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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 författarens namn 0ch adress eller ock ett valspråk, vara ingiven. till Kungl.
örlogsmannasällskap<'ts sekreterare, Karlskrona, senast den l nästkommande s••ptember.
Fir:ner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, tilldelas
författaren Sällskapets medalj i silver eller -- om skriften är av synnerligen utmärkt förtjänst - i guld.
Tävlingsskrift, scm icke kan belönas med Sällskapets medalj, men
likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtidsdagen hedrande omnämnande.
Utöver medalj eller hedrande omnämnande enligt o•v an kan författare 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 prisbelönad eller erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla ett valspråk, tillkännagives detta under första hälften av november månad i
lämpJig·a dagliga tidningar med anhållan, att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och adress.
Kungl. örlogsmannasällskapet förbehåll er 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 utgivande, 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 :o ch ,v ärde. 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.
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Meddelande
från
Kungl. Orlogsmannasällskapet

Nr 1/1957

Ordinarie sammanträde den 16 januari 1957
(Utdrag ur protokoll)

l. Redogjord e sekreteraren för Sällskapets korrespondens efter d en 5/ 12 1956 och meddelade, att ny upplaga av
Sällskapets stadgar färdigtryckts i 500 ex och avses distrihueras 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 minväsende för år 1956--57 ledamoten R Tengz elius 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 princip er framdeles skull e tillämpas.

Belöningsmedalj.
Sällskapets ursprungliga belöningsmedalj av år 1776 skall
alltjämt utny ttjas för belöning av vetenskapliga arbeten (tävlingsskrifter och motsv). Den skall i princip utd elas mindre
restriktivt än vad som skett under de senaste 20 åren, då d en
endast utd elats 5 gånger. Samma medalj i guld (förgyllt silver) skall däremot utdel as enligt de r estriktiva nonner, som
anges i stadgarna § 33: 3 första stycket.
a)
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Förljänstmedulj.
Sällskapels medalj av år _1890 ~nå på Jörslag av __sty~· elseJl
u t del as Ull personer som. g] ort srg fort] anta av Sallskapets
särskilda tacksamhet (donatorer eller motsv).
b)

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 omnämnande skall jämväl belönas med mmst 200 kronor.
Varje arbetsår skall n?rmalt de t':_å bä~ ta artik~arn~_i Ti<lskrift 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~
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 mltiativ i cletta syfte som befmnas lamphga och nw]hga.

Utdrag ur årsberättelse i Sjökrigskonst
och Sjökrigshistoria 1956
Av ledamoten kommendörkapten N.-E. öDMAN.

c)

P;·

Diplom.
Sällskapets diplom skall framdeles u tn_.yt~j as i samhand
med alla officiella meddelanden ang helonmgar.
4. Föredrog ledan_w ten D. __ Ba!'clo~ -~\rs~~rättelse i veteuskapsgrenen torpedvasende for ar 19:1:J--:JÖ.
d)

Karlskrona den 16 januari 1957.

B. LIND af HACiEBY.
sekreterare.

Inledn ing.

Arets 2rsberä ltelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria Lehandl ar Yäsltysklands upprustning. Politiskl ~ett sammanhänge r denna upprustning med hela den politiska ntvecklingen 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's torik, 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 utvecklmg,sskede.
J?en tidpunkt >Som valts för historikens början är den 8
maJ 1949, den dag som Förbundsrepubliken Tvsldands författning 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~tre d 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 kommer att le sig i praktiken -vet man ännu inte.

Historik.
Den R maj 1949 antog det parlamentariska rådet i Bonn
Förbundsrepublik en Tysklands författning. Därmed pa~s:ra
des en milstolpe i utvecklingen mot Vä~tty~klan~s pohllska
konsolidering och statsrättsliga reorgamsatwn. over Bonnförfattningen 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, Storbntannien; oeh"'Frankrikes regeringar. Ockupationsstadgan tradde
i kraft i september samrna år. Dc mi'litära västmaktsförvaltningarna 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 demilitarisering, kontroll av efterlevnaden av grundlagarna och kontroll av utrikeshandel och valuta. De allierade förbehöll sig
vidare uttryckligen rätten att ingripa även på andra on1råden. Den nvbildade förbundsrepubliken var alltså ingnlunda 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 melusinföretag ströks från nedmonteringslistant). Vidare m : dgavs
Västtyskland bygga obegränsat antal handelsfart?'g p~ ma x
7.200 ton. I gengäld skulle Västtyskland deltaga 1 Ruhrkon"l)

Denna lista fastställdes samtidigt som ockupationsstadgan den 8

april 1949.

trollen samt i samarbete med det allierade säkerhetsrådet
upprätthålla demilitariseringen.
Detta avtal var en stor framgå ng 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 uteslöt vare sig revision av Ruhrstadgan eller en v'åsttysk äterupprushling.
Flera inflytelserika amerikanska och brittiska tidningar
hade redan framträtt som förespråkare för upprättandet av
en västtysk arme. USA :s och Storbritanniens regeringar dementm·ade vi~serligen, men ~ementierna uteslöt inte möjligh eterna att bilda en tysk kngsmakt. I franska nationalförsamlingen 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 förutsättnmga~·na för ett dugligt västeuropeiskt försvar. Adenauer
var eJ sen att utnyttja situationen. Den 7 december förklarade 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 tiUs.ammans med britter, fransmän och andra europeiska nahoner". Adenauer vädjade vidare till västmakterna att inte
' c
lämna Tyskland utan 'skydd.
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 skyddspolis och förstärkning av ockupationstrupperna i Västtyskland. D en 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 ovore .tänkb.~~· för:·än d~
europeiska N ATO-medlenunarna fatt o sma f01 svar~b.eho'
tillgodosedda..~ven det franska motstandet mot rennbtans.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 forsvar.
.
Den 26 september beslöt Atlantpaktsrådet uppratta eocl
samordnad militärstyrka för Västeuropas försvar. En manad senare antog franska nationalför.~amling.~n en av konseljpresident 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 \ asttvskland 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 undersöka frågan om västtyskt deltagande i den samordnade
stvrkan.
·D en 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!1de 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 SovJetumonen å ena sidan och Storbritannien, Frankrike och USA ä
den andra ackompanjerade hela tiden förhandlingar och uttalanden rörande Västeuropa och det tyska problemkomplexet. Storbri'tannien sade r ent ut, att man av den ryska
politiken tvingats stärka sitt försvar ocl~. överväga deltagaudet av västtvska styrkor i försvaret av Vasteuropa. Adenauer
fortsatt e att med framgång utnyttja situationen.

Den 6.. m<;~:s offentliggjordes en reviderad ockupationsst~d~a f?r \ a~ttyskland. Den innebar bl a, att ett utrikesIm~ustei~~um ~1ck upl?rättas samt att diplomatisk representatiOn fick sa_~Hlas hll alla länder utom de östeuropeiska
o~h de tre vastmakterna. Adenauer själv blev utrikesminister .
, .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 Västtvsklan?s, Itahe1!.s och Beneluxländernas utrikesminis'trar. Den 2
maJ blev Vast~ys~land ~.ikaberättigad medlem i Europaråde,t och den 9 ]Uh upphavde Storbritannien Australien och
Nya Zeeland krigstillståndet med Västtyskland. President
Truman uppmanade samtidigt kongressen att göra detsmnina.
~
. 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 västmakt~rnas mal ar at~ l~ t~ ett dem~kratiskt Tyskland på likstälh~heten~.. grund mga 1 ett kontmen talt, europeiskt samfund,
vilket SJalv! kommer att utgöra en del av ett ständigt växande 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 överkommissanatet. ~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 Västtyskla?d .representerades 1 Atlantpakten och blev fullt självstandig't gentemot ockupationsmak'terna. Även franska· nac

lO
tionalförsaml ingen godkände i princip upprättande av en
Europaarme och Väsltys:kland s deltagande i de!ma __ men på
villkor, att ingen rekrytering av tyska trupper f1ck aga rum ,
förrän fördraget om Europaarmen ratificerats av alla medlemsstater, att Västtyskland inte bleve Jnedlem. i Atla~tpak
ten och att Storbritannie n och USA som. en garanh mot
kränkningar av Europaarmef ördraget skulle hålla trupp er
i Europa.
Den 20 februari inleddes Lissabonkonf erensen. Redan den
25 februari avslutades denna sedan principbeslut fattats i
fråga om Tvsklands infogande i den västeuropeisk a försva\·sgemensk apen. Detta principbeslut drog upp riktlinjerna för den tilltänkta organisatione n, vars syfte skulle varc1
att stärka dc däri ingående lände'rnas :trygghet gentemot
hotande faror från den Moskvadirige rade östern. Fortsatta
förhandlinga r rörande detaljerna i organisati?_ne n, inled.des
omedelbart i Paris mellan representante r for Franknke,
Västtyskland, Beneluxlände rna och Italien. Jäntsides härm.ed upptogs förhandlinga r i Bonn mellan de västalliera_?e
stormakten1a och Västtyskland om det s k Tysklandsfor draget rörande upphävande av ockup ationsstadgan och ty:ika f"örbunds.r epublikens självständigh et, en förutsättning för
att Västtvs.k land skulle bli en med övriga makter jämbördig medfem av försvarsgeme nskapen. I b å da fal.~en .drog
diskussionern a ut på ticlen på grund av starka betankhgheter framför allt från fransk sida. Tysklandsför draget och
E uropaarmetra ktaten und ertecknndes efter iin i det sista segslitna förhandlinga r den 26 respektive 27 maj av de väslallierade utrikesminist rarna och förbundskans ler Adenauer.
Samtidigt 1som fö-r draget om upprättandet av den europeiska försv'är-s gemenskapen unelertecknad es i Paris av vederhörande utril~esministrar undertecknad es även följ ande protokoll och fördrag: Ett fördrag mellan försvarsgeme nskapens
medlemmar och Storbritannie n om ömsesidig hjälp i händelse av angrepp; elt protokoll till Atlantpakten , i vilken
garantierna i denna utsträcktes till att gälla även den eurcJp eiska försvarsgeme nskapen; ett J)rotokoll, i vilket försvar s·gemcnskapen gav samma garantier. till Atla!1tpakten ; en
amerikansk-b rittisk-fransk clcklarabon, van garanteras
kvarhållande t av trupper på den europeiska kontinenten
samt försvaret av Berlin.
l Europaarmef ördraget förpliktade sig de sex ländern2
att skapa en europeisk försvarsgeme nskap. Varje angrepp
mot en av medlemmarn a skulle betraktas som ett ang1·epp
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mot dem alla. D e gemensamma stridskraftern a skulle ställas
under A tlantpaktorga nisa tianens överkomman do. Medlemsstaterna skulle få upprätta nationella s tyrkor för internationella uppgifter, såsom ockupationen av Västberlin och Österrik e, för uppgifter i FN:s tjänst samt för användning i
utomeurop eiska områden. l elt nödläge skulle en medlem
kunna tillåtas dra tillbaka delar av sin konti'ngent ~. de euro·
peiska försvarsstyrk orna för användning i utomeurop eiska
områden.
Så ~ångt var allt gott och väl. Det skulle emell ertid dröj a
ytte~·hgare drygt två år innan frågan om Europaarmen ble v
avgJord.
Den 19 mars 1953 godkände tysk a förbundsdage n i tredje
läsningen både Bonnkonvent ionera och Europaarmef ördraget Två månader senare antogs de av förbundsråde t. Und er
tiden utvecklades intensiv diplomatisk aktivitet främst från
USA och Storbrilannie n för att påskynda ratificeringar na.
U!rikesmi1~istrarna ~den och Dulles försökte g~ng på gång
paverka Europaannes taterna. Dulles yttrade salunda bl a,
att den amerikanska kongressens inställning till utl a nd~
hjälpen skulle påverkas i ofördelaktig riktning därest man
inte såg tydliga bevis på vilja att ratificera Europaarmef ördraget Från en utrikesminist erkonferens i .Rom mellan Yäst -·
tyskland, Frankrike, Italien och Beneluxlände rna dekl a rera des den 25 februari, att man enats om att uppmana de sex
nationernas parlament att så snart som möjligt ratificer a
Europ aarmefördra get Den 7 mars förklarade Eden och Dulles gemensamt, att Storbritannie n och USA var angelägna
att fördraget ratificerades så snart som möjligt.
l början på april reste Adenauer till \\Tashington för överläggningar med USA :s regering. l en kom m unike den 9 april
medd elades, a tt USA lovat att förse den europeiska försvarsgemenskapen med militär utrustning för de planerade tyska
kontin genternas räkning, att överväga ekonomisk hjälp till
Västberlin och Västtyskland samt att ställa Västtyskland p å
Som andra västeuropeisk a länder vid place s~mma plan 1
tällningskont rakt, så snart som Bonnkonveues
b
rmgen av
tionerna och Europaarmef ördraget trätt i kraft. Betydelsen
av en 1snar ratificering underströks.
Även Atlantpaktsrå det uttalade sig om betydelsen av en
snar ratificering.
D ~n 17 november började i franska nationalförsa mlingen
en tiodagarsdeb att om Europaarmen . Den resulterade i att
frågan uppsköts till avgörande våren 195-l sedan bl a Saar-
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frågan lö,s ts ·och överenskommelse träffats med Storbritannien om dess associering med Europaarmen.
Denna ytterligare fördröjning utlöste omgående både övertalningsförsök och hotelser. Sålunda resolverades vid Bermuciakonferensen 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 alternati Yct till Europaarmen yore en
tvsk nationalarme.
· Churchill yrkade den 12 juli på att Frankrike skulle ratificera 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 paradoxalt nog var Frankrikes förutvm·ande utrikesminister
Pleven. Dulles betecknade utgången som en bedrövlig händelse.
Frågan måste nu lösas på något annal sätt. Slorbritannien ,
som tillsammans med USA gjort utfästelser angående Västtysklands status m m, jnbjöd lill en niomaktskonferens i
London, vilken tog sin början den 28 september. Den 3 oklober hade man kommit till preliminära ÖYerenskommelser
om följande frågor: Förhandlingar skulle inledas mellan de
tre västmakterna och \'ästtyskland om hävandel av ockupationen och erkännandet av den västtyska statens. suveränitet;
Västtyskland skulle erhålla rätt att sätta upp en försvarsmakt, som skulle inlemmas i Atlantpaktsstyrkorna; Västtysk.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; Västtyskland förband sig att aldrig tillgripa våld för att genomföra
Tysklands återförening. I fråga om rustningskontrollen överenskoms betydelsefulla ändringar i förhållande till Europaarmefördragel.
Niomaktskonferensen i London följdes av förhandlingar i
Paris, vilka den 23 oktober resulterade i följ ande avtal:
Fransk-tyskt avtal angående Saar; protokoll mellan västmakterna och Västtyskland om hävandel av ockupationsregimen och återställande av Västtysklands suveränitet; protokoll 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_ västeuropeiska unionen skulle Västtysklands försvar i fredstid maximalt få uppgå till vad som på sin tid avsågs. för Europaarmen. Den maxi1nistyrka, som sålunda underställdes NATO,
får uppgå till 300.000 m.an, fördelade på 12 divisioner. Vidare skall finnas. lätta marinenheter och ett taktiskt flygvapen med högst 1.326 flygplan. Därutöver får finnas "bodenst ändige Einheiten", d v :-; skolor, underhållsanstalter, Iokalförsvarsförband m m . Huruvida detta "Bundeswd1r "
skulle rekryteras genom allmån värnplild eller på frivilli'ghetens grund lämnades ~~t dc västtyska myndigheterna atl
avgöra. Regeringen heslöt sig snart föt· allmän väruplikt oeh
motiverade sitt beslut med att en värnpliktsarme blir billigare, 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 .b ygga 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 maJoritet gick igenom var detta ingalunda fallet med värn-
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pliktsla gen. Den 7 juli antogs den n1ed knapp Inajorit et j
förbund sdagen, den 20 augusti i förbund s.r ådet likalede s me d
knapp majorite t. De försia mönstri ngarna skall börja i oktober- novemb er och inkallel ser avses börja till i april 1957.
Hur l å ng den första tjänstgö ringen skall bli har man ännu
ej beslutat .
Knappt h a d e emeller tid värnplik tslagen hlivit godkän d
förrän det kom n ya signaler fr å n vVashin gton. Värnpli ktsarmcern as tid är förbi, förklara d e d en amerika nska m ilitära
sakkuns kapen och rekomm enderad e för USA :s vidkom mand e en numerä rt svagare arme av välträna de speciali ster och
koncent ration på atom- och vätevap en. Denna nya giv har
givit oppositi onen nwt Adenau er och hans regering vind i
seglen. De häftiga diskussi oner, som_ nu pågå r, kanune r otvivelaktig t att p å verka den tyska krigsma ktens fortsatt a uppbyggnad .
KRIGSM AKTEN S ORGAN ISATION .
H ög sta ledn i ngens organisa tion.

