslmpets arbetsområde berörande ämnen, som falla inom 
området för naturvetenskaplig eller teknisk-vetenskaplig forskning för 
n"1ili1:ära syften. 



Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 1/1957 

Ordinarie sammanträde den 16 januari 1957 

(Utdrag ur protokoll) 
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l. Redogjorde sekreteraren för Sällskapets korrespon
dens efter den 5/ 12 1956 och meddelade, att ny upplaga av 
Sällskapets stadgar färdigtryckts i 500 ex och avses distri
hueras till Sätlskapets sam tliga ledamöter i sam.band m.ed 
aU kaUelse utfärdas till marssammanträdet i S:toc:kholm. 

2. V aleles till föredraga n de i vetenskapsgrenen minväsen
de för år 1956--57 ledamoten R Tengzelius med ledamoten 
C. -G. Eng som suppleant. 

3. Föredrog ledmnoten Lindh en av beredningsutskottet 
verkställd utredning ang örlogsmannasällskapets medaljer . 
och övriga belöningar. 

I anslutning härtill bes~öts att följande principer fram
deles skulle tillämpas. 

a) Belöningsmedalj. 

Sällskapets ursprungliga belöningsmedalj av år 1776 skall 
alltjämt utnyttjas för belöning av vetenskapliga arbeten (täv
lingsskrifter och motsv). Den skall i princip utdelas mindre 
restriktivt än vad som skett under de senaste 20 åren, då den 
endast utdelats 5 gånger. Samma medalj i guld (förgyllt sil
ver) skall däremot utdelas enligt de r estriktiva nonner, som 
anges i stadgarna § 33: 3 första stycket. 



b) Förljänstmedulj. 
Sällskapels medalj av år _1890 ~nå på J örslag av __ sty~· elseJl 

u t del as Ull personer som. g] ort srg fort] anta av Sallskapets 
särskilda tacksamhet (donatorer eller motsv). 

c) Penningpris. 
Minst 600 kronor skall årligen reserveras för utdelnin~ i 

form av penningpris till författare i sjökrigsvetenskaphga 

ämnen. 
Tävlingsskrift som. belönas n'led medalj_ eller hedrande om

nämnande skall jämväl belönas med mmst 200 kronor. 
Varje arbetsår skall n?rmalt de t':_å bä~ ta artik~arn~_i Ti<l

skrift i Sjöväsendet belonas med lamphg_t pem:mgp~-~s .. 
Möjligheten att stimulera författar_skap 1 tekmskt-s]okng~~ 

vetenskapliga ämnen ~enom __ utnyt~]an~~-e av det a~sla~ P;· 
10.000 kronor, som årligen stalles ~1ll l' ?.rs~are~~ ~orslounfl~ 
anstalts disposition av Kungl. Ma] :t, h_or l mo]hgaste I~<l~l 
utnyttjas. Sällskapets styre_lse her~1ynd~gas att t~-~a. de ml
tiativ i cletta syfte som befmnas lamphga och nw]hga. 

d) Diplom. 
Sällskapets diplom skall framdeles u tn_.yt~j as i samhand 

med alla officiella meddelanden ang helonmgar. 

4. Föredrog ledan_wten D. __ Ba!'clo~ -~\rs~~rättelse i veteu
skapsgrenen torpedvasende for ar 19:1:J--:JÖ. 

Karlskrona den 16 januari 1957. 

B. LIND af HACiEBY. 
sekreterare. 

Utdrag ur årsberättelse i Sjökrigskonst 

och Sjökrigshistoria 1956 
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Av ledamoten kommendörkapten N.-E. öDMAN. 

Inledn ing. 

Arets 2rsberä ltelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria Le
handl ar Yäsltysklands upprustning. Politiskl ~ett samman
hänger denna upprustning med hela den politiska ntveck
lingen av relationerna mellan öst och väst ävensom med 
den inrikespolitiska utvecklingen i främst västtyskland men 
även i vissa andra länder t ex Frankrike. En "uttömmande 
redogörelse för det politiska skeendet skulle föra för låns:st. 
Den hi'storik, som inleder herärt:telsen, får alltså ses s~;n 
en redovisning av de händelser, som mer eller mindre di
~ek_t har att_ gör~1 med V~sttysklands återupprustning. Det 
a_r mte en h1stonskt fullstandig bild av etl politiskt utveck
lmg,sskede. 

J?en tidpunkt >Som valts för historikens början är den 8 
maJ 1949, den dag som Förbundsrepubliken Tvsldands för
fattning antogs av det parlamentariska rådet i ·Bonn. Det är 
~~ämligen först däre~_ter och inför motsvarande utveckling i 
Osttyskland, som Vasttysklands upprustning på allvar tas 
upp. 

Tyskland har alltid varit en kontinentalmakt även om 
de~ fan~s en tid, då Hochseeflotte allvarligen be~tred Stor
bntanmen herraväldet över haven. Yästtvskland kommer 
helt naturligt att än mer nomineras av d~ landstrategiskrr 
P:oblemen, och uppsältandet av armen dominerar sålunda 
diskussionerna om det nya Buncleswehr. Vicl siclan därav är 
det clebattcrna om elen allmänna värnplikten och därmed 
samn~_anhängandeo frågor ~on~ t~lldrar sig största intresset ; 
~~1en av~n den fragan beror ]ll l mycket högre grad armen 
an marinen och flygvapnet . ' 
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Här bör även framhållas, att den tyska upprustningen ju 
nätt och jämt har börjat. Vad nwn vet är sålunda endasl 
vad som tillkännagivits om planläggningen. Hur det kom
mer att le sig i praktiken -vet man ännu inte. 

Historik. 

Den R maj 1949 antog det parlamentariska rådet i Bonn 
Förbundsrepubliken Tysklands författning. Därmed pa~s:ra
des en milstolpe i utvecklingen mot Vä~tty~klan~s pohllska 
konsolidering och statsrättsliga reorgamsatwn. over Bonn
författningen gällde dock den av västn~akt~rna en må~:ad 
tidigare antagna ockupationsstadgan, enligt vilken den ~ags
ta mYncliaheten alltjämt skulle utövas av USA :s, Storbntan
nien; oeh"'Frankrikes regeringar. Ockupationsstadgan tradde 
i kraft i september samrna år. Dc mi'litära västmaktsför
valtningarna ersattes Ined en civil administration under 
ledning av tre överkommissarier, representerande respek: 
tivc länders regeringar. Hos dessa låg alla befogenheter L 

fråga om bl a foljande områden: avrustning och demilitari
sering, kontroll av efterlevnaden av grundlagarna och kon
troll av utrikeshandel och valuta. De allierade förbehöll sig 
vidare uttryckligen rätten att ingripa även på andra on1-
råden. Den nvbildade förbundsrepubliken var alltså ingn
lunda en suverän stat. 

Den 7 september höll västtyska parlamentet si~1 första 
session, den 12 valdes Heuss till president, den l;) valdes 
Adenauer till förhundskansler och den 20 i samma månad 
bildades den första Bonn-regeringen. 

Under tiden hade Berlinblockaden hävts och i östtyskland 
hade Tyska demokratiska republiken bildats med Grotewohl 
som regeringschef och Pieck som presi1dent. . . . 

Den 10 november hade västmakternas utnkesnumstrar 
ena ts om instruktioner till överkommissarierna för förhancl 
lingar med västtyska regering_en o?h redan den 2-l n(;)Vemb~r 
underlecknades ett avtal, enligt vilket c:a 20 stora melusin
företag ströks från nedmonteringslistant). Vidare m : dgavs 
Västtyskland bygga obegränsat antal handelsfart?'g p~ max 
7.200 ton. I gengäld skulle Västtyskland deltaga 1 Ruhrkon-

"l) Denna lista fastställdes samtidigt som ockupationsstadgan den 8 

april 1949. 
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trollen samt i samarbete med det allierade säkerhetsrådet 
upprätthålla demilitariseringen. 

Detta avtal var en stor framgång för Västtyskland och 
måste ses som en direkt följd av utvecklingen i östtvskland. 
De västtyska motprestationerna stod knappast i relå'tion till 
västmakternas eftergifter, särskilt som dessa ingalunda ute
slöt vare sig revision av Ruhrstadgan eller en v'åsttysk äter
upprushling. 

Flera inflytelserika amerikanska och brittiska tidningar 
hade redan framträtt som förespråkare för upprättandet av 
en västtysk arme. USA :s och Storbritanniens regeringar de
mentm·ade vi~serligen, men ~ementierna uteslöt inte möjlig
h eterna att bilda en tysk kngsmakt. I franska nationalför
samlingen krävdes dock den 26 november att förbudet mot 
återupprättande av en krigsmakt på tysk territorium skulle 
upp r ä Uh ållas. 

..Västmakternas eftergifter var en tydlig strävan att knyta 
v_asttyskland fastare till sig och därigenom skapa förutsätt
nmga~·na för ett dugligt västeuropeiskt försvar. Adenauer 
var eJ sen att utnyttja situationen. Den 7 december förkla
rade han, _att om. en vädjan skulle riktas till Tyskland från 
en europeisk umon att bidra till Västeuropas försvar, "då 
kan vårt folk göra en insats i den europeiska armen tiU
s.ammans med britter, fransmän och andra europeiska na
honer". Adenauer vädjade vidare till västmakterna att inte 
lämna Tyskland utan 'skydd. ' c 

Den 15 mars 1950 förklarade Churchill i underhuset, att 
ett effektivt _försvar av Västeuropa inte kan förverkligas 
utan tyskt bidrag. Den 23 mars yttrade han, att han inte 
s~g någo_~l orsak, ."varför inte tyskarna skulle kunna hjälpa 
t~.ll ~tt forsva~a sitt eget !a~1cl och västra Europa, eller var·· 
for mte amerikanska, bntbska, franska ooh tyska soldater 
skulle kunna stå tillsammans i gott kamratskap som en dtl 
av ett kombinerat försvarssystem". På försommaren utbröt 
K?reakriget, ~ilke.t ytterligare aktualiserade frågan om 
Vastenropas forsvar. 

Den 15 juni inträdde Västtyskland i Europarå det, diir 
Churchill två månader senare yrkade på upprättande t av 
en europeisk arme. Adenauer krävde nu en västtysk skydds
polis och förstärkning av ockupationstrupperna i Västtysk
land. Den 6 september förklarade han vidare, att det vore 
S}~?:rlig~~l ÖI;_~kvärt att finna en utväg, som gjorde det 
mo]hgt for v asttyskland att deltaga i Europas försvar. 
Franske utrikesministern Schuman fÖrklarade samtidigt, att 
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en upprustning av Västtyskland inte o vore .tänkb.~~· för:·än d~ 
europeiska N A TO-medlenunarna fatt o sma f01 svar~b.eho' 
tillgodosedda .. ~ven det franska motstandet mot rennbtan
s.eringen började nu vackla, och redan den 19 septei~~>bcr 
enades i princip amerikanska, brittiska och franska utnk~s
ministrarna om Västtysklands deltagande i Västeuropas for-

svar. . 
Den 26 september beslöt Atlantpaktsrådet uppratta eocl 

samordnad militärstyrka för Västeuropas försvar. En ma
nad senare antog franska nationalför.~amling.~n en av kon
seljpresident Pleven framlagd p~~n for upprattandel av en 
europeisk arme. Atlantpaktens forsva_rsutsko~t k~l.~de :mel: 
lertid inte enas om Vasttysklands b1drag till \ ~stem~pas 
försvar. Den 8 november framhöll Adenauer att aven \ ast
tvskland måiStte lämna sitt bidrag, och den 24 november 
l;rävde han, att ockupationsstadgan skulle_ e~·sättas med .en 
säkerhetspakt samt att en neutral kommissiOn skulle _till,. 
sättas med uppgift att undersöka Västtysklands ekonomiska 
möjligheter att bidra till Västeurop~s försvar. . .. .. 

Den 19 december utsågs general Eisenhower hll overb~f~l
havare för Atlantpaktens försvar av Västeuropa. Samhd1gt 
beslöts, att västmakterna med Västtyskland skulle under
söka frågan om västtyskt deltagande i den samordnade 

stvrkan. 
·Den 9 januari. 1951 påbör.i~?es överläggn}ngarna i. Bopn. 
Adenauer avv1sade nu bestamt tanken pa neutralisering 

av Västtyskland samt krävde full likställighet inte endast 
i militära utan även i politiska frågor. 

Den 15 februari började Pariskonferensen om upprätta!1-
de av en Europaarme. I konferensen deltog delegater frun 
Frankrike, Italien, Västtyskland, Belgien och Luxemburg 
samt observatörer från Storbritannien, USA, Canada, Norge, 
Danmark, Portugal och Holland. Förhandl~ngar~>a. rörand,e 
Europaarmen skulle komma att draga ut langt 1 tiden ocn 
inte förrän i maj 1952 skulle fördraget rörande den euro· 
peiska försvarsgemenskapen konuna . att föreligga. . . 

En mer eller mindre häftig notväxling mellan SovJetumo
nen å ena sidan och Storbritannien, Frankrike och USA ä 
den andra ackompanjerade hela tiden förhandlingar och ut
talanden rörande Västeuropa och det tyska problemkom
plexet. Storbri'tannien sade r ent ut, att man av den ryska 
politiken tvingats stärka sitt försvar ocl~. överväga deltagau
det av västtvska styrkor i försvaret av Vasteuropa. Adenauer 
fortsatt e att med framgång utnyttja situationen. 
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Den 6 .. m<;~:s offentliggjordes en reviderad ockupations
st~d~a f?r \ a~ttyskland. Den innebar bl a, att ett utrikes
Im~ustei~~um ~1ck upl?rättas samt att diplomatisk represen
tatiOn fick sa_~Hlas hll alla länder utom de östeuropeiska 
o~h de tre vastmakterna. Adenauer själv blev utrikesmi
nister . 
, .De~ 3 ap.ril upphäv~.es n~.axii.nigränsen för Västtysklands 
s~.ålp10dul~twn und~r forutsattnmg att överskottet användes 
for den vasteurope1ska återupprustningen, och den 18 april 
underteck1!ades Schumanplanen av Frankrikes Västtvsk
lan?s, Itahe1!.s och Beneluxländernas utrikesminis'trar. Den 2 
maJ blev Vast~ys~land ~.ikaberättigad medlem i Europarå
de,t och den 9 ]Uh upphavde Storbritannien Australien och 
Nya Zeeland krigstillståndet med Västtyskland. President 
Truman uppmanade samtidigt kongressen att göra det-
smnina. ~ c 

. I mitten på september dundrade Sovjetunionen åter fram 
sma anklagel,ser, d:nna gång mot Frankrike, vars politik 
sades bl a ga ut pa att skapa en europeisk militärallian:> 
med delta~ande av väsHyska styrkor, något som vore en 
Y!ters.~ farhg s~l~, och s~m innebure att Frankrike slagit in 
pa Mun~henpohhkens v.~g. Samtidigt inleddes i \Yashington 
en konf~rens mellan vastmakternas utrikesministrar. I en 
deklarah?n .. den l~, ~eptember förklarade dessa, att västmak
t~rnas mal ar at~ l~ t~ ett dem~kratiskt Tyskland på likstäl
h~heten~ .. grund mga 1 ett kontmen talt, europeiskt samfund, 
vilket SJalv! kommer att utgöra en del av ett ständigt väx
ande atl~n,hskt samfund". Vi?are sad,es, att Sebumanplanen 
och proJe.~ ... tet om en euro]Wisk arme utgjorde viktiga stcr; 
mot uppratt_andet av en europeisk enhet och att Ty~klanrls 
deltagande .1 det gemensamma försvaret borde åtföljas av 
att ockup~twnsstadgan ersattes med relationer av annan art 
mellan vastmakt~r!la och Västtyskland. I en kommuniki: 
r~~:ddela?es .samhd1gt, ~.tt dessa frågor skulle bli föremål för 
fm~mndlm~ar mel!an vasttyska regeringen och överkommis
sanatet. ~F?rhand!mgarna inleddes den 24 september. 
h De1~o 21 Januan 1952 uppn_ådd;s i Paris principiell enig
~t pa de flesta punkterna 1 fraga om Europaarmen. Den 

vasttyska representanten krävde, att Västtyskland i en eller 
annan form skulle anslutas till 1-\tlantpal~ten . 

Den 8 f~bruari godk~nde förbundsdagen Västtysklands 
deltagande 1 Europaan.Ilcn men på villkor bl a, att Västtysk
la?d .representerades 1 Atlantpakten och blev fullt själv
standig't gentemot ockupationsmak'terna. Även franska· na-
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tionalförsamlingen godkände i princip upprättande av en 
Europaarme och Väsltys:klands deltagande i de!ma __ men på 
villkor, att ingen rekrytering av tyska trupper f1ck aga rum, 
förrän fördraget om Europaarmen ratificerats av alla med
lemsstater, att Västtyskland inte bleve Jnedlem. i Atla~tpak
ten och att Storbritannien och USA som. en garanh mot 
kränkningar av Europaarmefördraget skulle hålla trupper 

i Europa. 
Den 20 februari inleddes Lissabonkonferensen. Redan den 

25 februari avslutades denna sedan principbeslut fattats i 
fråga om Tvsklands infogande i den västeuropeiska för
sva\·sgemenskapen. Detta principbeslut drog upp riktlinjer
na för den tilltänkta organisationen, vars syfte skulle varc1 
att stärka dc däri ingående lände'rnas :trygghet gentemot 
hotande faror från den Moskvadirigerade östern. Fortsatta 
förhandlingar rörande detaljerna i organisati?_nen, inled.des 
omedelbart i Paris mellan representanter for Franknke, 
Västtyskland, Beneluxländerna och Italien. Jäntsides här
m.ed upptogs förhandlingar i Bonn mellan de västalliera_?e 
stormakten1a och Västtyskland om det s k Tysklandsfor
draget rörande upphävande av ockupationsstadgan och ty:i
ka f"örbunds.republikens självständighet, en förutsättning för 
att Västtvs.kland skulle bli en med övriga makter jämbör
dig medfem av försvarsgemenskapen. I b å da fal.~en .drog 
diskussionerna ut på ticlen på grund av starka betankhghe
ter framför allt från fransk sida. Tysklandsfördraget och 
E uropaarmetraktaten undertecknndes efter iin i det sista seg
slitna förhandlingar den 26 respektive 27 maj av de väsl
allierade utrikesministrarna och förbundskansler Adenauer. 

Samtidigt 1som fö-rdraget om upprättandet av den europe
iska försv'är-sgemenskapen unelertecknades i Paris av veder
hörande utril~esministrar undertecknades även följ ande pro
tokoll och fördrag: Ett fördrag mellan försvarsgemenskapens 
medlemmar och Storbritannien om ömsesidig hjälp i hän
delse av angrepp; elt protokoll till Atlantpakten, i vilken 
garantierna i denna utsträcktes till att gälla även den eurcJ
peiska försvarsgemenskapen; ett J)rotokoll, i vilket försvars·
gemcnskapen gav samma garantier. till Atla!1tpakten; en 
amerikansk-brittisk-fransk clcklarabon, van garanteras 
kvarhållandet av trupper på den europeiska kontinenten 

samt försvaret av Berlin. 
l Europaarmefördraget förpliktade sig de sex ländern2 

att skapa en europeisk försvarsgemenskap. Varje angrepp 
mot en av medlemmarna skulle betraktas som ett ang1·epp 
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mot dem alla. De gemensamma stridskrafterna skulle ställas 
under A tlantpaktorganisa tianens överkommando. Medlems
staterna skulle få upprätta nationella s tyrkor för internatio
nella uppgifter, såsom ockupationen av Västberlin och Ös
terrike, för uppgifter i FN:s tjänst samt för användning i 
utomeuropeiska områden. l elt nödläge skulle en medlem 
kunna tillåtas dra tillbaka delar av sin konti'ngent ~. de euro· 
peiska försvarsstyrkorna för användning i utomeuropeiska 
områden. 

Så ~ångt var allt gott och väl. Det skulle emell ertid dröj a 
ytte~·hgare drygt två år innan frågan om Europaarmen blev 
avgJord. 

Den 19 mars 1953 godkände tyska förbundsdagen i tredje 
läsningen både Bonnkonventionera och Europaarmefördra
get Två månader senare antogs de av förbundsrådet. Under 
tiden utvecklades intensiv diplomatisk aktivitet främst från 
USA och Storbrilannien för att påskynda ratificeringarna. 
U!rikesmi1~istrarna ~den och Dulles försökte g~ng på gång 
paverka Europaannestaterna. Dulles yttrade salunda bl a, 
att den amerikanska kongressens inställning till utla nd~

hjälpen skulle påverkas i ofördelaktig riktning därest man 
inte såg tydliga bevis på vilja att ratificera Europaarmeför
draget Från en utrikesministerkonferens i .Rom mellan Yäst -· 
tyskland, Frankrike, Italien och Beneluxländerna dekla rera 
des den 25 februari, att man enats om att uppmana de sex 
nationernas parlament att så snart som möjligt ratificera 
Europaarmefördraget Den 7 mars förklarade Eden och Dul
les gemensamt, att Storbritannien och USA var angelägna 
att fördraget ratificerades så snart som möjligt. 

l början på april reste Adenauer till \\T ashington för över
läggningar med USA :s regering. l en kom m unike den 9 april 
meddelades, a tt USA lovat att förse den europeiska försvars
gemenskapen med militär utrustning för de planerade tyska 
kontingenternas räkning, att överväga ekonomisk hjälp till 
Västberlin och Västtyskland samt att ställa Västtyskland p å 
s~mma plan 1Som andra västeuropeiska länder vid place 
rmgen av beställningskontrakt, så snart som Bonnkonveu
tionerna och Europaarmefördraget trätt i kraft. Betydelsen 
av en 1snar ratificering underströks. 

Även Atlantpaktsrådet uttalade sig om betydelsen av en 
snar ratificering. 
D~n 17 november började i franska nationalförsamlingen 

en tiodagarsdebatt om Europaarmen. Den resulterade i att 
frågan uppsköts till avgörande våren 195-l sedan bl a Saar-
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frågan lö,sts ·och överenskommelse träffats med Storbritan
nien om dess associering med Europaarmen. 

Denna ytterligare fördröjning utlöste omgående både över
talningsförsök och hotelser. Sålunda resolverades vid Ber
muciakonferensen i december, att Atlantpakten är och fö~·
blir grundvalen för Yästmakternas gemensamma politik och 
att den europeiska försvarsgemenskapen är nödvändig för 
att trygga den atlantiska gemenskapens försvarsfråga. 
Dulles förklarade, att USA måste ta ~in politik under om.
prövning, om inte Europaarmen kunde bli verklighet. Han 
stöddes av president Eisenhower, som starkt kritiserade 
Frankrike. 

