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.Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:::
sällskapet nr 5l 52.
1. lVIeddelade ordförand'cn alt sedan för egåend e
sammanträd e hedersl edam o len Unger samt ledamöterna
Pauli, Allbrandt, Söd e roaum, A. vV. Lindgren och ChriE-loffersson avgå tt med död en samt lyste frid över d eras
minn e.
2. Va ldes general en Swedlund till hedersledamo t av
Sällskapet.
3. Beslöts alt föredragande i vetenskapsgr e nen
sk eppsbyggeri och m askinväs ende skulle utses vid ordinarie nov embersamma n trädet.
4. Beslöts att för :h· 1953 ick e utgiva särskilda tävlingsämnen utan endast inbjuda till inlämnand e av tävlingsskrifter i fria ämnen inom Sällskapets ordinarie vetenskaps grenar.
5. Meddelade sekreteraren uppgift på d e personer
som sedan nästföregåend e val av arbetande ledamöter
blivit föreslagna.
6. Beslöts att inbjuda en manlig anhörig till var och
en under arbetså ret bortgången ledamot till Sällskapets
högtidssamm anträd e den 15 november.
7. Föredrog sekreteraren följ ande två inlrädesanföranden: »Synpunkter på flottans rekrytering och anställning av manskap» av l edamoten Bong samt »Slridsmedl ens m ekanisering och underh ållstjänsten» av ledamoten Lange.

Tidskr-ift i Siöräsendet.
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Vapenkonstruktion.
Au kaptenLn Y. Rollof.
Lord Fisher: "Vi sträva e/ter fullko m lighetens mygga och suäl.ia den bristande
beredska pens kamel".

Förr var den militära tekniska utvecklin gen en långsam "historisk " process. Lord N el sons flaggskep p i slaget
vid Trafalga r var 40 år gammalt , och trots detta fullt n p
to date, medan ett stridsflyg plan blir omodern t på c :a
fwa år. Det är nu för liden ett svårt problem att stäncli~t
l;ålla ett lands försvar på Loppen av teknisk. effektivil e t.
Hedan vid leveranse n är vapnen inte ens fullt modern ~L
Det är därför av största betydelse , att vapenutv ecklingen bedöms rätt för alt de anslag, som ställs ~ill dc
militiira förvaltni ngarnas förfogand e, skall utnyttJas pa
bästa sätt. Om man dessutom visste när matericl en
måste vara klar ( d v s när ett krig utbryter') vore d ~ t
lättare att välja vapen. Det är den anfalland e , som bestämmer den tidpunkte n, och om vi inte äger en magi ~-k
kristallku la i vilken man kan skåda framtiden , mi:1ste V J
praktiskt laget vara beredda i varje ögonblick . Dc l åt:~' n
leveranst iderna för nutid em> komplice rade vape:1;na te 1Id
försvårar beredska pens höjande med kort varsel. vVins ton
Churchil l har sagt, att med krigsmat eriel är det a lltid
samma histor'La, första året får man in genting, ~ n dr a
året bara en rånnil men . tredje året en strid flod.

Gallring au pro.fekt.
l\'I an måste gallra ut onödiga projekt så att for slmi n S(::och konstruk tionskon tor hinner med det väsentlig a.
Del gäller att försöka bedöma vilka vapen, som verKligen är ~bsolut nödvändi ga för att ge övertag i strid och

vilka vapen som är fromma önsknina ar efter en p r est o
:mda och osårbarh et, som aldrig kan konstrue ras och ånnn mindre massprod uceras till rimlig kostnad.
Chefen för US N a vy's Bureau of Ordnance , Admiral
F. Schoeffel , har vid c lt tillfälle framhåll it , a tt amerikan sk
vapenkon struktion påminne r om den vila riddaren s ut rustning i sagan "Alice i Underlan det".
Alice har fråga t ridd a ren , varför han har en r<'\ tlfä ll:l
p<l hästens rygg. "Det är ju knappast troligt, all det kan
komma några råttor där" , "Nej", svara r r i ddaren , "del
är knapp a st troligt, men om det kanuner m'lgra , så v ill
jag inte ha dem springan de omTuing där. Du f ör står ,
alt det ä r lika bra alt vara rustad för alla eventuali te ter.
Det i-ir också därför som hästen har skydd k ring b enei)
mot hajbett".
D e t gälle r att b e döm a , hur stor sannolikh eten är aU
en viss anordnin g kommer i.ill användni ng i k rig. Deu
kände mn erik a nsk e v e tenskapsm annen Dr. Ya nn evar Bush
anser, att militärer ej tillrä<*lig t ofta skiljer mellan 1: 50
chansen alt en viss anordnin g kanuner till nnviindninr~
och 1 :;)000 ch :ms en. I krig gäller det ~innn me ~· ä n i fre d
att spar a folk och material och att lägga ned arb ete p:l.
det väsentlig a - Yad som är väsentli:g t b eror i h ög g :·a( !
på YCm som talar och v em som bestämm er. lVIe d hjä1 p
:-tY en grund lig \ a pe n an a ly~' kan m a n dock f:l. ett gn lL
und erlag för n tb,ick liY be dömning.
Icnan konstruk ti on och tillverkni ng av e tt n y tt va p en
startns bör ned a nst å ende tre fråge s tällninga r besva r as :

1) Vad kan det ll'JU VO !Jnet beräknas pre ste ra, O(' h
vilka lurdelar kan det beräknas få? Är de beriiimad e
uinslerna så stora , att de berättiga till igångsätt ande au
ett nykom;lr ukiiom:a rbete ?
l!tvecklin g och produkti on av ett mindre nnvi.indb art
vap en drar bort arbetskra ft från mer nödvändi ga projekt.
In nan en industri i freds lid lancerar en ny prodnkt görs
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i allmänhel e n undersökning av dca potentiella markn ~1den för aU kunna bedöma, om tillverkningen lönar sig.
På samma sätt bör man, inn an konstruktion och tillverknin g av ctl n y tt vapen igå ngsättes noggrant undersöka,
om det har chan s att tillf oga fiend en mer sk a da än de \
~gna lande l i fråga om "fö rlust" i personal och 1nateriel ,
(;om kunde ha a nvänt s p å bättre sätt). I det militära
har man under fred en viss kostnadsram, och det gäller
alltid a tl välja mellan alternativa vapen, d å man inte
kan orka med a llt, sä r skill nu för tiden nnr koo;; tn adcrn ·::
för vap:::n ha r sti git så e norm':, och del finn s så mvck c t at t
välja mell an.
Krigels alltmer tilltagande teknisk a natur fordrar ett
allt in timare samarbete m ell a n militär p e rsonal och civila
vetenskapsmä n. Man skall inte heller ;'J,lömma att ut nyttja dem, soin verkligen skall använda vapnen och
psykologerna så att materielen blir änd amålsenligt konstrnerad och lämpad för "normala" människor.
Enligt ~merikanska uppgifte1: var det. _tys.ka ;Iyg':~~)
nets forskmng och vapenutveckh ng unde1 2 .a \K foie dömligt organise rad särskilt jämfört med armen men även
m ed n;arin en. Flygvapnet ~kaffade sig d els de skickligaste
forskarna genom att ge dem goda förm å ner, arbetsro och
möJ' ]icrhet
till stimulerande kontakt mellan olika forsk :s
ningsgruppcr , d els hade flygvapnet en god stab av teknisk personal, som. kunde bedöma de olika projektens
1)raktiska möjligheter. Armen var däremot konservativ
nch ovillig att pröva nya vägar utom i fråga om stridsvagnar och rak e tvapen samt låg d essutom i stor utsträck ning i händerna på de stoya privata vap enleverantöre rn a .
D etta visade sig särskilt farligt på ammunitions områ d et
där vapenl everantörern a lät nöja sig m ed smän·e förbä ttringa r p å äldre konstruktione r. Härigenom kunde d c
vriv a ta firmorna få stora förtjänst er ut a n alltför omfa ttand e for sk ning. Om armen själv had e utfört for sknin p
i s törre utst räcknin g, hade den kunnat p åverka vap en-
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utv ecklin ge n p å e tt f ör de s tridand e s tyrkorn a gynnsammar e sä tt. P å gru nd av b ris tande samarbete och k on takt
mell an d c olika ins ta n sern a och f orskarg rupper utfördes ·
ocks[t i flera fall encd~gt dt.liJ!J::.:L t'!Jc~c.
2) ;i r det clppdällda kon:'!ruktions pr ngrwnmet geilomf ärbart?

Et t vap en ka n n1t'n byg§l p å en tr ivial teoretisk princip, men li·o ts d el ta kan kons lruldim1en av vap n e t var a
utomordentlig t sv[t rl.
E tt vap en bli r i allm~inhe t en k om promiss av dc ford r i ngar, som framställt s. All a kons truktioner in nesl uta ett
antal avv äganden mellan olik a kr a v, t ex för en kan on
en avväg ning mell an u tg[m gsh a stigh c t och livslä ngd .
Trycker man för h å rt p å ett krav, blir ett annat lidande.
Kompromisse r är alllid farliga och innan ett vap en blir
sl u tg iltigt faslstbillt, skall d e t "manglas" av dc militärt
ansvariga och prod ucent och ofta nu för tid e n äv en av
vetenskapsmä n . Det är d å särskilt farligt, om militärsid an ställer orimliga kr av på prestanda , som strider mot
vad som är fysiskt och tekniskt möjligt. Militära synpunkter skall avgöra vilka vapen man bör cfters lräva,
men teknikens ståndpunkt avgör vad man kan uppnå.
I l :SA användes uttrycke t "Chris tm as - lrce - p1anning·• för tendensen att försöka f:"t med s:"l mycket som
möjlig t. Alla vill hänga något i granen, och det spelar
ingen roll, vad det kostar och hur det ser ut, när det är
färdigt. Den och den anordningen an ses vara absolut
oumbärlig, och resultatet blir att vapnen växer och därm ed l;:oslnndernc. , levc r an sti(l och erforderli g betjäning. I
den amerikanska tidskrifl en Forlune, april 1952, framhålles som exempel på "j ulgransplaner ing" konstrukt ionen av dc. amerikanska ubåtarna av Killerklassen .
Avsikten var att bygga några små ubåtar, som skulle
anv ändas för jakt i undervattens läge på f ientliga ub å tar,
som opererade nära den amerikanska kusten. Genom att
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Of ta måste mau anlila flera tillverkare för att få
frnm c! l v3pcll. Dc: g~illcr då alt kontrollera, alt uppgifterna blir himp ligt fördelade, och att beställaren hela
tiden har en överblick över leveransläget hos de olika
tillv erkarn a och deras underleveran törer så atl åtgärder
kan vidlagas för att klara av "flaskhalsarna".
f{ o m ple.-r:itet.

accep tera en liten aktionsradie och koncentration mot cndnsl dt slags m å l, skulle ub å ten få ett depl acement p ~\
e ndast ett par hundra ton och va ra lämpad f ö r massp r od t)k!ion. Cnder konstruktion sa rbe tet växte ub åtarna till
slut till 76;) ton och istället för en beräknad besättning
på 1O it 20 man b ehövs nu 5 officerare och 42 man.
Ubåtarna, va r av tre sjösatte::; und er 1951, är så fullprop }nlde m ed teknisk utrustning (inklusive d en oundvikliga
ice-creammaskinen) , att plats endast finns för fyra torpeder i förl iga torpedrummet, medan fyra an dra m åste
förYaras på däck. P å grund av den komplicerade eleKtriska utrustningen kan ubåtarna in te byggas p å ett vanligt skeppsva r v utan end ast av en specialist som Eletri<:
Roat Co. \'arje ubåt beräknas kosta 10 millioner dollar !
8)

fl ur till ve r kar(' n tillräckliga resur ser f ör pro duk-

l i nn a:; vupHet sä att det komm (' r fram i tillräcklig Jwan-

litet i rimlig tid ?
Del gä ller alt ge de värdefullaste fn·ojekten priorit et
inte endast i f r åga om råmaterial utan även ifråga om
maskiner och ar be lskrafl.