Jfr bil 2.
Alla de högsta militära befattni ngshava rna har sm plats
inom försvars minister iet.
Under försvars ministe rn finn s d els ett militärt försvars råd, där f n general löjtnant Hensing er är ordföra nde, dels
fyra militära avdelnin gar, en för allmänn a försvar,s frågor och
en för vardera armen, marinen ooh flygvap net. Dessa tyra
avdelni ngar kunna väl närmas t jämföra s med försvars staben respekti ve arme-, marin- och flygstab erna i Sverige
med den betydel sefulla skillnad en, att var och en är dir eld
unelerst älld försvars ministe rn . Det mil i tära försvars rådet är
väl närmas t jämförb art med den svenska 1nilitärl edninge n.
Någon överbef älhavar e i svensk bemärk else finns sålund a
icke.
I d etta liksom även i andra samutan hang märks en stall.;:
strävan från politisk t håll, att få nödig kontroll över den
nya krigsma kten.

Territor iell indelnin g.
Territor iellt indelas förbund srepubl iken i sex olika militärområ den och gränser na för dessa Inilitäro mrå den sam manfall er med delstate rnas gränser. Militäro mråden a är:

I S~~ l eswig-Holstein - Hamburg, s tab i Kiel.
II N1eders achsen- Bremen , stab i Hannov er.
III Nordrhe in-vVes tfalen, stab i Di:isseld orf.
IV Rheinla nd-Pfal z-Hess.e n, stab i Mainz.
V vVi.irttem berg-Ba den, stab i Stuttgar t.
VI Bayern, stab i Mi.inche n.
r sig inom ett militäro mo De militära __ enhe!er, som befinne
rade, underst alles 1 fred militärb efälhav aren . Militärb efäl-h_~varens befä~~rät~ är em~_llertid olika, beroend e p å vilka
for~ an.~ . det :or s1g. om. .O. v er N A TO-enh eterna begräns as
be~als1 a tten t_~ll garm~_ons IJ ansten och vissa förvaltn ingsfrågOI, me?-an daremo t for andra enheter befälsrä tten blir mer
elle_~" mmdre fullstän dig. Befälsfö rhå llandet mellan militärb ef al havare och marindi striktsc hef är inte känt. NATO-f örh and en kan _snabbt förflytta s från ett militäro mrå de till ett
annat utan besvära nde överläm ningar av förvaltn ingsapp a: at, kas~~'ner etc. Detta underlä ttar en hög beredsk ap redan
1 f red for NATO- enhetern a.
Varj~ militäro mråde indelas i ett större eller mindre antal Bez1rks kommen danlure n d v s försvars områ den och inom sådana försvars område n finns ett flertal Standor tkomm endantu ren , d v s 1platshef älhavar e.

Armen s o rganisat ion i sto rt.

Inom den ram, som fixerade s vid London - och Parisko nferen serna, har tyskarn a fått relativt fria händer att själva
b estämm a detaljor ganisati onen.
Den planera de organis ationen skall omfatta tolv division er om c:~_l3:0?0_ man, varav 6 pansard ivisione r och 6 pan-·
sargrena dJ ardivisw ner.
Vi? detaljor ganisati ?,nens __ .u.tform ning h ar man så längt
det o~:er huvud taget ar moJhgt försökt åstadko mma standardforb ancl. ~1an har velat . undvika allt för många olika
typer . a~ batalJon er och därför begräns at antalet typer till
ett . mm1n~um. G~nom d~nna standar disering av förbanu en
h_~r vunmts avgJord a lattnade r då det gäller underhå llsiJ a ns.t etc.
De delar av armen, som icke avses bli unelerst ällda NATO.
~e s k bode~1ständige Einheite n, beräkna s till en början:
Oina att omfatta samman lagt 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 .p lan.
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 markorg a nisationen.
.
.
.
.,
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]ostndskraftenuls verksamhet blir därför förlagd hll hemmafarvattne n

med uppgifter både i Nordsjön och Östersjön. Tunga s]ostridskrafter erfordras icke och lämpa sig ej heller för ifrågavm·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. Maximitonnaget är i Brysselpakten satt till 3.000 ton för övervattensfartyg och 350 ton för ubåtar. Sammanlagt beräknas västtyska flottan komma att omfatta 172 fartyg och en persona1styrka 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. Bestyckningen utgöres av torpeder och två 20 mm dubbla automatkanoner. Maskineriet består av tre dieselmotorer på tillsammans 9000 hkr. Den svenska T 102 torde här tjänat som
förebild . Redan nu finns tre motortorpedbåtar typ Silbermöw e och två typ Eismöwe, båtar som ursprungEgen byggdes för gränsskyddspolisen men underkändes av den allierade 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 saknas. En 300 tons ubåt är för liten för att ,r ymma en atomreaktor och förses därför i stället med snorkel. Med tidigare
2
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Vid marinen m åste man i avvakt an 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 a n m tc
bemanna alla 33 fartygen.
I juli 1956 disponerade tyska flottan ~2 fartyg, bl a 8 minsvepare, 5 motortorpedbåtar , 1L1 hamnförsvarsbåta r och 9
skolfartyg.
Följ ande fartygsförband har organiserats:
1. Schne lle Minen.wchgesclnu adPr - 8 minsvepare i tv å
divisioner , bas Flensburg.
1. Flafenschutzgesch wader - 1-1 hamnförsvarsbåta r.
Sclwlgeschwader Ostsee - åtta skolfartyg, va~·.av tr~ ä~· utbildningsplattfon n 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. D e befordra_~. hll
officerare efter tre år. För andra fnvilliga, som redan t]anstaJ· or l i den gmnl a flottan avkortas denna tid intill 15 m å"'
o
nader
beroende på redan' uppnådd grad o cl1 genomgangna
prov.
Reaktionen

Västtyskland inför västmakternas omrustningsdiskussioner.

Ticlicrare har nämnts de nva signalerna väster ifrån ifråg a
•
o
t ac l om ena omvärdering av olika
stridsme d el. D etta l1ar as
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
omrustningsdisku ssioner.
.
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 rustningsbegränsn ingar och amerikanska planer på om-

rustning ·- på sis la tid en kommit viss oro åstad . Man ställs
inför fr ågan, om de traditionella armcerna spelat ut sin roll
och fra~nför allt om det ä r någon mening med att bygga upp
tyskt fm·svar.
· Bet~_äffande de ryska rustningsbegränsn ingaru 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 verkhg s~!ln esfo~: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 fela~digt ~tt lä~ga tyn~dpunkten p å atomvapen. Atomkrigfärmgen mnebar en saclan fara för mänskligheten att man
bör ~m~ce~~trera sig P~. att omöjliggöra en atoml~rigföring.
Det ar 1 forsta hand har man bör efters träva en kontrollcrad 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 lokalise r a
smärre konflikter, och härför k~ävs divisioner med tradi-tionella vapen. Man mås.te ha en så riklig tillgång på .sådan a .
att m an kan förhindra, alt en liten brandhärd omedelbart
utlöser ett interkontinentalt atomkrig. Dc ty ska divisionerna
kan verksamt bi draga till att utlösa ett världsomspänna nde krig.
Man har unde,r de senaste åren haft talrika exempel p:"l
hur viktigt det är att snabbt kunna begränsa en orosh~ird.
~ d et fallet har ingenting förändrats. Följaktligen har heller
l·~tet ändrats beträffande det berättigade i att ha tillgån g
hU traditionella vapen. Lika helhjärtat som han understöd~~· allt som kan fö.r a till kontrollerad nedrustning, lika hclh]artat motsätter han sig en omrustning till fötTn~m för
atomv apen. I nuvarande si tuation vore d et oklokt, slutar förbundskanslern, om västmakterna sökte vara snabbare i si11a
nedrustningsåtgär der än Ryssland.
Socialdemokra ti ska partiets vice ordförande Mcllies. ansr~r
att omruslningsdebat ten tvingar även Västtyskland att "tänka om". Man har visserligen trumfat igenom värnpliklslagcn,
n:en en värnpliktslag utan några för eskrifter om utbildn ingshd är ofullgången och hör överviigas på nyt!. Om mau i)yc;·
huvu~l tagel inom elt delat Tyskl a nd skall gå in för en uppl'l~_stnmg, då måste man enligt lVIellies välja en yrkesa r m{.
Va~nplik tsanneerna är redan på den grund för{ddr adc, a ll
de 1 atomtidevarvet aldrig kan mobiliseras. Han anser Yidan:
L
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Bilaga 2.
Bilaga 1i.

V äsLtyska förs vars ministeriet.
Burrdesminister
fUr Verteidigung

1-------1

l

Flihrungsrat

Tjänstegrader inom västtyska krigsmakten.
Ordf Gen Leutn H ensinger
Armen och
f lygvapnet

4.

l

Streitkräfte

l 5. lHeer

!...---------'

'----------'

Gen Maj
Laegeler

Gen Leutn
Speidel
Op planläggning
Und- och säkerhetstjänst, press,
''Innere Flihrung''

l

Personal

l Recht

!...---------'

Oberst
Panitzki

!.-------'

Vizeadmiral
R u ge

Organisation
Utbildning
Underhåll

Verwaltung

Finanzen u.
Hanshalt

l 6. l Luftwaffe l 7. l Marine

l

Officerare

-,

Generalleutnant
Gen eralmajor
Brigadegeneral
Oberst
Oberstleutnant
Ma j or
Hauptman
Oberleutnant
Leutnant

l.

Underofficerare

2.

Oberstabsfeldwe bel
Stabsfeldwe bel
Oberfeldwebel
Feldwebel
StabsunteDoffizier
Unteroffizier

13.

Is.

Unterbringung
und
LiegenschaHen

9.

Verteidigung,
Wirtschaft und
Technik

10.

Beschaf:fungsstelle
Roblenz

11 .

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

Marinen

Vizeadmiral
Konteradmiral
Flotillenadmiral
Kapitän zur See
Fregattenkapitän
Korvettenkapitän
Kapitänleutnant
Oberleutnant zur See
Leutnant zur See

Oberstabsbootsmann
stabsboatsmanu
Oberbootsmann
Boatsmanu
Obermaat
Maat

l

Motsvarighet i svenska
flottan

l
lvicean<iral
Konteramiral
Kommro·ndör
Kommendörkapten l. gT
Kommendörkapten 2. gr
Kapten
Löjtnant
Fänrik

I

Förvaltare
Flaggunderofficer
Underofficer 2. gr
Högbåtsman
Furir

Mans lm p
Hauptgefreiter
Obergefreiter
Gerfreiter
Grenadier, Jäger, Panzerschlitze, Panze r ~
grenadier, Panzerjäger, Kanonier, PanzCl'kanonier, Pionier, Panzerpionier, Funk•.:r,
Panzertunker, Schlitze, Sanitätssoldat, Flie~
ger, Matrose.

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.e dia exquisita
Hippocrates.
optima -

Till Kungliga örlogsmam1a Sällsl<apet inlämnad med hedrande omnämnande belönad tä,·iingssluift, författad av marinöverläkare LARS
THORELL och förste marinlälmre AKE LUNDBERG.