J:?en 9 juni 195-1 avvisade franska nationalförsamlingens 
utnkcsutskott Europaarmefördraget Detta ullöste krav fran 
Adenauer, att Västtyskland skulle få fullständig suveränitet, 
om ratificeringen av fördraget försenades. Han förklarade 
vidare att det enda alternatiYct till Europaarmen yore en 
tvsk nationalarme. 
· Churchill yrkade den 12 juli på att Frankrike skulle rati

ficera och förklarade, att "det synes vara föga m.indre än 
vanYett att inte ge Västtyskland annat val än att ställa upp 
en nationalarnH~". Han tillkännagav vidare, att USA och 
Storbritannien enats om att tillsammans med Frankrike ge 
Västtyskland full suveränitet om Europaarmefördraget inte 
kunde förverkligas. 

Den 30 augusti förkastades Europaarmefördraget i franska 
nationalförsamlingen. I 28 månader hade man diskuterat 
och polemiserat om detta fördrag, vars upphovsman para
doxalt nog var Frankrikes förutvm·ande utrikesminister 
Pleven. Dulles betecknade utgången som en bedrövlig hän
delse. 

Frågan måste nu lösas på något annal sätt. Slorbritannien, 
som tillsammans med USA gjort utfästelser angående Väst
tysklands status m m, jnbjöd lill en niomaktskonferens i 
London, vilken tog sin början den 28 september. Den 3 ok
lober hade man kommit till preliminära ÖYerenskommelser 
om följande frågor: Förhandlingar skulle inledas mellan de 
tre västmakterna och \'ästtyskland om hävandel av ockupa
tionen och erkännandet av den västtyska statens. suveränitet; 
Västtyskland skulle erhålla rätt att sätta upp en försvars
makt, som skulle inlemmas i Atlantpaktsstyrkorna; Väst
tysk.land skulle inträda i Atlantpakten och Brysselpakten; 
Brysselpaktslaterna skulle bilda en kolrollmyndighet med 
uppgift att övervaka medlemsstaternas rustningar på den 
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europeiska kontinenten; Storbritannien förband sig att intill 
år 1998 hålla fyra divisioner marktrupper och en taktisk 
flygstyrka på den europeiska kontinenten; USA förnyade de 
löften om bistånd som tidigare gavs Europaarmen; Västtysk
land förband sig att aldrig tillgripa våld för att genomföra 
Tysklands återförening. I fråga om rustningskontrollen över
enskoms betydelsefulla ändringar i förhållande till Europa
armefördragel. 

Niomaktskonferensen i London följdes av förhandlingar i 
Paris, vilka den 23 oktober resulterade i följ ande avtal: 
Fransk-tyskt avtal angående Saar; protokoll mellan väst
makterna och Västtyskland om hävandel av ockupations
regimen och återställande av Västtysklands suveränitet; pro
tokoll om Västtysklands upptagande i Atlantpakten; avtal 
m.ellan Beneluxländerna, Canada, Frankrike, Yästtyskland, 
Italien, Storbritannien och CSA om Väs.teuropeiska unionen 
(Brysselpakten). 

Enligt ÖYerenskommelse i London och Paris om_ västeuro
peiska unionen skulle Västtysklands försvar i fredstid maxi
malt få uppgå till vad som på sin tid avsågs. för Europa
armen. Den maxi1nistyrka, som sålunda underställdes NATO, 
får uppgå till 300.000 m.an, fördelade på 12 divisioner. Vi
dare skall finnas. lätta marinenheter och ett taktiskt flyg
vapen med högst 1.326 flygplan. Därutöver får finnas "bo
denständige Einheiten", d v :-; skolor, underhållsanstalter, Io
kalförsvarsförband m m. Huruvida detta "Bundeswd1r " 
skulle rekryteras genom allmån värnplild eller på frivilli'g
hetens grund lämnades ~~t dc västtyska myndigheterna atl 
avgöra. Regeringen heslöt sig snart föt· allmän väruplikt oeh 
motiverade sitt beslut med att en värnpliktsarme blir billi
gare, k.ommer att förfoga över större reserver och löper 
mindre risk att ulveddas till en stat i staten än en värvad 
yrkesarm e. 

Un?er det diskussionerna om värnplikten pågick vidtog 
regermgen de första åtgärderna för att .bygga upp d en nya 
armcns kader. En frivilliglag i juli 1955 bemyndigade den 
att inkalla 6.000 frivilliga specialister före den 1 april 1956. J 
mars 1956 följde en soldatlag, enligt vilken ytterligare 150.000 
man fick enrolleras på frivillighetens grund. Det visade sig 
?ckså nödvändigt att göra grundlagsändringar för försvarets 
~.nordnande i samhället. I mars 1956 antogs dessa inalles H 
andringar och tillägg. 
. Om grundlagsändringarna relativt lätt och med slort ma
Joritet gick igenom var detta ingalunda fallet med värn-



pliktslagen. Den 7 juli antogs den n1ed knapp Inajoritet j 

förbundsdagen, den 20 augusti i förbunds.rådet likaledes med 

knapp majoritet. De försia mönstringarna skall börja i ok

tober- november och inkallelser avses börja till i april 1957. 

Hur lå ng den första tjänstgöringen skall bli har man ännu 

ej beslutat. 
Knappt h a de emellertid värnpliktslagen hlivit godkänd 

förrän det kom nya signaler fr ån vVashington. Värnplikts

armcernas tid är förbi, förklarad e den amerikanska m ilitära 

sakkunskapen och rekommenderade för USA :s vidkomman

de en numerärt svagare arme av vältränade specialister och 

koncentration på atom- och vätevapen. Denna nya giv har 

givit oppositionen nwt Adenauer och hans regering vind i 

seglen. De häftiga diskussioner, som_ nu pågår, kanuner otvi

velaktigt att p åverka den tyska krigsmaktens fortsatta upp

byggnad. 

KRIGSMAKTENS ORGANISATION. 

H ög sta ledn ingens organisation. 

Jfr bil 2. 

Alla de högsta militära befattningshavarna har sm plats 

inom försvarsministeriet. 
Under försvarsministern finns dels ett militärt försvars

råd, där f n generallöjtnant Hensinger är ordförande, dels 

fyra militära avdelningar, en för allmänna försvar,sfrågor och 

en för vardera armen, marinen ooh flygvapnet. Dessa tyra 

avdelningar kunna väl närmast jämföras med försvarssta

ben respektive arme-, marin- och flygstaberna i Sverige 

med den betydelsefulla skillnaden, att var och en är direld 

unelerställd försvarsministern . Det mil i tära försvarsrådet är 

väl närmast jämförbart med den svenska 1nilitärledningen. 

Någon överbefälhavare i svensk bemärkelse finns sålunda 

icke. 
I detta liksom även i andra samutanhang märks en stall.;: 

strävan från politiskt håll, att få nödig kontroll över den 

nya krigsmakten. 

Territoriell indelning. 

Territoriellt indelas förbundsrepubliken i sex olika mili

tärområden och gränserna för dessa Inilitärområ den sam

manfaller med delstaternas gränser. Militärområdena är: 

I S~~leswig-Holstein-Hamburg, s tab i Kiel. 
II N1edersachsen-Bremen, stab i Hannover. 
III Nordrhein-vVestfalen, stab i Di:isseldorf. 
IV Rheinland-Pfalz-Hess.en, stab i Mainz. 
V vVi.irttemberg-Baden, stab i Stuttgart. 
VI Bayern, stab i Mi.inchen. 
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o De militära __ enhe!er, som befinner sig inom ett militärom

rade, understalles 1 fred militärbefälhavaren . Militärbefäl-

h_~varens befä~~rät~ är em~_llertid olika, beroende p å vilka 

for~ an.~ . det :or s1g. om. .O. v er N A TO-enheterna begränsas 

be~als1 a tten t_~ll garm~_ons IJ ansten och vissa förvaltningsfrå

gOI, me?-an daremot for andra enheter befälsrätten blir mer 

elle_~" mmdre fullständig. Befälsförhå llandet mellan militär

bef alhavare och marindistriktschef är inte känt. NATO-för

h anden kan _ snabbt förflyttas från ett militärområ de till ett 

annat utan besvärande överlämningar av förvaltningsappa

: at, kas~~'ner etc. Detta underlättar en hög beredskap redan 
1 f red for NATO-enheterna. 

Varj~ militärområde indelas i ett större eller mindre an

tal Bez1rkskommendanluren d v s försvarsområ den och in

om sådana försvarsområden finns ett flertal Standortkom
m endanturen, d v s 1platshefälhavare. 

Armen s organisation i sto rt. 

Inom den ram, som fixerades vid London- och Pariskon

feren serna, har tyskarna fått relativt fria händer att själva 
bestämma detaljorganisationen. 

Den planerade organisationen skall omfatta tolv divisio

ner om c:~_l3:0?0_ man, varav 6 pansardivisioner och 6 pan-
sargrenadJ ardiviswner. · 

Vi? detaljorganisati?,nens __ .u.tformning h ar man så längt 

det o~:er huvud taget ar moJhgt försökt åstadkomma stan

dardforbancl. ~1an har velat . undvika allt för många olika 

typer . a~ batalJoner och därför begränsat antalet typer till 

ett . mm1n~um. G~nom d~nna standardisering av förbanuen 

h_~r vunmts avgJorda lattnader då det gäller underhålls
iJ ans.t etc. 

De delar av armen, som icke avses bli unelerställda NATO. 

~e s k bode~1ständige Einheiten, beräknas till en början: 
Oina att omfatta sammanlagt 80.000 man. 
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Flygvapnets organisation i stort. 

Det tyska flygvapnet kommer i o~er~tivt hänsee1~d~ ~tt un~ 
derställas N AT O-staber. Dess orgamsatwn torde bh fol] ande· 

Dagjaktförband -- fyra flottiljer, varje flottilj bestående 
av 75 plan uppdelade på tre divisioner, totalt 300 .plan. 

Alluädersjaktj'örband -:- . L_re flottiljer. ~är~.v förutses t ~~~ 
flottiljer bestå av tre divi.swner med va t, del a 18 plan ~Go 
en flottilj av tre divisioner med vardera 20 plan, totalt 1 •'~ 
plan. 

Attackförband -- åtta flott~lj_e:', varje flottilj bestående av 
75 plan, uppdelade på tre dlvlslOner, totalt 600 plan. 

Spaningslörband ~ tre flottiljer, varje flottilj bestående 
av 54 plan, totalt 96 plan. 

Flygtnmsportj'örband -- två flottiljer om vardera 48 plan, 

totalt 96 plan. . .. . · · , 1 326 ·-
Totala antalet stridsflygplan 1 forsta lmJen bln ·' ' pet 

so~alstvrkan skall uppgå till 82.000 man. .. 
Flvgi)lantyperna bli av både tyska oc? ~1tlandska k?n~ 

strul~tioner. ·De senare byggs i Tyskland p a Ileens e~ler ~op s 
~ttifrån, frärnst från Storbritannien. Sko~flygplan kops aven 
från Frankrike som. också levererar hehkoptra!. 

Vid planläagningen av flygvapnets förläggmng har n:.~m 
för att minsk; verkningar av e;rentuella atoma~l~:'epp 

1 
f~:·

sökt sprida de olika förbanden sa ~nyc~et som lll.OJ\lg~. \ a\e 
flottilj fördelas sålunda på tre olika ~-lygpla!ser~. ved.{St~d:·.~ 
och förrådstjänsten konuner att upprattas sa langl bllbal.u 

som möjligt. . . 1 fl. t 1 mmer in ie 
MarkorganisatiOnen m om det tys_.{ a .Y ge .. '-? l·. 

att vara fast knuten till vissa flygforband. Hangen?m ""'1.~1 
man snabbt omgruppera flygförbanden utan att behova d1 a 
med sig markorganisationen. . . . . , 

Behovet av flygplatser komm er alt bh ?etydande. M,~, l 
räknar med inte mindre än 63 flygplat.~er 1 fred. Av (~ess a 
är f 11 endast fem färdiga, medan tre ar unrler utbyggnad . 

Marinens organisat ion. 

Genom medlemskapet i NATO ~i.r Yästtysklan~~- fö~·bindcl
ser västerut under krig tryggade. Dc vä~ttyska s]ostndskraf
tenuls verksamhet blir därför förlagd hll hemmafarvattne n 
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med uppgifter både i Nordsjön och Östersjön. Tunga s]o
stridskrafter erfordras icke och lämpa sig ej heller för ifrå
gavm·ande operationsområden. 

De uppgifter, som den västtyska flottan kan komma att 
ställas inför är i korthet följ ande: 

Skydd av sjövägarna mot anfall från ubåtar, flyg och 
överva t len s.s:tridskraf ter; 

Kontroll av farlederna, minsvepning; 
Skydd mot landstigningsföretag; 
Stöd av armens flank; 
Offensiv mol fiendens underhållstransporter på SJOn. 
En framför allt från NATO :s synpunkt viktig uppgift är 

vidare att försvara östersjöutloppen. 
Dessa uppgifter kräver lätta sjöstridskrafter. Maximiton

naget är i Brysselpakten satt till 3.000 ton för övervattens
fartyg och 350 ton för ubåtar. Sammanlagt beräknas väst
tyska flottan komma att omfatta 172 fartyg och en persona1-
styrka om 35.000 man. 

Följande tartygstyper planeras: 
Jagare på c:a 2.200 ton, fart c:a 35 knop, besättning 250 --

380 man. Bestyckningen torde bli fyra 12 cm allmålskanoner 
i dubbeltorn, närluftvärn, torpeder och antiubåtsvapen. Det 
är sannolikt, att den svenska Halland-jagaren spelar en viss 
roll vid konstruktionerna. Kostnaden har beräknats till 85 
miljoner mark, alltså ganska mycket mer än för Halland. 
Förmodligen kan jagare inte levereras före 1960, men under 
tiden får Västtyskland på sex år låna 12 jagare från USA. 

Motortorpedbåtar på 140- 150 ton, fart c:a 40 knop. Be
styckningen utgöres av torpeder och två 20 mm dubbla auto
matkanoner. Maskineriet består av tre dieselmotorer på till
sammans 9000 hkr. Den svenska T 102 torde här tjänat som 
förebild . Redan nu finns tre motortorpedbåtar typ Silber
möwe och två typ Eismöwe, båtar som ursprungEgen bygg
des för gränsskyddspolisen men underkändes av den allie
rade kontroilkommi\ssionen på grund av för hög fart, 38 
knop. De tre Silbermöwe togs. i aktiv tjänst den 29 maj 195t~ 
i Kiel som dc första örlogsfartygen i Bundesmarine. 

Ubätar på 300 ton, besättning 18 man. Typen kommer helt 
och hållet att skilja sig från tidigare konstruktion av denna 
storleksklass. Tornet kommer sålunda nästan helt att sak
nas. En 300 tons ubåt är för liten för att ,rymma en atom
reaktor och förses därför i stället med snorkel. Med tidigare 

2 
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tyska erfarenheter av utbåtsbygge som grund kan den nya 

båten beräknas bli av högsta klass . Två ubåtar typ XXIIl 

från andra världskr,iget har bärgats i Kattegatt. De ·avses 

bli skolubåtar, därest iståndsättning är möj lig. 

Eskortfartyg på 1200- 1400 ton, bestyckade med tre alJ

m.ålskanoner och antiubåtsvapen. Sju fregatter skall inkö

pas från Storbritannien. 

Minj'artyg på 2.500 ton och tre typer 1ninsvepare på 700, 

400 respektive 200 ton. Samtliga fartyg i det tyska minvap

net lär skola byggas helt i trä som skydd mot magnetiskn 

minor. 

Landstigningsbåtar på c :a 300 ton, bestyckade med någn.1 

lätta kanoner och lämpade för transport av pansar, kanoner 

och trupper. 

Skol- och specialfartyg av olika slag. Västtyska flottans 

största fartyg blir ett skolfartyg på 4.500 ton. Då maximi

gränsen är 3.000 ton, b lir detta fartyg inte något stridsfar

tyg utan avses enbart för skoländamåL Så t ex kommer ma

skinanläggningen att sammansättas av flera olika typer och 

bestyckningen att omfatta endast en eller högst två exem

plar av var j e kaliber. 

Marin flyg med flygplantyper för spaning, ubåtsjakt och 

övrig taktisk samverkan med fartygen, tillsammans 75 flyg

plan. 

Flottans primära baser blir 

vid Östersjön: Kiel, Flensburg (Mi'trwik) och Kappeln; 

vid Nordsjön: \Vilhelmshafen, Bremerhafen och Cuxhafen. 

Dessutom ianspråkstagas ganila anläggnii1gar i Eckern-

förde, Holtenau, Nordholtz, Borkum och Gli'tckstadt. 

Den 16 juli 1956 flyttade marinflygkommandot in i Hol-

tenaukasernerna och i Flensburg påbörjades uppsättandel 

av signalskolan i den tidigare Marine-N achri~hten-Schule. 

Samma dag påbörjade 3. Schiffsstammabteilung sin verk

samhet i Gluckstadt, medan Marine-Musikkorps Ostsee drog 

in i Eckernförde. 

Marinens organisalian i stort blir följ ande.: 

Direkt under marinavdelningen i försvarsministeriet lyder 

Chefen för östersjöflottan } 0 t" b f""l 
Chefen fö·r Nordsj-öflottan pera rva e a 

Chefen för Sjöstridskraftkommandot 

Ch efen för Nordsjön s m.arindistrikt 
Ch efen för Östersjöns marindistrikt 

Ch eferna för de olika utbildningskommandona. 
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. Sj ~strid~~~rafterna organiseras i eskadrar, vilka fördelas 

tJI~ . oste~~Jo~ respektive Nordsjöflottan. 

o sters.Joflottan avses bestå av två jagareskadrar samt 11 

es~adra r ~~v motortorpedbåtar, eskortfartyg, minsvepare och 

uboatar. For s~ydd och samverkan tilldelas östersjöflottan 

tva blan_~ade flygplangrupper till var tredje eskader. 

~ords] oflo.tt~n avses~ bestå av en j a~areskader samt sj u 

ol-~1'-a e~k~dr a1 av s~na fartyg __ dock e~ ubåtar. Marinflyg

grupper hildelas enhgt nyss namnd prmcip. 

Byggnadsprogrammet omfattar f n följande antal enheter 

~ j ag are (12 begärdes men antalet skars ned till 8) . 

6 eskortfartyg 
2 m infartyg 
6 minsvepare, 700 ton 

18 minsvepare, 400 ton 
30 m insvepare, 200 ton 
40 motortorpedbåtar 
12 ubåtar. 

För detta program har ännu så länge anslagits 336 milJ·o
ner mark. 

. Gr~derna_ inom de olika försvarsgr enarna och personalka

~egon~_rna framg~r av ~)ilaga 4. Man beräknar att i marinen 

~kal~ !mn_as en v1ceanural, fyra konteramiraler och femton 

i~othl.]anuraler. Jämför man detta med marinens organi.sa

t.Ion kan man anta, a~t konteramiralerna blir dels de två 

t!~ttc~efema, dels cheferna för marindistrikten. De 15 flot

h~.] annralerna, so1_n tydligen motsvarar de svenska kommen

ddorerna, ~ot·dc bh chefer för viktigare utbildningskomman-

on och fartygsförband . 

Upprustningens genomj'örande. 

19!?en on y~. tyska krigsmak~en presenterades den 20 januari 

ei ;)6 da_ f~rbund~km~slern 1 ~nd~rnach söder om Bonn tog 

no_t aunens fyta forsta utb1ldnmgskompanicr. 

D Vrd flygvapnet började utbildningen vid årsskiftet 1955j 5G. 

f··e_n 24 sept_ember 1956 debuterade flygvapnet. Då avtäckte 

f ~lsvarsmJm~.ter B!:ank l re flygplan p å flygplatsen Fursten

d~l dburcl~, nara .1\!tmchen. Samtidigt överlämnades reajakt-

lplom till 18 officerare. 
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Vid marinen m åste man i avvaktan på att nyn fartyg skall 
färdigs.tällas utnyttja tillg_änglig äldre mat~r i el o för a tt ~lt·· 
bildningen skall komma Igång._ Man har fatt lana ocl~ m 
köpa j agar e och frcga ttcr från USA respek~ive ~torb~·~tan
nien och vida t·e har sjögränspolisens bevakmng.sbatar _Jam ;c 
c:a 500 man överförts till floltm1. Det USA-kontroll era(tC 
tyska minsvepn rförhande t i Bremerhafen övertogs helt_ ~: -,· 
tvska flottan i början av juni 1956, men ännu k an m an m tc 
bemanna alla 33 fartygen. 

I juli 1956 disponerade tyska flottan ~2 fartyg, bl a 8 min
svepare, 5 motortorpedbåtar, 1L1 hamnförsvarsbåtar och 9 
skolfartyg. 

Följ ande fartygsförband har organiserats: 
1. Schne lle Minen.wchgesclnuadPr - 8 minsvepare i två 

divisioner , bas Flensburg. 
1. Flafenschutzgeschwader - 1-1 hamnförsvarsbåtar. 
Sclwlgeschwader Ostsee - åtta skolfartyg, va~·.av tr~ ä~· ut

bildningsplattfonn för signaltjänsten och tre for ubats]akt. 
Utbildningen av de första 140 frivilliga började i början a~; 

1956 i vVilhelmshafen. Omkring 1/3 av dessa är officersas~l
ranter, som avlagt studentexamen_ ~9~4. De befordra_~. hll 
officerare efter tre år. För andra fnvilliga, som redan t]anst
aJ· or l i den gmnla flottan avkortas denna tid intill 15 m å-"' ' l o nader beroende på redan uppnådd grad o c 1 genomgangna 
prov. 

Reaktionen Västtyskland inför västmakternas omrustnings-
diskussioner. 

Ticlicrare har nämnts de nva signalerna väster ifrån ifråga 
a • d D l o t l om en omvärdering av olika stridsme el. etta 1ar as ac -

kommit häftiga diskussioner i ursprungsl~_ndet USA m~u 
även i Storbritannien och framför allt i Vasttyskland. Har 
skall i korthet beröras reaktionen i Yästtyskland för dess ~t 
omrustningsdiskussioner. . 