Aalalet komponenter i en modern komplett vapenhons truklion blir ofta skrämmande stor. Enligt sannolikh etsläran blir tillförlitlighe ten för hela systemet en
produkt av varje (helt oberoende) komponen ts tillförlitligh e t. Om man anta~cr ett system med 100 separata
Yäsen tliga d elar, var och en med funklionssäke r het av 99
%, blir systeme ts totala tillförl itlighe t endast 36 % ! Det
är tydligt, a tt i ett invecklat vapen måste varj e dels individu ella tillförlitlighet vara avsevärt större än den funktionssäkerhet, som är god tagbar för hela systemet.
Innan US Navy till ä t massproduktion av proximity
fuze (zonröre t), som besU\ r av ett 40-tal olika d elar, fordraclcs en funktionssäkerh et av 50 %. Denna siffra v erkar
kanske låg, men ~ivcn m ed d enna låga funktions säk erhet
kund e det nya vapnet 5- a lO-dubbla det grövre luftvärnet s effekt, och d c amerikanska och brittiska fl ottor na
var i trängand e behov av denna förb ättring. En av de
v ikti~aste maxim erna för utvecklingen av proximity fuze
var därför: "\Ve don't want th e best unit, we want the
first one" .
\' id tillverkning av e lt invecklnt vapen kommer svårigheterna och kostnaderna för utveckling, produktion och
kontroll att stiga avsevärt n1.ed antalet komponenter.
Komplexiteten beror i regel i första hand på kravet
p å högr e pres tanda. En ex lJ·a anordning kan vara enkelhet en själv. Komplexiteten uppståt• ofta, när den ursprungliga konstruktionen måste ändras för att anbringa
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den nya anordningen. Det blir alltid ett vikts- och ut.rymmcsproblem, som ofta är mycket svårlöst. "Yildskruscllen" kan leda till alt för~indringar, som från Lörj an
anses vara små, får oanade konsekvenser.
lVfan måste alllid kontrollera, att vapnen inte hli 1
onödigt invecklade beroende på dålig konstruktion. D el
finns ibland en farlig tendens hos konstruktörer al t
krångla till vapen i onödan, beroende på att konstruktören blir så gripen av den teoretiska funktionen, att han
vill göra vapnet matematiskt fulländat. De lta kan medföra, a lt konstruktionen blir opraktisk sät·skilt som kon -struktören ibland ej är hemmastadd i dc förhållande n
under vilka vapnen skall arbeta.
Den första lösningen på e tt konstruktionsp~·ohl2n'
blir som regel komplicerad. De geniala och enkla kon struktionerna erhålles i allmänhet först efter långt och
ihärdigt arbete.
:\Tya vapen med h ög prestanda behöver inte alltid bl i
invecklade. Som exempel htirpå kan nämn as landmi;1a n
och bazookan. Den sistnämnda kombinerar raketprinc i-pcn, och riktad sprängverkan på ett föredömligt enkelt
sätt Bazookan ·v isar också, att det går att mabbt få fra m
ett nytt vapen i massprod ukti on. På grund av det hotan d e
läget i Nord-Afrika behövdes vapen för pansarbekämpning Efter endast tre veckors försök förelå g konstruk tionsritningar och verktyg för ett godtagbart vapen oc11
redan efter en månad kunde den första serieleveranse11
ske.
Båda landminan och bazookan är visserligen typisk n
närstridsvapcn, vilka i allmänhet kan bli enklare oc h
mindre komplicerade än fjärrstridsvapen. När det gäll <. r
verkan på stora avstånd ställes större krav på precisionen ,
vilket i allmänhet fordrar komplicerade anordningar.
Ett komplicerat vapen beställes ofta i delar hos olik n
tillverkare. För att vapn e t skall kunna fungera i färd if_it
skick krävs ett intimt samarbete inte endast mellan d en

militära ledningen ocll dc olika tillverkarna ui.nn ~iYcn
mellan dessa senare. Rcprescn!:ucle 1· för besf. äll n rc n bör
närvara vid viktigare diskussioner mellan de olika tillverkarna. Om möjligt Lör dock ett vapen beställas i sin
helhet hos en enda tillverkare.
Trots att moderna vapen ofta kräver mvckct
låneJa
•
b
leveranslider och genom all servo- och teleteknik blir
känslig och svårskött får man inte stanna i utvecklingen
och kräva återgång till föråldrade vapen eller som Fortune säger: "Det finns alltid pensionerade officerare, som
fördömer alla nymodigheter i armen och förordar åtcrg:-"tng till bajonetten". Man får inte sträva efter enkla
korthållsvapen även om det drastiskt uttryck t kan se ut
som om man skulle bli tvungen att gå in i närkamp, cUl
man i väntan på dc nya vapnen får slåss med konstruktörernas d lbrädcn.

Bri:>lancle f'unk!ion.

l\.oslnadcl'l:a för tristande {unkticn hos vapen skiljer
si.~ från normala fredsartiklar genom att de sistnäm nd el
i allmänhet cndD.st kostar pengar, medan de förstnämnda
även kan kosta soldaters liv och i olyc~di~~a fall även avgöra en strid till egen nackdel.
Som exempel kirp~l. k an nämnas den brittiska flottan s
sv~'\.ra pansargranter under första värJ:dskriget. Lord Chatfi eld, artilleriexpert och fartygschef på fla~gskeppet Lion,
berättar i sina memoarer "The Navy and Dcfence" (1\JJ2)
utförligt om granaternas brister. Redan efter slaget vid
Doggers Bank väcktes misstankar, att det ej stod rätt
till med slagkryssarens ammunition , men ami1•alitetet försäkrade att pansargranaterna var de bästa i världen.
Efter skagerackslaget växte misstankarna ytterligare,
då de tyska slagkryssarna trots ett stort an,tal träffar
(Seydlitz fick 40 träffar innan den sjönk utanför vVilhemshafen) ändå kunde hålla sig flytande, medan den
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b rittiska slagkryssa ren Quecn ~Ia ry först örd es i den först a
;alv a, som triiffade. Det Ynr då 2.miral D::wid B~atty
{~\lld c yttrandet: "The re sccms to be somcthing wrong
wi lh Ol!r bloody sbp s today''.
Felet yar å ena sidan bristande flam skydd i durkarna,
t1 nndrn sidan de svåra pansargranaterna, som icke fungeraclc vid snett anslag, och som hade en sprängladdning
av lvddile, som var så chockkänslig, att den tände redan
vid ~nslag mot relativt tunt pansar. Dessutom visade undersökningarna, alt Ordnance Department på grund av
ammunition:-:brist efter slaget vid Helgoland hade accepterat pansa rgranter, som inte genomgått fastställda leveransprov. Inte förrän i april 1918 erhöll de viktigaste
s tridand e enheterna ersättning för en tredjedel av utredningens pansa rgranater.
·M ateriel, som ej fungerar skapar misstroende hos
personalen, vilket medför y tt erligare minskad effektivitet.

Fiirsäk med protoi!Jp.

For alt kunna avgöra. hur ell nylt vapen kommer att
fungera bör omfattande prov utföras, som är väl genomtänk la och väl förberedda.
Detaljprov varar vapnets prestanda kan bedömas,
kan ofta l'tföras på clt tidigt sta dimn så att prototypen
nv vapnet kan uppfylla dc i konstruktionsprogrammet
uppställda fordringar. Man bör samtidigt t a fram ett
flertal exemplar av prototypen s~i.rskilt när det är fråg a
om förslörande prov såso m vid ammunition. Serietillverk ning skall kunna st.':lrtas direkt efter provning av
iH'Olotypen för all Yimw tid. Siö~Tc 8. ndri~1g·:n· p~1 en prolotyp fordrar en andra prototyp och därmed långa levenmslider.
Då en prototyp framlagils bör stor omsorg ägnas å t
uppläggningen av försöken så att man erhåller en rikt ig

uppfa ttn ing om vapnets möjligheter. Med nutidens kontpliceradc materiel måste dc militära förvaltningarnas representanter vid typprov vara tekniskt väl kvalificerade
sa :11 t de 1-ir kompetenta aU bedöma konstruktionens praktisk n :nwiindbarhet o r h ev tekni ska svagheter utan a tt
alltför mvckcl pflverlws a'; l :? vcra.:1törcrnas ~·.pccia li s(e r.
l GSA provas nya vDpen f r tin privnta leverantörer
på mi1ilära försöksstationer såwm Abcrdccn Proving
Ground uneler svårast tänkbara förhållanden. Proven
ledas av militära specialister, då man anser, att om dc
privata leverantörerna får bestämma provningsprogrammct, är det knappast troligt att detta utformas så att
n ågra bristfälligheter kanuner att framträda. Vid proven
bör vid behov god instrumentutrustning stå till förfogand e
så att erhållna resultat ge en riktig bild av vapnets prestanda och i vilka avseenden vapnet bör förbättras. Eventuella sifferresultat bör underkastas matematisk analys.
Om man ej erhåller ett tillräckligt underlag, kan den
militära ledningen få en oriktig uppfattning om vapnet,
varigenom viktiga beslut kan bli baserade på felaktiga
u t g <'l ngsv~irden.