Med begreppet infusion förstås inför~nde av blod el~er
blodersättnin gsmedel i en mottagares karlsystem. Ordet _mfusions tjänst i vidsträckt bemärkelse är en _samJ~tanfaltnmg
av alla de olika åtgärder, som föregå 1e n mfuswn av ena
eller andra slaget, jämte själva infusionsgivni nge1}. I en mer a
inskränkt betydelse, vilken också är elen vanhgare, avses
med infusionstjän st 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 ~a l organiserad med en kapacrtet och ,t lllgang pa blo?givaie, som
Jean tåla mycket stora påfres.l1~ingar . De~I stro~!l. ~v blod .
som skall rinna till de så rade, får unde-r mga forhallanden
.
.
sina.
Fredsorganis ationen är uppbyggd ~v ett anta~ hll v1s~ a
sjukhus (under mobilisering eller _kng omorgamsera de -~J ll
beredskapssju ldhus) knutna blodg1varcen traler. Dessa ~r o
bemannade rnecl en specialutbild ad 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 D e l
lappade blodet uncledcastas serologisk kontroll, lueskontroll
.
samt övriga gängse rutinundersök ningar.
Vid lagrin~ av blod~t måste h~nsy?: noga t~gas _?11 ~lode t ~
mvck e t Learansade hallbarhetsttd . \Hl en forvaungsrem p e
"

"'

+

6o C h~dler det sig med lämpligt
2o ratur mellan
koagulations hänunande medel försatta blodet i högst tre
veckor. Vid annan förvaringstem peratut· förstöres blodet
snabbt. - Denna relativt korta hållbarhetstid är ur praktisk
synpunkt otillfredsställ ande ---- men ytterligare åtgärder bl
a tillsättning av nya koagulations hämmande mede] synas
inge fö1<hoppning om en betydlig förlängning av förvaringstiden .
Till blodgivarcen tralernas förfogande stå CJtt antal huvudsakligen genom Svenska Röda Korsets försorg anskaffade
blodgivare, som i förs,ta hand uttagas bland icke krigstjänst-göringsskyldi ga personer i å lder meDan 18 och 60 år. Ur beredskapssynp unkt är det behövligt att minst 2 j, av befolkningen (c:a 150.000) står till förfogande som blodgivare,
vilka äro undersökta beträffande såv~il ABO-grupp so m Rhfaktor (se vidare nedan).
Den materiel, som användes vid infusionstjän s.t en, mås.t e
ur säke-rhetssyn punkt vara högklassig och lätt att använda
även för okvalificerad medicinalper sonat och militär sjukvårelspersona l samt så konstruerad, att inga komplikalian er
kunna uppstå genom bristfällighet er. Den b1.0m försvarsmakten brukade infusionsmat erielen är internordiskl stan-dardiserad .
Den internordiska standarden av infusionsmat erielen har
också upptagits av ett flertal andra utomskandin aviska
länd e t· och man hoppas att denna standard skall få störsia
möjliga intemationel la spridning. Härigenom blir det möjligt, 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 infusionsaggregat icke kunde apteras till flaskan. Doldor Kpster
(Danmark) har skrivit härom som följer: "l de 14 NATO
lande bruges ret forskellige infnsionsapp aratu t·, men der arbejdes 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-stand ard (= interskandina visk do). När d e t
gäller blod till infusion liksom även blodersättnin gsmedel av
olika slag, skall möj ligheter finnas för en internationel l
hjälp genom en internationel lt standardisera d materiel m. m.
. Sj ukvården av i dag kräver god tillgång på blod till infusion. År 19-!9 gjordes sålunda här i Sverige sammanlagt
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ungefär. 61.500 ~lodinfusim:1;er, det vill med andra ord säga
att dagligen utfordes omkrmg 180 blodinfusio ner. 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 representa tiva sjukhus, men någon
sammanstä llning för hela landet föreligger icke. En j ämförelse _mellan. antalet bl_odinfusi oner 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 användnin gen <1V
'
blodinfusio ner i dagens sjukvård.
Krigsorgan isationen bygger på, lsom inledningsv is påpekats, fredsorgan isationen. För att öka kapacitete n upprättas
c_Lt antal nya blodgivarc entraler i anslutning till beredskaps sJukhus. Det i krigssjukv årdsplanen bestämda antalet blodgiva~·~.entraler står i relation till tillgången på för blodtjänst
kvalificera d personal. Vid fördelning en inom riket av blödgivarcentr alerna har man följt "skyddad ort" -principen ocb
vidare tag_it hä~1syn till avsedela ~vakueringar av bcfol~ming s 
grupper till ~mndre utsatta muraden och det befolknmg swtd~rlag, som 1 samband härmed kan elisponeras för blodtappnmg.
Blodgivarc entralerna ha under krig till uppgift att insamla
och förvara blod i dep å för såväl civilt som militärt bruk.
Med hänsyn tagen till blodets begränsade hållbarhets tid
måste lagerhållni ngen så vitt möjligt är avvägas så, att blodet kommer till användnin g före hållbarhets tidens utgång.
Tillgången på blod bestämmes av antalet blodgivare och det
förhålland et, att dessa helst icke böra tappas mer än sex
gånger årligen.
Tappning av blod beräknas under krig endast lill en minåre del ske vid själva blodgivarc entralen men däremot huvudsaklige n genon1. tappningsla g. Till en blodgivarc entral
knytas nämligen ett eller flera rörliga tappningsi ag, vHka
ha till uppgift att för blodgivarc entralens räkning uppsöka
blodgivarn a efter en på förhand uppgjord plan för att tappa
dem på blod. Inom verksamhe tsområdet för en blodgivarcentral planläggas på helst icke mer än 6 mils avstånd ett
,10-tal tappningsc entraler, där tappning av 80 a 100 p ersoner
kan verkställas med den av tappningsl aget medförda utrus.tningen. Under ordinära förhålland en hemtages det tappade
blodet till blodgivarc entralen för vederbörlig a kontroller och
lagring i lämplig temperatu r i avvaktan pö. rekvisition .

F ör blodets transport från tappningss tället till b lodgivarcentralen eller ev under särskilda förhålland en direkt tHl
förbruknii~_gsplatsen avses den genom försvarets sjukvärdsstyr elses forsorg konstruera de "transport låda hållande kon stant temperatu r (transportl åda för blod)" komma till användning,. Denna transportlå da ev kompletter ad med en viterlåda för vinterbruk uppfyller på ett tillfredsstä llande sti tt
de ~ tränga krav, som sj nievårdssty relsen uppställt, för förvau ng och transport av blod under skilda förhålland en. Fö;·söksresulta ten ge vid handen, att blod kan förvaras i låda
av denna_ ty1? vid ytte~·temperatur över oo C under ogynnsamma forhalland en 1 fyra dygn och om flaskornas och
lådans innertemp eratur sänkes något före flaskornas ins:o C, kan förvarings tiden ökas till fem
sättande till c:a
a sex dygn. Vid transport eller förvaring i kyla i:nsättes två
tr:_ansportlå dor fö~· ~lod i en särskild ytterlåda, som uppvar m es med en b1l:armare med katalytisk förbrännin g. Geidealtempe ranom denna anordmng har man kunnat hålla
0
i transportlä )
2° och
tur (el v s temperatu r mellan
dygn.
dor n a under nio
Som bekant är ioke allt blod ur serologisk synpunkt lika.
Efter Landsteine rs vid sekelskifte t gjorda upptäckt av hämagl~ti?inerna anti-A och anti-B kunde man sär skilj a olika i~
divJdu ella egenskape r i människan s blod. Man fann så småningo m att inom den svenska befolkning en de av Landsteine r
upptäckta blodgrupp erna fördelade sig på följ ande sätt:
blodgrupp A 47 %, B 10 %, AB 5 ifr, och O 38 /c . Redan
t~dig t var det emellertid tydligt, att blodels egenskape r icke
tillfyllest kunde förklaras enbart med blodgrupp erna tillhör~n ~e ABO-serien . Genom heteroimm unisering av kaniner
pav1sades senare l\1.-, N- och P-faktorer na. Blodgrupp A har
uppdela ts i tvenne undergrup per (A l och A 2) o s v. 1940
pu blicerade så Landsteine r och ·wiener sin upptäckt av den
s k Rh-faktorn s förekomst i människan s blod och under
följ ande år samlades fakta om isoimmuni serinoen och dess
""'
betydelse för infusionste rapien.
t· U~1d~r .fredsföJ_:hå llanden skall alltid gruppeget blod ges
~-Il H_Lfuswn. I nodfall kan O-blod ges universellt , men risk
forebgger då för komplikati oner under vissa förhålland en.
O_m med varandra oförenliga blodgrupp er sammanbl anda.-;
VId en infusion uppkomme r livshotand e komplikati oner. I
DSA har Departmen t of the Arm y p åpekat följ ande: "The
followin.o0
ll se of group specific hlood mav b e dano-ernus
u

+

+ {)

+

~
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large transfusions of Group O, Universal Donor Blood, eau sing servere hemolytic reactions. In any instance where nmltiple transfusions have been made with Group O b lood, suhsequent transfusions given within a period of 2 weeks following 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 biOlogiska förprovet. Efter att 20 ml blod infunderat~, göres
2 a 3 minuters uppehåll för att man skall kunna 1akt~ag a
en icke önskad reaktion. Inträder en sådan avbrytes giVetvis 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 nämligen 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 fertil ålder liksom hos alla, som får upprepade blodöverförinoar, kan blod för infusion med för fallet olämplig Rhfaktor få en fatal betydelse. Å den krigsfrivilliga kvinnlig a
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 nägr a
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.e pareras 1
olika beståndsdelar och dessa ges efter bestämda indikationer för att fylla behovet i ett givet fall, kan man få dess a
8 flaskor blod att räcka till 30 personer. Följ ande lilla översikt söker ge en uppfattning om den praktiska användningen
av några blodderivat
A) ~ Röda blodkroppar: För behandling av blodbrist.
B) Plasmaproteiner. 1) Serumalbumin (viktigaste osmotiska faktorn som svarar för 80 'J, av totala trycket): För
behandling av traumatisk chock (förblödning efter sårskador) . 2) Blodgruppsprotein: Testserm11. 3) Gammaglobulin
(bärare av immunofaktorer och isoagglutininer): sjukdomsbekämpande antikroppar. 4) Fibrinogen: Motverkar blödnino. 5) Antihaemofiliskt globulin: Motverkar blödarsjuk a .
- Skulle till äventyrs blodgivarcentral genom felbedömnin g