Den 21 augusti offentliggjordes i regeringsorganet Bul~etm 
en artikel av förbundskansler Adenauer under rubnken 
"Lohnt sich der Aufbau der Bundeswehr noch"? I denna 
artikel fastslog han att två saker - ryska uttalanden om 
vissa rustningsbegränsningar och amerikanska planer på om-
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rustning ·- på sis la tiden kommit viss oro åstad . Man ställs 
inför fr ågan, om de traditionella armcerna spelat ut sin roll 
och fra~nför allt om det är någon mening med att bygga upp 
tyskt fm·svar. 
· Bet~_äffande de ryska rustningsbegränsningaru n varnade 

han fo!' a~t tag~ dessa ~ör gott, så länge ryssarna väg~rar gå 
1~1ed y a nagon m_tern~bonell rus tningskontroll. Någon verk
hg s~!lnesfo~:an~~rmg mom Ryssla nd trodde han inte på, då 
slavlagren ar overfyllda och satellitstaterna förvägras sin 
fuhcl. • 

Rörande den i Amerika utlösta debatten om traditionella 
vapen och atomvapen framhöll han, att han anser det fel
a~digt ~tt lä~ga tyn~dpunkten p å atomvapen. Atomkrigfä
rmgen mnebar en saclan fara för mänskligheten att man 
bör ~m~ce~~trera sig P~. att omöjliggöra en L atoml~rigföring. 
Det ar 1 forsta hand har man bör efters träva en kontrollc
rad nedrustning. Även om man självfallet måste förutse alla 
täJ?-kba~'a f~_ll, anser han det felaktigt att utgå ifrån, att varje 
kng bhr varldsomfattande. Det 11äller att kunna lokalisera 
smärre konflikter, och härför k~ävs divisioner med tradi-
tionella vapen. Man mås.te ha en så riklig tillgång på .sådana. 
att m an kan förhindra, alt en liten brandhärd omedelbart 
utlöser ett interkontinentalt atomkrig. Dc tyska divisionerna 
kan verksamt bi draga till att utlösa ett världsomspännan
de krig. 

Man har unde,r de senaste åren haft talrika exempel p:"l 
hur viktigt det är att snabbt kunna begränsa en orosh~ird. 
~ det fallet har ingenting förändrats. Följaktligen har heller 
l·~tet ändrats beträffande det berättigade i att ha tillgång 
hU traditionella vapen. Lika helhjärtat som han understö
d~~· allt som kan fö.ra till kontrollerad nedrustning, lika hcl
h]artat motsätter han sig en omrustning till fötTn~m för 
atomvapen. I nuvarande si tuation vore det oklokt, slutar för
bundskanslern, om västmakterna sökte vara snabbare i si11a 
nedrustningsåtgärder än Ryssland. 

Socialdemokra ti ska partiets vice ordförande Mcllies. ansr~r 
att omruslningsdebatten tvingar även Västtyskland att "tän
ka om". Man har visserligen trumfat igenom värnpliklslagcn, 
n:en en värnpliktslag utan några föreskrifter om utbildn ings
hd är ofullgången och hör överviigas på nyt!. Om mau i)yc;· 
huvu~l tagel inom elt delat Tyskl and skall gå in för en upp
l'l~_stnmg, då måste man enligt lVIellies välja en yrkesa r m{. 
Va~npliktsanneerna är redan på den grund för{ddr adc, a l l 
de 1 atomtidevarvet aldrig kan mobiliseras. Han anser Yidan: 
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att varje konflikt i E uropa , som berör förbundsrepubliken, 

automatiskt konuner att utlösa ett atoml,:rig. Att tned tradi

tionella stridskrafter åstadkomma clt skvdd mot öster finner 

han otänkbart. Det finns redan nu aton1kanone r i Västtysk

land. Utvecklingen konuner säkerligen fort nog a tt gå där

hän , att man får jämställa sådana vapen med de traditio

nella. Varje ryskt framträngande mot väster innebär ett s~t 

dant hot mot både England och Amerika, att det automatiskt 

konune r att u U ösa ett världskrig. Ett småkrig i Europa är 

otänkbar t, men därav följer också enligt hans mening, att 

ett fasthållande vid en tysk värnpliktsarme är meningslöst. 

Ett uppmärksammat inlägg i debatten konuner från fält

marskalken von Manstein. Han säger, att den nya epok, som 

inletts med införandet av atomstridsmedel, kan innebära en 

övergång från kriget som ett medel för politiken till rena 

folkmordet. Dc oöverskådliga följder atomkrigföringen med

för gör enligt von Mansteins uppfattning, att det måste an

ses tvivelaktigt, om de stater, som inneha atomstridstnedel, 

är beredda att ta steget mot självförintelse. När det ena 

blocket har sådana stridsmedel, då måste det andra följa 

med, det är självklar·t, liksom att dc s tora kostnaderna för 

atmnstridsmedlen måste medföra en begränsning på andra 

områden. Minskas tillgången på traditionella stridskrafter, 

kan följden bli ökade risker för att atomstri dsmedel måste 

tillgripas. 
I sitt resonnemung över riskerna atl en part söker åstad

komma ett helt överraskande atomangrepp framhåller von 

Manstein, att enligt all erfarenhet en så total överraskning 

är omöjlig, att inte den anfallande måste räkna med veder

gällning. Han håller det vida sannolikare, att en konflikt 

i Europa får den formen , aH de båda världsmakterna, on1 

dc inte kan förhindra ett krig, eftersträvar att åtminstone 

officiellt hålla sig utanför. I ett sådant läge blir det de tra

ditionella stridskrafterna , som har att försvara friheten . 

Dessa traditionella stridskrafter måste givetvis organiseras 

och utbildas så, att de ha förutsättningar att motstå atom· 

sh·idsmedel, i varje fall taktiska sådana. 

Det första resultatet av omrustningsdiskussionen visade 

sig den 16 oktober, då Adenauer kungjorde sammansättning

en av sin nya regering. P å grund av nya partibildningar har 

Adenauer tvingats till vissa ommöbleringar för att få sin 

regering tillräckligt slagkraftig till valen nästa år. Sålund a 

har fyra ministrar avgått och däribland försvarsministe r 

Blank. Denne har fått rönn mycken kritik i pressen, en k r i-

23 

tik som under omrustningsdiskussionerna fått ytterligare 

näring. Han har efterträtts av atomminister Strauss som har 

förfäktat en politik, som mera ansluter till den am~rikanska 

nya given. Han hävdar sålunda principen, att en slagkrafticr 

utrustning och ändamålsenlig utbildning är viktigare än e~ 

manstark arme. 

Den tyska krigsmakten ligger sålunda alltjämt i stöpsleven. 

Stockholm i oktober 1956. 
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V äsLtyska förs vars ministeriet. 

Burrdesminister 1-------1 Flihrungsrat 
fUr Verteidigung 

Bilaga 2. 

l Ordf Gen Leutn H ensinger 

4. 5. 6. 7. 
Marine 

l Streitkräfte l l Heer l l Luftwaffe l l 
!...---------' '----------' !...---------' !.-------' 

Gen Leutn 
Speidel 

Gen Maj 
Laegeler 

Oberst 
Panitzki 

Vizeadmiral 
R u ge 

Op planläggning 
Und- och säkerhets
tjänst, press, 
''Innere Flihrung'' 

Organisation 
Utbildning 
Underhåll 

Verwaltung 

Finanzen u. 
Hanshalt 

Personal 

l Recht 

Unterbringung 
und 
LiegenschaHen 

Verteidigung, 
Wirtschaft und 
Technik 

Beschaf:fungs-

l 
l. 

l 2. 

13. 

Is. 

9. 

10. 

stelle 11 . 
Roblenz 

Avd 4.~~-7. i försvarsministeriet motsvara 
närmast vår försvars-, arn1.e-, .flyg-, re
spektive marinstab. Cheferna för de tre 
sistnämnda avdelningarna, som f n äro in_ 
terimistiskt tillsatta, avses senare bli in
spektörer och chefer för respektive för

svarsgren. 
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Bilaga 1i. 

Tjänstegrader inom västtyska krigsmakten. 

Armen och 
f lygvapnet 

Marinen -, 
Vizeadmiral 
Konteradmiral 
Flotillenadmiral 
Kapitän zur See 
Fregattenkapitän 
Korvettenkapitän 
Kapitänleutnant 

l 
Motsvarighet i svenska 

flottan 

l 
lvicean<iral 

I
Konteramiral 
Kommro·ndör 
Kommendörkapten l. gT 

Kommendörkapten 2. gr 
Kapten 
Löjtnant 

Officerare 

Generalleutnant 
Generalmajor 
Brigadegeneral 
Oberst 
Oberstleutnant 
Ma jor 
Hauptman 
Oberleutnant 
Leutnant 

Oberleutnant zur See Fänrik 
Leutnant zur See 

Underofficerare 

Oberstabsfeldwe bel 
Stabsfeldwe bel 

Oberstabsbootsmann Förvaltare 
stabsboatsmanu 

Oberfeldwebel Oberbootsmann 
Feldwebel Boatsmanu 
StabsunteDoffizier Obermaat 
Unteroffizier Maat 

Mans lm p 
Hauptgefreiter 
Obergefreiter 
Gerfreiter 

Grenadier, Jäger, Panzerschlitze, Panzer ~ 

grenadier, Panzerjäger, Kanonier, PanzCl'
kanonier, Pionier, Panzerpionier, Funk•.:r, 
Panzertunker, Schlitze, Sanitätssoldat, Flie~ 
ger, Matrose. 

Flaggunderofficer 
Underofficer 2. gr 
Högbåtsman 
Furir 

Korpral 
2. klass sjöman 
3. klass sjöman 

Arun. Underofficerare och 
underbefäl i tyska flottan 
motsvarar inte fullt de 
:wenska graderna. 
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Marin infusionstjänst 

Ad extremos morbos, <-xtrema rc-m.edia exquisita 

optima - Hippocrates. 

Till Kungliga örlogsmam1a Sällsl<apet inlämnad med hedrande om

nämnande belönad tä,·iingssluift, författad av marinöverläkare LARS 

THORELL och förste marinlälmre AKE LUNDBERG. 

Med begreppet infusion förstås inför~nde av blod el~er 
blodersättningsmedel i en mottagares karlsystem. Ordet _m
fusions tjänst i vidsträckt bemärkelse är en _samJ~tanfaltnmg 
av alla de olika åtgärder, som föregå 1en mfuswn av ena 
eller andra slaget, jämte själva infusionsgivninge1}. I en mera 
inskränkt betydelse, vilken också är elen vanhgare, avses 
med infusionstjänst alla de åtgärder, smn höra. sm~un_ml 
med insamling av blod till infusion, dess lahor~tonen~a.s~Ig<1 
undersökning. förvaring, distribution och slutl.Igen giVmng. 
Den marina i~usionstjänsten, när det är fråga om blod, om 
fattar i huvudsak de tre senast nämnda momenten. 

Blodtjänsten i krig m.åste orga~isatorisl~t ~ygga pä _den 
i fred. Från försvarets synpunkt ar det __ ~a~for s~~:me~:hgen 
angeläget, att den fred.sn:ä.ssiga bl_odfoörsorJpmgen _ar ~al or
ganiserad med en kapacrtet och ,tlllgang pa blo?givaie, som 
Jean tåla mycket stora påfres.l1~ingar . De~I stro~!l. ~v blod. 
som skall rinna till de sårade, får unde-r mga forhallanden 

sina. . . 
Fredsorganisationen är uppbyggd ~v ett anta~ hll v1s~a 

sjukhus (under mobilisering eller _kng omorgamserade -~J ll 
beredskapssjuldhus) knutna blodg1varcentraler. Dessa ~ro 
bemannade rnecl en specialutbildad personal under Jed1:m g 
av läkare. Vid dessa centraler tappas de kontrollerat fnsk a 
blodgivarna på blod, som efter en ing~ende und~~·sökning 
och ev efter en tids lagring distribueras hll behovsstallet De l 
lappade blodet uncledcastas serologisk kontroll , lueskontroll 
samt övriga gängse rutinundersökningar. . 

Vid lagrin~ av blod~t måste h~nsy?: noga t~gas _?11 ~lode t ~ 
mvcke t Learansade hallbarhetsttd. \Hl en forvaungsremp e 

" "' 
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ratur mellan + 2o - + 6o C h~dler det sig med lämpligt 
koagulationshänunande medel försatta blodet i högst tre 
veckor. Vid annan förvaringstemperatut· förstöres blodet 
snabbt. - Denna relativt korta hållbarhetstid är ur praktisk 
synpunkt otillfredsställande ---- men ytterligare åtgärder bl 
a tillsättning av nya koagulationshämmande mede] synas 
inge fö1<hoppning om en betydlig förlängning av förvarings
tiden . 

Till blodgivarcentralernas förfogande stå CJtt antal huvud
sakligen genom Svenska Röda Korsets försorg anskaffade 
blodgivare, som i förs,ta hand uttagas bland icke krigstjänst-
göringsskyldiga personer i å lder meDan 18 och 60 år. Ur be
redskapssynpunkt är det behövligt att minst 2 j, av befolk
ningen (c:a 150.000) står till förfogande som blodgivare, 
vilka äro undersökta beträffande såv~il ABO-grupp som Rh
faktor (se vidare nedan). 

Den materiel, som användes vid infusionstjäns.ten, mås.te 
ur säke-rhetssynpunkt vara högklassig och lätt att använda 
även för okvalificerad medicinalpersonat och militär sjuk
vårelspersonal samt så konstruerad, att inga komplikalianer 
kunna uppstå genom bristfälligheter. Den b1.0m försvars
makten brukade infusionsmaterielen är internordiskl stan-
dardiserad. 

Den internordiska standarden av infusionsmaterielen har 
också upptagits av ett flertal andra utomskandinaviska 
lände t· och man hoppas att denna standard skall få störsia 
möjliga intemationella spridning. Härigenom blir det möj
ligt, att vid kritiska situationer sända blod till infusion från 
ett land till ett ann:a.t. Det får icke i framliden hända, som 
det faktiskt inträffade i Korea, att blod, som skulle ges i 
infusion, icke kunde tappas ur flaskan då tillgängligt infu
sionsaggregat icke kunde apteras till flaskan. Doldor Kpster 
(Danmark) har skrivit härom som följer: "l de 14 NATO 
lande bruges ret forskellige infnsionsapparatu t·, men der ar
bejdes intensivt på altskabeen NATO Standard; denne skal 
kaarelineres med en fremtidens InternationeJ Standard, som 
er m ålet for International standards Organisation, Technical 
Conunittee no 76". I detta ·arbete tages hänsyn till redan före-
fintliga INSTA-standard (= interskandinavisk do). När de t 
gäller blod till infusion liksom även blodersättningsmedel av 
olika slag, skall möj ligheter finnas för en internationell 
hjälp genom en internationellt standardiserad materiel m. m. 
. Sj ukvården av i dag kräver god tillgång på blod till in-
fusion. År 19-!9 gjordes sålunda här i Sverige sammanlagt 



28 

ungefär. 61.500 ~lodinfusim:1;er, det vill med andra ord säga 
att dagligen utfordes omkrmg 180 blodinfusioner. I vanliga 
fall åtgår drygt 400 ml blod till en infusion. Under de ~e
naste åren har antalet infusioner stadigt ökat att döma av 
uppgifter från några representativa sjukhus, men någon 
sammanställning för hela landet föreligger icke. En j ämfö
relse _mellan. antalet bl_odinfusioner 1949 och 1955 givna å 
I~arolmska sJukhuset visar en stegring från 7.000 till 11.000 
?."Ivna flaskor blod - detta ger ett påtagligt begrepp om det 
okade behovet av blod och den utbredda användningen <1V 

blodinfusioner i dagens sjukvård. ' 

Krigsorganisationen bygger på, lsom inledningsvis påpe
kats, fredsorganisationen. För att öka kapaciteten upprättas 
c_Lt antal nya blodgivarcentraler i anslutning till beredskaps
sJukhus. Det i krigssjukvårdsplanen bestämda antalet blod
giva~·~.entraler står i relation till tillgången på för blodtjänst 
kvalificerad personal. Vid fördelningen inom riket av blöd
givarcentralerna har man följt "skyddad ort" -principen ocb 
vidare tag_it hä~1syn till avsedela ~vakueringar av bcfol~mings

grupper till ~mndre utsatta muraden och det befolknmgswt
d~rlag, som 1 samband härmed kan elisponeras för blodtapp
nmg. 

Blodgivarcentralerna ha under krig till uppgift att insamla 
och förvara blod i depå för såväl civilt som militärt bruk. 
Med hänsyn tagen till blodets begränsade hållbarhetstid 
måste lagerhållningen så vitt möjligt är avvägas så, att blo
det kommer till användning före hållbarhetstidens utgång. 
Tillgången på blod bestämmes av antalet blodgivare och det 
förhållandet, att dessa helst icke böra tappas mer än sex 
gånger årligen. 

Tappning av blod beräknas under krig endast lill en minå
re del ske vid själva blodgivarcentralen men däremot hu
vudsakligen genon1. tappningslag. Till en blodgivarcentral 
knytas nämligen ett eller flera rörliga tappningsiag, vHka 
ha till uppgift att för blodgivarcentralens räkning uppsöka 
blodgivarna efter en på förhand uppgjord plan för att tappa 
dem på blod. Inom verksamhetsområdet för en blodgivar
central planläggas på helst icke mer än 6 mils avstånd ett 
,10-tal tappningscentraler, där tappning av 80 a 100 p ersoner 
kan verkställas med den av tappningslaget medförda utrus.t
ningen. Under ordinära förhållanden hemtages det tappade 
blodet till blodgivarcentralen för vederbörliga kontroller och 
lagring i lämplig temperatur i avvaktan pö. rekvisition. 
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F ör blodets transport från tappningsstället till b lodgivar
centralen eller ev under särskilda förhållanden direkt tHl 
förbruknii~_gsplatsen avses den genom försvarets sjukvärds
styr elses forsorg konstruerade "transportlåda hållande kon 
stant temperatur (transportlåda för blod)" komma till an
vändning,. Denna transportlåda ev kompletterad med en vi
terlåda för vinterbruk uppfyller på ett tillfredsställande sti tt 
de ~tränga krav, som sj nievårdsstyrelsen uppställt, för för
vau ng och transport av blod under skilda förhållanden. Fö;·
söksresultaten ge vid handen, att blod kan förvaras i låda 
av denna_ ty1? vid ytte~·temperatur över oo C under ogynn
samma forhallanden 1 fyra dygn och om flaskornas och 
lådans innertemperatur sänkes något före flaskornas in
sättande till c:a + s:o C, kan förvaringstiden ökas till fem 
a sex dygn. Vid transport eller förvaring i kyla i:nsättes två 
tr:_ansportlådor fö~· ~lod i en särskild ytterlåda, som upp
var m es med en b1l:armare med katalytisk förbränning. Ge
nom denna anordmng har man kunnat hålla idealtempera
tur (el v s temperatur mellan + 2° och + {) 0

) i transportlä
dor n a under nio dygn. 

Som bekant är ioke allt blod ur serologisk synpunkt lika. 
Efter Landsteiners vid sekelskiftet gjorda upptäckt av hämag
l~ti?inerna anti-A och anti-B kunde man sär skilj a olika i~
divJduella egenskaper i människans blod. Man fann så små
ningom att inom den svenska befolkningen de av Landsteiner 
upptäckta blodgrupperna fördelade sig på följ ande sätt: 
blodgrupp A 47 %, B 10 %, AB 5 ifr, och O 38 /c . Redan 
t~digt var det emellertid tydligt, att blodels egenskaper icke 
tillfyllest kunde förklaras enbart med blodgrupperna tillhö
r~n~e ABO-serien. Genom heteroimmunisering av kaniner 
pav1sades senare l\1.-, N- och P-faktorerna. Blodgrupp A har 
uppdela ts i tvenne undergrupper (A l och A 2) o s v. 1940 
publicerade så Landsteiner och ·wiener sin upptäckt av den 
s k Rh-faktorns förekomst i människans blod och under 
följ ande år samlades fakta om isoimmuniserinoen och dess 
betydelse för infusionsterapien. ""' 

t· U~1d~r . fredsföJ_:hållanden skall alltid gruppeget blod ges 
~-Il H_Lfuswn. I nodfall kan O-blod ges universellt, men risk 

forebgger då för komplikationer under vissa förhållanden. 
O_m med varandra oförenliga blodgrupper sammanblanda.-; 
VId en infusion uppkommer livshotande komplikationer. I 
DSA har Department of the Arm y p åpekat följ ande: "The 
ll se of group specific hlood mav be dano-ernus followin.o 

~ u 0 
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large transfusions of Group O, Universal Donor Blood, eau
sing servere hemolytic reactions. In any instance where nml
tiple transfusions have been made with Group O blood, suh
sequent transfusions given within a period of 2 weeks fol
lowing the initial transfusion will be with Group O blood". 
I Handledning vid användande av försvarets läkemedel h_ar 
också såsom en säkerhetsåtgärd rekommenderats det s k biO
logiska förprovet. Efter att 20 ml blod infunderat~, göres 
2 a 3 minuters uppehåll för att man skall kunna 1akt~aga 
en icke önskad reaktion. Inträder en sådan avbrytes giVet
vis infusionen. Ett annat skäl är, att om O-blod ges univer·
sellt kommer O-blodgivarna vid kraftig belastning icke att 
räcka till. Till följd härav kan patienter tillhörande grupp 
O kom1na i den ~itu ationen, att den enda sorts blod näm
ligen O-blod, som de kunna mottaga, icke kan uppdrivas . 
Oberoende av angivna fyra blodgrupper måste man under 
vissa förhållanden taga hänsyn till den s k Rh-fakto.rn. I 
R5 % är blodet Rh + och i 15 '/(1 Rh - . Hos kvinnor 1 fer
til ålder liksom hos alla, som får upprepade blodöverfö
rinoar, kan blod för infusion med för fallet olämplig Rh
faktor få en fatal betydelse. Å den krigsfrivilliga kvinnliga 
personalen undei·sökes därför blodet beträffande såväl ABO
grupp som Rh-faktor. På krigssju~hus finnes möjlig~;t b~
stämina Rh-faktorn med en relabvt enkel metod ( rapid 
slid e"). 