Fältmässigh et.
Krig~ma!eriel ulsälls ofta fö1· c~;:cepliOJ~slb p{i.frestningar oclt skall kunn a fungera under de mest skild~1
väderleksförhållanden. Som. ett exempel kan nämnas att
Chrysler Corporation provade de elektriska installationerna på en Sherman-stridsvagn genom försök under 1.500
timmar i bränningarna på Floridas stränder. Det är en
sak att underhålla materielen under verkstadsförhållanden och en annan sak und er strid. I många fall försummas att göra vapnen tillräckligt robusta. Krigsmateriel bör inte vara mer komplicerad än att nonnala haverier skall kunna avhjälpas på stridsplatsen och av den
egna betjäningen.
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Sd.-rcless
Sekretess är e tt nödvändig t ont, som i hög grad komplicera r ntveckl ingen nv elt n:dt hemligt vapen. Inom ch.
· 11ililär~ förvaltning arna är detta ej ett så stort problem
~.om det är inom en civil industri.
Alla ritningar ka n
inte vara h emliga, och det fordras e tt gott omdöme fö r
~lt sköta sekretessen så smidi gt som möjligt.
Förutom
den militära sekretessen f innes i11dnstrien s fnbrikation sh cmligll eler, vilka försvåra sama r betet särskilt i fr ccl
mellan olik a tillverkare .
Slutord.
Del finns en stor risk vid militärt u tveck1ings arbete,
På grund av del
st atliga lönesystem et kan man ej heller ge konkurren skr aftiga löner, vilket medför att det är svå rt alt få till -räck1igt kvalificera d p ersonal för att lösa dc tekniska probl e men. 1\Ied våra begränsade r esurser särskilt ifrå ga om
fackkunnig personal för utvecklin gsarbete på militära
konstrukti oner måste vi koncentrer a oss på ett fåln l
projekt. Härför krävs dels person al, som kan överbli cka
d en vapentekn iska utveckling en och välja rätt vapenprojekt, dels att den statliga forsknings verksamhe ten har en
flexibel organisatio n och kraftfull ledning så att man k an
få nnpassning efter det aktuella b ehov e t'.
e1tl organisatio nen blir stel och fastlåst.

Några ubåtens åldersmän sia.
Au kapten L ennarl E'riks:wn.

I två p å den senaste tiden u tkomna publib;tion e r J1 ~E
tvenne i ub fttskrigföri ng e rfarna sjöofJicern re sa mman-·
fattat sina synpunkle r på ubåten i ett kommand e krig.
Typiskt för det intima sambandet ubå l-ubåtsjnkt är att
ä ven ubå tsjakten (= ubåt e ns motmcde1) jämsides och ii>
gående behandlas.
I sin bok Sink 'e m all gör författaren , högste ubå [ ~ -
befälhavar en i Stilla havet under senare delen av andra
världskrige t, viceamiral en Charles A. Lockwood U S l\, 1
ett kapitel sin snmmanfat tning.
På liknande sätt har den franske viceamiral en Pierre
Barjat i tidskrift en La Hevue-Mar itime i en fyllig artikel
benämnd Synthese de la Guerre Sous-Marin e en 195.2 i
en nvslutning benämnd Hypotes 1952 framlagt sin syn p:\
problemet.
Sammanfa ttningarna äro till form och innehåll rätt
oli ka, men som en ledtråd går ge nom b ~Hb den sovjetska
u bå tsflottans upp- och utbyggnad.

Den röda ubålsj1otta n.
Lockwood anför:
»Tyskarna utvecklade också typ XXYI men fick den
al drig med i kriget. Denna ubåt var på samma gång
snorkelutr ustad och för framdrivni ng h ell i uläge driY en
med en vätesupero xid-ångtur bin, som kunde utv eckla 2;)
k nop under sex timmar. Allvaret i detta hot kan boks tavligen uppskatlas genom att begränsnin garna hos vår:1
u ltrasonora och sonora lyssnarapp arater äro sådana alt
u båtsjagare ej kan gå med hög fart och fortfarande
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»hålla» en ubåt i uläge. Det b1r k~int alt ryssama mo ,
~.;lutet av andra världskriget har tagit hand om osorterad e
delar till 75 av dessa fartyg.
Med dessa två dödliga hot (typ XXI och XXYI) i si n
ubåtsflotta - en f1otta, som enligt vad det har påslålt s.
dc ämnar bygga upp till en styrka om 1000 enheter kommer vårt läge i händels~ av krig att bli aJ!vadi g t
nog. »Dc Röde» kommendera otvivelaktigt den »villiga
eller ovilliga» hjälpen från tyska ubåtsteknik e r och vetenskapsmän och vi måste inse att dessa experter snabb i
komma att övervinna den valhänthet som rys sarna lad ~,
i dagen i fråga om ubåtskrigföring unde r andra v~irlds
krigel.
Yilken om~itlig förstörelse kan inte Hysslc.nd utö sa
över oss med en begynnelsestyrka på lODO ub~~lar - ei!cr
även med sin nuvarand e styrka, enligt varierande rap1wrter up pgående till 250 a 350 Mtar.)>
Barjat 2nför om sa mm a sak:
»Man vet redan - och talet 300 ub åtar b::visar d e!
- att Kontinentalmakten in te denna gång kommer alt
~;ätta igång med clt otiilräckligi anlal ub åtar, så som
skedde Hl15 od1 1939. Om, som två gånger, Hll 7- 19! 8
och l!H0- 19-15, dc t~·"'ka skeppsvarvens enorma k <.1.pac i te t
medger att en und er :åtcnhet i de inledande operationernas intensitet kan ta's igen, blir d et ta till priset av rust ningssv~lrigheter och medför en anhopning av antalet ub å tar på provtu1· i fö rhållande till antalet operationsdugliga. Dc sovjetiska varvens produktionskapacitet är sannolikt inte lika stor, som det tyska rik ets var, inte en ·.
med bidrag av de ty ska öste rsjövarvcn, och (l c t blir nö dvändigt alt rälma med en förcberedelsetid, som ka n !G.
~innu några år innan ubåtsflottan är fullt utbyggd .
Man har talat om ett byggnadsprogram p:"1 750 ub{1tar till 1955. Detta tillhör det möjliga. \'ad som än h än d er, är det nödvändigt, om en ny vär:dskonflikt bryter
loss, att räkna med ett anfall av ubåtar pt1 de stora h a-
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till lands mot dc
ven för att undcrlälta en framrYcknina
b
"
sund, ~cm medgiva tilllrLide till A tian len och MedellwveL
Ett fnnutida ubåtskrig skulle då bli, inte endast progressivt i sin utveckling, som det senaste, utan även i inledningen intens ivare, varför mun blir tvungen att från sjöm akternas sida vidta mo tå !gärder med ubåtsjaktstyrkor,
passande att håra stånd mot detta allvarliga h ot i krigets igångsältningssk cde.»

Dbätens operativa utnyttjande.
Lockwood anför h~irom:
»Nien om Yi kund e u tföra dessa farliga opcralion::e
1:1cd den konYcn!i onclla ubåtstypen - och tyskarna kund e l::;mhii~a hemliga agenter på vår, som vi trodde, väl,
bevakade kust - hur mycket enklare kommer det inte att
bli för moderna snorkelförsedda ubåtar att oupptäch,ta
närmar sig våra kuster! Och jag är övertygad att fler<J.
ryska ubåtar ha varit utanför våra kuster. Om deras a vsikter mot O~>s är fientliga, vad skulle då vara mera n:lturligt tin alt taga reda på sådana dat:1 som vattcntäthcl,
tcmpem iurgrad.icntcr och ljudförhållanden i farvatten.
där dc kunna bli hänvisade att operera? Uppgifter ~~~
d c n!~ a m~ tur ?..r·o av sto r betydelse för ubåtsoperationer. Då
Öär:ill kommer aU fiendebåtar oupptäckta skulle kunna
Eå from till våra kust er, behövs ingenting annat än lämpför ert sr1\•a·
ut brvgapn
v:c: -pen för alt h!ga~
li~Sa
" '"'b(_1111"a!l_L,.
-...,..._v ..
.._ :..."t
\.._
c:mot Yilk e t Pea r l H~rbor skulle komma att likn n en n;n
f j ä r dc-juli- f es t.»

Lockwood a nför längre fram:
»Vetenskapsmän lär oss att en undervattensexplosion
av en A-bomb är mera dödande, eftersom den crhålln::1
»förorenade» vattenpelaren, driven av en gynnsam vind,.
kan förvandla en stad till »obehagliga ytor» . Sådana
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djupa h amnar som San F r an cisco skulle bli särskilt ulsatta för d enn a form av anfall, medan raffina deri omruden och ammunitionsf abriker hingre inå t lan det skulle
v ara utomord entliga m å l för luftburna »missiler».
Hand elsfa rtyg kan vi trol igen klara a v genom att u testänga d em eller genom att tillåta deras tillträde endast
i hamnar, vars exist ens inte ä r av vital betydelse fö r våra
krigsindustr ier. För en icke angrip a nde d em okro.ti, liksom vår, uppstår d el emelle r tid allvarliga p robl e1n, d!'!
det gäller att i farvatteen ulanför våro. kuster kla r a 3V
ubåtar tillhörande en pot e ntie~l fiende.
Fiendens snorkelubåtar med hög undervattensfart,
därom är jag övertygad, kan vi driva från haven, eventuellt; m en det inledande smyganfallet från dem kan endast pareras genom mer realistisk nationell förberedels e
och nationell vaksamhet jämte bättre underrättelsetjänst
och djärvare underrättelsekalkyler, än vad fallet synes
l1a vari t i Korea affären.
Minor, n~lt, bevakning till sjöss utförd av våra ubåtar,
med ett eller i.vå hemliga vapen, vilka inte kunna diskuteras här, komma att hjälpa oss under förutsätt ning att tidig varning beträffande fiendens avsikt erhålles
- men denna avsikt måste vara känd, innan vår ubåtsjakt - eller övriga styrkor kan öppna elp.»

Barjat anför:
»Ett framlida ubåtskrig konnner det att begränsa sig
t1ll anfall på konvojer?
Man kan förmoda att i den aktuella staten med en
flotta, bestående av äldre och moderna ubåtar, endas t
de ubåtar, som ha hög ulägesfart, skulle få i uppgift att
anfalla fartyg och konvojer san1t att äldre ubåtar, m ed
ringa ulägesfart, men med snor kel skulle användas för
o mfattande minutläggningen i kustf arvatten och farv al I~ n i övrigt lämp a d e härför.

Det är d å lämpligt att föru tse omfa ttningen av ubå tsjaktmedlen för att svara på delta dubbla hot, torp ed er och
minor, vilke t kanuner att »låta höra av sig» på a n senliga
havsytor .»