+

av l äget ha tappat mer blod än som kan förbrukas, finnes
en m öj lighet att genom separation av blodet ta vara på
viss a 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
tidpun kt. Den regionala sjukvårdsledningen skall bedöma
blodbeh ovet med hänsyn till det taktiska läget. Med stöd av
kvarter smästartabeller (och erfarenhet) kan antalet stridsskada d e förutses och sålunda även blodbehovet Med stöd av
utländska erfarenheter kan man beräkna att av 100 stridsskad a d e behöva 80 infusionsbehandling. De speciella problem, smn uppkomma efter en a tombombning, komma icke
här att diskuteras.
Förutsättningarna för verksamheten vid en blodgivarcentral 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 tillgängliga blodgivarslammen kan lämna utan att "sina". En
blodgivares. leveranskapacitet är ju begränsad till under ordinär a förhåBanden 400 a 450 cm3 blod 5 a 6 gånger per
år. D et 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 rekvir~ras. Det må emellertid här framhållas, att dessa rekvisi~
hon er 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
ock så väl beakta det förhållandet, att en stor del av blodb~hovet kan täckas med syn tetiska blodersättningsmedeL
~1d are 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 transP.or ter måste givas den högsta prioritet och blod till infusion får därför icke sändas med de ordinarie underhållstran sporterna 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 blodgiv arcentra l till marin depå eller 01~ 1~
lastning splats och för det andra vidaretr ansport en u t t d l
fartyg eller kustarti lleribef ästning. Det rationel laste och fdin
blodtjän stens synpunk t riktigas te vore givetvis om transpo r ten kunde ske i en omgång från blodgiv arcentra l till fö r bruknin gsstäHe t med helikop ter. För att d essa transpor tC' r
skola k~_mna genomf ör as är en god tillgå ng p å såväl hel ikoptrar som. ovan beskriv na transpo rtlådor hålland e k_~m 
stant tempera tur absolut nödvänd ig. - De olika b lodersat tnincrsm edlen rekvirer as. och transpo rteras som vanliga läl, emedel med underhå llstrans porterna . sjukvår dsstrids tjänstens ändamå l inom. marinen s fronlför band, såväl vad beträ i"far flottans fartyg som kustarti lleriets batterie r, är att genom
tidigast möjlicrt · i'usatta å tgärder rädda livet på svårt strid'iskadade och ~uka och därefter få dem i sådant tillstånd at t
de kunna transpo rteras till bakom fronten belägna krigsresp beredsk~pssj ukhus för defini~_i_v. vår?. ':ad de Jindrig t
skadade betrilffa , skola de om mo]hgt f a saclan h] alp, at t
de omgåen de blir tjänstba ra. Xr detta icke möjligt skola d e
likalede s evakuer as (avpolle tteras).
De åtcrärde r som beräkna s bli vidtagn a vid fronten inn e ~
fattas i '?'först~ hjälpen " samt chockbe handlin g. Fö~st a. hjäl~
pen omfatta r förband släggnin g samt stilland e __ av bl~dn_1:11ga r.
Chockb ehandli ngen innebär utom de allmann a atgarde r.
som skola kunna utföras av varje man och som. innefatt a '>
i de 5 V :na (vila, värme, vatten, ventilat ion och varsamh et ) ,
även blodöve rföring eller infusion av vissa lösning ar såsom
dextran , socker- och koksaltl ösninga r, n å got som kan innefattas i b egreppe t infusion stjänst
Den vanligas te orsaken till chock är under ~{rig en n~cr
eller mindre uttalad förblöd ning i samban d med akuta sar skador brännsk ador, m m. (Denna sårskad echock är av en
helt a~nan natur än d en chock, som står i samban d m e d
ett psykisk t samman brott - comb~t ~xh~_ust~on). D_~ flest a
soldater , som dö på slagfälte t, dö 1 förblodn mg. Brannsk ador som beräkna s föreligg a hos en mycket stor del av d e
skadade utmärka s framför allt av en kraftig vätskefö rlust
från blo,det, medan däremo t- någon större minskn ing av d e
röda blodkro pparnas antal i regel ej förekom mer. Man_ m å ste dock räkna med särskilt med tanke på eventue Ht ms at s
av a tomvape n, alt en kombin ation av ovan uppräkn ade skador komme r att föreligg a och då of ta i förening med Sl{ador
av radioak tiv strålnin g.
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E rfarenh e ter na från andra världsk riget samt från aktio~
n en i Korea ha klart visat behovet och värdet av en effektjv
orga ni sation f?r behandl ing av c!hock vicl fronten .. Dödligh e'ien h os dc sar a de, som blevo transpo rterade till krigssju khus var såluncla under andra världsk riget 1och Koreakr ige t
r esp 4,5 och 2,3 % jämfört med 8,3 '7c under första värl,tlsk riget. De förbättr ade resultat en bet·o icke enbart nå verksamhe ten av en effektiv organis ation för infusion -av blod
n~ ll_l utan även . ~ fl. andra faktorer såsom tillgång på anlibwhca (ex pemcdl m) och k emotem p eutika av olika sing
jämte förbättr ade transportmöjlighcteJ~
(sulfapr eparat)
'
· '
framför allt med h elikopte r.
E nligt militärm edicinsk erfarenh et erfordra s för frontsjukvår den riklig tillgå ng av b lod till infusion , eller ersättn ingsmed el härför som dextran (macrod ex) och infusion s-lö snin~a ~_- u~_ed ~ock~~ och koksalt. Uärtill måste finnas })erson a! 1 tillrackl ig mangel, som är väl utbildad och förtroo-e n
'"'
m ed den infusion smateri el som ingå i utrustni ngen.
E n fullgod chockbe redskap innebä r minskad clödligh et och
fö r k ortad sjukvård~tid fö1 · våra persone llt h årt a nsträng da
r~'s tuser och ur kngsmo ralens synpunk t spelar det en avgor ande roll för marinen s p ersonal att v e ta att de i kri11
kunn a räkna m e d samma förstkla ssiga chockb~handling son~
''
f n bedrivs vid våra sjukhus .
blod.
på
en
tillgång
ande
På g r und av dels den otillf re dsställ
icke
kan
etstid,
hållbarh
ade
begräns
blodets
dels det tappade
c~l ockbe_h a_nd_lingen vid fronten i större omfattn ing baseras
p a blodmfn swner. Bl a av den anledni noen hae man därfö··
sökt framstä lla lämplig a ersä ttningsprcp~ral. Det av svensk ~~
forskare lanserad e prepara tet dextran (macrod ex) har vari!
den grund, på vilken det svenska tot a lförsvar et såväl d c
mBitä r a so m civila organis ationern a - har lwoat den akuta
ch ockbeha ndlingen . Vid stora blödnin gar med ~n t alad chock
k an e.~~lellertid icke chock en enbart b~kämpas med dextran ,
f:am.for allt beroend e p å delta ämnes oförmåg a att upp~ aga och transpo rtera syrgas. För detta ändamå l ford1·as de
1
svntetis kt
• b lodet b~_fintliga r öda blodkro pparna, vilka icke
·
1'-u nna ersattas .
att blod ,
så
eras
organis
.. Chockbe handlin gen måste därför
kvantiade
begräns
i
vara
måste
g
m
:
nödtv:'
av
det
aven om
te te r, kan tillhand ahållas vid fronten. I första hand skall
dock chockb ehandli ngen med hänsvn till "blodek onomic n''
·
b aseras p å el ex tran tillförse l.
3
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Vad blodtillg ången vid fronten ?e träffar, kan .d ~ nn a . tillgodoses antingen gen om från bl odg!va~·c~~~.tr.~len utsant f.~ask~
blod eller genom att t appa blod ~r.a~ 1 f01 vag utsedd ~ .lamn
liga blodgiv are tillhöra nde den nuhtara persona len. Fo~. blodgivarcen tr alernas dis tributio n av b lo d . torde ovan namn d a
transpo rtlåda hålland e konstan t temp era tur v~ra .av s~or ~~
lydelse. Med det andra systeme t, med blo~~tva1 e v~~ fOI. banden är man oberoen de av blodels begrans a.de hallba! hetstid 'men å andra sidan kan svå righeter .förehgg ~ att Vld
ihållm{d e strider erhålla tillräckl igt ?ntal g;.v~rc fr an de ~ v
starkt decimer ade och uttrötta de stndand e for~ande_n . .. .
För marinen synes en kombin ation av.. dessa b.~d:;t till vaga ~
gånassä tt vara den lämplig aste. Med hansyn harbli S~{~ll. 1
frect'"'stid all mm·in persona l blodgru pJ?eras ?ch.. på. fnv1lllg
väg bör inom varje frontför band erhal!as hllra~.khgt . ant:'1l
givare. Om möjligt bör .all pers?na l ~mmeras st~lla s1g till
förfoga nde såsom blodgiV are. V1lka gtvare som 1 d.~n aktu~
ella ·s ituation en kunna anlitas, f år bed<;>r:~~s av ~~kare}~ '
varje särskilt fall i samråd med det m~.htara ..hefalet ' ad
blodtjän sten inom de bakom fronten belagna forband en bet.räffär torde den i regel kunna baseras på flaskblo d. (b~o d
till infusion ), även här· bör dock en blodgiv arorgam sahon
. ..
stå till förfoga nd e.
fo~sta h?:nd
1
atten,
kustfarv
våra
med
del
flottans
För
Östersjö n, Kattega tt och Siwgera ck som .huvud~akh.~a stn.?sområde n och med relativt korta operahOI~er ~III s~ oss,. bo.ra
fartygen innan de löpa ut erhåll~ blod hll.. mfuswn 1 viss
utsträck ning. I d c fall flaskblo det mtc har forbruk.a t:' und er
den militär'a operatio nen böra blodflaskor~1a s.amh~hgt n_1e d
de skadade - avpolle terade översän das hll lamphg t k.n gseller beredsk apssjuk hus eller återställ a.s till resp bl?dgiv arcentral. Vid avpollet eringen av de kngs skadad e bor~. f ~r
tygen om förh ållanden a det påkalla förs~s med nytt forr~ d
av blod till infusion . För att minska onödiga transporte~: b or
dock blod som beräkna s kunna förvara s ombord under am~ n
3 a 4 dygn icke återl~mna.s förrän endast någon dag kvarstc't r
av den utmätta lagrmgs llden.
Den marina bas~rganisation en, i förs ta hand de b~.:gskyd
dade baserna böra utrustas med fö rbandsp latser forsedd a
med bl a blod till infusion för att kunna möta ett al~ut behov
hos svårt ska d ade bland de inlöpan de fartygen s bes.attnm~ar .
I princip bör samma organis·ation för~k?mm~ vtd kusrartilleriet. På grund av risken för långvan g 1sole~:mg av f!·amskjutna batterie r är en f~~llt ._Ltta:·beta d plan for blodgiv a re
vid de olika förband en nodvand 1g.
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Chockb ehandlingen i övrigt skall tillgodo ses. m ed i förs ta
band dextran (macrod ex) som m åste finnas tillgäng ligt i
tillräckl iga mängde r. Därtill synes i viss utsträck ning infusionslös ningar som socker- och saltlösni nga1· böra ingå i utrustning en.
För att garante ra en ständig tillgång på chockbe kämpan de
medel bör den främre sjuktran sportorg anisatio nen med ambulanse r, sjuktran sportfar tyg och i mån av tillgång helikoptrar utnyttja s för framtra nsport av flaskor me el ma cro d ex samt ev blod till infusion vilka avlämna s i samban d
1ned avhämt ande t av de stridssk adade från fartyg och batterier.
Med häns~yn till våra begräns ade persona ltillgång ar måste
man räkna med att chockbe handlim :ren inom frontJör banden
icke alltid kan ledas av läkare. M;d den spridnin g av förbanden, som tillkoms ten av atomvap en medför, komme r läkarn as möjligh eter att nå avlägset belägna förband att vara
höggrad igt försvåra d . På samma sätt in~1ebär tillkoms ten aY
den lätta flottan, alt den underor dnade sjukvår dsperso nalen
i stor utsträck ning är hänvisa d alt genomf öra chockbe handli?gen u.lan närvaro av läkare. För mindre fartyg som uhatar, mmsvcp arc och motorto rpedbåt ar komme r icke heller
sjykvård.~re ~innas tillgäng liga i tillräckl igt antal. Till följd
harav bor VIss persona l, t ex sjukvår dsuppbö rdsmän nen
Cuppbör dsstyrm än motsv) p å mindre enheter, erhålla en
k?mp.lett~rande sjukvår dsutbild ning, som bl a innebär ut~'ll.dn~ng 1 chockbe handlin g och kunskap av handha vande av
mfuswn smateri el för att ge infusion er av t ex dextran (mac~·o~ex). Sådan undervi sning för sjukvår dsuppb ördsmä n har
. Varje
I "Y,~s~ utsträ~kning redan förekom mit inom marinen
tididen
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att
l110Jhgh et mas te tillvarat agas för
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med
dlingen
ckbehan
cho
insatta
gast m öjliga
rodex är livrädd ande i m ånga fall.
. S~väl läkare som övrig sjulcvår dsperso nal mås te därför
h1hnnga s kunskap er när chock kan förvänl as vid krigsska dor och hur cho ckb ehandli ng med infusion av dextran (macr?dex) skall ges. Som ledning skall finnas uppgjor t doseru:gssch ema där det klart st~tr angivet hUJ· s tora vätskcl11angde r, som den skadade k an beräln1a s behöva för att få
av skador.
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37
36

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 hidrag till frå~an om ett läm.pligt sätt att lösa chockbehandlingen och dess organisation för marinen. Tillkomsten av
atomvapen kan komma att medföra en mycket kraftig ökning av antalet skadade , som kommer att vara i behov av
chockbehandling. Kombination av olika typer av skador så -som förblödningar, brännskador och radioaktiva strålningsskador konuner att m e dföra 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 erhåll n
resultat. I många fall kommer all behandling att vara utsildslös. Det är nödvändigt alt noggranna instruktioner för hm
chockbehandlingen skall ledas i dylika katastrofsituationer
äro utarbetade under samtidig hänsyn till de humana synpunkter, som alltid skola vara vägledande för sj ukvårdspe>·sonalen i dess arbete.

6.

?-) . :'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 uppl)_snwg om blodforlusten, då mre, icke inspektabla hlödmngar kunna fö-religga.
7.

8.

Vid . ~edÖflming av blödningens omfattning i förhålland_~ 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 framg år av tabell 1.

Tabell 1.

Bilaga A

Underarm motsvarar
överarm
»
).)
Lär
Knä
»
Underb en
»
Fot
»

INSTRUKTION FöR CHOCKBEHANDLING.

1.

Den mängd blod , som normalt finnes i kroppen, blo dvolymen, uppgår hos en 70 kgs man till c:a 5 liter, motsvarande 70- 80 ccjkg kroppsvikt.
2. Den blodförlust, som orsakas av en skada, uppträder
dels momentant i samband med skadan, dels under d et
fortsatta förloppet under flera timmars tid.
3. Det finns ett direld samband mellan storleken av bioflförlusten vid en skada och utvecklingen av chock.
L Om blodvolymen på grund av blödning minskas till 80
% och därunder kan chock uppträda eller förväntas inom de närmaste 12 timmarna.
5. Sårets lokalisation och storlek jämte blodcirkulationen<>
tiUstånd kan ge värdefulla upplysningar om blodfö rlustens omfattning. Av dessa faktorer är sårets lokalisation och storlek dc viktigaste för bedömningen av b ehovet av chockbehandling; blodcirkulationens tillstånd
är till en del beroende på tidpunkten efter skadan.

r:rånsett skallskador, där speciella förhållanden för eligga, kan såren vara lokaliserade till extremiteterna,
bröst och bukhålan.

9.

2- 3 händer
2-3
»
.. ..

10- 12
2- -:~

-L- 5

2-3

»
»
»
»

Den beräkna de blodförlus ten m ed hänsyn till sfrrcts
storlek framgår av tabell 2.
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13.

Tabell 2.
Små sår < l hand beräkn as medfö ra en blodfö rlust
av 500- 1000 cc motsva rande 10- 20 7o redukt ion
av blodvo lymen.
Måttl. stora sår motsva rande 1- 3 händer beräkn as
medfö ra en blodfö rlust av 1000- 2000 cc motsva rande 20--40 % redukt ion av blodvo lymen.
Större sår motsva rande 3- 5 händer beräkn as medföra en blodfö rlust > 2000 cc motsva rande > 40
7o r eduktio n av blodvo lymen.
Mycke t stora sår motsva rande > 5 händer medfö ra
en blodfö rlust > 2600 cc motsva rande > 50 %
redukt ion av blodvo lymen.

10. På grund av blodfö rlusten vid en sårska da uppträ der
rubbni ngar i blodcir kulatio nen vilka ge typiska symtom, som kuna tjäna tillledn ing vid bedöm ning av blodfödusl ens storlek .
11. Den viktiga ste unders ökning en i detta hänsee nde är
mätnin g av blodtry cket, men även ansikte ts färg, händernas och fö.Uern as temper atur och pulsen s hastigl1 e t
äro av ett visst värde.
12. Följan de schema i tabell 3 visar de vanliga ste kombin ationern a i detta hänsee nde.

1-!.

15.

16.

17.

18.