I detta sammanhang kan det vara lämpligt inflika nägra 
synpunkter på "blodekonomi". I en i USA utgiven uppl)~~ 
ni!ngsskrift om blodtjänsten påpekas att 8 flaskor blod fo~ 
infusion avses för 8 personer. Men om blodet s.epareras 1 

olika beståndsdelar och dessa ges efter bestämda indika
tioner för att fylla behovet i ett givet fall, kan man få dessa 
8 flaskor blod att räcka till 30 personer. Följ ande lilla över
sikt söker ge en uppfattning om den praktiska användningen 
av några blodderivat 

A) ~Röda blodkroppar: För behandling av blodbrist. 
B) Plasmaproteiner. 1) Serumalbumin (viktigaste osmo

tiska faktorn som svarar för 80 'J, av totala trycket): För 
behandling av traumatisk chock (förblödning efter sårska
dor) . 2) Blodgruppsprotein: Testserm11. 3) Gammaglobulin 
(bärare av immunofaktorer och isoagglutininer): sjukdoms
bekämpande antikroppar. 4) Fibrinogen: Motverkar blöd
nino. 5) Antihaemofiliskt globulin: Motverkar blödarsjuk a . 
- Skulle till äventyrs blodgivarcentral genom felbedömnin g 
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av l äget ha tappat mer blod än som kan förbrukas, finnes 
en m öj lighet att genom separation av blodet ta vara på 
vissa av ovan angivna derivat. 

För att en blodgivarcentral skall kunna fylla sin uppgift 
att l everera tillräckligt med blod till de stridsskadade, måste 
den för verksamheten ansvarige läkaren få uppgift hur 
mycket blod han skall vara mäktig att leverera vid en viss 
tidpunkt. Den regionala sjukvårdsledningen skall bedöma 
blodbeh ovet med hänsyn till det taktiska läget. Med stöd av 
kvarter smästartabeller (och erfarenhet) kan antalet strids
skadade förutses och sålunda även blodbehovet Med stöd av 
utländska erfarenheter kan man beräkna att av 100 strids
skadade behöva 80 infusionsbehandling. De speciella pro
blem, smn uppkomma efter en a tombombning, komma icke 
här att diskuteras. 

Förutsättningarna för verksamheten vid en blodgivarcen
tral t~n·de framgå av det anförda. Fordran på en fullgod 
blodgivarcentral är, att den smidigt och effektivt skall kunna 
anpassa verksamheten efter föreliggande behov. Den skall, 
då så behöves, kunna leverera så mycket blod, som den till
gängliga blodgivarslammen kan lämna utan att "sina". En 
blodgivares. leveranskapacitet är ju begränsad till under or
dinära förhåBanden 400 a 450 cm3 blod 5 a 6 gånger per 
år. Det är därför synnerligen angeläget, att allt tappat blod 
kommer till användning och icke fördärvas genom olämplig 
eller fö r långvarig förvaring. Idealet är, att blodet flyter i 
en ~å jämn ström som m~öjligt från givare till mottagare; 
Var.J e uppdämning innebär risk för komplikationer. 

I förefintlig plan anges., hur blod till infusion skall rekvi
r~ras. Det må emellertid här framhållas, att dessa rekvisi~
honer måste ske med omdöme och under beaktande av att 
b~odgivarcentralerna ha att klara leveranser för såväl den 
Civila som den militära blodtjänsten. Rekvirenten måste 
också väl beakta det förhållandet, att en stor del av blod
b~hovet kan täckas med syntetiska blodersättningsmedeL 
~1dare måste det kontrolleras, att transportmöjligheter för~'
fi?ll as för att få fram det rekvirerade blodet till önskat 
stalle. Det måste med skärpa framhållas, att dessa trans
P.or ter måste givas den högsta prioritet och blod till infu
sion får därför icke sändas med de ordinarie underhålls
transporterna enligt erfarenheter vunna under Koreakriget. 

Dien m.arina infusionstjänstens transportproblem äro av 
den största betydelse. Här gäller det för det första transpor-
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terna från resp blodgivarcentral till marin depå eller 01~ 1~ 

lastningsplats och för det andra vidaretransporten u t t d l 

fartyg eller kustartilleribefästning. Det rationellaste och fdin 

blodtjänstens synpunkt riktigaste vore givetvis om transpor

ten kunde ske i en omgång från blodgivarcentral till fö r 

brukningsstäHet med helikopter. För att dessa transportC' r 

skola k~_mna genomföras är en god tillgång p å såväl hel i

koptrar som. ovan beskrivna transportlådor hållande k_~m 

stant temperatur absolut nödvändig. - De olika b lodersatt

nincrsmedlen rekvireras. och transporteras som vanliga läl, e

medel med underhå llstransporterna. sjukvårdsstridstjäns

tens ändamål inom. marinens fronlförband, såväl vad beträ i"

far flottans fartyg som kustartilleriets batterier, är att genom 

tidigast möjlicrt · i'usatta å tgärder rädda livet på svårt str id'i

skadade och ~uka och därefter få dem i sådant t illstånd at t 

de kunna transporteras till bakom fronten belägna krigs

resp beredsk~pssj ukhus för defini~_i_v. vår?. ':ad de Jindrigt 

skadade betrilffa, skola de om mo]hgt f a saclan h] alp, at t 

de omgående blir tjänstbara. Xr detta icke möjligt skola de 

likaledes evakueras (avpolletteras). 

De åtcrärder som beräknas bli vidtagna vid fronten inn e ~ 

fattas i '?'först~ hjälpen" samt chockbehandling. Fö~st a. hjäl~ 
pen omfattar förbandsläggning samt stillande __ av bl~dn_1:11gar. 

Chockbehandlingen innebär utom de allmanna atgarder. 

som skola kunna utföras av varje man och som. innefatta '> 

i de 5 V :na (vila, värme, vatten, ventilation och varsamhet ) , 

även blodöverföring eller infusion av vissa lösningar såsom 

dextran, socker- och koksaltlösningar, n ågot som kan inne

fattas i b egreppet infusionstjänst 

Den vanligaste orsaken till chock är under ~{rig en n~cr 

eller mindre uttalad förblödning i samband med akuta sar 

skador brännskador, m m. (Denna sårskadechock är av en 

helt a~nan natur än d en chock, som står i samband m ed 

ett psykiskt sammanbrott - comb~t ~xh~_ust~on). D_~ flest a 

soldater, som dö på slagfältet, dö 1 förblodnmg. Brannsk a

dor som beräknas föreligga hos en mycket stor del av de 

skadade utmärkas framför allt av en kraftig vätskeförlust 

från blo,det, medan däremot- någon större minskning av d e 

röda blodkropparnas antal i regel ej förekommer. Man_ m ås

te dock räkna med särskilt med tanke på eventueHt msats 

av a tomvapen, alt en kombination av ovan uppräknade ska

dor kommer att föreligga och då ofta i förening med Sl{ador 

av radioaktiv strålning. 
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Erfarenhe ter na från andra världskriget samt från aktio~ 

nen i Korea ha klart visat behovet och värdet av en effektjv 

organi sation f?r behandling av c!hock vicl fronten .. Dödlig

he'ien h os dc sar a de, som blevo transporterade till krigssju k

hus var såluncla under andra världskriget 1och Koreakrige t 

r esp 4,5 och 2,3 % jämfört med 8,3 '7c under första värl,tls

k riget. De förbättrade resultaten bet·o icke enbart nå verk

samhe ten av en effektiv organisation för infusion -av blod 

n~ ll_l utan även . ~fl. andra faktorer såsom tillgång på anli

bwhca (ex pemcdlm) och k emotempeutika av olika sing 

(sulfapreparat) jämte förbättrade transportmöjlighcteJ~ 
framför allt med h elikopter. · ' ' 

E nligt militärmedicinsk erfarenhet erfordras för front

sjukvården riklig tillgå ng av b lod till infusion, eller ersätt

n ingsmedel härför som dextran (macrodex) och infusions-

lösnin~a ~_- u~_ed ~ock~~ och koksalt. Uärtill måste finnas })er

son a! 1 tillracklig mangel, som är väl utbildad och förtroo-en 

m ed den infusionsmateriel som ingå i utrustningen. '"' 

E n fullgod chockberedskap innebä r minskad clödlighet och 

fö rk ortad sjukvård~tid fö1 · våra personellt hårt ansträngda 

r~'s tuser och ur kngsmoralens synpunkt spelar det en av

gor ande roll för marinens p ersonal att ve ta att de i kri11 

kunna räkna m ed samma förstklassiga chockb~handling son~ 
f n bedrivs vid våra sjukhus. '' 

På g r und av dels den otillf redsställ ande tillgången på blod. 

dels det tappade blodets begränsade hållbarhetstid, kan icke 

c~lockbe_h a_nd_lingen vid fronten i större omfattning baseras 

p a blodmfnswner. Bl a av den anledninoen hae man därfö·· 

sökt framställa lämpliga ersä ttningsprcp~ral. Det av svensk ~~ 
forskare lanserade preparatet dextran (macrodex) har vari! 

den grund, på vilken det svenska totalförsvar et såväl dc 

mBitä ra so m civila organisationerna - har lwoat den akuta 

chockbehandlingen. Vid stora blödningar med ~n talad chock 

k an e.~~lellertid icke chocken enbart b~kämpas med dextran , 

f:am.for allt beroende p å delta ämnes oförmåga att upp

~ aga och transportera syrgas. För detta ändamål ford1·as de 

1
1
• blodet b~_fintliga r öda blodkropparna, vilka icke svntetiskt 
'-unna ersattas. · 

.. Chockbehandlingen måste därför organiseras så att blod , 

aven om det av nödtv:':mg måste vara i begränsade kvanti

te te r, kan tillhandahållas vid fronten. I första hand skall 

dock chockbehandlingen med hänsvn till "blodekonomicn'' 
baseras p å el ex tran tillförsel. · 

3 
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Vad blodtillgången vid fronten ?e träffar, kan . d~nna . till

godoses antingen gen om från blodg!va~·c~~~.tr .~len utsant f.~ask~ 

blod eller genom att tappa blod ~r.a~ 1 f01 vag utsedd~ .lamn 
liga blodgivare tillhörande den nuhtara personalen. Fo~. blod

givarcentralernas dis tribution av b lod . torde ovan namn da 

transportlåda hållande konstant tempera tur v~ra .av s~or ~~
lydelse. Med det andra systemet, med blo~~tva1 e v~~ fOI. 
banden är man oberoende av blodels begransa.de hallba! 

hetstid 'men å andra sidan kan svårigheter .förehgg~ att Vld 

ihållm{de strider erhålla tillräckligt ?ntal g;.v~rc fr an de ~v 
starkt decimerade och uttröttade stndande for~ande_n . .. . 

För marinen synes en kombination av .. dessa b.~d:;t till vaga~ 

gånassätt vara den lämpligaste. Med hansyn harbli S~{~ll. 1 

frect'"'stid all mm·in personal blodgrupJ?eras ?ch .. på. fnv1lllg 

väg bör inom varje frontförband erhal!as hllra~.khgt . ant:'1l 

givare. Om möjligt bör .all pers?nal ~mmeras st~lla s1g till 

förfogande såsom blodgiVare. V1lka gtvare som 1 d.~n aktu~ 

ella ·situationen kunna anlitas, får bed<;>r:~~s av ~~kare}~ ' 

varje särskilt fall i samråd med det m~.htara .. hefalet ' ad 
blodtjänsten inom de bakom fronten belagna forbanden be

t.räffär torde den i regel kunna baseras på flaskblod. (b~od 
till infusion), även här· bör dock en blodgivarorgamsahon 

stå till förfogande. . .. 
För flottans del med våra kustfarvatten, 1 fo~sta h?:nd 

Östersjön, Kattegatt och Siwgerack som .huvud~akh.~a stn.?s

områden och med relativt korta operahOI~er ~III s~ oss,. bo.ra 

fartygen innan de löpa ut erhåll~ blod hll .. mfuswn 1 viss 

utsträckning. I dc fall flaskblodet mtc har forbruk.a t:' under 

den militär'a operationen böra blodflaskor~1a s.amh~hgt n_1ed 

de skadade - avpolleterade översändas hll lamphgt k.ngs

eller beredskapssjukhus eller återställa.s till resp bl?dgivar

central. Vid avpolleteringen av de kngsskadade bor~. f~r

tygen om förh ållandena det påkalla förs~s med nytt forr~d 

av blod till infusion. För att minska onödiga transporte~: bor 

dock blod som beräknas kunna förvaras ombord under am~n 

3 a 4 dygn icke återl~mna.s förrän endast någon dag kvarstc'tr 
av den utmätta lagrmgsllden. 

Den marina bas~rganisationen, i förs ta hand de b~.:gskyd
dade baserna böra utrustas med fö rbandsplatser forsedd a 

med bl a blod till infusion för att kunna möta ett al~ut behov 

hos svårt skadade bland de inlöpande fartygens bes.attnm~ar . 

I princip bör samma organis·ation för~k?mm~ vtd kusrar

tilleriet. På grund av risken för långvang 1sole~:mg av f!·am

skjutna batterier är en f~~llt ._Ltta:·betad plan for blodgivare 
vid de olika förbanden nodvand1g. 
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Chockbehandlingen i övrigt skall tillgodoses. m ed i förs ta 

band dextran (macrodex) som m åste finnas tillgängligt i 
tillräckliga mängder. Därtill synes i viss utsträckning infu
sionslösningar som socker- och saltlösninga1· böra ingå i ut
rustningen. 

För att garantera en ständig tillgång på chockbekämpande 

medel bör den främre sjuktransportorganisationen med am
bulanser, sjuktransportfartyg och i mån av tillgång heli

koptrar utnyttjas för framtransport av flaskor me el ma c

ro d ex samt ev blod till infusion vilka avlämnas i samband 

1ned avhämtandet av de stridsskadade från fartyg och bat
terier. 

Med häns~yn till våra begränsade personaltillgångar måste 

man räkna med att chockbehandlim:ren inom frontJörbanden 

icke alltid kan ledas av läkare. M;d den spridning av för

banden, som tillkomsten av atomvapen medför, kommer lä

karnas möjligheter att nå avlägset belägna förband att vara 

höggradigt försvårad. På samma sätt in~1ebär tillkomsten aY 

den lätta flottan, alt den underordnade sjukvårdspersonalen 

i stor utsträckning är hänvisad alt genomföra chockbehand

li?gen u.lan närvaro av läkare. För mindre fartyg som u

hatar, mmsvcparc och motortorpedbåtar kommer icke heller 

sjykvård.~re ~innas tillgängliga i tillräckligt antal. Till följd 

harav bor VIss personal, t ex sjukvårdsuppbördsmännen 
Cuppbördsstyrmän motsv) p å mindre enheter, erhålla en 

k?mp.lett~rande sjukvårdsutbildning, som bl a innebär ut

~'ll.dn~ng 1 chockbehandling och kunskap av handhavande av 

mfuswnsmateriel för att ge infusioner av t ex dextran (mac

~·o~ex). Sådan undervisning för sjukvårdsuppbördsmän har 

I "Y,~s~ utsträ~kning redan förekommit inom marinen. Varje 

l110Jhghet mas te tillvaratagas för att spara liv; och den tidi

gast m öjliga insatta chockbehandlingen med infusion av mac
rodex är livräddande i m ånga fall. 

. S~väl läkare som övrig sjulcvårdspersonal mås te därför 

h1hnngas kunskaper när chock kan förvänlas vid krigsska
dor och hur chockbehandling med infusion av dextran (mac

r?dex) skall ges. Som ledning skall finnas uppgjort dose

ru:gsschema där det klart st~tr angivet hUJ· s tora vätskc

l11angder, som den skadade k an beräln1as behöva för att få 

~en akt: ta v ä tskeförlust?n ersatt vid olika typer av skador. 
.'Ian ~naste dessutom gora klart för sig, att den otillräck

b~a tillgången p å kirurger medför, att chockbehandlingen 

~!d frontförbanden till större delen kommer att ledas' av 
akare, som under sin vanliga tj änstgöring i fred icke äro 
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sysselsalta med kirurgisk verksamhet av den typ, som upp
träder undet· krigsförhållande. De äro icke vana att bedömn 
chockskadade och deras akuta infusionsbehov. 

För kus;tflottans del finns f n en dylik preliminär instruk-
tion utarbetad (bilaga A). 

Dc synpunkter, som här framlagts, avse att utgöra ett hi
drag till frå~an om ett läm.pligt sätt att lösa chockbehand
lingen och dess organisation för marinen. Tillkomsten av 
atomvapen kan komma att medföra en mycket kraftig ök
ning av antalet skadade, som kommer att vara i behov av 
chockbehandling. Kombination av olika typer av skador så -
som förblödningar, brännskador och radioaktiva strålnings
skador konuner att m edföra ytterst svåra m.edicinska pro-· 
blem; det gäller bl a atl sätta in d~ begränsade resurserna 
p å de skadade, där n1.an har någon möjlighet att erhålln 
resultat. I många fall kommer all behandling att vara utsilds
lös. Det är nödvändigt alt noggranna instruktioner för hm 
chockbehandlingen skall ledas i dylika katastrofsituationer 
äro utarbetade under samtidig hänsyn till de humana syn
punkter, som alltid skola vara vägledande för sj ukvårdspe>·-
sonalen i dess arbete. 

Bilaga A 

INSTRUKTION FöR CHOCKBEHANDLING. 

1. Den mängd blod , som normalt finnes i kroppen, blod
volymen, uppgår hos en 70 kgs man till c:a 5 liter, mot
svarande 70- 80 ccjkg kroppsvikt. 

2. Den blodförlust, som orsakas av en skada, uppträder 
dels momentant i samband med skadan, dels under det 
fortsatta förloppet under flera timmars tid. 

3. Det finns ett direld samband mellan storleken av biofl
förlusten vid en skada och utvecklingen av chock. 

L Om blodvolymen på grund av blödning minskas till 80 
% och därunder kan chock uppträda eller förväntas in
om de närmaste 12 timmarna. 

5. Sårets lokalisation och storlek jämte blodcirkulationen<> 
tiUstånd kan ge värdefulla upplysningar om blodfö r
lustens omfattning. Av dessa faktorer är sårets lokalisa
tion och storlek dc viktigaste för bedömningen av b e
hovet av chockbehandling; blodcirkulationens tillstånd 
är till en del beroende på tidpunkten efter skadan. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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r:rånsett skallskador, där speciella förhållanden före
ligga, kan såren vara lokaliserade till extremiteterna, 
bröst och bukhålan. 

?-) . :'id sårs:~{ado_r på extremiteterna kan blodförlusten 
: v~ss _ utstrackm_ng lWPS:katlas med ledning av sårels 
stoilek, under forutsattnmg att någon huvudar tär ick 
sk::trl~~s. Under sådana förhållanden kan betydligt störr: 
blodforluster förväntas. · · · 
b) ... Vid sårskad?r, med ~enomskott eller kvarskott i 
b~ ?s.t- och bukh~~~a, ger saret_s storlek i regel föga upp
l)_snwg om blodforlusten, då mre, icke inspektabla hlöd
mngar kunna fö-religga. 

Vid . ~edÖflming av blödningens omfattning i förhållan
d_~ t1ll sarels storlek v id extremitetsskador kan .... m 
r~lma med a.~ t ett så~· av en knuten hands storlek ~~~~cd
for en blodforlust pa ung. 500 cc. 

Olika kroppsdelars storlek i förhållande lill volymen 
av en knuten hand framgår av tabell 1. 

Tabell 1. 

Underarm motsvarar 2- 3 händer 
överarm » 2-3 » 
Lär ).) . . . . 10- 12 » 
Knä » 2--:~ » 
Underben » -L- 5 » 
Fot » 2-3 » 

Den beräkna de blodförlus ten m ed hänsyn till sfrrcts 
storlek framgår av tabell 2. 
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Tabell 2. 

Små sår < l hand beräknas medföra en blodförlust 

av 500- 1000 cc motsvarande 10- 20 7o reduktion 

av blodvolymen. 

Måttl. stora sår motsvarande 1- 3 händer beräknas 

medföra en blodförlust av 1000- 2000 cc motsva

rande 20--40 % reduktion av blodvolymen. 

Större sår motsvarande 3- 5 händer beräknas med

föra en blodförlust > 2000 cc motsvarande > 40 
7o r eduktion av blodvolymen. 

Mycket stora sår motsvarande > 5 händer medföra 

en blodförlust > 2600 cc motsvarande > 50 % 
reduktion av blodvolymen. 

10. På grund av blodförlusten vid en sårskada uppträder 

rubbningar i blodcirkulationen vilka ge typiska sym

tom, som kuna tjäna tillledning vid bedömning av blod

föduslens storlek. 

11. Den viktigaste undersökningen i detta hänseende är 

mätning av blodtrycket, men även ansiktets färg, hän

dernas och fö.Uernas temperatur och pulsens hastigl1e t 

äro av ett visst värde. 

12. Följande schema i tabell 3 visar de vanligaste kombina

tionerna i detta hänseende. 

Tabell 3. 

l Normala förhållanden l Börjande chock l Utbildad chock 

Ansiktets färg »god" blek blek 

Hudtemperatur Varma händer och Kalla händer Kalla händer 

fötter och fötter och fötter 

Pulsens hastig' 
het 

70-100 slag/min > 100 slaglmin > 100 slag/min 

Blodtryck normalt normalt < 100mm/Hg 

Blodvolymens l = minst 90 °/o av 1 70- 80 °/o av l < 70 °/o av 
storlek normalvärdet normalvärdet normalvärdet 
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13. Vid mycket uttalad blodförlust är pulsen mycket snabb 

(140 slag eller merj min.) eller ej kännbar samtidigt 

som blodtrycket är under 70 mm Hg. Blodvolymen är 

då minskad till Jnins.t 60 % av normala värdet. 

1-!. Bröst~ och bukskada uppvisa likaledes rubbningar i 

blodCirkulationen med ovannämnda symtom. Vid buk

skador tillkomma ofta kräkningar och vid bröstskador 
andningssvårigheter. 
Fallen skola bedömas som chockade. 

15. Chockbehandling skall givas i de fall chock föreligger 

eller kan förväntas uppträda på grund av skadans om
fattning och lokalisation. 

16. Chockbehandlingens ändamål är dels att rädda livet på 

den skadade, dels att göra honom transportabel. Inom 

kustflottan är sjuktransporterna organiserade så att den 

skadade i regel inom 6- 8 timmar efter skadan skall 

befinna sig på bakre sjukvårdsformation i land, där 

ytterligare chockbehandling kan givas. 

17. Chock kan förväntas uppträda i de fall blodvolym är 

reducerad till 80 % eller därunder av normala värdet. 

Sårets storlek ger vid bedömning bättre upplysning an 

blodcirkulationens tillstånd. 