Ub åtsjaktfrågan elle r Ubå tens malmed el.
Barjat anför om »Ubåtsjaktens moder na teknilO>:
»På detta omr åd e k a n v i inte v a ra n og å terhållsam ma i vå r a uttalanden. L åt oss endast förmod a , att d en
moder na ubå tsj akttekniken utvecklar sig i över enss tä mmelse me d d e två senaste krigens »lektioner». I stä llet
för det d efensiva (kon vojer ing och svep n ing) insäLtes
mer och mer d et offen siva (ubåtsjakten) .
I den moderna ubåtsjakten m å ste dessutom ingf1
kamp en mot ett proubåtsfly g, en sak som inte ägde r u m
under det sena ste k riget.
Offen siven ä r d en verkningsfullas te metod en, ty d en
för till ett sy stem a tiskt sökande eft er »kills». Dess moderna u ttryck är f ormeln »Hu nter Kill er»-gru ppen.
J akten på snor kel konnner m er och mer att k r ä va
luftfarkoster, kustflyg med tung utrustning, typ »Neptune» , och speciella fa r tygsburna plan, dessa senare i två
versioner. En version »hunter» fö rsedd med radar för
centimetervågor och radio-sonora b ojar för att ulvisa den
snorklande ubåtens läge, då luftmasten drages ned, samt
en v ersion »killen> utrustad att anfalla ubåten med sjunkb om ber.
Flygplanet representerar sålunda den förlängda arm en till övervattensjagarna. Hangarfartyget av lätt typ
blir piYfm för delta sammansatta »aero-sons-marin», som
h ar förbättrats sedan sitt första primitiva framträdande
1943.
Man bör in te göra sig några illusioner. J akten på i
u läge snabba ubåtar kommer inte att bli lätt. I undervattensläge är ubåten särskilt gynnad i Yad avser »mikroT i dsleri/t i SjöUisendet .
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fon»-lyssning. Lyssnarapparatur ens porte i undervatte n"läge når ända upp till 10 a 15 km under det alt den ~il'
mycket mindre på ytan. Ubåten har sålunda, i fr tlga 0111
lyssning, försteg mot övervallensfartyg et Den har de ssutom försteg i bestyckning i det faktum atl dess lorped n
har en por te överlägsen »asclic»-ens (2000 m).
Den moderna ubåten kan då inte endast snabb t dr ·.•
sig undan efter skott, ulan också utdela slag utanfi'n·
»asdic»-ens porte.
Hur skall man då inringa en sådan uh:lt? Det ~~
icke sannolikt att aselicpor len konune r alL ölws i nå go 1
högn; grad . För att lokalisera ublttcn genom 1yssnii1!-;
är ett insä llande av helicoplrar, av stationär typ, avsed da
alt medföra på övervattensfartyg , al t emotse. Då lyssn arfarkosten måste stoppa för att val tenbruset inte skall s liira operatören (hydrofonistcn), skulle denna olägenhl l
elimineras vid användande av helikoptrar men <lärfö,
skulle ford ras väl utrustade sådana - vikt 7 il l'\ w n.
med en besäHning om en eller hå operatörer jämte pilc t
och en ansenlig, nedsänkhar lyssnarapparat. En specialubå t med ett utvecklat lyssnarinstrumenl , ljudlös i u ndervattcnshige kan för det första möjliggöra inlyssni n
vid låg fart, sedan vid hög fart jaga mosl[mdaren i ha n;
eget element. Del är »submarine killern (SSK) ». SOJ ll
förordas i USA.
Hela. denna nya orkcsterinslrumcn lering inom nhå \sjaktcn ingår naturligtvis i »Hunter-kill en>- gruppen so m
gcnomgåll utvecklingsstadie r för alt införliva dc nya beståndsdelarna».

Barjat fortsätter med »Killing Concentmlion».
»Ju snabbare motstånclaruh:'Ua rna bli i uläg e de sto
mer ökas behovet av radio-sonora hojar och följ::1ktlig en.
fordras desto fler uhåtsjnklflygplan för atl ulm~irka d eras reträttväg.

Ju mer ubåten kanuner all öka sin fart i undervattensläge, desto mer kanuner asdic-jagarcn att försvara sitt
ingripande och desto mer fartygshurcl flyg kanuner al t
erfordras för alt bistå den. Hangarfartyget levererar hiirvid erforderliga flygplan snabbare än en kuslflygstalion .
Sammanfattnings vis kan, i den nya ubåtskrigföringen ,
föruts es alt den »aeronavala» koncent rationen av medel
måst e b!i ännu mera komp a kt än Hl-13- 4-1-·15. Det är
nöd vändigt al t man ft1r vad man begär i uhålsjakttaklik,
»killing-concen !ra tio n ».
Dess u tom konlin er hang a dartygels roll a! l ii n me r unders trykas eftcrh~md som ett pro-ubåts-flyg kanuner in i
leken. Det kommer alt ford ras jaktflyg på h avet fö r all
avlägsna dc »skuggande», hejda bombarnD. som komme r
för att anfalla asdic-farlygen eller jaga bor t dc s!ridsflygplan, som gå till anfall mot ubåtsjaktflygeL Det är häe
som ulJåtsjaklcn griper in i flygskyddet till sjöss.»
Slutligen anför Bar}ot om »Den fransk marinen och
ubåtsjakten» följande:
»I detta ubMsjaktmaskinc ri mtistc franska m<Hil: en
ha sin p~a t s.
Man har sagl att franska marinen borde lita p å sinn
alli erade i omsorgen om sjökriget och att dc offcn:.;iva
operationerna, vars mål är att säkra och hib elu'l lla hern>väldct till sjöss skulle ul eslulandc åligga de anglo-saxiska
marinerna och alt följnkUigen den franska marinen bord e
begränsa sin roll till skyddet av sin egen lrafik med NordAfrikn och Fra nska Västafrika samt rcnl framka trant;porter.
D enna trångsyn t defensiva les om Nord-Syd-axeln ä r
svår alt försvara i fråga om ubåtskrig.
I d e l vi:isenlliga l\Icdclhavcl är skyddet av d en nordsydlig::J. trafiken för ÖYrigl hårt knuten till den väsl-oslliga.
De tvtl skvclden ~iro inflätade i varandra.
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De t passiva skyddet av konvojer följer av en defensiv ubåtsjakttakt ik, idag förlegad. Den moderna ubåtsjakttakttiken bör vara mer och mer offensiv och bör följ aktligen förstås som en bestämd havszon i stället för att
inskränka sig till en axel (trafikled övers. anm.). Vi h a
visat att elen defensiva taktiken är verkningslös i betraktande av de ökade möjlighetern a för den i uläge snabb a
ubåten till att draga sig undan efter anfall.
Slutligen måste man understryka att den moderna
ubåten kommer alt göra sig »hörd» överallt, såväl genom
sin omfattande utläggning av minor som genom sin möjlighet lill oförmodade anfall. I ett trångt hav som Medelhavet, tränger likaledes flygplan et in överallt och
måste förföljas överallt till gränsen för jaktens aktionsradie. På samma sätt måste den moderna ubå ten jagas
överallt och på varje plals, där den kan komma att b 2finna sig, av samverkande »acronavala» styrkor. Sålunda
leder antiubå tskampen liksom luftoperation erna över havet oundvikligt till ett »Zonbundcl» ansv arsb eg repp för
den sjömakt, som förfogar över ku st och huvudparten av
baser i den motsvarande havszonen.
D et franska handelstonna gets volym (3 milj. ton,
statt i ökning), den dagliga n ärvar on i l\Tedclbavct av c :a
150 fr an ska hand elsfartyg spridda i olika vattenområde n,
allt d e tta l ed er oss till den logiska uppfattninge n av et t
franskt ansvar utvidgat fr ån en »axel» till en zon, en
sådan där v~1ra intresse n och våra baser just samma nlöpa. Sammansvets ningen av hemlandet och ),Tord-Afrika
tillförsäkrr,s b ättre genom herraväldet över en »zon» än
det osäkra vidhållandet av en »axel».
Cpprunnen ur de lvå senaste k ri gens antiubåtslörd omar måste »Hunl cr-Killer» gruppens ubåtsjakllakl ik genomföras av den fra n ska marinen i den zon, som svarar
mot vt\.ra intressen.

Atomubåten och ubåtsjakten.
Lock wo o d anför:
»Vi har inte åsidosatt snorkeln, m en vi betraktar elen
som en »interims>.'-a nordning. Det är en stor källa av
tillfredsställe lse för mig såsom ubåtsofficer, som har sett
vår undervattens flotta växa från dvärgklasscn, att vi i äkta amerikansk stil - kraftigt håller på att lämna mellanstadierna i utvecklingen m ellan den konventionel la
dieselmotorn och atom-maskin en. D en nya ubåt en kommer att utklassa snorkeln lika radikalt som snorkeln utklassade de andra typerna.
Ingenting kan gå upp emo t atomubåten. Ingenting i
vår nuvarande arsenal av ubåtsjaktvap en kan stoppa d en .
D ess anyändning begränsas endast av b esättningens uthållighet och dessa män kan ofta bytas. Med outtömlig
energi framställd av atomenergi är dess aktionsradie obcgränsacl. Det behövs ingen luft för dess maskiner, för
besättningens behov behöver dess luftflaskor uppladd as
med tre till fyra dagars intervall. Härför kan en mycket
mindre och nästan oupptäckbar snorkel användas. Fri
från tvånge t alt medföra c:a 350 ton brännolja och clt 350
tons ackumulatorb atteri, kommer denna sparade vikt att
k unna utnyttjas för den tunga skyddsskärm cn, som b ehövs för plutoniumene rgianläggning en. Värdefullt utrymme komm er alt bli tillg~ingligt för större torpedförråd
och för oumbärlig hydrofon-, radar- och radioutrustni ng.
Bekvämare förläggning kan givas besättningen, ett
viktigt psykologiskt hänsynslagan de und er dc nya förhållandena i ett totalt underva ttenskrig, där bri s t på rekreation, frisk luft och solsken sliter på n erverna
Med en anläggning tr e a fyra gånger vårt nuvarande
dieselmaskin eris hästkraftanta l, tror våra ingenjör er att
atombåten kommer alt kontinuedigt kunna göra en fart på
25 a 30 knop i uläge. Kontinu erligt avser inte i evigh e t
men för ub åtsfolk är den »u tök a de tid en» astronomisk i
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jämförelse med den vid nuvarande utförande. Denna
höga marschfart kanuuer alt föra dessa ubåtar till lägen
två till tre gånger hastigare än tidigare. USA-uLåten
Pickerel, som gjorde en rekordundervattcnsfärd på 5.200
n. m. från Hongkong Ull Pearl I-Im·bor på 21 dagar, skulle
med en atomanläggning göra samma resa på åtta till nio
dagar.