Tabell 3.

l Normala
Ansiktet s färg

förhållan den

l Börjande chock l Utbildad
blek

»god"

chock

blek
Kalla händer
och fötter

Hudtemp eratur

Varma händer och
fötter

Kalla händer
och fötter

Pulsens hasti g'
het

70-100 slag/min

> 100 slaglmin > 100 slag /min

Blodtryc k
Blodvoly mens
storlek

normalt

normalt
minst 90 °/o
l =normalvä
rdet

av

1 70- 80 °/o av
normalvä rdet

19.

< 100mm/ H g
70 °/o av
l<
normalvä rdet

20.

Vid mycke t uttalad blodfö rlust är pulsen mycke t snabb
(140 slag eller merj min.) eller ej kännba r samtid igt
som blodtry cket är under 70 mm Hg. Blodvo lymen är
då minska d till Jnins.t 60 % av norma la värdet.
i
Bröst~ och bukska da uppvis a likaled es rubbni ngar
bukVid
.
symtom
mnda
ovannä
blodCi rkulati onen med
skador tillkom ma ofta kräkni ngar och vid bröstsk ador
andnin gssvåri gheter.
Fallen skola bedöm as som chocka de.
Chockb ehandl ing skall givas i de fall chock förelig ger
eller kan förvän tas uppträ da på grund av skadan s omfattnin g och lokalis ation.
Chockb ehandl ingens ändam ål är dels att rädda livet på
den skadad e, dels att göra honom transpo rtabel. Inom
kustflo ttan är sjuktra nsport erna organi serade så att den
skadad e i regel inom 6- 8 timma r efter skadan skall
befinn a sig på bakre sjukvå rdsform ation i land, där
ytterlig are chockb ehandl ing kan givas.
Chock kan förvän tas uppträ da i de fall blodvo lym är
reduce rad till 80 % eller därund er av norma la värdet.
Sårets storlek ger vid bedöm ning bättre upplys ning an
blodcir kulatio nens tillstån d.
~-råns.e tt all.män na åtgärd er av smärtli ndring , förban d slaggnm g, stilland e av blödni ngar och tillförs el av värme
i form av varm dryck och skydda nde filtar ingåen de i
de 5 V :na (värme , vila, vatten, ventila tion och varsam het) är chockb ehandl ingen basera d på intrave nös (i. v.)
tillförs el av i första hand Macrod ex, i andra hand blod .
D:-n i. v. vät!Sket illförse ln avser att om möjlig t å terstalla den skadad es blodvo lym till minst 90 % av nor malvär det.
F?ljan de doserin gssche ma avser att tjäna som lednin.cr
""
VId den i.v. tillförs eln vid chock.
o;c.
20
a) Om blodvo lym beräkn as vara minska d med
= 1000 cc, giv 1000 cc Macrod ex.
b) Om blodvo lym beräkn as. vara minska d med 40 %
500 cc blod.
= 2000 cc, giv 1500 cc Macrod ex
c) Om blodvo lym beräkn as vara minska d med 50 %
= 2500 cc, giv 1500 cc Macrod ex 1000 cc blod.

+
+
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d) Om blodvolym beräknas vara minskad med 60 ~lc
2000 cc blod.
= 3000 cc, giv 1000 cc l\'Iacrodex
Om den skadade tillhörande grupp d ej förbättras a v
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 transport, 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, ka n
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 finnes risk att chocken ej häves i tid. Som framh å lles i
av Försvarets sjukvårdsstyrelse utgivna råd och anvisningar 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 BRÄNNSKADEBE HANDLING.

Vid en brännskada uppträd er svullnad av det brända
området, som beror på en vätskeförlust från blodet till
det brända området. Denna vätskefödust börjar omedelbart 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, d esto större
blir vätskeförlusten från blodet och den därav följan de
minskningen av blodvolymen.
4. stodeken av den brända ytan bestämmer i regel hur uvida en brännskada är livsfarlig eller ej, d. v. s. o nl
chock kan förväntas uppträda.

1.

5.

6.

7.

8.
9.

Vid bedömning av brännskadans storlek i förhållande
till h ela kroppsytan skall man räkn a med a l t hela insidan av den skadades hand motsvarar 1 procent uv
kroppsytan.
Alla brandskador på 10 ~~~ kroppsyta och däröver löp a
risk att råka i chock och böra därför ha chockbehandling.
Brännskador i andningsorganen (munhåla, svalg, luftstrupe) 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.
Om brännskadorna äro fören ade med andra skador, som
t. ex. skottskador, ökas risken för chock.
Vid omhändertagande t av en akut brännskada skall d <:- n
behandland e personalen, så snart elden i kläderna
släckts och brinnande eller glödande klädespersedlar
avlägsnats från de skadade, beräkna brännytans storlek.

Mindre brännskador på omkring 1 7c ay kroppsytan
liksom brännskador på händerna behandlas med täc-·
kand e 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
öpp et utan förband:
11. övriga brännskador under 10 (X erhålla skyddande förband utan salva i avvaktan på evakuering. Förbandel
avses avtagas snarast på bakre sjukvårdsformatio n.
12. Brännskador på 10 'J_ och däröver erhålla snarast
chockbehandling enligt i m.om. 14 angivna principer
med intravenös tillförsel av Macrodex. Chockbehandlingen har prioritet i förhållande till förbandsläggning en och skall insättas snarast möjligt, även om den skadad e icke uppvisar de vanliga tecknen på chock.
13. Lokalbehandlinge n av brännsår av denna utbredning
skall endast omfatta täckande förhand . I regel skola
såren icke rentvättas, när förbandet pålägges. Brännbli'tsor skola ej öppnas. Behandla chocken först och lå t
förbandsläggning en komma i andra hand. Chockbehandlingen är livräddande, ej förbandsläggning en.

10.
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Den intravenösa chockbehand lingen skall baseras pa
Macrodex och givas efter följ ande schema:
11/ 2 cc Macrodex gives per kg kroppsvikt och per brännyte -procent under de första 24 timmarna, och halv a
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 eräknas. kunna evakueras från fartyget, skall 1h av den
för de första 24 timmarna beräknade mängden Maerorlex ges ombord före evakueringen , i det här nämnd a
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 vätsketillförs eln vara av betydligt mmdre
omfattning på grund av riskerna för andningssvår igheter, orsakade av svullnad.
17. Smärtlindrin g ges i form av lfz- 1 cg Mor fin intravenöst
(om möjligt) samt som lugnande medel l tablett Hynofen eller annat sömnmedel.

14.

Björköbat terierna i elden.
Fi nskt kustartilleri under Vinterkriget 1939-40.
Av PER-OLOF EKMAN.

Björkö (finska Koivisto) var sedan urminnes tider en av
de viktigaste handelsplatse rna i östra delen .av Finska viken,
men dess betydelse gick efter hand tillbaka till förmån för
den kring Viborgs sloU uppväxande nya staden, som 'isynn erhet under orostider kunde erbjuda köpmännen skydd. I
finsic krigshistoria förekommer namnet Björköarna redan
år 1555 under Gust af V asas ryska krig i samband med svensk a flottans färd från Viborgsviken till Nevan. Under Stoi·a
n ordiska kriget härjade en aveleJning ur tsar Peters nyskap ade flotta i maj 1708 i Björk6sundet , av svenskarna nyttjat
som ankarplats. Genom freden i Nystad 1721 blev Ryssland
h erre över Björköområd et. Nästa gång Björkö omtalas i
k rigshistorien var under Gustaf III:s tid, vid svenska flottans 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 överhögh et och vidpass hundra år senare fick området åter militär
betydelse, denna gång som plats för kustbefästnin gar. Efter
n ederlaget i japanska kriget 1904- 05, där praktiskt taget
h ela östersjöflotta n gick förlorad, börjad e ryssarna för sm
h uvudstads skydd anlägga en länk av kustbatterier längs
bägge stränderna av Kronstadtbuk ten, varvid också Karelska 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.
Huvudställnin gen anlades sedermera i vikens smalaste del
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Porkka la-Reva l och kallades 19U Peter den Stores sjöfäsining. Hela det väldiga fäs t_nings_systen~_et blev aldrig -~·u lll
färd igt, arbeten a pågick v1ss~rhgen annn ,;mder . fors ta
världsk riget, men när revoluh onen kom 191 l, o a:stann a <le
de. Under Finland s. frihetsk rig 1918 togs alla de a fmskt om -råde anlagda kustbat terierna av de vita styrkorn a och hel a
elen omfatta nde materie len tillerkän des sederme ra Finland
genom freden i Dorpat 19,:W. Vid blockad en av_ Kronsta d lbukten 1919 använde brittern a Björkö ~som operabo nsbas och
härifrån utgick bl a den framgån gsrika mtb-att acken den
18 aug mot Lfartyg i Kronsta dis hamn. Däre~~er fö~~de en 20årig fredspe riod i Björkös historia , som ~~orst ~osten 1930
..
avbröts av det sovjetry ska anfallet mot l' mland. .
lage
ska
strateg1
och
ka
eografis
militärg
mrådets
Björköo
var tämlige n enaståen de. A vs tåndet till fienden s flottbas e r
i Krons.ta dt- och Lugabu kten var blott c:a 80 km, det rysk a
flvgets baser i norra Rysslan d låg inom en radie av 200 km ,
d~t grova kustarti lleriet vid Krasnaj a G orka å södra s~~· anden beräkna des under vissa förutsät tningar kunna belagga
område t med sin eld. En överras kande landstig ning, skyddad
av flotta och flyg, var genomf örbar ö:.rer d_~t s~nala farvatt:
net utanför. Fienden tycktes, ha goda forntsat tmngar att m eu
sin överma kt nedkäm pa därvara nde batteri,e r. Dessa var
helt och hållet hänvisa de till sig själva, något underst öd av
det fåta liga finska flyget eller den obetydlig~ flottan km~d e
de knappas .t räkna med - ej ens för s.panmg s- eller sakringsup pdrag.
Inom det finska kustförs varet hade Björköo mrådet en syPnerligen viktig mission att fylla. De 1~erm_~ne~1ta kustfor~ ~n
härstäd es bildade den omedel bara fortsattm ngen av fo rsvarsstä llningar na på Karelsk a näset, de skyeldad e arn1.eus
högra flank samtidi gt som de spärrad e inloppe t till det som
bas för lätta sjöstrid skrafter lämplig a Björkös unclet. Ne dkämpan det av deras artilleri med åtföljan de landstig ning
och ockupat ion av fiendest yrkor hade förr eller senare b ctvtt landfro ntens samman brott :Hminst one å västra Näsel.
Ett av villkore n för att fronten höll var, att Björköb atter ierna höll.
Den kuststrä cka, som omfatta de havsflan ken av Näsels
arme, gick hösten Hl39 under beteckn ingen Viborgs avsni tt:
Till avsnitte t hänförd es batterie rna i Björköo mrådet och J
Viborgs viken jämte de infanter istyrkor , som underställt~
dessa som förstärk ningar. Stomme n i avsnitte ts kustarti lleri
utgjorde s av det fredstid a andra Kustart illerireg emen te t
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(förlc RT 2 - - Rannild w Tykislö rykmen tti 2), vars mångåricre komme ndör överste Lvvtine n under kriget jämväl vnr
avs~1/ittets :komm.e ndör. För~~arsområdet kring Björkö benä m ndes Björkö unelerav snitt och dess besättni ng utgjorde s
av RT 2:s II. sektion, vars komme ndör major Kesäma a även
hade övertag it ledning en av detta underav_ snitt. Ht!v~ldforte~
härstäde s utgjorde s av Saarenp ää b_atten e t på Kol\r usam~J
(Björkö ), uppställ d l 1920 (ursprun gligen L1 s,t 25-! mm.). Pa
an dra siclan Björkös undet låg p å fastland sstrande n Humaljoki fort ett arv från rvska tiden. Den tredje länken i kedjan
av batte~·ier var Tinrins aari, vars kanone r uppmon terades
delvis först under själva kriget. Fortens huvuda rtilleri komplettera des av lätta pjäser för luft- och närförsv ar. A v inf anteri hade underav snittet att tillgå en bataljon och ett avdelt kulspru lekompa ni. Kustfor tens f a sta hes tyc.kning vin tern 1939-4 0 framgår av följande :
Fort Saarenp ää - Chef kapten Mieltine n.
6 st 254 mm (Dmlac her). Batteric hef löjtnant Kytöpur o.
2 st 152 mm (Canet) . Batteric hef fänrik Holma (fr. jan 40)
löj tnant Pesonen . 5 st lätta troppar .
Fort Humalj oki - Chef kapten Häyrine n.
2 st 152 mm (Canet) . Batteric hef löjtnant Solamo. 4 st
152 mm (M). Batteric hef fänrik Tuomel a. 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],e verna 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 narliggande 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 d e
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
gran ,~::-. för tidigt , tv
" redan sannna dag~ skedde de forsta
b
d
.
kränkningarna. Tre främ.m ande bombplan uppen ara c .. s1g
över Saarenpää och möttes av resultatlös kulspruteeld. N as t a
dag spanade flyget över Tiuri·s aari, 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~grepp e ~
mot Finland till lands, sjöss och i luften. Strax efter kl G
ingick meddelandet, att ryssarna överskridit gränsen. OKm.lOnerna 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 öppnade de svåra batte1·ierna å Kronstadt eld mot bevakningsstationerna 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.l tal:
Några tiotal bomber fälldes över fortet, men de hamnade 1
sjön eller å strandremsan. Som väl var, ty man var illa r u stad mot luftangrepp. Några skyddsrum fanns överhuvudtaget inte, blott ett antal splitterskydd hade man kunn a t
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gräva och de erbjöd inget sk.ydd mot bomber. Likaså saknades bombsäkra, underjordiska ammunitionsförråd. Förråden 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 unde r
träden.
Björköarnas civilbefolkning evakuerades först efter k:.igsUtbrottet 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 evakueri ngen slutligen i skydd av snöyra m ed båtar och
pråm ar direkt till Viborgsviken s västra strand. Björköom rådets byar hade lämnats av sina bebyggare innan den rysk a
stannvågen svepte f r am över bygden; bara militä r fan n ~
kvar.
Den 2 december hade anncn i kustområdet retirerat till
Vammelsnu, beläget ca 25 km öster om Seivästö (Styrsucl d)
och kanondundre t 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 Saarenp ft[i
för all utforska farvattnen. De togs under eld och försvan n
snabbt i dimman innan det var för sent. Nästa dag utrymdes
bevakningsst ationen å Seivästö och manskapet drog sig tillbaka till fortet sedan fyrtornet sprängts.
Den första t revande skärmytsling en inträffade den 7 d ccembel". En flottiljledare av Leningrad-ty p åtföljd av 4 jagare
styrde vid 12-.tiden upp mot Saarenpää och sände ett 30-t al
granater mol stranden. Det svåra D-batteriet besvarade eld en
och efter några skott clrog sig fartygen 'tilJhaka i skydd :JY
d imb ildning. Sedan batteriels eld inställts fortsatte emelle i'tid Leningrad beskjutningen med sitt långskjutand e 130 m m artille ri, utan resultat. Följande dag siktades förbandet å te r
ute till havs, denna gång utom s.k otthåll. Istället ihågkoms
fortet med flygbomber , som föll i skogen u t an att anstä lla
skada.
LTnder tiden hade lanclfrontcn å Karelska näset förflvit als
nllt längre väst e 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 marschkolonn er, arlilleriställn ingar, knutpunkter och f örråd med 25 cm spränggnmat er. Den 13 december korsa de
frontlinjen Kuolemajärv iterrängen oc:h även Humaljoki f or!
kunde cleltaga i leken med sina 15 cm-pjäser. Kustartilleri et s
insats å detta frontavsnitt var betydande. Atl den finskn
huvudförsvar slinjen å den högra flanken så länge höll stå nd,
Yar till stor del Björköbatter iernas förtjänst.
Den 10 december sökte fienden rikta det första dråpsla ge t
mot Saarenpää. När dagen grydde "ångade" havet för för stn
gången, ett teoken på förest å ende 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