18. ~-råns.ett all.männa åtgärder av smärtlindring, förband s

laggnmg, stillande av blödningar och tillförsel av värme 

i form av varm dryck och skyddande filtar ingående i 

de 5 V :na (värme, vila, vatten, ventilation och varsam

het) är chockbehandlingen baserad på intravenös (i. v.) 

tillförsel av i första hand Macrodex, i andra hand blod. 

19. D:-n i. v. vät!Sketillförseln avser att om möjligt å ter

stalla den skadades blodvolym till minst 90 % av nor 
malvärdet. 

20. F?ljande doseringsschema avser att tjäna som lednin.cr 
VId den i.v. tillförseln vid chock. "" 

a) Om blodvolym beräknas vara minskad med 20 o;c. 

= 1000 cc, giv 1000 cc Macrodex. 

b) Om blodvolym beräknas. vara minskad med 40 % 

= 2000 cc, giv 1500 cc Macrodex + 500 cc blod. 

c) Om blodvolym beräknas vara minskad med 50 % 
= 2500 cc, giv 1500 cc Macrodex + 1000 cc blod. 
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d) Om blodvolym beräknas vara minskad med 60 ~lc 
= 3000 cc, giv 1000 cc l\'Iacrodex + 2000 cc blod. 

Om den skadade tillhörande grupp d ej förbättras av 
den föreslagna behandlingen, tillför ytterligare 2-3000 
cc blod om möjligt. 

21. Om ovisshet föreligger beträffande behov av i.v. till 
försel om den skadade skall evakueras för sj u k trans
port, är det tillrådligt att tillföra vätska i.v., i först a 
hand 1000 cc Macrodex. 

22. Vätska bör tillföras med sådan hastighet att 500 cc g~u· 
in på 5- 15 minuter. Om den skadade förbättras, kan 
hastigheten minskas till 500 cc på 30 minuter. Vid sv ~t r 
chock med blodtrycksfall efter större blödning måsli' 
vätska (blod eller Macrodex) tillföras under tryck. Om 
vätska tillföres på vanligt sätt 1ned droppinfusion fin
nes risk att chocken ej häves i tid. Som framhålles i 
av Försvarets sjukvårdsstyrelse utgivna råd och anvis
ningar kap XXIII föreligger risk för luftemboli om 
tryckinfusion användes. Trots detta måste den behand
lande läkaren vara beredd att om behov föreligger, ge 
infusion under tryck. 

23. Chockbehandling med i.v. tillförsel skall insätt as sna
rast möjligt. 

INSTRUKTION FöR BRÄNNSKADEBEHANDLING. 

1. Vid en brännskada uppträder svullnad av det brända 
området, som beror på en vätskeförlust från blodet till 
det brända området. Denna vätskefödust börjar ome
delbart efter skadan och pågår under de första 2-!-:-3() 
timmarna. 

2. På grund av vätskeförlusten fr[\11 blodet till det bränd a 
området uppslår en minskning av blodvolymen , varv id 
chock kan uppträda. 

3. Ju större ytan av det brända området är, desto större 
blir vätskeförlusten från blodet och den därav följande 
minskningen av blodvolymen. 

4. stodeken av den brända ytan bestämmer i regel hur u
vida en brännskada är livsfarlig eller ej, d. v. s. onl 
chock kan förväntas uppträda. 
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5. Vid bedömning av brännskadans storlek i förhållande 
till h ela kroppsytan skall man räkna med a l t hela in
sidan av den skadades hand motsvarar 1 procent uv 
kroppsytan. 

6. Alla brandskador på 10 ~~~ kroppsyta och däröver löpa 
risk att råka i chock och böra därför ha chockbehand
ling. 

7. Brännskador i andningsorganen (munhåla, svalg, luft
strupe) efter inandning av het luft äro att betrakta sorn 
mycket farliga med hänsyn till risken för kvävning p~\ 
grund av igensvullnad av andning,sväggarna. De skad~1 -· 

de tillhöra kategorien mycket brådskande. 

8. Om brännskadorna äro fören ade med andra skador, som 
t. ex. skottskador, ökas risken för chock. 

9. Vid omhändertagandet av en akut brännskada skall d <:- n 
behandlande personalen, så snart elden i kläderna 
släckts och brinnande eller glödande klädespersedlar 
avlägsnats från de skadade, beräkna brännytans storlek. 

10. Mindre brännskador på omkring 1 7c ay kroppsytan 
liksom brännskador på händerna behandlas med täc-· 
kande salvförband. Det är mindre viktigt vilken salva 
som användes, dess uppgift är att hindra förbandet att 
fastna i såret. Förbandet avses kvarligga till skadan är 
läkt, i regel 10 d agar. Ansiktsskador skola behandlas 
öppet utan förband: 

11. övriga brännskador under 10 (X erhålla skyddande för
band utan salva i avvaktan på evakuering. Förbandel 
avses avtagas snarast på bakre sjukvårdsformation. 

12. Brännskador på 10 'J_ och däröver erhålla snarast 
chockbehandling enligt i m.om. 14 angivna principer 
med intravenös tillförsel av Macrodex. Chockbehand
lingen har prioritet i förhållande till förbandsläggning
en och skall insättas snarast möjligt, även om den ska
dade icke uppvisar de vanliga tecknen på chock. 

13. Lokalbehandlingen av brännsår av denna utbredning 
skall endast omfatta täckande förhand . I regel skola 
såren icke rentvättas, när förbandet pålägges. Brännbli't
sor skola ej öppnas. Behandla chocken först och lå t 
förbandsläggningen komma i andra hand. Chockbe
handlingen är livräddande, ej förbandsläggningen. 
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14. Den intravenösa chockbehandlingen skall baseras pa 
Macrodex och givas efter följ ande schema: 
11/2 cc Macrodex gives per kg kroppsvikt och per bränn
yte -procent under de första 24 timmarna, och halva 
denna mängd andra dygnet. 
Exempel: Man på 80 kg med brännyta 25 o/o får under 
första dygnet 1,5 X RO X 25 = 3000 cc Macrodex. 
Med hänsyn till att den skadade inom några timmar b e
räknas. kunna evakueras från fartyget, skall 1h av den 
för de första 24 timmarna beräknade mängden Maero
rlex ges ombord före evakueringen, i det här nämnda 
exemplet således 1000 cc. 

15. Samtidigt med den intravenösa tillförseln skall den 
skadade dricka 3000 cc dagligen. I dessa 3000 cc skall 
ingå 1000 cc Sabilösning (= .l tesked vanligt bordssalt 
o~h l tesked bikarbonat i l liter vatten). Dryck i övrigt : 
varm sockrad dryck (te, kaffe). Dryck skall tillföras 
även under transporten. 

16. Vid samtidig brännskada på huden och i aildnin~svä 
garna skall vätsketillförseln vara av betydligt mmdre 
omfattning på grund av riskerna för andningssvårig
heter, orsakade av svullnad. 

17. Smärtlindring ges i form av lfz- 1 cg Morfin intravenöst 
(om möjligt) samt som lugnande medel l tablett Hy
nofen eller annat sömnmedel. 
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Björköbatterierna i elden. 

Finskt kustartilleri under Vinterkriget 1939-40. 

Av PER-OLOF EKMAN. 

Björkö (finska Koivisto) var sedan urminnes tider en av 
de viktigaste handelsplatserna i östra delen .av Finska viken, 
men dess betydelse gick efter hand tillbaka till förmån för 
den kring Viborgs sloU uppväxande nya staden, som 'isyn
nerhet under orostider kunde erbjuda köpmännen skydd. I 
finsic krigshistoria förekommer namnet Björköarna redan 
år 1555 under Gustaf V asas ryska krig i samband med svens
k a flottans färd från Viborgsviken till Nevan. Under Stoi·a 
nordiska kriget härjade en aveleJning ur tsar Peters nyska
p ade flotta i maj 1708 i Björk6sundet, av svenskarna nyttjat 
som ankarplats. Genom freden i Nystad 1721 blev Ryssland 
herre över Björköområdet. Nästa gång Björkö omtalas i 
krigshistorien var under Gustaf III:s tid, vid svenska flot
tans djärva utbrytning 3, juli 1790 ur Vihorgsviken, där den 
inspärrats av ryssarna. Denna krigshändelse blev för lång 
tid framåt den enda i Björkös historia. 

År 1809 råikade Finland i sin helhet under rysk överhög
het och vidpass hundra år senare fick området åter militär 
betydelse, denna gång som plats för kustbefästningar. Efter 
nederlaget i japanska kriget 1904- 05, där praktiskt taget 
hela östersjöflottan gick förlorad, börjad e ryssarna för sm 
huvudstads skydd anlägga en länk av kustbatterier längs 
bägge stränderna av Kronstadtbukten, varvid också Karel
ska näsets kust upp till Viborgsvi'ken befästes. Detta var 
den innersta linjen i en storstilad plan att späcka hela Finska 
Viken ända till Åland och de baltiska öarna med kustartilleri. 
Huvudställningen anlades sedermera i vikens smalaste del 
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Porkkala-Reval och kallades 19U Peter den Stores sjöfäsi

ning. Hela det väldiga fäs t_nings_systen~_et blev aldrig -~·u lll 

färd igt, arbetena pågick v1ss~rhgen annn ,;mder . fors ta 

världskriget, men när revoluhonen kom 191 l, o a:stanna <le 

de. Under Finlands. frihetskrig 1918 togs alla de a fmskt om -

råde anlagda kustbatterierna av de vita styrkorna och hela 

elen omfattande materielen tillerkändes sedermera Finland 

genom freden i Dorpat 19,:W. Vid blockaden av_ Kronstad l

bukten 1919 använde britterna Björkö ~som operabonsbas och 

härifrån utgick bl a den framgångsrika mtb-attacken den 

18 aug mot Lfartyg i Kronstadis hamn. Däre~~er fö~~de en 20-

årig fredsperiod i Björkös historia, som ~~orst ~osten 1930 

avbröts av det sovjetryska anfallet mot l' mland. . .. 
Björköområdets militärgeografiska och strateg1ska lage 

var tämligen enastående. A vs tåndet till fiendens flottbase r 

i Krons.tadt- och Lugabukten var blott c:a 80 km, det ryska 

flvgets baser i norra Ryssland låg inom en radie av 200 km, 

d~t grova kustartilleriet vid Krasnaja G orka å södra s~~· an

den beräknades under vissa förutsättningar kunna belagga 

området med sin eld. En överraskande landstigning, skyddad 

av flotta och flyg, var genomförbar ö:.rer d_~t s~nala farvatt: 
net utanför. Fienden tycktes, ha goda forntsattmngar att m eu 

sin övermakt nedkämpa därvarande batteri,er. Dessa var 

helt och hållet hänvisade till sig själva, något understöd av 

det fåta liga finska flyget eller den obetydlig~ flottan km~de 

de knappas.t räkna med - ej ens för s.panmgs- eller sak

ringsuppdrag. 
Inom det finska kustförsvaret hade Björköområdet en syP

nerligen viktig mission att fylla. De 1~erm_~ne~1ta kustfor~~n 

härstädes bildade den omedelbara fortsattmngen av fo r

svarsställningarna på Karelska näset, de skyeldade arn1.eus 

högra flank samtidigt som de spärrade inloppet till det som 

bas för lätta sjöstridskrafter lämpliga Björkösunclet. Ned

kämpandet av deras artilleri med åtföljande landstigning 

och ockupation av fiendestyrkor hade förr eller senare bc

tvtt landfrontens sammanbrott :Hminstone å västra Näsel. 

Ett av villkoren för att fronten höll var, att Björköbatter i

erna höll. 
Den kuststräcka, som omfattade havsflanken av Näsels 

arme, gick hösten Hl39 under beteckningen Viborgs avsni tt: 

Till avsnittet hänfördes batterierna i Björköområdet och J 

Viborgsviken jämte de infanteristyrkor, som underställt~ 

dessa som förstärkningar. Stommen i avsnittets kustartilleri 

utgjordes av det fredstida andra Kustartilleriregemen te t 
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(förlc RT 2 - - Rannildw Tykislörykmentti 2), vars mång

åricre kommendör överste Lvvtinen under kriget jämväl vnr 

avs~1/ittets :komm.endör. För~~arsområdet kring Björkö be

nämndes Björkö uneleravsnitt och dess besättning utgjordes 

av RT 2:s II. sektion, vars kommendör major Kesämaa även 

hade övertagit ledningen av detta underav_snitt. Ht!v~ldforte~ 

härstädes utgjordes av Saarenpää b_atten e t på Kol\rusam~J 

(Björkö), uppställd l 1920 (ursprungligen L1 s,t 25-! mm.). Pa 

andra siclan Björkösundet låg p å fastlandsstranden Humal

joki fort ett arv från rvska tiden. Den tredje länken i kedjan 

av batte~·ier var Tinrinsaari, vars kanoner uppmonterades 

delvis först under själva kriget. Fortens huvudartilleri kom

pletterades av lätta pjäser för luft- och närförsvar. A v in

fanteri hade underavsnittet att tillgå en bataljon och ett av

delt kulspru lekompani. Kustfortens f a sta hes tyc.kning vin 

tern 1939-40 framgår av följande: 
Fort Saarenpää - Chef kapten Mieltinen. 

6 st 254 mm (Dmlacher). Batterichef löjtnant Kytöpuro. 

2 st 152 mm (Canet). Batterichef fänrik Holma (fr. jan 40) 

löj tnant Pesonen. 5 st lätta troppar. 
Fort Humaljoki - Chef kapten Häyrinen. 

2 st 152 mm (Canet). Batterichef löjtnant Solamo. 4 st 

152 mm (M). Batterichef fänrik Tuomela. 2 st lätta troppar . 
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Fort Tiurinsaari - Chef löjtnant Laaksonen. 
-1 st 152 mm (Canet). Batteric.hef fänrik Salokorpi. 3 st 

lätta troppar. . 
Värnpliktiga formerade batterier~1~s ursprm!ghga . ma.~1.~ 

skap. Av e],everna vid RT 2:s underoff1c.~rssk?la a Sam;enp~'a 
erhölls det nödiga tillskottet underbefal, nar reser':,1ste1:~1n 
under höstens lopp anlände. Dessa kom mestadels fran nar
liggande socknar Björkö, St .. Johan~1es m fl, man med. go ~[ 
lokalkännedom beredda att varna sm hembygd. Reservistel 
na bemannade i huvudsak de lätta pjäserna eller formera de 
speciella förband för fortens st~·an.dförsvar. För ~efästning1s
arbeten insattes civila arbetspliktiga under lednmg av fo r 
tens fackmän. 

Organiserandet av enhctern.~ se.dan reservisterna rycl~t . in 
och det första skedet av befastmngsarbetena var slutford t< 
den 11 nov. och Björköbatterierna aktionsklara. s>ch ick~ en 
daa för tidigt tv redan sannna dag skedde de forsta gran,~-::-. , " ~ b d . 
kränkningarna. Tre främ.mande bombplan uppen ara c .. s1g 
över Saarenpää och möttes av resultatlös kulspruteeld. N as ta 
dag spanade flyget över Tiuri·saari, varvid ett plan ska~ 
sköts. Någon dag därpå anlände de första lv-kanonerna h ll 
Saarenpää. . . . .. 

Den 23 kryssade en rysk .1 agar e v1d trcm~lsgransen, so~n 
den tidvis överskred i syfte att locka hattenerna blotta s1g 
genom eldgivning. Kränkningarna av luftrummet fortsa tt e 
och på nwrgonen den 30 nov kom så det ryska m~greppe ~ 
mot Finland till lands, sjöss och i luften. Strax efter kl G 
ingick meddelandet, att ryssarna överskridit gränsen. OKm.lO
nerna dånade, gränstrakten stod i lågor och de fataliga 
finska förposterna drog sig tillbaka. Björkö var berett a tt 
taga emot de första stötarna. 

Redan innan de ryska massorna överskred östgränsen öpp
nade de svåra batte1·ierna å Kronstadt eld mot bevaknings
stationerna i Puhtala och Ino, varpå manskapet fick order 
lämna desamma åt sitt öde. Några ryska krigsfartyg syntes 
inte till, flottan föredrog synbarligen att vänta och se hur u 
armens frammarsch fortlöpte, innan den gick ut. Den först a 
stöten mot Björkö utdelades också från luften. 

På fm gjorde det ryska bombflyget sina första anfall m o t 
Saarenpää, Björkö köping och Makslahti, med klent resu.ltal: 
Några tiotal bomber fälldes över fortet, men de hamnade 1 

sjön eller å strandremsan. Som väl var, ty man var illa r us
tad mot luftangrepp. Några skyddsrum fanns överhuvud
taget inte, blott ett antal splitterskydd hade man kunna t 

SAARENPÄÄ(BJÖRKÖ ) FORT. 

~ - 3v8r kanon 

__...e....+ - Medel3v~r kanon 

-e- - Lätt tropp 

r-e- - Luftvärnstropp 

<'f - Kulsprutenäste 

~- Smalspårig järnväg n -Eldledningstorn 
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gräva och de erbjöd inget sk.ydd mot bomber. Likaså sak
nades bombsäkra, underjordiska ammunitionsförråd. För
råden utgjord e s av blott till hälften nedsänkta tegel~ygg~1a
der, som varken tålde tunga bombträffar eller besk]utnmg 
av svårt skeppsartilleri. För att undvika kata~tr~.fe1:. SJ~reds 
d~rför ammunitionen ut i terrängen runtom .1 harfm: wrc~
nmgställda gropar, där skogen skyddade mot msyn fran l~lf
ten. I de tömda upplagen ,logerade därefter manskapet, bils 
skyddsrum efterhand hann grävas. Vid bombangrepp hade 
l1lan tillsvidare bara att löpa till skogs och gömma sig under 
träden. 

Björköarnas civilbefolkning evakuerades först efter k:.igs
Utbrottet under stora svårigheter. Järnvägen var fl~rstades 
sönderbombad och transporterna antastades av Jaktflyg. 
Efter några misslyckade försök att med tåg nå Viborg, sked-
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de evakueringen slutligen i skydd av snöyra m ed båtar och 
pråm ar direkt till Viborgsvikens västra strand. Björköom 
rådets byar hade lämnats av sina bebyggare innan den rysk a 
stannvågen svepte f ram över bygden; bara militä r fann ~ 

kvar. 
Den 2 december hade anncn i kustområdet retirerat til l 

Vammelsnu, beläget ca 25 km öster om Seivästö (Styrsucl d) 
och kanondundret från fronten förnams allt tydligare i 

Björkö. Följande dag gjorde ryssarna ett försök att m ed 
grundgående motorbåtar lanelstiga i frontens rygg, varvid 
stöttrupperna nedgjordes å stranden till sista man. Men ry :-;
ka flottan lyste alltjämt med sin frånvaro . Först den 5 d C·· 

cember visade sig fyra små minsvepare utanför Saarenpft[i 
för all utforska farvattnen. De togs under eld och försvan n 
snabbt i dimman innan det var för sent. Nästa dag utrymdes 
bevakningsstationen å Seivästö och manskapet drog sig till
baka till fortet sedan fyrtornet sprängts. 

Den första t revande skärmytslingen inträffade den 7 dc
cembel". En flottiljledare av Leningrad-typ åtföljd av 4 jagare 
styrde vid 12-.tiden upp mot Saarenpää och sände ett 30-tal 
granater mol stranden. Det svåra D-batteriet besvarade elden 
och efter några skott clrog sig fartygen 'tilJhaka i skydd :JY 

dimbildning. Sedan batteriels eld inställts fortsatte emelle i'
tid Leningrad beskjutningen med sitt långskjutande 130 m m 
artille ri, utan resultat. Följande dag siktades förbandet å te r 
ute till havs, denna gång utom s.kotthåll. Istället ihågkoms 
fortet med flygbomber , som föll i skogen u tan att anstä lla 
skada. 

LTnder tiden hade lanclfrontcn å Karelska näset förflvitals 
nllt längre väste rnt och inom kort kunde D-batteriet in-grip:! 
i striderna till lands. Från egna observatörer i frontlin jen 
angavs de första målen och Saarcnpää begynle belägga ry ~; 

ka marschkolonner, arlilleriställningar, knutpunkter och för
råd med 25 cm spränggnmater. Den 13 december korsa de 
frontlinjen Kuolemajärviterrängen oc:h även Humaljoki for! 
kunde cleltaga i leken med sina 15 cm-pjäser. Kustartilleriet s 
insats å detta frontavsnitt var betydande. Atl den finskn 
huvudförsvarslinjen å den högra flanken så länge höll stånd, 
Yar till stor del Björköbatteriernas förtjänst. 

Den 10 december sökte fienden rikta det första dråpslage t 
mot Saarenpää. När dagen grydde "ångade" havet för förstn 
gången, ett teoken på förest ående tillfrysning och inom k or ! 
var allt inhöljt i tät dimma. Då överraskande landstignin gro r 

skydd av tjockan kunde befaras, skärptes beredskapen oc h 

±9 

Finskt 152 mm (Canet) batteri i aktion. 

Finsk 25'l mm kustpjäs. 

4 
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strandpositionerna bemannades för a~la _eventualiteter. För
middagen förlöpte lugnt, ingenting. 1_msstankt rap~or~_e:·ades. 
Motordånet från fiendens- flygflothl]er hade ocksa fors-tum -
mats. Allt andades frid. Då inträffade plötsligt en öro~1bedö
vande explosion några tiotal me~-~r no:T ?.m D-battenet och 
ett vä!Jdigt rök- och grusmoln ho]de s1g over platse~1 . Sam 
ma sak upprepades nära intill, tätt följd av två liknande 
krevader åt stranden till. Flyglarm gavs och m.annarna sk~l~
dade till splitterskydden. Men då de kraftiga nedslagen folJ
de med jämna mellanrum. blev det n~ed ~ns uppenbart, .a lt 
de härstammade från svårt skeppsarhllen. I skydd av ~hm 
man hade ett slagskepp gått upp på stridsavstånd oc~ sa?de 
fortet sin stålhälsning. Elden var välriktad och besk]utnn_lg
en utfördes antagligen från tidigare fasts~ällda med __ ~OJ a e 
utprickade positioner, varifrån avståndet hl~. Saarenpaa var 
känt. Träd splittrades, stenar, grus och skarvor yrde OJ~l
kring men pjäserna undgick att träffas. Efter en e.ffekhv 
eldöppning blev spridningen större och snart k unde lJud, ur 
skiljas, som tydde på närvaron av ett stort farty~, .som lang
samt förflyttade sig västvart. slagskeppets P.OSl~JOn kunde 
blott uppskattas ungefärligen ·- rada~ fan.ns ]U mte - och 
D-batteriet öppande eld mot den osynl~ga !1en~en. Inom ~ort 
följ de också C-batteriet. Fartyget avbrot da stnde1; och soktc 
sig av ljudet att döma s~~ynds~unt uto!11 .. skotthall.' Inemo l 
200 svåra granater hade da slag1t ned pa on. Resultatet mo l
svarade inte ammunitionsförbrukningen. Två man stupade, 
tre sårades, några var lätt skadade av det enorma luft_~ryc 
ket. De materiella skadorna var ringa och metStadels foro r
sakade av splitter. Kanonerna hade helt undgått 30-cm gra-
naterna. . .. 