Under andra världskriget var en ubåts norrnaJa opeTalionstid GO dagar men hälften av denna tid gick åt i
>>improduktiva» farvatten för förflyttning till och från
operalionsonU'~Hlena.
För att spara olja måste den gå
med ekonomiska farler på 12 till 15 knop. Utan bränsle,
som behöver sparas, och med maskinerier, gjorda för hög
fart, kommer atomubåten att uträtta två eller tre ubåtars
arbete, halvera den improduktiva förflyttningstiden, täcka
sitt tilldelade område snabbare och noggrannare och fort
återvända till basen för en ny torpedomgång och en utvilad besättning. Den kommer inte att ha någon snorkel,
som röjer dess närvaro för fiendens flyg och radar och dess
höga ulägesfart kommer att medge den att drag51 sig undan ubåtsjaktstyrkor eller sänka dem, vilketdera som är
lägligast. Vissa kanuner otvivelaktigt att utrustas för att
skjuta robotar och på så sätt utgöra en rörlig »slagstyrka»
för vedergällningar eller för att förhärja fientliga kustbaser och ubåtsvarv.
Denna ubåt skulle kunna driva var.ie övervattensfartyg från havets yta, ty med sin nästan obegränsade uthållighet och fruktansvärda fart, kan den jaga dem och
förstöra dem en efter en lika lätt som en vinthund nafsar
åt sig en bomullstuss. Andra världskrigets snabba linjeångare som de två Queens och Ile de France, förde tiotusentals man trupper genom ubåtsinfekterade områden
skyddade endast av sin höga fart. De dagarna ha svunnit.

Mot fientliga snorklande ubåtar kaminer vår atombåt att ha fördelen av ett tyst turbinmaskineri framför
det oundvikliga taktfasta bullret från en dieselmotor. Om
vi opererar på sådana djup där lyssningsförhållandena
äro bäst, kom1ner snorklande fiender att upptäckas på
m ycket stora avstånd, snabbt bli upphunna och sänkta
med målsökande torpeder. På så sätt kommer den att
bli den idealiska SSI\., den ubåt som jagar upp och »dödar» andra ubåtar. I detta utförande k01mner den att
vara mycket effektivare än ubåtsjaktfartyg, vars hydrofo n nödvändigtvis är nära ytan och sålunda »handicappad» av de mindre förmånliga ljudförhållanden, som förefinnas på små djup. Det har länge erkänts, att ubåtar
äro bland de bästa jaktfartygen.»
I anslutning till Lockwoods uppfattning kan det vara
intressant att lyssna till ännu en amerikan.
I sin bok Baltie submerged anför den amerikanske
konteramiralen Harley Cape i sista kapitlet »Ubåten i 3.
världskriget» hl a:
»l båda flottorna äro ubåtarna särskilt ägnade att
utveckla den bästa tekniken för att förstöra fientliga
ub åtar. Det är rätt att påpeka att ubåtar, som »ligga
på lur» på fasta lägen kunna vara mycket »tysta», då
däremot fiendeuhå lens avsikt att nå jaktmarkerna för
m ed sig rörelse, och rörelse innehär huller. Detta resulterar i ett spel om »bullernivåer», i vilket jaktubåten sitter med trumfkorten. Vi hålla nu på alt konstruera en
ny typ av ubåt, benämnd SSK-suhmarine killer. Det är
kring denna typ, som vi avse att hygga ubåtsförsvaret mot
ub åtar. J ag vågar påstå från min egen erfarenhet att det
inte finns någon motståndare, som. injagar mera skräck
i en »ubåtsmans» hjärta, än fientliga ubåtar, som operera
i samma farvatten .
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Den svår'as,te delen av problemet, som möter oss,
är att försvara fartyg från anfall av dc ubåtar, som ku nna nå fram till sina mål.
Ubåtsjakt har högsta prioritet i flottans förbered elser av i dag. Naturligt nog äro framskridanden i den na
konst av urhemlig natur, men det kan sägas att betyd ande framsteg har gj oris i fråga om sonora lyssnarinstrument, i användande av helikopter nwt ubålar och i nylli ggörandet av atomenergin.

Anfalls- och försvarstcknik, användandet av ubålar
under svåra förh å llanden, vinnes endast genom att -.: ålmodigt gå erfarenhetens långa och mödosamma väg. D et
finns ingen genväg. Däri ligger vår stora fördel i varj e
krig, som vi kan komma att invecklas i inom dc närmaste
tio åren. Endast experter på ubåtsln·igföring kan hopp as
på att lyckas med dess motsats ubåtsjaklkrig. Man må ste
av erfarenhet känna ubåtens maximala makt för att b ekämpa den i händerna på en motståndare.
Vi vet att ub å tsjaktens mest lönande fält är på dc
stora haven.
Några synpunkter.

Xr dessa mäns ganska samstämmiga uttalanden »siarens dröm» eller är de t den troliga utvecklingen?
Säkerligen det senare men klart måste framstå, all
mycket i de framförda åsikterna gäller ubåtskrig pf1
oceaner.
Dc lärdomar man kan få ut äro i korth e t.
1. Ubåten i sjökriget försvann ej med den tyska
flottans kapitulation. De anglo-saxiska staternas statistiskt klal·a dominans inom ubå tsjakten uneler dc sista
krigsåren är nu ej längre lika tydlig.

2. För ubåtarnas ledande erfordras flyg - ett proubåtsflyg hos ubåtsmakten blir ett av motdragen mot övervattensmaktens ubåtsjaklflyg.
3. Ubåtens värde som ubåtsjaktredskap har stigit
och kommer att väsentligt ökas.
4. Ubåtsjakt bör ledas av erfaren ubåtsutbildad
personal.
5. I modern ub åtsjakt bör ingå
dels självständigt arbetande, specialutrustade jaktubåtar,
dels ubåtsjaktgrupp er sammansatta av h angarfartyg
med jakt- och spaningsflygplan samt helikoptrar och
snabba sjövärdiga jagare 1ned liten svängningsradic.
6. I en flotta ulan marint flyg och h a ngarfartyg
framstår vikten av ofta förekommande samövningar
flotta-flyg.

Vid första världskrigets utbrott Hl14 förfogade Tyskland över 42 ubåtar, vid krigsutbrollet 19;)() över 57 st.
A v dessa senare v oro 45 operationsdugliga och en tredjedel (15 st.) uppehöll sig ständigt till sjöss. l\'Iolsvarande
siffror för några månader under åren 1940-41 äro i detta
sammanhang verkligt intressanta.
Operations-

Januari 1940 ..
April 1940 .
Juli 1940 ....
Oktober 1940
Januari 1941
Juli 1941 .
o

o

o

o

o

o

o

o

••

o.

o

o

o

o

o

o.

o

o.

o

o

.

o

••

o

o

o

o.

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

••••

o

o

o

•

•

o

o

o

••••••

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

•

o

o.

o

•

o

o

o

o

•

o

•••••

o

o

o

o

••

o

o.

o

o.

o

o

o

o

o

o.

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

o.

dugliga

Till sjöss
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H
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5~8

Man frågar sig: Hur hade det andra världskriget slutat om amiral Raeder 1939 hade disponerat över ~~00 ullåtar och ett marint flyg? Vidar e: Hur ser Stalins operationsanalys ut i detta avseende?
lVIan kan förstå varför i Förenta Slatema prioritetsrätt föreligger för ubåtsjakt.
Till sis l.
Den nuvarande världssituationen - Västerns viktigaste vapensmedja på andra sidan vattengraven och österns förstahandsmål elen europeiska och asiatiska kontinenten - kommer den att innebära en ny era »flygets
och ubåtens», eller kommer den gamla tesen om en homogen flotta med flyg att stå sig?
J ag vm ej försöka besvara den, endast l å la detta bli
ett inlägg i den alltid aktuella diskussionen »Hur kommer nästa krig att utkämpas?»

Svenskt

1

Västindien.
Av löjtnant P. R11dberg.

Kryssaren Gotlands vinlerexpedition delta L· omfattade bl a sex veckors kryssning i västindiska farvatten.
A v alla de platser kryssaren besöldc runt Karibiska
havet var det tre, som genom sin anknytning till svensk
historia väckte speciellt intresse.
Den första platsen var inte utmärkt på någon km·ta,
stod inle utsatt på något sjökort, det var bara ett läge
till sjöss nordost om Cuba. Men det var här som korvetten »Carlskrona» år 18-±6 överraskades av en häftig
stormby, kantrade och sjönie Störrc delen av be1mcs besättning följde h enne i djupet.
När »Gotland» den 9 februari närmade sig platsen
blåstes divisioner med alle man. En redogörelse för korvett ens resa lämnades och fartygspastorn höll korum. Maskinerna stoppades, och då vi passerade platsen för olyckan , fälldes en krans i havet av musikfurir Steinback,
vars farfars far var med på »Carlskrona» vid förlisningen.
Han var skeppsgosse och tillhörde de få, som räddades.
Det var ett högtidligt ögonblick, och den gripna tystnad, so1n rådde uneler hela ceremonien, sade mer än
må nga vackra och välsvarvade ord.
I Små Antillerna fann vi de två andra platserna med
svensk anknytning. Den 22 februari ankrade Gotland
utanför Basse Terre, administrativt centrum på Guadeloupe. Det torde inte vara allmänt bekant, att denna ö, som är ungefär lika stor som Öland och därmed
en av de största öarna i Små Antillerna, en gång varit
svenslc. Visserligen var den endast under en mycket kort
tid i svensk ägo o ch troligtvis satte under denna tid ingen
svensk sin fot på ön, men svensk v-ar den lika fullt.
Detta egendomliga intermesso i öns historia inträffa··
de under Napoleonkrigcn, då England för att skydda sin
sjöha-:1clel på Karibiska Havet intog de två nyckelöarna
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»Go tl and» u t anför Gua de' ou pe.
Kr an s en fälles på pl a tsen för korvetten Karlskronas' undergån g.

för sjöfartsskyddet i Små Antillerna, lllarlinique och Gu adeloupe, som sedan länge varit huvudpunkterna i »France
Occidenta l ».
England och dess förbundna hade elt mycket s tort
intresse att få med Sverige och kanske framför allt d en
svenske tronföljaren, sedermera kung Karl XIV Johan, i
kriget mot Napoleon. Som tack för dennes bredvillighet tillerkände England Guadeloupe å t Karl XIII och h ans
efterträdare år 1813.