Finskt 152 mm (Canet) batteri i aktion.

Finsk 25'l mm kustpjäs.
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strandpositionerna bemannades för a~la _eventualiteter. Förmiddagen förlöpte lugnt, ingenting. 1_m sstankt rap~or~_e:·ades.
Motordånet från fiendens- flygflothl]er hade ocksa fors-t um -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 folJde 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_lgen 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, u r skiljas, som tydde på närvaron av ett stort farty~, . som langsamt förflyttade sig västvart. slagskeppets P.OSl~JOn kund e
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 sok tc
sig av ljudet att döma s~~ynds~unt uto!11.. skotthall.' Inemo l
200 svåra granater hade da slag1t ned pa on. Resultatet mo lsvarade inte ammunitionsförbrukningen. Två man stu pade,
tre sårades, några var lätt skadade av det enorma luft_~ryc 
ket. De materiella skadorna var ringa och metStadels foro rsakade av splitter. Kanonerna hade helt undgått 30-cm granaterna.
. ..
Likväl var D -batteriet tidtals ur stånd att ge. eld. P} a smaterielen 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 rkrigstida . återhålls•a mheten ifråga om anslag f?r ofor.s::rar smakten 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:ldens 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
; ed en fientlig flottavdelning. Dimma på havet. Fiende n
11
sköt med svårt artilleri under ett par timmars tid. Dån e t
av explosioner gav vid handen, att fienden led skador."
Un der de närmaste dagarna var havet tomt, varför Saarenpää och Humaljoki fortsatte beskjutandet av landmål framför fr on tlinjen vid Kuolemajärvi. Isynnerhet Humaljokis lmnoner var i verksamhet så gott som dygnet runt. Saarenpääs
D-batteri insattes endast mot särskilt lönande mål, såsom
anhopningar av stridsvagnar, fältartilleri, amnmnitionsupplag o dyl. Beskjutningen av Kuolernajärvi kyrkby var särskilt
framgångsrik.
Den 14 december uppenbarade sig ett jagarförband bestående av ett dussin fartyg (2 Leningrad-, 3 En gels-, 7 S-typ)
utanför Saarenpää och öppnade eld utom skotthåll för batterierna. Inte heller de ryska granaterna nådde målet och i
kvällsskymningen drog sig jagarna tillbaka. Samma dag
stötte gr u ndgående kanonbåtar fram mot Kyrönniemi och
började beskjuta Muurila-näset, där finska försvarsställningar antogs befinna sig. De fördrevs av några salvor från Dbatteriet och drog sig längre söderut, varifrån de fortsatte
elden mot frontens kustpositioner. Uppmjukandel av Muurila-n äset övertogs av tungt fältartilleri, som överöste del
med granater.
De h ittills utförda luftangreppen hade varit tämligen lama, men de ökade i intensitet sedan Björköbatteriernas eldgivning 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 h öj d och träffsäkerheten var ringa. Varken personaleller 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
bomb erna missade målet. Fiendens försök att nedkämpa ett
antal vårdslöst maskerade. träkanoner var särskilt intensiva
och väck te allmän munterhet.
p ·S ~~nma dag siktades ett fartyg till sjöss med kurs rakt på
!tka n 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 vlossade batteriet 7 skott, varav ett träffade akterdäck. Men främ1ingen stoppade inte, utan girade ut t}ll h avs
avgivande SOS-signaler. På förnyat anrop svarade ~ng_arer 1
"förstår inte" och ökade farten. Nu trodde man s1g Igellkänna otydliga norska nationalitetsmärken och lä~ Inålct
löpa. Påföljande morgon låg ångaren till ankars :1d Sel tskär, varifrån den under dagens lopp försvann ur s1kte. Dngen 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 bemann a
kanonerna.
När dagen grydde siktades flere m_örka punlcte.r vid ho~.·isonten 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 arandra följande vågor och släppte bomber av alla storlekar
över ön. Eskorterande jaktplan besköt batterier, mansk ap
och byggnader utan uppehåll. Flyganfallen på~ick ~ela f örrniddanen och riktade sig främst mot D -battenet. 1 rots det
oavbnrtna bombardemanget, som plöjde upp terrängen, u n dgick 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 uett svnli<J i svdost: slagskeppet Oktjahrskaja Revoljutsija Oktober~cvofutionen --':. tolv 30,5 cm eldgap. Bjässen närm ade
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 agskeppet bredsidan till och öppande eld från 22 km håll. F yra
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 fastm ng
en, men innendera parlen noterade träffar. Flygbombardemanget 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 marken, var detta ingenting jämfört med krevaden av 30,5-cm
g~an a t erna. Där en dylik tog mark revs stora träd upp med
rotter och allt insveptes i eld, rök och grus. Marken skalv
som un der jordbävning, explosionen framkallade ett orkan~rtat vin ddrag, som tidtals bortsopade folket från pjäserna
l ..de öp pna 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 krossae~ 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 manl apet mga forluster. Blott fem man sarades och några förorade 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 d e överlevande sårade. Ur ·d e tta inferno kunde blo tt
ett f å tal klara sig h elskinn a d e 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 åfrestningarn a, kananeorna blev en ef [e ,.
en obrukb ara och tv angs inställa elden . Bradskande rep a n 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
fort et där endast en pjäs kl 1400 var 1 aktwn. Fran ~1 a ra
håll ;vlossade Oktj abrskaj a Re~olj utsij a. deJ~ en~ ~red~:_dan
efter den an dra medan flygel g1ck hattenet m pa liv et I II'Hll
sitt hålL Trots detta visade m ekaniker och frivil~igt m a nskap verkligt dödsförakt och bemäst~_ade si tuationen. Kl
1A-20 var f yrans pjäs åter i skick och sko~ utan avb rott Ko,rl
därpå föll trean in i. kan_onaden. F~!.n m.muter sen are an sag
ryssarna tydligen stlu ahonen_ alltfor nskabel, s~agskep p et
inställde elden och drog sig tillbaka utom skotthalL Skymningen började falla och snar t bre dde sig vin ternatten s n Hirk er över ha vet.
På kvällen kunde man taga spåren av bombardema ngel i
skärskådande . Synen va r föga uppbygglig. Slwgen runtom
pjäsvärnen var flerstädes uppryckt med rötterna eller ..(.le
tjocka stammarna avskurna av splitter . Mark.en var upp lo]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 ammunitions källare nyttjade som logement hade r asat ihop. Kablar, luftledningar , skenor var slyekade i st umpar. Men kanon erna stod kvar.
Saarenpää h ade mo lstått den förs ta stålorkanen utan all
förlora en enda man. Ammunitions förbrukninge n 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 områ dc 11~
Med oproportione rligt ringa eld hade fmna rn a s_?-h~ncla Ltl.
bakavisat fiend ens försök att utradera det besvarliga lu~s t
batleriet. Det var alltjämt istånd att hindra r yssarna få fo,lfäste 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 observ erats fran en __ beval~
ningspost, men. u~)pgiflen kunde inte kontroll eras. I-Iogkv:~~
terels konuuumk c av den 19 december meddelade helt l ak
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var 18/ 12 inbegripna i
1iskt: "Ku s tbatterierna på Björkö
_~~r".
fl~_gslriclskraf
och
sjö~1 äftig strid med fiendens.
Uneler natten kryssade .l agar e utanfor Saar enpaa, ett tecken p å att fortsättning skull e_ följ~. Tro_ts elen påfi: es l an~ic
dagen kund e 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 t er skull e var a stridsberett när dagen grydde.
Avsnittets kommendör, överste Lyytinen, anlände under natten till Saarenpää för all sätta sig in i situ ationen. Vid r ådplägning 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 d e t avgörande ögonbli cket insätta hela batteriet
Som vänlat var kom flyget elen 19 december str ax på
morgonen. Dagens angrepp mot Saarenpää utförd es i stora
drag enligt tidigare schema : kl, 0900-12~0 f_lyganfall med
bomb- och jaktp lan, kl 1200~1300 besk]ulnmg m e d slagskepp och som avslutning å ter flyg intill mörkrets inbrott.
Väderleksförh ållandena var gynns amma, .svag vind med väx land e molnighet och tidvis klart Flygel kom i på varandra
följand e vågor, först jaktplan i låganfall och därpå bombförb and p å 3--!.000 m höj el. Å ter spelade kulsprutor och regnade bomher av alla slag över batteriområd et Luftvärnet
noterad e t räffar och 2 plan r apporterad es ha störtat i havet
Me dan uppmjukning en per flyg pågick, saml.acles flotten -hetern a för aktion. Redan p å morgonen uppenbarade sig 3
äldre jagare av Engels-typ utanför Saarenpää och kl 1120
s~k tacl es ett slagskepp utanför Sjep elev.sk i, samtidigt som
4 j ag are (1 Leningrad, l Grosnyi, 2 E n gels) och ett t<iotal
mindre fartyg koncentrerad es till området Sjepelevski- Seitskär. Silhuelten var olik gårdagens: denna gång skickades
slagskepp et Marat i elden. Grupperingen för strid var följande: de mod erna j agarn a passerade linj en Saarenpää- Seitskär 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 luftangreppe n och Marat fick ordet. Hon
a~lossacle kl 1155 två "uppvärmnin gssalv or" och närmad e
s1g allt j ä m t
När for tets avstå ndsmätare visade 22,4 k m kl 1225 blixtrade d et till och en första fyra granaters verkningssa lv a l andade m ellan eldl e dnin gstornet och pjäs nr 5. Avstånd et var
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xakt och efter korrigering i sidled fö ljde 1-! .salvor lätt på