Likväl var D-batteriet tidtals ur stånd att ge. eld. P} as
materielen var gammalt ryskt arvegods, men nyh~en nagot 
omändrad. Emellertid var den otillräckligt ansk]uten ~~h 
motstod icke påfrestningen av de egna skotte1~: D~~n fo r
krigstida . återhålls•amheten ifråga om anslag f?r ofor.s::rar s
makten hämnade sig nu. Så lossnade exempelv1s a pJaS nr 
6 en bit av mynningen och röret var framdeles obrukbar t. 
Till all lycka fanns reservdelar för reparationer av andra 
skador och efter ett dygns intensivt arbete var kanonern a 
åter aktionsklara förutom sexan. signalpersonalen hade 
också ett stvvt arhete med att reparera le.dningar, som -~"
slitits på otaliga ställen. Luftledningarna ~ade gå.tt all vai:l
dens väg, istället drogs I_lya kablar, som ~] var hka utsat ta 
för splitterverkan, men mgalunda var osarbara. 
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I bögkvarterels komunmike av den 11 december nämndes 
Björkö för första gången. Rapporten om striden ljöd helt 
]•or t : "Batterierna på Björkö har varit invecklade i strid 

1
; 1ed en fientlig flottavdelning. Dimma på havet. Fienden 
sköt med svårt artilleri under ett par timmars tid. Dåne t 
av explosioner gav vid handen, att fienden led skador." 

Under de närmaste dagarna var havet tomt, varför Saaren
pää och Humaljoki fortsatte beskjutandet av landmål fram
för frontlinjen vid Kuolemajärvi. Isynnerhet Humaljokis lm
noner var i verksamhet så gott som dygnet runt. Saarenpääs 
D-batteri insattes endast mot särskilt lönande mål, såsom 
anhopningar av stridsvagnar, fältartilleri, amnmnitionsupp
lag o dyl. Beskjutningen av Kuolernajärvi kyrkby var särskilt 
framgångsrik. 

Den 14 december uppenbarade sig ett jagarförband be
stående av ett dussin fartyg (2 Leningrad-, 3 En gels-, 7 S-typ) 
utanför Saarenpää och öppnade eld utom skotthåll för batte
rierna. Inte heller de ryska granaterna nådde målet och i 
kvällsskymningen drog sig jagarna tillbaka. Samma dag 
stötte gr undgående kanonbåtar fram mot Kyrönniemi och 
började beskjuta Muurila-näset, där finska försvarsställning
ar antogs befinna sig. De fördrevs av några salvor från D
batteriet och drog sig längre söderut, varifrån de fortsatte 
elden mot frontens kustpositioner. Uppmjukandel av Muu
rila-näset övertogs av tungt fältartilleri, som överöste del 
med granater. 

De h ittills utförda luftangreppen hade varit tämligen la
ma, men de ökade i intensitet sedan Björköbatteriernas eld
givning blivit en alltmera irriterande faktor på landfronten. 
Bomber började regna över alla tre forten men resultatet var 
klent. Canet-pjäsernas eld skingrade bombflottiljerna redan 
under inflygningen, luftväret tvang planen fälla sin last från 
stor höj d och träffsäkerheten var ringa. Varken personal
eller materialförluster inträffade. Men förbindelsemannarna 
hade full t upp med att reparera avbrutna linjer. Det svåraste 
angreppet riktades den 16 dec mot D-batteriet, men de tunga 
bomberna missade målet. Fiendens försök att nedkämpa ett 
antal vårdslöst maskerade. träkanoner var särskilt intensiva 
och väckte allmän munterhet. 
p ·S~~nma dag siktades ett fartyg till sjöss med kurs rakt på 

!tkan iemi udde. Det identifierades snart som ett i ballast 
~aende handelsfartyg utan några nationalitetsbeteckningar. 
f -batteriet alarmerades och stoppsignal gavs, men ångaren 
ortsatte utan att avge något svar. När avståndet var knappa 
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4 km a v lossade batteriet 7 skott, varav ett träffade akter
däck. Men främ1ingen stoppade inte, utan girade ut t}ll h avs 
avgivande SOS-signaler. På förnyat anrop svarade ~ng_arer1 
"förstår inte" och ökade farten. Nu trodde man s1g Igell
känna otydliga norska nationalitetsmärken och lä~ Inålct 
löpa. Påföljande morgon låg ångaren till ankars :1d Sel t
skär, varifrån den under dagens lopp försvann ur s1kte. Dn
gen förflöt lugnt, men den 1R dec bröt orkanen lös.. . 

Redan under natten kl 000-i hade fem obekanta kngsfartyg 
siklats till havs på ca ;)O km avstånd från Saarenpää och 
kl m50 sex fartvg på 23 lon avstånd. Yid 6-tiden försva nn 
de längre bort och låg stilla lik~om invä~1tm~de n~~ot. Någo~t
ting särskilt var i görningen. h.apten ;\'hettmen lat bemanna 
kanonerna. 

När dagen grydde siktades flere m_örka punlcte.r vid ho~.· i-
sonten i söder, synbarligen jagare. Sikten var b~lfredsstal 
lande om också vädret inte var alldeles klart. Strax ef le r 
kl 1000 anlände flygflottiljer från Lugabukten i flera på v ar
andra följande vågor och släppte bomber av alla storlekar 
över ön. Eskorterande jaktplan besköt batterier, manskap 
och byggnader utan uppehåll. Flyganfallen på~ick ~ela för
rniddanen och riktade sig främst mot D-battenet. 1 rots det 
oavbnrtna bombardemanget, som plöjde upp terrängen, un d
gick kanonerna att bli ~rMfacle ocl~ bet.i,äningarnao kl~r~d e 
sig helskinnade undan Jaklens ettnga laganfalL Atskllhga 
plan träffades av lv-elden men endast ett rapporterades h a 
störta t i B j örkösundet. 

Vid middagstiden siktades flere fartyg i fjärran och kl 
1218 blev en för alla finska kustartillerister välbekant silh u
ett svnli<J i svdost: slagskeppet Oktjahrskaja Revoljutsija -
Oktober~cvofutionen --':. tolv 30,5 cm eldgap. Bjässen närmade 
sig eskorterad av ett tjugotal jagare, som tid efter annm: 
sågs fälla sjunkbomber för att hålla eventuella o ubåtar J 

schack. När avståndet var 26 km steg en flyghat av typ 
MBR-3 till väders för att leda elden. Kl 1235 vände sl ag
skeppet bredsidan till och öppande eld från 22 km håll. Fyra 
minuter senare Lesvarade D-batteriets fem pjäser elden m ed 
pansargranat. Marken skälvde av ~O. cm-granaterna~. kr~v~: 
der oc:h vattenuppkast steg upp krmg den flytande fastmng 
en, men innendera parlen noterade träffar. Flygbombarde
manget fo1:::'tsatte samtidigt och j aktplanen störtdöl~ m~l 
pjäsbetjäningarna med vapnen spelande. ~tt p~r J.ag~~ ~ 
avancerade intill 10 km och föll in med sitt arhllen tllb 
de förjagades av C-batteriet. 
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De ryska slagskeppen sökte förgäves nedkämpa Björköbatterierna 
med sitt grova artilleri. 

Om också de tunga flygbomberna våldsamt skakade mar
ken, var detta ingenting jämfört med krevaden av 30,5-cm 
g~anaterna. Där en dylik tog mark revs stora träd upp med 
rotter och allt insveptes i eld, rök och grus. Marken skalv 
som under jordbävning, explosionen framkallade ett orkan
~rtat vin ddrag, som tidtals bortsopade folket från pjäserna 
l .. de öppna värnen. I-fela batteriområde,t insveptes i eld och 
rok, skogen runtom nedmejades praktiskt taget, men som 
g~nom ett under blev ingen pjäs träffad. skyddsvallen fram
~or en rasade, m~nska1~ets skyddsr~nn vid en annan krossa-
e~ a~ en fulltraff, krmg en tredJe bortsopades alla träd. 

~tallnmgarna, fylldes av splitter, stenar och grus och måste 
k~s as upp. frots att. luften genomkorsades av glödheta 

~k arvor. och .~måstenar, led det täm1iflen oskyddade man
l apet mga forluster. Blott fem man sarades och några för
orade kontrollen över nerverna. Från Humaljoki följde man 
~ed oro: . . ~tridens förlopp o o~h b.~redde sig på det värst~. Å 
sinarenpaa tyc:kte.~. al.~ t ~-a . ove:a1~.da, detta var utan tvivel 

tet. H usen 1 B]orko kopmg mrattades i hast för att mot-
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taga de överlevande sårade. Ur ·de tta inferno kunde blo tt 
ett f å tal klara sig h elskinna de trodde man. 

Sedan eldgivningen 1ned e tt k ort UPl?ehåll kl __ 1~6 tillfö lj <] 
av ett n1ätfel pågått inemot en halv tunme, borJade for tets 
eld täcka målet, ~m.en då började också motgång~rna. M~~l e
rielen motstod icke p åfrestningarna, kananeorna blev en ef [e ,. 
en obrukbara och tv angs inställa elden . Bradskande rep an t. 
tioner vidtog mitl under eldork anen. SlagskeJZpe_t, ~om r ep nt 
mod av batterieLs tystnad, avancerade kl 13t>O mt1ll __ 20 k 1n 
för att u tdel a dråpslaget mot del till. syne~ nedk~mp <~ c!c 
fortet där endast en pjäs kl 1400 var 1 aktwn. Fran ~1a ra 
håll ;v lossade Oktj abrskaj a Re~olj utsij a. deJ~ en~ ~red~:_dan 
efter den andra medan flygel g1ck hattenet m pa livet I II'Hll 

sitt hålL Trots detta visade m ekaniker och frivil~igt m an
skap verkligt dödsförakt och bemäst~_ade si tuationen. Kl 
1A-20 var fyrans pjäs åter i skick och sko~ utan avbrott Ko,rl 
därpå föll trean in i. kan_onaden. F~!.n m.muter sen are ansag 
ryssarna tydligen stluahonen_ alltfor nskabel, s~agskepp et 
inställde elden och drog sig tillbaka utom skotthalL Skym
ningen började falla och snar t bredde sig vin ternattens n Hir

k er över ha vet. 
På kvällen kunde man taga spåren av bombardemangel i 

skärskådande. Synen var föga uppbygglig. Slwgen runtom 
pjäsvärnen var flerstädes uppryckt med rötterna eller .. (.le 
tjocka stammarna avskurna av splitter . Mark.en var upplo]d 
och överallt full av kratrar efter bomber och gr~nater ,, _<l; 
största mätte ca 25 m i diameter och var 7 m d]upa. l va 
äldre ammunitionskällare nyttjade som logement hade r a
sat ihop. Kablar, luftledningar, skenor var slyekade i st um
par. Men kanonerna stod kvar. 

Saarenpää h ade mo lstått den förs ta stålorkanen utan all 

förlora en enda man. Ammunitionsförbrukningen var 19 
o·ranater för D- 9 föe C-batteriet. Oktjabrskaja Revolju lsijn 
~vsköt 2-300 g~·ova projektiler mot fortet, dessutom fä ll des 
ett par hundra bombe t·, däribland 1.00.~ kgs, öveor områdc11~ 
Med oproportionerligt ringa eld hade fmnarna s_?-h~ncla Ltl. 
bakavisat fiendens försök att utradera det besvarliga lu~s t
batleriet. Det var alltjämt istånd att hindra ryssarna få fo,l
fäste å Björk ö i den hårt kämpande armens flank Huruv1_o.}: 
slagskeppet avbrutit striden på grund av skad~r, var omo!_ 
ligt fastställa. En träff sades ha observerats fran en __ beval~ 
ningspost, men. u~)pgiflen kunde inte kontrolleras. I-Iogkv:~~ 
terels konuuumk c av den 19 december meddelade helt l ak 
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1iskt: "Kus tbatterierna på Björkö var 18/ 12 inbegripna i 
~1äftig strid med fiendens. sjö- och fl~_gslriclskraf_~~r". 

Uneler natten kryssade .l agar e utanfor Saar enpaa, ett tec
ken p å att fortsättning skull e_ följ~. Tro_ts elen påfi:es lan~ic 
dagen kunde fortets manskap mte agna sm natt a t vila. Alle 
man arbetade nallen igenom med a t t reparer a och röja upp 
på det fortet å ter skull e var a stridsberett när dagen grydde. 
Avsnittets kommendör, överste Lyytinen, anlände under nat
ten till Saarenpää för all sätta sig in i situationen. Vid r åd
plägning beslöts,, a l~ med b-~~ktande __ av materielens s~.?-ghet, 
vid eventuell stncl till en borJan anvanda endast en p]as och 
förs.t i de t avgörande ögonbli cket insätta hela batteriet 

Som vänlat var kom flyget elen 19 december str ax på 
morgonen. Dagens angrepp mot Saarenpää utfördes i stora 
drag enligt tidigare schema : kl, 0900-12~0 f_lyganfall med 
bomb- och jaktp lan, kl 1200~1300 besk]ulnmg m ed slag
skepp och som avslutning å ter flyg intill mörkrets inbrott. 
Väderleksförhållandena var gynnsamma, .svag vind med väx
lande molnighet och tidvis klart Flygel kom i på varandra 
följand e vågor, först jaktplan i låganfall och därpå bomb
förb and p å 3--!.000 m höj el. Å ter spelade kulsprutor och reg
nade bomher av alla slag över batteriområdet Luftvärnet 
noterade t räffar och 2 plan r apporterades ha störtat i havet 

Medan uppmjukningen per flyg pågick, saml.acles flotten -
heterna för aktion. Redan p å morgonen uppenbarade sig 3 
äldre jagare av Engels-typ utanför Saarenpää och kl 1120 
s~ktacles ett slagskepp utanför Sjepelev.ski, samtidigt som 
4 j ag are (1 Leningrad, l Grosnyi, 2 E n gels) och ett t<iotal 
mindre fartyg koncentrerades till området Sjepelevski- Seit
skär. Silhuelten var olik gårdagens: denna gång skickades 
slagskeppet Marat i elden. Grupperingen för strid var följan
de: de moderna j agarn a passerade linj en Saarenpää- Seit
skär kl 1130 och övertog säkringen västerut, 3 E ngels-jagare 
säkrade i riktningen Björkösuncl, 1 kanonbåt uppehöll sig 
utanför Seivästö. Marat passerade Diamantreve t och styrde 
~ot Saarenpää, medan närskyddets småfartyg samlades 
o.sterom Seitskär. Kl 1139 uppenbarade sig 2 flygbåtar av 
MBR-3 typ högt ovanför fortet för att leda elden. Kort efter 
kl 1200 avstannade luftangreppen och Marat fick ordet. Hon 
a~lossacle kl 1155 två "uppvärmningssalvor" och närmade 
s1g allt j ä m t 

När fortets avståndsmätare visade 22,4 k m kl 1225 blixt
rade det till och en första fyra granaters verkningssalv a l an
dade m ellan eldl edningstornet och pjäs nr 5. Avståndet var 
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xakt och efter korrigering i sidled fö ljde 1-! .salvor lätt på 
~arandra. Elden var noggrannare än föregående dag och all)l 
salvor na grupperade sig kring D-batteriet och tornet, som 
tydligen tjänade som hållpunkt. Det var som om en jot·å
bävning gått fram : 1na:rken tycktes rämna, jord, stenar, grus, 
träd yrde omkring, tornet skakade och svajade. Halvmeter
långa skärvor rev stora stycken ur betongväggarna och ka
pade träd som lien skär säd. Mm·at sköt väl och uppträdde 
oförväget, men följdes av otur. 

Batteriet besvarade elden kl 1229, till en början planenligt 
med endast en kanon, efter en stund med två pjäser. Slag
skeppet girade närmare kl 1213, det hade då avgivit 34 väl
rik tade salvor, ,som alla träffat terrängen kring eldlednings
tornet samt pjäserna nr 2 och 4. Träffsäkerheten hörjade gå 
på nerverna och batteriet löpte fara alt förstöras. Då av
ståndet var under 20 km, gavs order om snabbeld. Elden 
var strax täc.kande och Marat såg sig inom kort omgiven 
av p ansargranaternas vita valtenuppkast En fullträff utlöste 
ett svart rökmoln, slagskeppet inställde plötsligt elden Id 
1254 efter att ha avlossat ca 10 salvor sedan giren, och 
vände utåt havs ökande farlen för att leonuna utom skott
håll. 25 cm granaterna följde henne på vägen och blott obe
tydliga avvikelser i sidled hindrade batteriet från att notera 
träffa r under stridens sista minuter. Ytterligare en trodde 
sig bevakningsstationerna dock ha ohserverat. Kanonbåten 
utanför Seivästö sökte betäcka reträtten, avancer ade och 
öppnade eld med sitt långskjutande artilleri. De flesta sal
vorna blev dock korta och fartyget fördrevs slutligen av C
batteriet, liksom även de jagare, som kommit för nära. 

Ef ter kl 1300 följde en kort stridspaus, under vilken man 
k.?nst a terade, att alla pjäser var intakta och att manskaps
forlust ern a var otroligt små : 1 död, 3 sårade. Detta låter 
som e tt un der, när man besinnar, att största delen av besätt
ningen stod under bar h immel och vid behov endast kunde 
tY, sig till primitiva splitterskydd. A v brutna förbindelser var, 
lrksom föregående dag, de kännbaraste skador bombardc
manget åsamkat. Skogen var i det närmaste nedmejad, m.ar
ken uppfylld av kra trar och runt eldledningstornet verkade 
de.n som upplöjd av jätteplogar. stridspausen varade blott 10 
~llluter, varefter ryssarna åter kastade s itt flyg i elden. Den 
anga raden av bom.bangrepp avslutades på kvällen med 
h~:~ndbomber mot byggnader å batteriområdet och Saaren
Paa by. I skymningen företog avsnittskommendören åtföljd 
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av sina närmaste män en inspektions·rond, varvid han av. 
tackade manskapet för dess insats. 

Batteriels eldgivning visade sig taktiskt riktig. Fiencle 11 

nödgades efter blott en halv timmes beskjutning läm na 
stridsom rådet efler att ha avgett -!2 salvor om 160- 200 svåea 
granater. Föregående dag fortgick kanonaden under tred ub. 
h elt så lång tid. D-batteriet förbrukade 35 granater. Åtel' 
h ade Björkö ridit ut stormen. Ryska flottans offensiv h ade 
kulminerat, dess båda slagskepp hade inte lyckats utplåna 
kustförsvaret, det s to d orubbligt kvar som armens fl an k
skydd. Den 18 och 19 december 1939 var minnesvärda da. 
gai· för skeppen --- en av de få gånger deras svåra artilleri 
på allvar insatts i strid ute till havs. Det finska högkvarte ri'[ 
konstaterade i sin rapport av den 20 december helt k orl : 
"Fiendens häftiga ve rksamhet med sjö- och flygstridskraft er 
återupptogs 19/ 12 mot kustbatterie rna på Björkö". 

Efter sina misslyckade försök alt betvinga befästniagam a 
från sjösidan gav den ryska krigsledningen flygvapnet i up p
drag att nedkämpa denna för landfronten så irriteran de 
faktor. Under senare hälften av december blev så batterier na 
i flera repriser utsatta för de häftigaste bombardemang, m en 
klarade .sig med ringa skador och förluster. 

Redan p ft morgonen den 20 var flyget i farten och återkom 
r egelbundet under de närnuste dagarna . Bombardemangen 
utfördes i repriser från morgon till kväll av grupper om
fattande 3- 9 plan, som vräkte ned hundratals spräng- och 
brandbomber över Björkö köping, Tiurinsaari, Humalj oki 
oc:h framförallt Saarenpää. På julaftonsdagen besköls fo rte t 
dess u L01n från långt håll av j ag are, men på kvällen blev 
allt lugnt och man firade julen så gott sig göra lät. Nii r 
JUldagen grydde fortsatte "julklappsutdelningen" från skyn 
enligt gammalt recept. Till tack sköt Humaljoki luftvärn 
ned ett bombplan, som fattade eld och exploderade i luften. 
Trafiken var livlig h ela dagen, inenwt 300 plan och massor 
av bomber. Flottan lvstc med sin frånvaro, endast två m in
explosioner iakttogs långt ute till havs, men orsaken här till 
kunde ej u t rönas. Annandag jul var den första lik, denn a 
gång sköt Saarenpää ned ett bombplan. Bombardemange t 
kulminerade vid 18-tiden, då ett 100-tal plan dånade fra ll1 
över ön. Bomberna hamnade i skogen eller i sjön. 

Trots det upprepade två veckors bombardemanget ynr 
Björköbatterierna fullt aktionsongliga när det nya året Hl tO 
gick in. Förutom den tidigare havererade 6:an vid D-batte
riet, var alla pjäser i skick. Kablar, ledningar och den sm al-
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spår iga järnvägen fick däre1not oavbrutet repareras. Bo
stadsfrågan var svår att lösa. Redan slagskeppens eld hade 
förstört två som logenlent nyttjade ammunitionsförråd, en 
f]yghomb raserade det tredje. Kasernerna var likaså trasig:J, 
trähusen alltför riskabla boningar, varför man fick nöj a sig 
med tält och tillfälliga skyddsrum. P å humöret var det där
emot inget fel, trots kö.ld och umbäranden. 

Den 1 januari hörjade m ed ett lamt bombardemang, men 
kl 1325 närmade sig ett av slagskeppen åter Sa-arenpää och 
öppnade eld. Sikten var dålig och fartyge t kunde ej identi

fier as. Då målet ':ar nästan osynligt och avståndet för stort , 
besvarac~.es elden 1.eke. Efter att ha avskjutit några tiotal sal
vor, avlag:snade s1g fartyget för att icke mera återkomma. 
En del granater föU i närheten av C-batteriet, förstö r de elt 
utrymt ammunitionsförråd och sårade två man . 