I Parisfreden 181-1 återfor d rade Frankrike Gu adeloup e. Efter mycket förhan dl ande bestämdes att ö n
skulle återgå iill FranJ:rike och svens];:n konungahu set
erhöll som kompensat io n en summa aY 2-1 millioner
fran cs.
Konl!ngcn sl~illd2 el en crhållrl3 summa~-: lill födagande f ör belalni11g a\' statss ku~den till utlandet. Dynastien
Ber n adotte fick av 1815 års rik~:dng som cr~iilln i ng härför en [n·lig r~inta av 200.000 riksdaler bnnko - nn 300.000
kr - ur en särskild foEtl. dccl ~; k Guadcloupcfonden.
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Denna ännu, utgående ränta är det enda kvarlevan de
minnet av vår mest kortlivade och av dc flesta ej e ns
kända t\tländska besittning.
Dc flesta och intressantaste svensk-minnena funno vi
på S :t Barthelem y, den lilla ö norr om Guadeloupe, solll
»Gotland» gästade den 25- 26 februari. ön var sve nsk
koloni åren 178-1--1878, - vårt sista försök som koloni almakt - och den är Ul" flottans synpunkter intressant inte
bara som f d svensk koloni utan även därigenom alt d ess
fötsic guvernör voT en major vid flottan, baron Salomo·1
Mauritz v on Bajalin, och dess fön;ta besätlnmgsstyrka utgjorde> H v en officer, 2 u nderoffice rar e och 50 man u i'
armens flotta i Stockholm.
\'id Gotlanels an komst var det jämnt 50 å r sedan e l'
svenskt örlogsfartyg sist kom p [l besök. Förra gan gc1l
v ar det korvclten Balder, som under en expedition til l
Yästindicn och Mellan-Amerika angjorde ön.
S:t Barthelemy är vid första anblicken föga imp oner ande, en småbergig, ganska karg ö av ~~idingön s storlek med omkri ng 2.300 inn evånare. I ett hänseende in tar
den dock en särslällning inom Sm~'l Antillernm; övärld·
befolkningen är till övervägande delen rent vit. Dc '
fi n ns endast cit par hundra negrer, samtliga bosatta i
staden Guslavia p:"l öns västsida.
Gw;layi~;, »lmnHlstndcn» på S :t BarihClcnw, grund ndes av guvcrnÖl' R ajalin och var under svenskliden e n
efter v äslindiska förhållanden blomstrande stad med omkring 1.000 innev{mare och elt lwndclsccntrum av rang.
Den nuvarande staden, som har något över 300 innev[l nare, bygger till största delen 11å resterna av den gaml a
och s träcker sig på intet shille utöver dennas gränser.
»Gotland» ligger till ankars utanför Gustavia, ly ham nen, den s k carenagen, omkring vilken staden hästsko formigt sluter sig, är för grund fö r att tillåta större f artyg alt gå in. Grundare b lir den för varje år, allteftersom havet sköljer in mer sand i den . Scdan några år
Karta över S : t Barthelemy .
Origieal: Kungl. örlogsmannasäll skapets bibliotek.
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tillbaka väntar rnan i Gustavia tålmodigt på ett utlov a t
franskt mudderverk som skulle muddra upp hamnen ,
men något sådant har ännu inte visat sig.
Det är en smått historisk ankarplats »Gotland» har .
Det första svenska örlogsfartyg som angjorde ön, och som
medförde guvernör R aj a lin och elen svenska besättningsstyrkan, fregatten Sprengtporten, ankrade år 1785 p å
samma plats. Den ligger innanför en räcka av småöar
och är relativt väl sk.yclclacl för väder och vind. Vattnet
är så klart att man tydligt ser sandbottnen, fast djupe t
är 25 meter.
På båda sidorna av hamninloppet funnos, under
»svensk tiden» batterier, Gustav III :s batteri på nordsidan
och Gustav IV Adolfs batteri på sydsidan. Grunden till
de fort, där batterierna voro uppställda, kan man ännu
se, men de befinna sig i ett långt framskridet stadium av
förvittring och måste letas frarn ur en yppig bus"l,:vegetation. Befästningarna ha på intet sätt underhållits av
fransmännen och det finns också föga anledning därtill,
då öns h ela militära styrka numera bestå av någr a
gendarmer.
Vi konnner iland på en cementbrygga - en av de få
saker som tillkommit sedan Sverige återlämnade ön till
Frankrike - och går uppför en gata, som på den svenska
tiden hette Artillerigatan n1.en som nu, liksom alla andr a
gator, har franskt namn. På höger hand hänger en gammal träskylt med avflagad färg, men dess text går ännu
med ett visst besvär att läsa: »\Välkommen till S :t Barth ».
Tjugo meter framför oss ha vi, i hörnet av Artillerigata n
och den gamla Kungsgatan, öns officiella byggnad. H är
har mairen, köpmannen Alexandre lV[agras, sina ämbetslokaler, liksom förr de svenska guvernörerna hade sina,
och i dess stora sal und ertecknades år 1878 överlåtelsehandlingarna, då S :t Bar thcl emy gick förlorad för Sverige. Här förvaras öns »jordebok», där alla köp och fö rsäljningal· av hus och jord införes. De uppslag, som gälla

Or igi:Je<l:

Karta öve r stad en Gu st <>.vi a.
l \:u;Jgl , ö r :ogsm a n nasällslmpe ts bibliotek.

556

557

Södra Strandgata n.

1800-talc ls första ärtiondcn , vimla av svenska namn, men
efter denna tid bli de allt sällsynta re för alt i början av
1900-talc t helt försvinna . I dag kan man på S :t Barth elemy inte finna någon som bär ell svcaskt eller svenskklingand e namn.
Gatorna i Gustavia äro stenlagda - liksom så mycket annat elt minne från elen svenska liden och se därfö r
mycket prydliga ut. Husen är i regel byggda med undervåningen av sten och övervåni ngen av trii. Få h us h a

byggts efter år 1878 och dc gamla husen ha gradvis förfall it. På många ställen stå endast ruinerna av undervåningen kvar.
I den inre delen av den hästsko staden bildar, finns
å tskilliga hus längs den gamla Södra Strandga tan, som
är byggda hell av sten. De ha med viss framgång lrotsat
tid ens tand och det är intressan t att se, hur troget svenskarna härut e följde den då rådande svenska stilen, då dc
uppförde sina bostäder.
I den yilrc delen av »hästskon » återfinne r vi del häst
bevarade huset från Gustavia s storhetsti d. Här r esi derar
Miss Julia Dinzey, en charman t och mycket pigg 82-årig
da m . Hon är den enda i Guslavia, som fortfaran de kan
tal a något svenska. Enligl hennes egen uppgift finns det
en annan dam i ungefär samma ålder, som bor på öns
ostsida och som talar litel svenska, men därmed är det
slu t på svensksp råkigbete n på ön. Störrc del en av öns
innevåna re talade franska även under den svenska liden
och någon ordnad und ervisni ng i svenska har aldrig för ekommit.
Miss Dinzey är den mest svensksin nade dam man km1
tänka sig och hon anser alt den dag,då Sverige frivilligt
överlänm ade ön till Frankrik e, är den olyckliga ste i öns
historia. Denna åsikt sticker hon ingalund a under stol
m ed, varför förhållan det mellan henne och öns fransksinnade innevåna re stundmn är en smula spänt. I sanningens namn m t'ts te dock erkännas , att del är fransmän n en so1n är fridsannn ast.
Hennes hem inneh å ller mängder av minnen frtul den
svenska tiden, bl a en fullständ ig up})Sältn ing fotografi er
av officerar na på dc svenska örlogsfar tyg, som besökt
Gustavia och hon vårdar dem mycket pietetsful lt.
Då fartygsch efen på Gotland kort efter vår ankomst
gj orde visit mottogs han av en helt vitklädd miss Dinzcy,
som på k länninge n bar en miniatyr av den Vasa-ord en,
som hennes farfar fått för sina insatser i samband med
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Ruinerna av paradbyggnad en Grand Hotell .

lJygga nclet av Gnsla vias protesta ntiska k yr ka . Denna slnr
~innu kvar och tjän a r som gudstjänstlokal å t de tjugotva
protesla n ter som fi n ns kvar p å ön.
Porlsät ter m a n ukfter elen y ttre d el en a v hästskon
J.:omm e r man f örbi de t, som en gå n g var Ko ngl. Varfv cl.
\,Tarv s rör clsen fortsä tt e r, oc h und er Yårt besök kölhalade
man c ll fa rtyg p å samma si:itt som det på 1800-talcts hörj a n g jordes i Sveri ge - och med hj~i.lp mcdcl sorn säk<'rligen voro gamla redan då . Del är en gansk a god illu~;tration till livet på S: t BarlheJmy d är man j u st i nte ~i r
hågad för rcvolu tione r ande ny beter.
Str ax bortom Kongl. Ya rfvet ligger rninc r 1w av dc ~
en g[mg så ståtl iga Grand HotelL Del var för inte s,l
länge sen stadens paradbygnad, och trädgården v~n· sP P llingspluts för stadens societet vid dess ]n·omenader. ~< u
tir trädgfn·den övervuxen, risig och full av hdtte, och av
lwtcllel stflr endast yttermurarna kY111'.