~arand ra. Elden var noggrannare än föregående dag och all)l
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salvor na grupperade sig kring D-batteriet och tornet, som
tydligen tjänade som hållpunkt. Det var som om en jot·åbävning gått fram : 1na:rken tycktes rämna, jord, stenar, grus,
träd yrde omkring, tornet skakade och svajade. Halvmeterlånga skärvor rev stora stycken ur betongväggarna och kapad e 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. Slagskep pet girade närmare kl 1213, det hade då avgivit 34 välrik tade salvor, ,s om alla träffat terrängen kring eldledningstorn et samt pjäserna nr 2 och 4. Träffsäkerheten hörjade gå
på n erverna och batteriet löpte fara alt förstöras. Då avstån det 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
vänd e u tåt havs ökande farlen för att leonuna utom skotthåll. 25 cm granaterna följde henne på vägen och blott obetydliga avvikelser i sidled hindrade batteriet från att notera
träffa r under stridens sista minuter. Ytterligare en trodde
sig b ev akni n gsstationerna dock ha ohserverat. Kanonbåten
utanför Seivästö sökte betäcka reträtten, avancer ade och
öppnade eld med sitt långskjutande artilleri. De flesta salvorn a blev dock korta och fartyget fördrevs slutligen av Cbatteriet, 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 manskapsforlust ern a var otroligt små : 1 död, 3 sårade. Detta låter
som e tt u n der, när man besinnar, att största delen av besättningen stod under bar h immel och vid behov endast kunde
tY, sig till primitiva splitterskydd. Av brutna förbindelser var,
lrksom f öregående dag, de kännbaraste skad or bombardcmanget åsamkat. Skogen var i det närmaste nedmejad, m.arken uppfylld av kra trar och runt eldledningstornet verkade
de.n som u pplöjd 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 SaarenPaa by. I skymningen företog avsnittskommendören åtföljd
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av sina närmaste män en inspektion s·r ond, varvid han av.
tackade manskapet för dess insats.
Batt eriels eldgivning visade sig taktiskt riktig. Fiencle 11
nödgades efter blott en halv timmes beskjutnin g läm n a
stridsom rå det efler att ha avgett -!2 salvor om 160- 200 svåea
granater. Föregåend e dag fortgick kanonaden under tred ub.
h elt så lå ng tid. D-batteriet förbrukade 35 granater. Åtel'
h ade Björkö ridit ut stormen. Ryska flottans offensiv h ad e
kulminerat , dess b åda slagskepp hade inte lyckats utplåna
kustförsva ret, d et s to d orubbligt kvar som armens fl an kskydd. Den 18 och 19 d ecember 1939 var minnesvär da da.
gai· för skeppen --- en av de f å gånger deras svåra artilleri
på allvar insatts i strid ute till havs. Det finska högkvarte ri'[
konstatera de i sin rapport av den 20 december helt k orl :
"Fiendens häftiga v e rksamhet med sjö- och flygstridsk ra ft er
återupptog s 19/ 12 mot kustbatteri e rna på Björkö".
Efter sina misslyckad e försök alt betvinga befästniag am a
från sjösidan gav den ryska krigslednin gen flygvapnet i up pdrag att nedkämpa denna för landfronte n så irritera n de
faktor. Under senare hälften av decemb er blev så batterier na
i flera repriser utsatta för de häftigaste bombardem ang, m en
klarade .s ig med rin ga skador och förluster.
Redan p ft morgonen d en 20 var flyget i farten och återkom
r egelbundet under d e närnuste dagarna . Bombarde mangen
utfördes i repriser från morgon till kväll av grupp er omfattande 3- 9 plan, som vräkte ned hundratals spräng- och
brandbom ber över Björkö köping, Tiurinsaar i, Humalj oki
oc:h framförall t Saarenpää . På julaftonsda gen 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 fortsatt e "julklapps utdelninge n" från skyn
enligt gammalt recept. Till t ack sköt Humaljoki luftv ärn
ned ett bombpl an, som fattade eld och exploderad e i luften.
Trafiken var livlig h ela dagen, ine nwt 300 plan och ma ssor
av bomber. Flottan lvstc med sin frånvaro, endast två m inexplosione r iakttogs lång t 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. Bombarde mange t
kulminera de vid 18-tiden, d å ett 100-tal plan d å nade fr a ll1
över ön. Bomberna hamnade i skogen eller i sjön.
Trots d et upprepade två veckors bombardem anget yn r
Björköbatt erierna fullt aktionsong liga när det ny a året Hl tO
gick in. Förutom den tidigare havererade 6:an vid D-b atteriet, var alla pjäser i skick. Kablar, ledningar och den sm al-
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sp år iga järnvägen fick däre1not oavbrutet repareras. Bostadsfrågan var svår att lösa. Redan slagskeppe ns eld hade
förstört två som logenlent nyttjade ammunitio nsförråd, en
f]yghomb raserade det tredje. Kasernern a var likaså trasig:J,
trähusen alltför riskabla boningar, varför man fick nöj a sig
m ed tält och tillfälliga skyddsrum . P å humöret var det därem ot inget fel, trots kö.l d och umbärande n.
Den 1 januari hörjade m ed ett lamt bombardem ang, men
kl 1325 närmade sig ett av slagskeppe n åter Sa-arenpää och
öpp nad e eld. Sikten var dålig och fartyg e t kunde ej identifi er as. D å målet ':ar nästan osynligt och avståndet för stort ,
b esvarac~.e s elden 1.eke. Efter att ha avskjutit några tiotal salvor, avlag:snade s1g fartyget för att icke mera återkomma .
En del granater föU i närheten av C-batteriet , förstö r d e elt
utrymt ammun itionsförrå d och sårade tv å man .
F1:ån fastla~1det kom någr a 12 em gran a ler vinande, synb arligen avskJutna på måfå, men de gav en föranina om vad
därifrån se1~.are kunc~ e väntas. Kust~rtilleriet fick <'>göra sit~
b ere~t att forsvara sig mot denna nya ryska aktionsform ,
besk Jutning från tungt fältartilleri .
Under natten utbröt en h å rd västlig storm, som förhindrad e all flygverksa mhet. L å ngt ute till havs siktades ett av
jagare bevakat slagskepp, som försvann i snöyran pil sydostlig kurs. Men från landfronte n öppnade fältbatterie t tran
f? regående dag kl 1400 trumeld mot Saarenpää . KoncentratiOnen varade i 25 min under vilken tid inemot 1.000 gran ater hamnade m ellan C-batteriet och kasernen inom ett 200
m stort område, som fullständig t plöjdes upp. Avståndet till
b a tteriet beräknade s till ca 18 km, varför elden var välriktad om också resultatlö·s.
.. Snöyran fortfor ännu den 3 januari intill middag. När
vadret klarnat observerad es ca 7 km utanför Saarenpää en
rysk till isbrytare förstärkt bogserb å t, som kört fast i isen
och gjorde fruktlösa försök att komma loss. Från C-batte .
riet avsköts några skott, varpå besättning en lämnade båten
och i språngmar sch satle av mot Seitskär. En patrull sändes
ut på isen för att taga fartyget i besittning, men innan denna
h ann fram, återvände en av ryssarna ombord, stannade där
några minuter och skyndade därpå efter de andra. När pat~ul1en kom tillstädes observerad es, att båten befann sig i
SJUnkande tillstånd , bottenvent ilerna hade öppnats. En del
utru stn ing bärgades, såsom en radio, pälsar, filtstövlar och
Vodkaflask or. Ett försök att med Sj S Goliat avancera genom
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packisen till bogseraren miss.lyckades och denna sjönk u nder natte~1s lopp. Besättningen var spårlöst försvunnen, de n
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 ,ö vervaka, 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 desant e r
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 d en
30 decem])er. Då infångades den första spionen, som natt etid 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 anuar i
~1aklade~ ?n tren~anna -p.at~·u~l son~ sökte smyga sig in :ö ve 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 luften företog ryssarna inte.
Befäs tnings- och byggnadsarbetena fortsatte under vintern .
arbeten, som. borde ha gjorts redan under fr edstid, men r ö r
vilka .anslag ej beviljats. Meningen var att få logement, stridscentraler, verkstäder, förbandsplatser ned i jorden und c i·
betongskydd . Arbetet försvårades av den exceptionellt
stränga kölden minus. 30°---!0° C och d en 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 d el
utgJorde en alltför god hållpunkt för fi endens eldledning.
Det behövdes ej mera, då D -batteriet endast besköt mål C1
fastlandet och egna observatörer fa n ns å landfronten.
Den 9 januari öppnade ett ryskt fältbatteri åter eld denn a
gång mot I-Iumaljoki fort. Man lyckades fastsl å dess iwordi -

ater och D-batteriet tystade med några effektiva eldstötaJ'
detta fjärrh alteri. Men nya dök upp efterhand och beskjutningen 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 bservalörernas rapporter om att allvarliga förluser ·tillfogats
kolonner, förrådsom råden, fällba l le rier, truppkuncen lr~tw11er 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 brandbom])er invid Björkö köping belägna stora trävaruupplag
som nedbrann . Bomber och bränder förvandlade småningom
köpingen till en ruinhög. Saarenpää luftvärn, som förstä~kts
n edsköt dagen därpå tvenne bombplan. Vädret försämrade~
å ter och flygverksamheten avtog. De sista januaridagarna
förl öpte lugnt utan nämnvärda bombardemang. Efter ett
mindre sådant nödlandade ett plan å isen utanför Tiur·insaari, 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 uoterade D-batteriet troligen en fullträff i ett ammunilionsupp.~ ag, ty en häftig explosion hördes och kvitteringshattenet
erkande mottagandet med några salvor.
F ebruari gid~ in me(~ hä.~tiga artilleri- och flygbombardemang. :ru~1ga falthaltener oste granater över Saarenpää och
Humal.Jolo, utan resultat. Väster om Tiurinsaari hördes surre~ av molorslädar oeh beredskapen skärptes. Den 2 februan kl 1L100 fick C-batteriet å Saarenpää över sig en vålelsam eldkoncentration från flera långskjutande batterier. Elden var noggrann och täckte området med en enda sam.manh ängande störtskur. Beskjutningen varade en halv limm 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 Saarenp aa fran luften och fastlandet å ter in. Skador eller manskapsförluster inträffade inte, trots att jaktplan oavbrutet
;ntastadc k~n?.nserviserna,. som m:dei'höll elden mot landf~ont en. 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 vanliga re
insättandel av störtbombare betydde större träffsäkerhet. E 1~
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 närmissar 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 landfrontens högra flank på Muurila-näset inleddes den 11 febru ari
med utnyttjande av det disiga vädret. På morgonen helad es
Saarenpää med snabbeld från fältbatterier och vid 9-ticl cn
rapporterades en 2.000 man st ark avdelning vara i antågan de
över isen mot Humaljoki. När M-batteriet öppnade eld så gs
ryssarna i 30- 10 mans grupper taga betäckning i packi'sbanclet. 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 fr an
sina ställningar på isen utanför Humaljoki. Natten förfl öt
lugnt och på nwrgonen gick stridspatruller ut för att f ördriva eventuella i packisen kvarvarande ryssar. ställnin g··
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 v ar
avvärjt denna gång.
Det upprepades redan elen 13 februari. Vädret var ka llt
och klart och redan på morgonen var flyget i farten m ot
Saarenpää och Humaljoki, något senare följt av fältbatter iern~s eldstötar. Kort före kl 1000 iakttogs. stora truppstyrkor
på Isen utanför Kyrönniemi. De å tföljdes av ett tiotal stri d.~ 
vagnar och avancerade nwt Muurila. Humaljoki och Saarenpää C-batterier öppnade eld mot de mörka massorna p a
Isen, som utan att bekymmra sig om förlusterna ryckte fra m.
Tre stridsvagnar förstördes, de övriga sökte genom und anmanövrer undgå elden, men sedan ytterligare en strukit m ed,
stannade resten och manskapet lämade dem hals över huvu o.
Trots itensiv eld trängde massorna på och n å dde Muuril ustranden 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 sårade. 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
ha tterierna
50 m fl yg och fältartilleri sökte hålla de finska
uere. Å Saarenpää träffades en av C-pjäserna, ammunitionen
invid exploderade, men manskapet klarade sig återigen. Humalj oki kommandoplats fick en fullträff, men taket höll.
Däremot krossades kraftcentralen, varvid 4 man rlödades.
Jaktpl anen surrade som ilskna getingar över fortet antastande kanoniärerna. Luftvärnet sköt ned ett, från Saarenpää 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 infanteriet. Trots att artillerielden rev gapande l uckor i angriparnas 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 automatvapen 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 :förs 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 d em driva de dödsföraktande
ryssarna tillbaka.
Nästa dag sågs ryssarna i sina ställningar ute på isen, m en
som diob för försvararna
attackerna uteblev. Till all lycka
. '
.
ll d
a . e av trötthet efter fem dagars strider, luftangrepp och
al'h Heriheskjutning. 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 flanksky ddet uppr ätthölls effektiv t av Björkii
kustartilleri.
Vid samma tid lyckades ryssarna emellertid göra ett ö d es.
digert inbr ott i den fin s.k a för svarslinje:~ å ~_,ähc~ e av s1~i l l
i r iktningen Yiborg, där terrän gen var lamphg for anv an.
dandet a\ , stridsvagn ar och den 15 feb r 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 retrattord ern
och p å natten Björkö unders~1i u. samma or.d er:. vilke~: he~
ty dde u p pgivandet av H umalJok~ fo r t. ~etrat~v agen for I.l ~
12 gick öv er 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 forbanden hindrades avskära reträttviigen over BJorkosundet.
Fiendens fältartilleri, som hämtats närmare, sökte förgä ves
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
Tiu r 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, tillfölj d av omstä ndigh etern n
tvan gs ge eld mot land i rakt mots:=ttt riktning. De öppna
pjäsvärnen var osky ddade , men slq utsektor erna var obegränsa d e. Hnmaljoki Canet-batteri sköt sina sista skott, varpå de två pjäserna jämte utr ustning nedmoterades och lastades 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 up p~
givits av armeförhanden. Hy ssarna hade passerat Makslahll
och var p å väg norrut m ot Viborgsviken med stora styrkor.
Frå n tornet å Saarenpää så gs trupper på Inarsch mot Humaljoki. De togs under eld från ön och kvarvarande M-ba ~
teri å Humaljoki med an Makslahti hesköts från Tiurins aan.
Näs t a natt uppenbarade sig fienden på isen utanför Saar enpää . Kl -0350 hörde en palrull, som framskjutits ca J
km fr å n C-batteriet, misstänkta ljud u r mörkret och strandförsvaret al armerades. 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 förny at försök i kompanistyrka råkade finnarna åter ut fö r livlig eld
från automatvapen oah tvangs retirera med förlust av en
m an. Hyssarna låg i ställning i p ackisbandet och kunde ej
för drivas därifrån utan artilleri. När morgonen grydde öp pnad e C-pjäserna direkt eld mot fi enden, som uppgav sina
positioner och i oordnad flock skyndade bort medför an de
stupade oc.h sårade. Patruller, som därefter genomsökte
packiszonen tog hand om en efterlämnad så rad. Enligt dennes utsago hade anfallsstyrkan bestått av blott 200 man, som
i skydd av mörkr et beordrats taga sig i land fö r att störa
fortets ver ksamhet . Försöket upprepades ej.
På kvällen lösgjorde sig IH 12 från linjen Makslahti- Hum aljoki och därmed var kustbatteriets öde beseglat. M-batteriets sista skott avlossades med sand i eldrören , eldledningstornet sprängdes m edels minor och kort fö re midn att
drog sig kapten Häyrinen och hans mannar tillhak a över
sundet till Saarenpää, där de bildade en egen bataljon avsedd för öns närförsvar. Första bataljonen u r IH 12 följd e
sam1na väg, regementets övriga förband retirer ade norrut
mot Viborgsviken eller tog sig över sundet till Piisaari, vars
för svar anförtrotts IL bataljonen. P å kvällen den 19 febrnari antändes vad som fanns kvar av Björkö köping och när·belägna byar och de sista försvararna gick över isen till
Björköarna.
N ästa morgon hade kontakten med den framr yckande f ienden 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 avbry tande den fortsatt a rysk a fly gverksamheten för en tid . lVIen d et r iildiga snöfallet spärrad e
också v ä gar na, v ilket i hög grad fö r svårade kommunik ationerna.
P å mor gonen den 21 gjorde r y ss arn a d e första försök en
att gå över Björkösunde t. Vid 9·- tiden avancerade en ca 200
lilan stark avdelning fr å n Putns mot norra delen av P iisa ar i.
Hunnen utanför str andlinj en togs d en under eld fr å n ställningar , som hölls a v förband ur Il j iH 12 och n edgjordes
nästan helt. Endast ett f å tal lyckades under dagen s lopp
krypande t aga sig tillbaka över isen. Kl 1830 fi ck r yssarna
fotfäste något längre söderut m en fö r drevs av en verksam
eldkoncen tration f r å n D-ba tterie t. I sky mningen tillbak aslogs
ett tredj e a ngrepp från Björkö köping mot P etäj ä sa ari, m en
5
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sällade sig till kolonnen. Kursen var ställd rakt nwt Ristiniemi udde vid inloppet till Viborgsviken, en sträcka p å ca
30 km över öppen is. Männen var uttröttade av de sen a sc~
dygnens •strapatser .och sil d\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 n a t~
ten. IR 12:s eftertrupper var där inbegripna i hårda strid e r.
Morgonen grydde disig och grå. Plötsligt gav luftlarm f rå n
elen kilometerlånga kolonnens kö och denna skingrades n t
alla håll. Vädret var knappast idealiskt för flygverksamh e 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 dröjd e en
god stund innan lugnet återställdes och marschen mot Ris liniemi 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 under avsnitt ocih nya infanteriförband bildades av dess mansk ap.
Björköarnas kustartillerister deltog sedermera i de förbit trade 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 iurinsaari 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 december flyttat tyngdpunkten från sjöfronten till Karels.k a näset.
deltog artilleriet vid sidan av sin egentliga uppgift kustförsvaret i stridsverksamheten p å den närbelägna landfronten.
Därjämte var batterierna nästan oavbrutet utsatta för d en
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'llgj orde i orde ls fulla bemärkelse orubbligt sin uppgift
50 m flankskyeld åt den å Näset kämpande armen. Med sitt
delvis redan föråldrade artilleri medverkade de till att landfrontens högra flygel kunde hålla fiendens massanlopp
stången. Kustartillerielden var måhända avgörande för försvaret i Kuolemajärvi-terrängen. Isynnerhet under slutskedet av de uppehållande striderna unelerlättade spärrelden
fr ån Björköarna de egna Lrupernas återtåg. Utrymmandet
fram tvangs av läget å lanclfronten, batterierna själva förblev ända till slutet aktionsclugJiga.
Saarenpää var redan i februari 1910 en av världens 1nest
bombarderade platser. De ryska slagskeppen sände flera
hun dra 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 fastställ a, då dylika ibland formligen regnade ned under pågående 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 konstaterades, att batterierna inte iståndsatts, de var i samma
s~ic~. som finnarna lämnat dem i februari 1940. Björkö sluthga 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 komma nde navige ringsinstru ment