F1:ån fastla~1det kom några 12 em grana ler vinande, syn
barligen avskJutna på måfå, men de gav en föranina om vad 
därifrån se1~.are kunc~ e väntas. Kust~rtilleriet fick <'>göra sit~ 
bere~t att forsvara sig mot denna nya ryska aktionsform, 
beskJutning från tungt fältartilleri. 

Under natten utbröt en hård västlig storm, som förhind
rade all flygverksamhet. Långt ute till havs siktades ett av 
jagare bevakat slagskepp, som försvann i snöyran pil syd
ostlig kurs. Men från landfronten öppnade fältbatteriet tran 

f? regående dag kl 1400 trumeld mot Saarenpää. Koncentra
tiOnen varade i 25 min under vilken tid inemot 1.000 gra
nater hamnade m ellan C-batteriet och kasernen inom ett 200 
m stort område, som fullständigt plöjdes upp. Avståndet till 
batteriet beräknades till ca 18 km, varför elden var välrik
tad om också resultatlö·s. 

.. Snöyran fortfor ännu den 3 januari intill middag. När 
vadret klarnat observerades ca 7 km utanför Saarenpää en 
rysk till isbrytare förstärkt bogserbå t, som kört fast i isen 
och gjorde fruktlösa försök att komma loss. Från C-batte . 
riet avsköts några skott, varpå besättningen lämnade båten 
och i språngmarsch satle av mot Seitskär. En patrull sändes 
ut på isen för att taga fartyget i besittning, men innan denna 
hann fram, återvände en av ryssarna ombord, stannade där 
några minuter och skyndade därpå efter de andra. När pa
t~ul1en kom tillstädes observerades, att båten befann sig i 
SJUnkande tillstånd , bottenventilerna hade öppnats. En del 
utrustn ing bärgades, såsom en radio, pälsar, filtstövlar och 
Vodkaflaskor. Ett försök att med Sj S Goliat avancera genom 
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packisen till bogseraren miss.lyckades och denna sjönk un
der natte~1s lopp. Besättningen var spårlöst försvunnen, den 
hade trohgen gått ned sig i svag is. 

OHavsisen Låg i. början av januari obruten så långt ögat 
mulde och paclusen tornade upp sig vid kusterna. Den G 
sökte en mindre rysk trupp över isen taga sig i land vi<[ 
Kyrönniemi, men slogs tillbaka. Kustartilleriet 'nek åter en 
ny front av ,övervaka, ty nya försök att över isen omfa tt a 
a.rmcns flank var säkert att vänta. Också batterierna löp te 
nsken alt överrumplas den vägen. Strandförsvaret förstärk 
tes, lälla pjäser monterades på medar för att snabbt kunn a 
förflyttas till hotade avsnitt, pansarvärnskanoner hölls ock<\ 
i ~eredskap. ställningarna å stranden hölls bemannade och 
sludpatruller var i ständig rörelse mellan dessa. Nattetid och 
vid dålig sik.t höll~ framskjutna lyssnarposter ute på isen i 
masker~de f1~kesk.]ul och kulsprutor fördes i härför gjorda 
naslen 1 paclosbandet. öns inre säkrades också mot desanter 
av skidpatruller. Allt detta band naturligtvis mycket fol k, 
men å andra sidan var man säker mot överrumplingar. 

Fallskärmsjägare hade man första gången känning av den 
30 decem])er. Då infångades den första spionen, som natte
tid släppts ned med fallskärm. Han hade gö1nt sig i skogen 
fyra dagar och var tämligen medtagen av hunger och köld . 
D.~gen därpå togs sabotör nr 2. På kvällen den 22 j anuari 
~1aklade~ ?n tren~anna-p.at~·u~l son~ sökte smyga sig in :öve r 
Isen. l borJ.~!1 av tehnwn LillmtetgJordes efter häftig eldstri d 
en grupp Jagare, som hoppat ned över Makslahti och v a r 
på väg söderut. Några större överrumplingsförsök från luf
ten företog ryssarna inte. 

Befäs tnings- och byggnadsarbetena fortsatte under vintern . 
arbeten, som. borde ha gjorts redan under fr edstid, men rö r 
vilka .anslag ej beviljats. Meningen var att få logement, strids
centraler, verkstäder, förbandsplatser ned i jorden undci· 
betongskydd. Arbetet försvårades av den exceptionellt 
stränga kölden minus. 30°---!0° C och den h årdfrusna mar
ken. Värdefull hjälp lämnade ryska flygvapne t, som stod tlll 
tjänst med otaliga bombkratrar av olika storlek. Tornet <l 

Saa.renpää kapades upptill med sprängladdningar, då del 
utgJorde en alltför god hållpunkt för fiendens eldledning. 
Det behövdes ej mera, då D-batteriet endast besköt mål C1 

fastlandet och egna observatörer fanns å landfronten. 
Den 9 januari öppnade ett ryskt fältbatteri åter eld denn a 

gång mot I-Iumaljoki fort. Man lyckades fastsl å dess iwordi -
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11
ater och D-batteriet tystade med några effektiva eldstötaJ' 

detta fjärrh alteri. Men nya dök upp efterhand och beskjut
ningen fortgick dagligen i serier om 100- 200 skott såsom 
något slags kvillering för av D-batteriel mottagna granater. 
:Nattetid sköts spridd störningsel el. Allt detta bestvrlde o b
servalörernas rapporter om att allvarliga förluser ·tillfogats 
kolonner, förrådsom råden, fällba l le rier, truppkuncen l r~tw-
11er å Karelska uäsel. 

Den 12 januari utnyttjade ryssarna det klara vädret ocn 
flyganf.all~n satte åt~r in. Byggnader nedbrann å Saarenpää. 
HumalJoln kasern f1ck en fullträff. Den 17 antände brand
bom])er invid Björkö köping belägna stora trävaruupplag 
som nedbrann. Bomber och bränder förvandlade småningom 
köpingen till en ruinhög. Saarenpää luftvärn, som förstä~kts 
nedsköt dagen därpå tvenne bombplan. Vädret försämrade~ 
åter och flygverksamheten avtog. De sista januaridagarna 
förlöpte lugnt utan nämnvärda bombardemang. Efter ett 
mindre sådant nödlandade ett plan å isen utanför Tiur·in
saari, men innan den utsända patrullen hann tillstädes, fick 
ryssen ena motorn igång oeh körde undan länus isen mot 
L.ugahukt~n. Den 26 Lsökte en större patrull tag~ sig i land 
v1d Muunla, men drevs tillbaka ut på isen. Samma dag uo
terade D-batteriet troligen en fullträff i ett ammunilions
upp.~ ag, ty en häftig explosion hördes och kvitteringshattenet 
erkande mottagandet med några salvor. 

F ebruari gid~ in me(~ hä.~tiga artilleri- och flygbombarde
mang. :ru~1ga falthaltener oste granater över Saarenpää och 
Humal.Jolo, utan resultat. Väster om Tiurinsaari hördes sur
re~ av molorslädar oeh beredskapen skärptes. Den 2 febru
an kl 1L100 fick C-batteriet å Saarenpää över sig en vålel
sam eldkoncentration från flera långskjutande batterier. El
den var noggrann och täckte området med en enda sam.
manhängande störtskur. Beskjutningen varade en halv lim
m e och var så intensiv, att det var omöjligt urskilja enskilda 
krevader. Manskapet fann skvdd i beton~rlcasematter och när 
ovädret var över, stod båda .15 cm pjä~~rna oskadda kvar. 
~arke~1 r~mtom. var svart och upplöj d, förbindelsclinj erna 
latu~:l.~g~v!s trasiga. Den -! satte bombardemangen mot Saa
renpaa fran luften och fastlandet å ter in. Skador eller man
skapsförluster inträffade inte, trots att jaktplan oavbrutet 
;ntastadc k~n?.nserviserna,. som m:dei'höll elden mot land
f~onten. Luflvarn?t hann m~e a~.lhd med i dansen oc~ att 
.. a se egna plan ]aga bort mkraktarna var en ouppnaelig 
onskedröm. De behövdes å viktigare fronter. 
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Det ryska flygets kvalitet hade förbättrats betydligt sed an 
krigets. första dagar. N attbombningar blev allt vanligare 
insättandel av störtbombare betydde större träffsäkerhet. E1~ 
ny l~P. av 1.0~0 kg lufttorpeder användes. Dc trängde dj up t 
ned 1 ]Orden mnan de exploderade och lämnade obctydlign 
kratrar. Avsikten med dessa var att åtminstone genom när
missar rubba pjäsfundamenten ur sitt läge för ~att minska 
träffsäkerheten hos de grova rören. De upprepade försök en 
lämnade inga resultat. 

Ryssarnas första allvarligare försök att omfatta landfron
tens högra flank på Muurila-näset inleddes den 11 febru ari 
med utnyttjande av det disiga vädret. På morgonen helades 
Saarenpää med snabbeld från fältbatterier och vid 9-ticlcn 
rapporterades en 2.000 man stark avdelning vara i antågan de 
över isen mot Humaljoki. När M-batteriet öppnade eld sågs 
ryssarna i 30- 10 mans grupper taga betäckning i packi's
banclet. C- och D-batteriet å Saarenpää ingrep inte, ut an 
fortsatte beskjutandet av landmåL Kl 1430 besvarade elt 
ryskt f j ärrbatteri elden och kanonaelen fortgick till sen r~ 
kvällen. Den ena av Canet-pjäserna å Saarenpää fick ett 
skott genom skölden och försattes ur stridbart skick för e ll 
dygn framåt. De två bataljonerna retirerade efterhan,d fran 
sina ställningar på isen utanför Humaljoki. Natten förflöt 
lugnt och på nwrgonen gick stridspatruller ut för att för
driva eventuella i packisen kvarvarande ryssar. ställning·· 
arna var övergivna, men kulsprutor o a automatvapen, p · .. 
troner, skidor, tombuteljer låg kvar på isen. Av s~)åren a ll 
dö1na hade fienden liclit svåra förluster, men de döda och 
sårade hade medförts vid reträtten. Omfattningsförsöket var 
avvärjt denna gång. 

Det upprepades redan elen 13 februari. Vädret var kallt 
och klart och redan på morgonen var flyget i farten m ot 
Saarenpää och Humaljoki, något senare följt av fältbatter i
ern~s eldstötar. Kort före kl 1000 iakttogs. stora truppstyrkor 
på Isen utanför Kyrönniemi. De å tföljdes av ett tiotal strid.~ 
vagnar och avancerade nwt Muurila. Humaljoki och Saaren
pää C-batterier öppnade eld mot de mörka massorna p a 
Isen, som utan att bekymmra sig om förlusterna ryckte fram. 
Tre stridsvagnar förstördes, de övriga sökte genom undan
manövrer undgå elden, men sedan ytterligare en strukit m ed, 
stannade resten och manskapet lämade dem hals över huvuo. 
Trots itensiv eld trängde massorna på och n å dde Muuril u
stranden kl 1445, men där slogs de tillhaka av kulspru te-
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elden fr~n strandpositi~~1erna. De glesnade leden flydde ut 
till packlshandet, efterlamnande hopar av stupade och så
rade. Men ?e ~.et s~g fast på isen __ vid mörkrets inbrott in
,,äntande forstarknmgar, som anlande under natten. Hela 
dagen sökte fältartilleriet tysta Humaljoki och Saarenpä~i , 
assisterat av störtbomhare, som kl 1330 angrep C-batteriet, 
utan nämnvärt resultat. Fyra man sårades, pjäserna förblev 
intakta. 

I gryningen börja de angreppet över isen på nytt samtidigt 

50m fl yg och fältartilleri sökte hålla de finska ha tterierna 
uere. Å Saarenpää träffades en av C-pjäserna, ammunitionen 
invid exploderade, men manskapet klarade sig återigen. Hu
malj oki kommandoplats fick en fullträff, men taket höll. 
Däremot krossades kraftcentralen, varvid 4 man rlödades. 
Jaktplanen surrade som ilskna getingar över fortet antas
tande kanoniärerna. Luftvärnet sköt ned ett, från Saaren
pää n åddes tre andra av spärrelden och störtade ned på isen. 
Ett av skyddsrummen därstädes fick en fullträff, varvid 8 
man strök med. Batteriernas eld mot hoparna på isen fort-
satte oförtrutet. Där iakttogs bl a ett större kavalleriförband, 
som från Kyrönniemi red ut på isen för att understöda in
fanteriet. Trots att artillerielden rev gapande luckor i an
griparnas led, och tidtals tvang dem .stanna, samlade de sig 
åter och trängde på med officerarna i täten. Så småningom 
nådde de Muurila-stranclen, där elden från finnarnas auto
matvapen Inejade ned anfallsvågen. De överlevande drog 
sig tillbaka till packiszonen, där de förskansade sig över 
ll'atten. 

Nästa morgon återupprepades spektaklet. Understödda av 
ett fältbatteri, som under natten gått i ställning på isen, 
avancerade två bataljoner envist mot lVIunrila medan :för
s t~rkningar strönunade ut bakom Kyrönniemi udde. Åter 
naddes strandremsan och återigen slogs angriparen tillhaka 
llled blodig panna. De fräntsta le.clen nedmej a des av auto·
Inatvapnen, de bakre led svåra förluster i kustartilleriets eld 
och hela plutoner förintades p å en gång. Också förvararna 
led ansenliga förluster och först med uppbjudande av sina 
Yttersta krafter lyckades det dem driva de dödsföraktande 
ryssarna tillbaka. 

Nästa dag sågs ryssarna i sina ställningar ute på isen, m en 
attackerna uteblev. Till all lycka för försvararna som dio -
ll d . . ' b 

a . e av trötthet efter fem dagars strider, luftangrepp och 
al'hHeriheskjutning. Vid fronten i Kuolemajär~i-området 
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längre inåt land rasade striderna med oförminskad styrk rl, 
men det härstädes insatta tolfte infanteriregementet h ölJ 
stå nd. Oah flankskyddet uppr ätthölls effektiv t av Björkii 
kustartilleri. 

Vid samma tid lyckades ryssarna emellertid göra ett ödes. 
digert inbr ott i den fin s.k a försvarslinje:~ å ~_,ähc~e avs1~i l l 
i r iktningen Yiborg, där terrängen var lamphg for anvan. 
dandet a\ , stridsvagnar och den 15 febr uari beordrade Man. 
n erheim uppgiv andet av huvudlinj en å Näsets v~.stra del. 
P å k vällen fick IV Divisionen i kustsektor n retrattordern 
och p å natten Björkö unders~1i u. samma or.der:. vilke~: he~ 
tydde uppgivandet av HumalJok~ for t. ~etrat~vagen for I.l ~ 
12 gick över Björköarna och V1horgsv1ken .~~n .. kusten VHi 

Säkkijärvi. För att underlätta rcgen1ent~ts los.goran?e f.ran 
fr ontlinjen besköt RA-batterierna med sma slitna ror h~n
dens uppmarschområde samtidigt so~ de -~ isen :'.~ra~:de for
banden hindrades avskära reträttviigen over BJorkosundet. 
Fiendens fältartilleri, som hämtats närmare, sökte förgäves 
hålla kustforten nere m edelst häftiga koncentrationer oeh 
flyget strödde bomber enligt gammalt känt schema. . 

Mellan den 17- 19 februari förde IH 12 uppehållande s tn rl 
å linjen Humaljoki- Makslahti, understött av elden från 
Tiur insaar i, Saarenp ää och Humaljoki. Det säregna h a de 
inträffat , att kustartilleri, som u rsprungHgen uppställts m ot 
havet i söder och sydväst, tillföljd av omständigh eternn 
tvan gs ge eld mot land i rakt mots:=ttt riktning. De öppna 
pjäsvärnen var oskyddade, men slq utsektor erna var obe
gränsa de. Hnmaljoki Canet-batteri sköt sina sista skott, var
på de två pjäserna jämte utr ustning nedmoterades och las
tades för transport till Viborgsvikens västra strand. Kl 2:100 
startade kolonnen i skydd av mörkret på sina tunga färd. 

Den 18 februari hade positionerna å lVIunrila-näset upp~ 
givits av armeförhanden. Hyssarna hade passerat Makslahll 
och var på väg norrut m ot Viborgsviken med stora styrkor. 
Från tornet å Saarenpää sågs trupper på Inarsch mot Hu
maljoki. De togs under eld från ön och kvarvarande M-ba ~
teri å Humaljoki medan Makslahti hesköts från Tiurinsaan. 

Nästa natt uppenbarade sig fienden på isen utanför Saa
r enpää. Kl -0350 hörde en palrull, som framskjutits ca J 
km fr ån C-batteriet, misstänkta ljud ur mörkret och strand
försvaret alarmerades. En pluton sändes ut på isen för att 
undersöka saken, men fick eld över sig och tvangs återvändil · 
Hyssar na h ade upprättat en förpostlin je n ära s tranden och 
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längre ute hördes skidtrupper röra sig. Vid ett förnyat för
sök i kompanistyrka råkade finnarna åter ut för livlig eld 
från automatvapen oah tvangs retirera med förlust av en 
man. Hyssarna låg i ställning i p ackisbandet och kunde ej 
för drivas därifrån utan artilleri. När morgonen grydde öp p
nade C-pjäserna direkt eld mot fienden, som uppgav sina 
positioner och i oordnad flock skyndade bort medför ande 
stupade oc.h sårade. Patruller, som därefter genomsökte 
packiszonen tog hand om en efterlämnad sårad. Enligt den
nes utsago hade anfallsstyrkan bestått av blott 200 man, som 
i skydd av mörkr et beordrats taga sig i land för att störa 
fortets ver ksamhet . Försöket upprepades ej. 

På kvällen lösgjorde sig IH 12 från linjen Makslahti- Hu
maljoki och därmed var kustbatteriets öde beseglat. M-bat
teriets sista skott avlossades med sand i eldrören , eldled
ningstornet sprängdes m edels minor och kort fö re midnatt 
drog sig kapten Häyrinen och hans mannar tillhaka över 
sundet till Saarenpää, där de bildade en egen bataljon av
sedd för öns närförsvar. Första bataljonen ur IH 12 följde 
sam1na väg, regementets övriga förband retirer ade norrut 
mot Viborgsviken eller tog sig över sundet till Piisaari, vars 
försvar anförtrotts IL bataljonen. P å kvällen den 19 febrn
ari antändes vad som fanns kvar av Björkö köping och när·
belägna byar och de sista försvararna gick över isen till 
Björköarna. 

Nästa morgon hade kontakten med den framryckande f i
enden gå tt förlorad, endast å kustvägen iakttogs ett mindre 
fö rband p å marsch norrut. Elden från Tiurinsaari och Saa·
renpää skingrade kolonnen. P å em inträdde tät snöyra, som 
fortsatte h el a natten avbrytande den fortsatt a ryska fly g
verksamheten för en tid . lVIen det r iildiga snöfallet spärrade 
också vägar na, vilket i hög grad för svårade kommunik atio
nerna. 

P å mor gonen den 21 gjorde ry ssarn a de första försök en 
att gå över Björkösunde t. Vid 9·-tiden avancerade en ca 200 
lilan stark avdelning frå n Putns mot norra delen av P iisa ar i. 
Hunnen utanför str andlinj en togs den under eld från ställ
ningar , som hölls av förband ur Il j iH 12 och n edgjordes 
nästan helt. Endast ett f åtal lyckades under dagens lopp 
krypande taga sig tillbaka över isen. Kl 1830 fick ryssarna 
fotfäste något längre söderut m en fö r drevs av en verksam 
eldkoncen tration fr ån D-ba tterie t. I skymningen tillbakaslogs 
ett tredj e angrepp från Björkö köping mot P etäj äsa ari , m en 

5 
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å Ravinsaari fick ryssarna fotfäste utan strid. Dagens attac

ker visade, att hela den motsatta stranden besatts av fien

dens förtrupper. 

Dagen därpå angrep fienden södra delen av Piis~ari ~~l e d 

stora styrkor. Kl 1030 begynte de br~na ~~assoma_ valla .?ver 

isen mot Luotsiniemi. De led ansenliga forluster 1 eldstotar

na från Tiurinsaari och Snnrenpää, men fortsatte oförtrutet 

framryckningen stödda av nya styrkor från fastlandet . Ski1-

despelet utanför M unrila för en . vecka s~edan u~prepad ~s . 

Utan att bry sig om förlusterna g1ck angnparen lJ_~rskall!g t 

p å, led oerhörd manspillan i kulsprute-el~en utanfor ~trand

remsan men toa sig vid 13-tiden understadd av 3 stndsvag

nar ila1~d vid L~otsiniemi och bet sig fast där med styrkan 

av en bataljon. De uttröttade finnarna drog sig tillbaka 

Ryssarna hade fått fotfäste å själva Björköarna. 

Ett andra anfall l'iktades kl 1630 längre norrut mot Alvat

tila by. Två bataljoner stö tte här fram öve~' isen och _n1öt_tcs 

av eld från automatvapen och granater fran kustarhllenet. 

Förmiddagens hemska ~kådesp~l upprepad~s här. De dö d;>

föraktande rvss.arna trangde pa, medan bogar av stup a_(,e 

markerade d~ras vä~·. Angreppet avvärjdes. Nya kompamer 

matades ut på isen, ~nen lyckades inte taga sig iland å m ol

satta stranden. De kunde ej heller drivas bort, utan stanna<tc 

kvar å isen över natten. Situationen tillspetsades . Piisaari 

var utsatt för hård press och Björköbatterierna höll på a lt 

avskäras bakifrån. Om ön togs, hade Björkö knappast några 

möjligheter att värja sig mot fiendens massanfalL Batterierna 

var ~ktionsklara, men infanteristyrkorna var för fåtaliga : 

l j lR 12, 1 avdelt kulsprutekompani (4 Avd KK) och ba tal

jon Häyrinen. 
På kvällen kl 1900 fick kapten Miettinen från underav

snittets stab i Tiuri order att förbereda en utrymning aY 

öarna. Krigsläget gjorde det nödvändigt att evakuera trup-

perna länas isen norrut till kusten vid Histiniemi. Slutet nä r
o 

made sig. Flygspaningen hade konstaterat stora truppanhop-

ningar i kustområdet, avsedda att insättas mot Björköarun 

och ingen tid var att förlora. Medan de uttröttade infam~

risterna ur IH 12 och kustartilleristerna ur bataljon Häyn-· 

nen samlades för en motstöt för att kasta fienden tillbakn 

från brohuvudet Luotsiniemi, kom utrymningsordern kl 

2145. All transportabel krigsmateriel skulle medföras, resten 

förstöras. Ingen lätt uppgift, då plogbilarna inte lyckats öp]~

na väg till Tiurinsaari, utan återtåget måste ske i djup snO· 

l 
\ Ti 11 V··,. b_o r_g ____ ____, 

•BJÖRKÖ UNDBRAVSN ITT• 

":::±l~~~Pi tkii.niomi' · 

~;;:=':=:::===== - -~- · ].9~-

v -~ I - K - · E Il 

t Il 

~ -Ry ska anfall • ...._.-Fin s k a ::. tällningR r.ooE-·-· - ·-At e rt. t• gs vagen 2 2- Z3.2 
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Medan brå dskande ilastning skedde, fortsatte batleriernas 

eld ända till midnatt. Kl 23-15 avlossade Saarenpää den sista 

s~lvan, varefter eldrören sprängdes. Tiudnsaari fortsatte eld

p vningen för att hemlighålla utrymningen. IH 12 förde allt

.Jamt uppehållande strid längs stranden av Björkösund. Kl 

~00 gays marschorder och kolonnen satte sig i rörelse längs 

,V~gen at N\V och vidare ut på isen innanför Tiurinsaari. 