Genom vänli gt tillmöt esgåend e frå n biträdande m airen, Jean L edee, b lev jag i tilifäll e att göra en b illur runt
ön. Vi färdad es p å en Yä g, som anl a des av sven skar och
som sedan d ess föga för än drats . E ft er n å gra kilom.eter
had e vi konuuit över llll d en lå ngsm a la öns andra sida,
ned till det lill a samhäll et S :t Jean. D et är p å b å da
sidor omgivet a v de u n d erbaraste badstränder man kan
önska sig. Ett par hundr a m eter frå n s trand en gå r ett
rev, som effektivt utestä n ger alla haj a r och and ra ovälk omna gäster fr å n have t. Här vore rätta platsen fö r en
turistanläggning i jätteform a t, här finns all b ehövlig rekvisita, vältempererat kristallklart vatten, härliga sandstränder, skuggande palmer och ett jämnt och behagligt
kli mat, som söker sin like.
På en klippa, som delar den stora stranden i två plager, låg under svensktiden batteri S :t Jean. Nu är det
h elt försvunnet, inte ett spår därav finns kvar på den
av kaktusar och klippblock belamrade klippan.
Vi fortsätter vår färd sydostvart utefter kusten och
kommer till det vackra, i palmer inbäddade samhället
Orient. Här finns en katolsk kyrka med tillhörande skola och kyrkogård. På kyrkogården finns ett inhägnat
område med gravar från den svenska tiden, vilka pietetsfull t vårdats och underhållits. Där ligga begravda guvern ör Johannes Norderling och Johan Ga briel Norderling,
guvernör Haasum och en släkting till denne samt fröken
W ilhelmina Netherwood, som namnet till trots var svenska
och verkade på ön i början av 1800-talet.
Våra försök att fotografera gravstenarnas inskription er avlöpte inte helt smärtfritt. Runt gravarna växte
buskar med syrenliknande blad, som vi måste föra åt
sidan för att komma åt att fotografera. Just då märktes
in genting men efter några dagar fick alla som med bara
huden varit i kontakt med buskarna stora vätskefyllda
u tslag, mest p å minnande om av senapsgas alstrade sår.
D1et var bladvätskan hos busken, som åstadkom detta,
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och vi hade alla tidigare bivit varnade för busken, fas t
vi inte kände igen den i den omgivning den här :ilade .
S.:t Barthelemys välstånd har sedan lång tid tillb aka
hängt samman med dess handel. ön blev under svensktiden frihamn och fick därigenom sin korla blomstring.
Den är fortfarande frihamn men då Gustavia inte kan la
emot annat än fartyg med lilel djupgående har den betydelse endast som distributionsplats för den interna h andeln med närliggande öar. Det enda man utskeppar av
egna produkter är salt, som utvinnes i s k saliner, slora
bassänger, där man låter havsvattnet strömma in och avdunsta, så att man k.an tillvarata det på botten kvarli ggande saltet. Detta samlas sedan i stora högar, som täcks
med palmblad, som anländes. Härigenom bildas ovanp[t
salthögen ett mycket hårt skikt, varigenom regnet ej k an
smälla saltet och föra det med sig. Iden att bygga ell
förvaringshus för saltet har tydligen ingen fallit för. Under den svenska tiden funnos fyra dylika saliner, av vilka
numera endast en - Grande Saline - belägen söder om
Orient, är i bruk. Det är en stor anläggning Inecl 12 bassänger men dess kapacitet är helt beroende av väderleken. Uneler torra år, då vattnet i bassängerna snabbt avdunstar, utvinnes icke föraktliga mängder salt, men u nder regniga år, då regnvattnet unelan för unelan fyll er
på i bassängerna, ger den föga eller ingen utdelnin g.
/\gm·en har emellertid varit nog förnuftig att kombinera
saltframställningen med potatis- och ananasoclling. Under iorra år får han mycket salt men dåliga skördar; u nder regniga år blir det tvärtom, men han håller sig alltid flytande.
Motsvarande gäller nästan alla innevånare på S : t
Berlhclemy. Dc våga inte lita enbart till, en inkomstkälla
utan är som regel till hälften fiskare, till hälften jordbrukare eller fåruppföclare. J ordbruket är föga tacksam t,
för marken är stenbunden och ganska karg och blir lätt
utbränd av solen, eftersom öns stora skogar för län ge
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sedan huggits ned. Del fordras elt härdigt och förnöjsamt släklc för aU trivas under sådana villkor, men innev ånarna på S:t BarthClcmy har just dessa egenskaper.
De äro till övervägande delen franska bönder, glada och
arbetsamma, och de har gärna några minuter över för att
prata och skämta med en främling och har alltid elt vänligt och hjälpsamt ord till hands.
överallt härskade en snygghel och ordning, som vi
inte var bortskämda med att se efter våra besök på andra
öar i Antillerna. Husen på landsbygden var ofta mycket
små, men alllid vackert målade och väl hållna. En för.klaring till husens litenhet är, att seden härnere bjuder,
alt varje man, som vill gifta sig, måste kunna visa upp
ett hus. Som rikedom är en sällsynt företeelse på ön
bli husen små, men innevånarna söker kompensera detta
genom att göra dem vackra.
Vi lärde oss und er vårt korta besök att tycka om innevånarna på ön för deras vänlighet och förnöjsamhet
och vetskapen, alt deras föräldrar eller farföräldrar i de
flesta fall varit svenska unelersåtar bidrog ytterligare härtill. Det är därför dubbelt sorgligt alt veta, aU S:t Barthcl emy m~inskligt att döma har föga gott att vänta av
framtiden. ön har inga möjligheter alt försörj a det uppväxande släktet. Ungdomen tvingas söka sitt upp ehälle
på andra håll. Situationcn har på senare år ytterligare
förv ärrats genom att de kringliggande öarna, S:t Eustache,
S :t Martin m fl, införl imigrationsförbund. Många unga
från S:t Barthelcmy söker sig till Venezuela , där oljan
och de nyupptäckta järnmalmsförekomsterna i Orinocoflod ens delta slukar mängder av arbetskraft. Andra söker komma till USA och dc som h a r råd och önskar stud era, reser till Frankrike. Den sistnämnda kategorien
är inte stor, för det finns många fattiga men få rika på
S:t Barthclemy.
Känslan för Sverige och uppskattningen av vad Sverige gjort för ön lever fortfarande kvar och jag kan inte
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Litteratur.
porte-Av ions

(Hangarfartyg).

Sous-M arins (Ubåtar) .
Escort eurs (Eskortfartyg) .

Av : M. Henri le Mason, l'Academie de :Marine.
Förlag: Harizons d e France, Paris .

»Gustavia och Carenagen».
Utanför det kölhalade fartyget på gamla Kong!. Varfvet
synes »Gotlands» motorbåt

finna någon bättre avslutning än ett utdrag ur maricn
Alexandre Magras' välkomsttal till oss.
»- - Vi veta, hur mycket vi ha Sverige att tack a
för. Den ö vi bebo har svenskarna byggt upp, och vi
ha fortfarande svenska lagar som skyddar oss. Av vår a
föräldrar har vi lärt oss att vara tacksamnw mot Sverige, och nu lär vi våra barn det. Fast det gått 70 å r
sedan S :t Barthelemy var svensk t kan ni vara förvissa d e
om, att Sverige och svenskarna ej äro glömtia här p å
vår Ö».