slUtligen vit färg. Ju högre temperat uren är desto vitare blir
färgen och desto intensiva re s~trålningen. Solen, vars ytterternperat ur är omkring 6000°, utsänder således en intensiv
radiostrål ning. Ordnar man strålning en efter våglängd erhålles ett s k elektrom agnetiskt spektrum (fig 1).

Vågläng d (cm)

Frekven s

Av KAPTEN STEN NORDLAN DE R

10 20

10 18

Gamma<
strålning

10- 6

10 16

Den mycket snabba utvecklin gen inom rad iotek niken h ar
givit astronom erna ett nytt forskning sfält, nämligen "radieastronom i". Denna forskning har redan resultera t i att d C'n
astronom iska navigatio nens stora svaghet, beroende t av· vä dret för observati onerna, delvis har kunnat elim.inera ts. Med
hjälp av s k radiosex tanter, som redan konstrue rats och utprovats i några få provexem plar, kan nämligen h öjdobser vation av solen företagas även i mulet väder. Kan man ur
provexem plaren få fram ett för konuners .iellt bruk lämpa t
instrume nt, komma förvisso astronom iska observati oner fiir
lägesbest ämning att få ökad betydelse . Då det är nödvänd ig t
att följa utvecklin gen inom detta område med s törsta uppmärksam het, synes en nännare beskrivn ing av radiosex tanten och dess teoreti~ska bakgrund vara väl motivera d.

1014

Synligt ljus

10- 4 (l mikron)

1012
······ ·· -- ······

1010
108

MHz

::{ -~ -~ -~ -~ ~ { ~ { { { { ~ ~ { ~:~

centimeter
• Kortvågig
• radio< ••
2
• st~ålning •• _ _ 10 (l meter)

106

JO

4

KHz

Teoretisk bakgrund .
Man vet numera att alla kroppar i vår ontgivnin g u tsända
strålning i form av elektrom agnetisk vågrörels e. Dett a
gäller även de kroppar som förefalla oss möPka och kalla.
En järnbit utsänder vid rUinstem peratur en svag men f nlll
mätbar radiostrå lning och glöder i vad man kan kalla "radioljus". Höjer man temperat uren, börjar järnet utstråla värm e
(infraröt t ljus), för att vid en temperat ur av ungefär 500°
börja glöda med rött sken. stegras temperat uren ytterligar e
erhåller man strålning av allt kortare våglängd er. Järn els
färg kommer att förändra s från röd tjll gul, gulvit ocll

_ _ 10- 8 (l ångström)
(l millimikron )

Långvågig
radio<
strålning

_ _ _ 106 (l k i lometer)
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Fig. l.

Elektroma gnetiskt spektrum.

Det oär.. troligt aott himlakro pparna utsända strålning av
alla vaglangd er. Pa grund av lufthavet ovan jordytan hindras huvudde len av strålning en från världsall tet att nå oss.
T_vå våglängd sområden finnas emellerti d, som medge strål~.~ng g_enom atmosfär en till jordytan, nämligen dels området
or det synliga ljuset och dels området för kortvågig radiostrålning.
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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 molekylabsorptio ne t~
Luftens molekyler hindra även kottare radiovågor än n ågr ~
milimeter att tränga genom atmosfären till jordytan, m edan
de längre vågorna, ung 20 meter och mer, reflekteras m ot
j onosfär:skiktet.
Fördelningen av strålningens intensitet vid olika tem p e.
raturer erhålles ur Planeks strålningslag:
i

2 hf3
c2 (hfj kT) - 1

1

där i = strålningskoefficient (ergj s j cm 2)
h = Planeks konstant (6,6 X 10-~ 7 ergj ,s )
f =
c =
k =
T =

].\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'e n' uppfattas hä,rvicl
1
onl ett ljud, ett brus, som alltså här,s tammar från yttre
täUor och når nwttagaren via antennen. On< antennen bortkopplas, 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 strömrörelsen, utan de äro även underkastade värmerörelse. Då denna
är regelbundet förde lad ger den upphov till fluktuationer
hos den elektriska strömmen, vilka reproduceras som ljud
i högtalaren . Radiorörens brus uppstår därigenom att antalet 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 mätningar av de från solen mottagna impul,s erna 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 förstärkes och likriktas sedan av en detektor. Den erhållna likströmskomponenten filtreras och förstärkes, varefter den påverkar ett skrivarinstrun1ent, så att resultatet kan återges
grafiskt på ett pappe1r. Principschema för en sådan radioastronomisk mottagare av enklaste konstruktion framgår &v
fig 3.
-

frekvensen i perioder/ s
ljushastigheten (3 X 10 10 cmj,s)
Boltzmann's konstant (1.37 X 10- 16 erg;oC\
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 e n
ökar, växer intensiteten hos strålningen för de olika v å glängderna, samtidigt som kurvans maximmn färskjutes mo l
allt kortare våglängder.
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Bögfrekv.
Bland.
först. -+ steg.

- - - - --

Fig. 3.

-+

Mellanfrekv.
först.
-+

Det eb
to r

-+

Filter

-+

Likströms
först.

Principschema för en radioastronomisk mottagare.
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Radiose.-r:tantens konstruktio n.
Principen för radiosexta nten överensstä mmer i stort m ec]
den förut beskrivna radioastron omiska mottagaren . Man
jämför således de från solen inkomna impulserna , med de
som alstras av en känd bruskälla, generatorn , monterad pi\.
antennaxel n. Den önskvärda variationen i de inkomman rl e
impulserna från solen, i avsikt att särskilj a solbruset fr ån
mottagaren s egenbrus, åstadkomm es genom att antenn en
sättes i en nutationsrö relse kring solens centrum. Pekar således antennens axel nwt en punkt vid sidan av solens cen trum, resulterar detta i en förändring i de från solen m ottagna impu1,s erna.
Antennenhet

1--:ll- ~--M-ot-ta_g_a_re ___.I--,.I ___L-åg~f-r.

Generator

_

-

l

l

t !
Detektor

Motor

r -

_ ___,
förstärkare

l

l

't' 't'

Detektor

l

!

Servomotor

Servomotor

't'

Fig. 4.

na bet~·akt as SOJ.?:1 Ö:'erlagrad e växelspänn ingar. Dessa jämföras ..1 de f~.s.kanshga detek~orerna med spänningen från
bruskalla_n, vilket resulterar 1 att antennen via servomotorerna innktas mot solen varvid höjd och asimut kan erhållas.
Befinner _sig således solen mitt i den kon, som bildas av
nen, överenss,t äminer brusintens iteten från so30 tennrotatw
len med densamma från bruskällan . Ingen impuls går dälför ut från servomoto rerna till höjd- och asimutmot orerna,
varför antennen står kvar i oförändrat läge inriktad mot
solens centrum (frånsett nutationsrö relsen). Vandrar däremot solen ut ur konen, kommer detta omedelbar t att markas genom förändring en i de inkomman de solimpulse rna,
jämförda med bruskällan s. Höjd- och asimutmot orerna erhålla därför sådana impulser att de vrida antennen tillbaka
till sådant läge, att orsaken till impulsförä ndringen elimineras, d v s till sådant läge att antennen ånyo pekar mot solen. Antennens inriktning ger således höjd och asimut. Des:sa

l

'f

l

't'

Höjdmotor

Asimutmotor

Principschem a för radiosextante n.

I mottagaren (fjg 4), som är avstämd för 1,9 cm våglängd,
förstärkas och likrnctas signalerna från solen. Beroende pi't
antennens läge i förhålland e till solens centrum. får m un
variatione r i den erhållna likspännin gen. Variatione rna k un-

Fig. 5.

Radiosextant .
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värden kunna direkt avläsas p å instrumentet, som dessu to n1
1nåste v a ra stabiliserat och använda artificiell horisont, VIlket ytterligare komplicerar instrumentet. (fig 5 och 6) .

Meddeland e från främmande mariner
Meddelade från Marinens Pressdetalj.

Amerikas Förenta Stat er.
Atomdrift.
Secretary of Navy Charles Thomas h ar avslö j at att planerna betr
flottan s 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.
F ig . 6.

Radiosextant monterad på fartyg .
Robotvapen.

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 för ega
byggandet av en standardserie. Instrumenten i_ en dylik sen~
behöva därför icke bli lika stora och otympliga, som. d essa
första exemplaren äro.

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 reaflygplan. EJlfektiv älven vid undangirar av målet på stor eller liten höj-i.
R egulus: mark-mark, färdig. Avses startas från ubåtar eller övervattensfartyg 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 n das 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 fö r 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.

Sovjetunionen.
J\totndrift och robotvapen.
g a nson Baldwin, militär expert i New York Times, säger
en rappo•r t, 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 kanalen k unna ta emot fartyg på upp till 4000 ton.
Military Revi ew dec 1956.

Frankrike.
Kry ssare.

J{ryssare.

Gloire har överförts till reservflottan.
Marine News nov 195ö.
Jagare.
De t vå stora jagarna Le Malin och Le Terrible skall deklasseras och
läggas i reserv.
The Navy dec 1956 .

Italien.
Jagare.
Impetuoso sjösattes

september.

Sverdlov:- kryssaren Kutusov har passerat gen:om Dardanellerna tillsammans med ett antal jagare enligt uppgift för att gå till Adriatiska
havet.
The Navy de c 1956.
Ubåtar.
Sovjets ubåtar skall utrustas med torpeder, som har atomladdad..;
stridsspetsar sägs i en kommunistisk tidskrift. Nuvarande sovjetiska
ubå tar 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 Revi ew dec 1956.

La Revue Maritime dec 1956 .

Storbritannien.
Hangarfartyg.

Kanada.
Fregatter.
Ytterligare två fr egatter av St Laurent-klass har nu sjösatts, när:·
!igen Columbia och St Croix.
Marine N ews dec 1956.

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
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.
VId

Nederländerna.
Hangarfartyg.
Karel Doorman skall moderniseras och beräknas å ter kunna vara
i tjänst mot slutet av 1957.
The Navy dec 1956.

The Navy dec 1956.
Albion har tagits ur torrdocka efter en omfattande upprustning.
Military Review dec 1956.
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Kryssare ,

Cleo patra och Dido kommer att placeras i låg kategori i r eservf lottan.
Marine N ews dec 1956 .
Fre gatt e r.

Vid ett besök som fr egatten Whitby nyligen g jorde i London k lara_
des m ysteri et upp betr placeringen av de tolv torpedtub er , som T orquay.
klassen skall ha - de var ännu inte monterade. Fundamen ten finn s C:ä,·
dock placerade b ordvarts på övre däck et akter om skorsten en. Tub erna
k ommer inte att bli av k onventione ll typ utan lättare och de görs icke
vridbara.
The Navy dec 1956.
TJbåta•·.

D en 5 dec sjösattes ytterligare en ubå t av P orpoise-kla ss nämligen
R orqua l.
The Illustrated London N ews Dec 15 1956.
Små minsve pare .

Darington sjösattes den 2 okt, Nurton den 22 okt, Walkerton oen
21 nov och Wolverton i oktober.
Marine News nov och dec 1956.