!1ll denna anslöt sig bataljon Häyrinen, 4. Avd KK och sist 

l~IR 12, som betäckte å ter tåget från Koivisaati. Marschen 

gi_~k lå1~gsan~t och fordon en körde oavlåtligt fast i drivoma. 

Forst v1d 3-hden hade täten passerat Tiuri, vars batteri sköt 

de sista skotten innan pjäserna förstördes och manskapet 
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sällade sig till kolonnen. Kursen var ställd rakt nwt Rist i
niemi udde vid inloppet till Viborgsviken, en sträcka p å ca 
30 km över öppen is. Männen var uttröttade av de senasc~ 
dygnens •strapatser .och sild\dmarschen ans~trängande,. m c11 
vilopauser kunde inte hållas. Tvärtom måste takten ökas 
på det Inan i tid skulle hinna förbi Piisaari, där läget va r 
oklart och kritiskt. Från ön hördes ett oavbrutet smattrande 
Alvattila by stod i ljusan låga och bränderna upplyste na t~ 
ten. IR 12:s eftertrupper var där inbegripna i hårda strider. 

Morgonen grydde disig och grå. Plötsligt gav luftlarm f rån 
elen kilometerlånga kolonnens kö och denna skingrades n t 
alla håll. Vädret var knappast idealiskt för flygverksamhe t, 
men ljudet av stridsvagnar från det uppgivna Piisaar·i fidz 
de utmattade, nervösa männen att tro, att fiendens flyg gick 
till attack mot dem på elen oskyddade isöknen. Situationen 
var oklar, order följdes av kontraorder och det dröjde en 
god stund innan lugnet återställdes och marschen mot Ris li
niemi kunde fortsättas. Kolonnen hotades varken av flyg 
eller stridsvagnar. På fm kl 1100 an1ände täten till ort och 
ställe, de sista Björkön1ännen inom loppet av kl 1600. U te 
på isen var allt stilla, ryssarna hade inte följ t efter. 

Följande dag, den 211 februari upplöstes Björkö underav
snitt ocih nya infanteriförband bildades av dess manskap. 
Björköarnas kustartillerister deltog sedermera i de förbit t
rade striderna å Viborgska viken, .men skildrandet av dessa 
är en annan historia. Nämnas kan blott, att de även h är 
fyllde sin plikt. Bl a kunde de bokföra förstärandet av ett 
60~tal stridsvagnar. Förlusterna var svåra: Saarenpää, T iu
rinsaari och bataljon Häyrinen förlorade tredjedelen av sitt 
m.anskap, den oförskräckte kapten Häyrinen själv stupade. 
Medan striderna om Viborgsvikens västra strand rasade, k om 
freden plötsligt den 13 Inars 19-10. 

Tillfölj d av Björkö underavsnitts läge blev dess batterier 
och trupper tvungna att strida å tre fronter: de insattes mol 
fiendens flotta, arme och flyg. Sedan isläggningen i decem
ber flyttat tyngdpunkten från sjöfronten till Karels.ka näset. 
deltog artilleriet vid sidan av sin egentliga uppgift kustför
svaret i stridsverksamheten p å den närbelägna landfronten. 
Därjämte var batterierna nästan oavbrutet utsatta för den 
starkast tänkbara flygverksamhet från fiendens sida. 

Förgäves sökte ryssarna med sina slagskepp, långskjutan de 
fältbatterier och bombflyg uneler närapå tre månaders Li d 
likviele ra B j örköba tterierna , men dessa red ut stormen. De 
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fu'llgjorde i orde ls fulla bemärkelse orubbligt sin uppgift 
50m flankskyeld åt den å Näset kämpande armen. Med sitt 
delvis redan föråldrade artilleri medverkade de till att land
frontens högra flygel kunde hålla fiendens massanlopp 
stången. Kustartillerielden var måhända avgörande för för
svaret i Kuolemajärvi-terrängen. Isynnerhet under slutske
det av de uppehållande striderna unelerlättade spärrelden 
från Björköarna de egna Lrupernas återtåg. Utrymmandet 
framtvangs av läget å lanclfronten, batterierna själva för
blev ända till slutet aktionsclugJiga. 

Saarenpää var redan i februari 1910 en av världens 1nest 
bombarderade platser. De ryska slagskeppen sände flera 
hundra svåra granater över ön, flyget fällde ca 2.000 tunqa 
bomber, mindre sådana beräknades ha kommit över 10.000 
stycken. Således ca 1.000 ton stål och sprängämne. Antalet 
proj ektiler från de ryska fältbatterierna var omöjligt fast
ställa, då dylika ibland formligen regnade ned under på
gående koncentration. Under de häftigaste eldstötarna föll 
över 1.000 granater inon1 loppet av en dryg halvtimme över 
till mål utseelda områden å Saarenpää och Humaljoki, vilket 
ger en ungefärlig föreställning om. vad dessa fort fick utstå. 

Under fortsättningskriget 1941-44 besatte finnar1.1a uneler 
sin fr amryckning över Karelska näset åter Björköarna den 1 
november 1941, seelan ryssarna övergivit dem. Därvid kon
staterades, att batterierna inte iståndsatts, de var i samma 
s~ic~. som finnarna lämnat dem i februari 1940. Björkö slut
hga ode var dock att hamna under rysk överhöghet. Uneler 
den stora junioffensiven 1944 inledde ryssarna med stöd av 
~n~enliga flotts.ty~·kor elen 21 på morgonen landstigningar 
a oarna. Sega stncler utkämpades ända till kvällen den 22 
då de finska .styrkorna nattetid evakuerades över till Viro~ 
~.ahti. Fredsslutet bekräftade elen i Moskva 1940 stipulerade 
~tgränsens sträckning och Björkö stannade på elen ryska 
\Siclan. 
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Radiosextanten, 

ett kommande navigeringsinstrument 

Av KAPTEN STEN NORDLANDER 

Den mycket snabba utvecklingen inom radiotekniken h ar 
givit astronomerna ett nytt forskningsfält, nämligen "radie
astronomi". Denna forskning har redan resulterat i att d C'n 

astronomiska navigationens stora svaghet, beroendet av· väd
ret för observationerna, delvis har kunnat elim.inerats. Med 
hjälp av s k radiosextanter, som redan konstruerats och ut
provats i några få provexemplar, kan nämligen höjdobser 

vation av solen företagas även i mulet väder. Kan man ur 
provexemplaren få fram ett för konuners.iellt bruk lämpat 

instrument, komma förvisso astronomiska observationer f iir 
lägesbestämning att få ökad betydelse. Då det är nödvändigt 
att följa utvecklingen inom detta område med s törsta upp
märksamhet, synes en nännare beskrivning av radiosextan
ten och dess teoreti~ska bakgrund vara väl motiverad. 

Teoretisk bakgrund. 

Man vet numera att alla kroppar i vår ontgivning u tsända 
strålning i form av elektromagnetisk vågrörelse. Detta 
gäller även de kroppar som förefalla oss möPka och kalla. 

En järnbit utsänder vid rUinstemperatur en svag men fnlll 
mätbar radiostrålning och glöder i vad man kan kalla "radio

ljus". Höjer man temperaturen, börjar järnet utstråla värme 
(infrarött ljus), för att vid en temperatur av ungefär 500° 

börja glöda med rött sken. stegras temperaturen ytterligare 
erhåller man strålning av allt kortare våglängder. Järnels 
färg kommer att förändras från röd tjll gul, gulvit ocll 
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slUtligen vit färg. Ju högre temperaturen är desto vitare blir 
färgen och desto intensivare s~trålningen. Solen, vars ytter
ternperatur är omkring 6000°, utsänder således en intensiv 

radiostrålning. Ordnar man strålningen efter våglängd er
hålles ett s k elektromagnetiskt spektrum (fig 1). 

MHz 

KHz 

Frekvens 

10 20 

10 18 

10 16 

1014 

1012 

1010 

108 

106 

JO 4 

102 

Våglängd (cm) 

Gamma< __ 10- 8 (l ångström) 
strålning (l millimikron) 

10- 6 

Synligt ljus 10- 4 (l mikron) 

······ ·· -- ······ 

::{ -~ -~ -~ -~ ~ { ~ { { { { ~ ~ { ~:~ centimeter 
• Kortvågig 
• radio< •• 
• st~ålning •• __ 10

2 
(l meter) 

Långvågig _ _ _ 106 (l k l i ometer) 
radio< 

strålning 

Fig. l. Elektromagnetiskt spektrum. 

Det o är .. troligt aott himlakropparna utsända strålning av 
alla vaglangder. Pa grund av lufthavet ovan jordytan hind
ras huvuddelen av strålningen från världsalltet att nå oss. 

T_vå våglängdsområden finnas emellertid, som medge strål
~.~ng g_enom atmosfären till jordytan, nämligen dels området 
or det synliga ljuset och dels området för kortvågig radio

strålning. 
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Strålningen med kortare våglängder än det synliga lj use t~ 
absorberas av ozonen inom atmosfären, medan stråln ing 
med längre våglängder hindras av molekylabsorptione t~ 
Luftens molekyler hindra även kottare radiovågor än någr ~ 
milimeter att tränga genom atmosfären till jordytan, m edan 
de längre vågorna, ung 20 meter och mer, reflekteras mot 
j onosfär:skiktet. 

Fördelningen av strålningens intensitet vid olika tem p e. 
raturer erhålles ur Planeks strålningslag: 

2 hf3 

i c2 (hfj kT) - 1 

där i = strålningskoefficient (ergj s j cm2) 

h = Planeks konstant (6,6 X 10-~ 7 ergj ,s) 

f = frekvensen i perioder/ s 

c = ljushastigheten (3 X 10 10 cmj,s) 

k = Boltzmann's konstant (1.37 X 10-16 erg;oC\ 

T = Absolut temperatur i Kelvin grader. 

Åskådliggör man lagen grafiskt för t ex solen (6000°) e r· 
hålles en kurva, som framgår av fig 2. Om temperatur en 
ökar, växer intensiteten hos strålningen för de olika våg
längderna, samtidigt som kurvans maximmn färskjutes mol 
allt kortare våglängder. 

0'1 
t.. 
IL' 
c 
<L> 

-o 
o 
c... 
ev 
-o 
Q 

a::: Våglängd 

Fig. 2. P laneks strålningslag för 6000°. 
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].\1an kan nu uppfånga och förstärka den av solen utsända 
·adioenergien i en mottagare av ungefär samma typ som en 

1.adiomottagare. Den mottagna energ1i'en' uppfattas hä,rvicl 
1 onl ett ljud, ett brus, som alltså här,stammar från yttre 
täUor och når nwttagaren via antennen. On< antennen bort
kopplas, finnes emellertid fortfarande kvar ett brus, vilket 
således måste härstamma från själva mottagaren. Detla 
egenbrus alstras deLs av de elektriska motstånden, som. ingå 
i kopplingarna, dels av radiorören själva. Inom motstånden 
deltaga elektronerna icke blott i den elektriska strömrörel
sen, utan de äro även underkastade värmerörelse. Då denna 
är regelbundet förde 1lad ger den upphov till fluktuationer 
hos den elektriska strömmen, vilka reproduceras som ljud 
i högtalaren . Radiorörens brus uppstår därigenom att an
talet elektroner som frigöras från rörets glödkatoder äro 
underkastade tillfälliga fluktuationer. 

Problemet är nu hur man skall kunna isolera det från 
solen erhållna bruset från mottagarens egenbrus, så att mät
ningar av de från solen mottagna impul,serna skola kunna 
utföras. Principiellt kan detta lö,sas på det sätt som gjorts 
i t ex radioteleskopen. Antennsignalen från solen förstärkes 
och blandas med signalen från en känd standardbruskälla, 
en oscillator. Frekvensdifferensen mellan dessa signaler för
stärkes och likriktas sedan av en detektor. Den erhållna lik
strömskomponenten filtreras och förstärkes, varefter den på
verkar ett skrivarinstrun1ent, så att resultatet kan återges 
grafiskt på ett pappe1r. Principschema för en sådan radio
astronomisk mottagare av enklaste konstruktion framgår &v 
fig 3. -

Bögfrekv. 

först. -+ 

----------

Oscillator l 

l y 

Bland. 

steg. 

Mellanfrekv. 
-+ först. -+ 

l Registrering l 

~,...~1 
Det e b Filter Likströms 

to r -+ -+ först. 

Fig. 3. Principschema för en radioastronomisk mottagare. 
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Radiose.-r:tantens konstruktion. 

Principen för radiosextanten överensstämmer i stort m ec] 
den förut beskrivna radioastronomiska mottagaren. Man 
jämför således de från solen inkomna impulserna, med de 
som alstras av en känd bruskälla, generatorn, monterad p i\. 
antennaxeln. Den önskvärda variationen i de inkomman rle 
impulserna från solen, i avsikt att särskilj a solbruset fr ån 
mottagarens egenbrus, åstadkommes genom att antenn en 
sättes i en nutationsrörelse kring solens centrum .. Pekar så
ledes antennens axel nwt en punkt vid sidan av solens cen t
rum, resulterar detta i en förändring i de från solen m ot
tagna impu1,serna. 

Antennenhet 1--:ll- ~--M-ot-ta_g_a_re _ ___.I--,.I ___ L-åg~f-r. __ __, - r - förstärkare 

Generator l 
l l l t ! 't' 't' 

Motor Detektor Detektor 

l ! 't' 

Servomotor Servomotor 

l l 
'f 't' 

Höjdmotor Asimutmotor 

Fig. 4. Principschema för radiosextanten. 

I mottagaren (fjg 4), som är avstämd för 1,9 cm våglängd, 
förstärkas och likrnctas signalerna från solen. Beroende pi't 
antennens läge i förhållande till solens centrum. får m un 
variationer i den erhållna likspänningen. Variationerna k un-

75 

na bet~·aktas SOJ.?:1 Ö:'erlagrade växelspänningar. Dessa jäm
föras .. 1 de f~.s.kanshga detek~orerna med spänningen från 
bruskalla_n, vilket resulterar 1 att antennen via servomoto
rerna innktas mot solen varvid höjd och asimut kan erhållas. 

Befinner _sig således solen mitt i den kon, som bildas av 

30tennrotatwnen, överenss,täminer brusintensiteten från so
len med densamma från bruskällan. Ingen impuls går däl
för ut från servomotorerna till höjd- och asimutmotorerna, 
varför antennen står kvar i oförändrat läge inriktad mot 
solens centrum (frånsett nutationsrörelsen). Vandrar där
emot solen ut ur konen, kommer detta omedelbart att mar
kas genom förändringen i de inkommande solimpulserna, 
jämförda med bruskällans. Höjd- och asimutmotorerna er
hålla därför sådana impulser att de vrida antennen tillbaka 
till sådant läge, att orsaken till impulsförändringen elimi
neras, d v s till sådant läge att antennen ånyo pekar mot so
len. Antennens inriktning ger således höjd och asimut. Des:sa 

Fig. 5. Radiosextant . 
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värden kunna direkt avläsas på instrumentet, som dessu ton1 
1nåste v a ra stabiliserat och använda artificiell horisont, VIl

ket ytterligare komplicerar instrumentet. (fig 5 och 6) . 

F ig . 6. Radiosextant monterad på fartyg . 

Till sexlanten hör även en kontrollenhet (fig 7) inneh[~ l 
lande instrument som. visa bl a höjd och asimut. Det bo!· 
observeras att radiosextanten dimensionerats med tanke P~1 

den försöks- och kontroliverksamhet, som alltid måste förega 
byggandet av en standardserie. Instrumenten i_ en dylik sen~ 
behöva därför icke bli lika stora och otympliga, som. dessa 
första exemplaren äro. 
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Meddelande från främmande mariner 

Meddelade från Marinens Pressdetalj. 

Amerikas Förenta Stat er. 
Atomdrift. 

Secretary of Navy Charles Thomas har avslöjat att planerna betr 
flottans 85.000 tons hangarfartyg har kommit längre än man allmänt 
trott . Mr Thomas framhö ll vidare att atomdrift för nya ubåtar nu måst<c 
betrakta s som "konventionellt" , att samma kommer snart att vara för-· 
hållandet även rörande hangarfartyg och kryssare och att tidigare än 

vi anar kommer det även att bli fallet betr t ex jagare . Av de femton 
atomdrivna ubåtar som flottan nu har är tretton skapade för raider mot 
fiendens handelssjöfart och för att sänka hans flotta. De två återståenc1 8 
ubåtarna är av radikalt nya typer . 

Our Navy l dec 1956. 

Robotvapen. 

Sammanställning av läget m m beträffande amerikanska marinens 
robotar. 

Petrel : luft-mark, färdig. startas från spaningsplan väl utanför må_ 
lets luftförsvar. Hög fart. 

Sparrow-1: luft-luft, färdig. överljudssnabb, fasta drivmedel. Mot rea
flygplan. EJlfektiv älven vid undangirar av målet på stor eller liten höj-i. 

Regulus: mark-mark, färdig. Avses startas från ubåtar eller över
vattensfartyg eller baser i land. 

Terrier: mark-luft, färdig. överljudsnabb. Användbar i alla väder 
för att ingripa på f.törre avstånd och höjd än vad jaktplan kan mot 
fientliga flygplan. 

Talos : mark-luft. Under utexperimentering. överljudsnabb, avsedd 
att anvä ndas bl a på flottans fartyg. större aktionsradie län Terrier. 
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Tartar: mark-luft. Under utexperimentering. Har fasta drivmedel 
Avses ersätta 12,7 cm lv-artilleri på jagare och msv artilleri på större 
fartyg . Har större verkan än Terrier. 
Ombyggnader. 

Flygdepåfartyget Currituck skall byggas om för att framför allt 
kunna bära tyngre flygplan, troligen det nya reasjöflygplanet seam aster 

Fregatterna Sturdevant, Thomas J. Gary, Mills och Blair av E dsau: 
klass skall byggas om till radar picket-jagare. 

Our Navy l dec 1956. 

Frankrike. 
Kry ssare. 

Gloire har överförts till reservflottan. 

Marine News nov 195ö. 

Jagare. 

De två stora jagarna Le Malin och Le Terrible skall deklasseras och 

läggas i reserv. 
The Navy dec 1956 . 

Italien. 
Jagare. 

Impetuoso sjösattes september. 

La Revue Maritime dec 1956. 

Kanada. 
Fregatter. 

Ytterligare två fregatter av St Laurent-klass har nu sjösatts, när:· 
!igen Columbia och St Croix. 

Marine N ews dec 1956. 

Nederländerna. 
Hangarfartyg. 

Karel Doorman skall moderniseras och beräknas å ter kunna vara 
i tjänst mot slutet av 1957. 

The Navy dec 1956. 
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Sovjetunionen. 

J\totndrift och robotvapen. 

g anson Baldwin, militär expert i New York Times, säger en rap
po•rt, som delvis publiceras i Our Navy 1 dec: 

Det finns många rapporter, dock utan påtagligare bevis, att Snvjets 
ubåtar har skjutit robotar och kan skjuta s k atom-torpeder . Man måste 
förutsätta att ryssarna till slut kommer att konstruera en atomdriven 
ubåt ä ven om man ännu inte kan se att de närmat sig problemet. 

Volga-östersjökanalen skall moderniseras och därefter beräknas ka
nalen k unna ta emot fartyg på upp till 4000 ton. 

Military Review dec 1956. 

J{ryssare. 

Sverdlov:-kryssaren Kutusov har passerat gen:om Dardanellerna till
sammans med ett antal jagare enligt uppgift för att gå till Adriatiska 

havet. 
The Navy dec 1956. 

Ubåtar. 

Sovjets ubåtar skall utrustas med torpeder, som har atomladdad..; 
stridsspetsar sägs i en kommunistisk tidskrift. Nuvarande sovjetiska 
ubåtar sägs vara snabbare och har längre aktionssträcka än de ubåtar· 
som användes under VK 2 och är nu i stånd att ladda sina battener 
under gång i uläge. 

Military Review dec 1956. 

Storbritannien. 
Hangarfartyg. 

Illustrious och Indefatigable överfördes i början av nov till varv fö r 
nedskrotning. (Jfr TiS okt). 

Marine News nov 1956. 

. Ark Royal har åter rustats efter att ha genomgått en reparation 
VId Vilken operationsrummet moderniserades i mycket stor utsträckning 
0~h ny radarutrustning tillfördes fartyget . Ark Royal har också fått 
Vinkeldäck utbyggt om babord och därvid har två 11-cm tnrn tagits bort. 

The Navy dec 1956. 

Albion har tagits ur torrdocka efter en omfattande upprustning. 

Military Review dec 1956. 
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Kryssare , 

Cleopatra och Dido kommer att placeras i låg kategori i r eservf lottan. 

Marine N ews dec 1956 . 

Fregatter. 

Vid ett besök som fregatten Whitby nyligen g jorde i London k lara_ 

des mysteriet upp betr placeringen av de tolv torpedtuber , som T orquay. 

klassen skall ha - de var ännu inte monterade. Fundamenten finn s C:ä,· 

dock placerade bordvarts på övre däcket akter om skorstenen. Tuberna 

k ommer inte att bli av konventionell typ utan lättare och de görs icke 

vridbara. 
The Navy dec 1956. 

TJbåta•·. 

Den 5 dec sjösattes ytterligare en ubå t av P orpoise-klass nämligen 

R orqua l. 
The Illustrated London News Dec 15 1956. 

Små minsvepare . 

Darington sjösattes den 2 okt, Nurton den 22 okt, Walkerton oen 

21 nov och Wolverton i oktober. 

Marine News nov och dec 1956. 