Boken u tgör fortsättning av en tidigare utkommen volym om
slagskepp, k r yssare och jagare. Den omfattar 165 sidor och är illustrerad med talrika, i vissa fall unika fotografier. Som fr:::-mgår av
titeln är den uppdelad i tre avsnitt av vilka största utrymmet ägnats
hangarfartygen och ub åtarna. För eskortfartygen redogöres mera s u m.
mariskt i det sista avsnitt et. Författ,aren skildrar r espektiv e fartygs·
slags uppkomst, utvecklin g, användning och avslutar varje avsnitt m ad
en del synpunktler på dess framtida möjligheter.
Hangarfartyget representerar ett unikt fall i krigsfartygens. hi·
storia. Nästan obefintligt vid förs tia världskriges, slut, hade det 25
år senare blivit ryggraden i de amm·ikanska och engelska operationsgrupp erna. I flottornas historia finnes intet) annat exempel på en stor
fartygstyp byggd för helt nya uppgiftm·, som s å fullständigt slagit
igenom och på så kort tid erovrat en dominerande plats på det marina schackbrädet. Mindre än 25 år skilja den första ope.r ationen med
hangarfa.r tyg (startandet av 7 flygplan från den engelska Furious mot
Tondern i juli 1918) och det japanska anfallet mot Pearl Harbour i
decembe r 1941, vari delt!()go G japanska hanga rfartyg med 300 flygplan.
Det första försöket att starta ett fl ygplan från fartyg gjordes
i USA i november 1910 . Då lycka.des nämligen Georges. Ely starta
från den amerikanska lätta kryssaren Birmingham. För detta ändamål had e på kryssarens back uppbyggts ett 24 metm· långt och 7 meter bretit plan. F'lygplanet, ett biplan på 450 kilo och utrustat 1ned
en 4 cylindrig 50 hästkraftle rs motor, for drad e norm.alt endast en startsträcka på 17 meter.
Försöket lyckade s och i januari 1911 genomfördes den första.
lyckade landningen p å slagkryssaren Pensylvania på vars h alv däck
uppbygg4s en landningsplattform. Flygplanet bromsades genom att
en till landnin gsstället fäst krok fångade någon av d e 22 tvärsgående
kablar, vilka sträckts m ed 25-kilos sandsäckar. För säkerhets skull
fann s vid landningsplan ets inre ända en segelduksskärm a tt fånga
flygpl anet i om. det missade' kablarna.
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Den första katapultstarten gjordes också i USA 1912. De am erikanska myndigheterna intresserade sig emellertid vid denna tid fö ga
för ett fartyg avsett att medföra ett flertal flygplan. Det blev i
stället i England hangarfartyget föddes .
Efter en del försök bland annat med den gam~a luys·saren H ermes inköpte amiralitetet 1913 eU lastfartyg, som erhöll namnet Ark
Royal. Fart[Yget ombyggdes och fö,r sågs med ett 30 meter långt fl ygeläck för om kommandobryggan, och inuti skrovet bereddes plats för
10 plan. Fartygets konstruktion medgav emellertid ej landning ombord varför det knappast kan betecknas som. verkligt hangarfartyg,
1917 beslöt amiralitetet att ändra elen uneler byggnad varand e
20.0·0r0 tons kryss aren Furious till hangarfartyg. Till den ändan borttogs förliga tornet och anordnades ett startdäck om. 65 m eters längd
samt något halvår senare ett 90 meter långt landningsdäck akterut.
U neler för li ga däcket fanns en hangar för 10 flygplan. Mot slutet av
l: a världskriget hade emellertid flygplanens landningshastigheter ökat
och Furious landningsdäck visade sig alltför riskabelt. Endast 3
lyck a de landningar gjorde s. Farttygets stö rsta fördel var dess hastighet, som. medgav det att följa de snabbaste eskadrarna. Det gjorde
r:ämligen 31 knop, Furious ombyggdes sederrne.ra enligt modern a
prin,ciper, erhöll genomgående. däck och gjo rde tjänst till 1945.
Det först;a verkliga hangarfartyget med ett enda stort däck blev
Argus, färdigställd 1918 och l<var i tjänst till 1945. Ursprungligen
avsedd som postångare om. 14.000 ton och beställd av ett ita lienskt
rederi, ontbyggdes hon och försågs med ett 150 meter långt och 20
metet· bre,t,t flygcläck.. Detta var fullständigt rent utan brygga och
master.
Ytterligare några engelska hangarfartyg tillkomma vid denna tid,
nämligen Eagle och Hermes.
Åren närmast efter l: a världskriget voro vad hangarfartyg beträffar en period av trevande försök. För övrigt talade man hellre
om avrustning vid denna tid än om nykostruktioner. Vid \Vashingtonkonferensen fastställdes emellertid hangarfartygens maximitonnage till
27.000 ton och detJ eventuella artilleriets maximum till 10 st 20.3 cm
kanon er samt obegränsat antal kanoner av lättare kaliber. Ett unclant'ag g jordes för USA, som erhöll rätt att fullborda Lexin gton och
Saratoga om vardera 33 .'000 ton.
I början av 30-talet började det bli upp enbart vilken roll fly gvapnet skulle kmmna att spela i kommande krig, Den flygande m aterielens prestancle hade ökats och ökade alltjämt i snabb takt. s eelen 1919 hade motorstyrkan femdubblats, vikten tredubblats och aktionsradien för de stora flygplan en fyrdubblats. Flygplanens användbarhet för olika ändamål, spaning, eldl edning, jakt, bomb- och torp ed-
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fällning öka des raskt. Stormakterna skaffade s ig ans Bnliga luftflottor
och amiral Castex skrev att »h e navä lclet i luften har blivit ett n.ödvändigt villkor fö r h erraväldet till sjöss av vilket det utgör en in
gående del ».
Det blev uppenbart att en del av fartygens uppgifter med fördel
kund e lösas av fartygsburet fly g. Och stormakterna byggde h a n garfartyg, Ma n a nsåg dem som nyttiga, men bräckliga och sårbara farty g,
Vid denna tidpunkt betraktades de som hjälpfartyg och ingalunda. som
stridsfartyg vars torped- och bon~bflottiljer utgjorde ett minst lika fruktan svärt vapen som slagskeppens grova artilleri. Detta förklar a r att
ett relativt rin ga antal hangarfartyg ingingo i stormaktsmarinerna vid
2: a världskrigets början.
Han garfartyget inträdde i 2: a världskriget 1n.9 som simpelt hjälpfart~:~' g men utträdde ur kri get 1945 som »capita! ship».
Under jakten efter de tyska blockadbrytarna utbildades så småningom »tand emtaktiken» d v s ett slagskepp och ett hangarfartyg
bildade par där så var möjligt,
I Medelhavet kommo de engelska hangarfartygen att spela stor
roll. Deras första seger utgjorde raiden mot Toronto 1940 där 3 italienska slagskepp oskadliggjordes för lång tid och i sjöslaget vid Matapan 1941, bidrog den nya Formidable på ett framträdande sätt till
den för engelsmännen lyckliga utgå ngen. Det var också till stor del
tack vare det fartygsbaserade fl yget som britterna lyckades underllålla och därigenom! hålla Malta. Sak samma gällde beträffande de
brittiska konvoj erna genom Medelhavet.
I Stilla Havet hade de båda kombattanterna haft 2 å r p å sig att
studera det pågående sjökriget. Detta medförde också att de vid tiden för anfallet mot Pearl Harbour had e ett! flertal hangarfartyg fäl'diga och ännu fler under byggnad. Tursamt nog för am.erikanerna
voro in ga av deras hangarfartyg i h a mnen ifråga.
De första amerikanska ope.rationsgrupperna uppbyggdes kring
hangarfartygen bland annat av den orsaken atti inga slagskepp funnos a tt tillgå Japanernas syn p å saken kan.ske enklast formulerats
av en av deras amiraler i den kort satsen: »En flot:ta utan vingar
tillhör d et förflutna».
1944 b estod en amerikansk ope rationsgrupp i s tort sett av ett fl er·
tal hangarfa rtyg, 2 elle r 3 s lagskepp , n ågra kryssare samt 1 eller 2 jagarflottiljer.
Under 44 m å naders krig ägd e 28 stötTe eller mindre sammandrabbnin gar rum mellan amerikanska och japanska sjöstyrko1·. I 14
av dessa spelade hangarfartygen huvudroll en och under de sista 18
krigsmånaderna befäste dessa operationsgrupper det amerikanska
herraväldet över Stilla Havet och möjliggjorde de olika landstignings-
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företagen. U nd er denn a sista period bidrog det fartygs.b aserade fl yget
kraftigt till förstärandet av en miljon fartygston och 2.500 flygpl an
på marken samt nedskjutandet av 3.400 flygplan i lufte11.
Vid andra världskrigets början talade man om hangarfartyg i
störst allmänhet. Seder mera ha emellertid tre olika t y per utkristalliserat sig. Det tunga h a ngarfartyget på över 20.000 ton m ed en fart
av minst 30 knop och ett flygdäck on~ 240-300 meter. Det avse s
huvudsa kligen för bomb- och t orpedplan av olika storlekar samt ha r
ett symwr ligen kraftigt luftvärn. Den amerikanska Midway om 45.000
ton har s å lunda 18 s:t 12 cm lvpjäser, 84 st 40 mm. och 34 st 20
mm akan
Det lätta hangarfartyget deplacera1· 10.000- 20.000 ton, har ett
flygdäck om 200 meter och en fart av c: a 25 knop. Dat använd es
huvudsakligen för jaktflyget, särskilt av amerikanerna.
Eskorthangarfa>rtyget är mindre och långsammare än de övriga
typerna. Framförallt är det enkla.re och lämpat för seriebygge. K ayservarven byggde mot slutet av kriget ett dylikt fartyg på 8 a 9 m ånader. Det är på 10.000- 15.000 ton, gör c : a 15- 18 knop och medför
ett 20-tal flygpl a n . Dess huvudsakliga användning framgår av namnet, nämligen spaning och anfall mot ubåt:ar i samband med konvoj er.
Totalt deltoga 2.10 hangarfartyg i andra världskriget därav 49
tunga, 31 lätta och 130 eskort dito. Av dessa förstördes eller sänktes
40, därav 16 tunga, 10 lätta och 14 eskort. Förstörelsemedlen voro
i 16 fall ubåtstorpeder, i 22 fall fientMgt flyg (därav l genom japanska
självmordsflygare) samt endast i 2 fall kanoneld.
Som intressant jämförelse kan nämnas att av 67 i kriget deltagande slagskepp förstördes 24 . Hangarfartygens sårbarhet har visat
sig ej vara så stor som man fruktade 1939.
Under tiden efter andra världskrigets slut har hangarfartyget
bibehållit sin dominerande ställning. Som exempel kan nämnas att US A
1949-1950 rustade Atlantflotta bestod av 14 hangarfartyg, l slagskepp ,
11 kryssare, 117 jagare och 48 ubåtar samt dess Pacificflotta av 5
hangarfartyg, 7 kryssare, 50 jagare och 32 ubåtar. Det enda slagSikeppet användes för övning av aspiranter.
Författaren anser att hangarfartygen oberoende av flygets utveckling komma att behålla sin dominerande ställning bland övervattensstridsfartygen inom överskådlig framtid. Han tänker då närm:ast på dessa välutrus:t a de flygbas ers rörlighet med därav fö lj and e
koncentrationsmöjligheter till aktuella områ den av vårt klot samt p å
de skyddsmöjligheter rörligheten erbjuder. En flygbas i land k an
Jätrtare slås ut.
Ubåtsavsnittet inledes med en detaljerad redogörels e för ubåtens
utveckling till och med l : a världskriget. Som en kuriositet kan näm-
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nas att Olaus' Magn i bok »Om nordmännens sätt att st,rida» lär inneh ålla följande uppgift: »De danska vikingarna använda. s ig av en
farkost av läd er, som ka.n framföras, u n der vattnet och sont kan göra.
stora hål i d e passerande handelsfartygens bottnar». Olaus Magnus
säger sig h a sett tvenne dylika 11inges tar utställd a i katedralen i
Arsloe ( ?) . Le Masson säger emellertid, att utan att betvivla den
gode ärkebiskopens vederhäftighet torde dock denna hans uppgift få
t as med en nypa salt, och det kan man ju h å lla med onL
Vid slutet av l: a världskriget h ade ubåten kommit att ingå i
alla m a riner som en nödvändig del i en väl avvägd flotta, och alla
s to rmakter utom T yskland skaffade sig mer eller mindre talrika
ubåtsflottilj er.
Under de tjugo å ren som skiljde de två stora krigen förändrades
u bå ten ej nämnvärt i vad a vs er huvudprinciperna för byggnadssättet .
Den var fortfarande handikappad av dubbla maskinanläggningar. Maximitid en för högsta fart i u läge förblev omkring en timme och farten
i uläge ökades ej n ä mnvärt. U båtens tonnage ökades emellertid och
dess huvudvapen förbättrades,
Redan 1918 kunde en 501Q"tonsubåts ballasttankar fy llas på 3.0 a
35 sekunder. Själva dykningen till observationsdjup tog· dock ungefär l minut. 1939 kunde emellertid en 3 gånger så st or ubåt dyka.
på 3Q: sekunder tack vare förbättra d e manöver-organ. De största fr amstegen und er denna tid gjordes emelleTtid på förbindelsetjä nstens område. Racliomott~gning i uläge var okänt under första världskrige t och
i marschläge h a de räckvidden mångdubblats år 1939.
Härigenom var ubåten vid 2: a världskrigets börj an e j lämnad åt
s ig själv som und er det tidigare kriget. Den kund e ledas från och
earnarbeta med övervattensstridskrafter och kunde även uppträda i
par e !l er flock.
Ub åten kom att spela en ännu större roll under 2 : a världskriget
t~ n und er det först a .
Det senare kriget utveckla des till en interkon(in en t a l kra ft m ätnin g, där det för alla p art er v a r av utomo rd entlig betyd else att h å lla förbind els eHn.ierna öve r haven öppn a, Under kriget
förstör des på olika s ätt 50 % a v det 1939 existerande världs tonn aget
därav mer än 21 m illione r ton för De F örena d e Nati onerna och 12
m illione r ton för axelstat erna. Av dessa enorma f ör lu st,e r åsta dkoms
un gefär 70 % av ubåt a r. Särskilt kom sla get om A tlan t en, för a t t
ta la med Churcbill , att d r iva p å kapplönin gen mellan m edel och m otm edel och de tyska. u båtar, som sjö,;attes 1945, voro h elt olika d em
av 1939.
Under de fem krigsåren stapelsattils på tyska v a rv 1. 09S ub å t a r ,
300 dvärgubåtar oräknade. Av dessa ubåtar voro 686 av typ VII och
187 av typ IX. Det var helt naturligt endast et t stan d ard~serat serieb ygge, som möjliggjorde för tyskarna att bygga så många.
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Vad som framförallt drev p å utvecklin gen av de tyska ubåtarn a
var tre effektiva motmedel, nämligen asdic, radar och d en ökade användningen av flygplan för ubåts jakt. FörfaVtaren beskriver därefter
ingående schn01 cheln och de tyska ubåtstyperna XXI, XXIII samt
kommer så småningom fram till den med Walterturbiner drivna 900tonsbåt:en XXVI, vilken emellertid aldrig hann deltaga i krigsexpedition .
I olika länder byggdes under kriget ub åtar för speciella ändamål. Sålunda färdigställde japanerna i december 1944 några jätteubåtar på 4.63 3 ton. Dessa h ade en tryckf::<st h angat· för 3 flygpl an,
vilka startades med katapult, och en a ktion sradie av 34.000 di stansminuter. De blevo emellertid färdiga. för sent för s itt ändamål, nämligen att bombardera Panamakanalen.
Ubåtarna tilihörde den stridsfa rtygsgrupp, som led d e största
förlusterna und er kriget. Tyskarna förlorade 781, japanerna 130, italienarna 85, engelsmännen 76 och amerikanarna 52,. I dessa siffror
inräknas ej dvärgubåtar.
Trots svåra förluster voro de tyska ubåtarna, av en lwnstruktion, som var klassisk ända till 194 3, nära att avgöra d e båda världskrigen. Besegrandet av ubåtarna beseglade i båda krigen Tysklands
öde. De länder som, fö.r sin existens mås~e- hålla förbindelselinjer na
över h aven öppna betrakta därför fortfarande ubåten som sin fi ende
nunm1er l , ty de tyska ubåtarnas n ede rlag har in galunda blivit ubå·
tens bane,
Vid efterkrigsproven med atombomber vid Bikini visade sig ubå·
ten bäst motstå såväl övervattens- som. undervattensexp los ioner. Intill 1939 var slags ke-p pet flo t-tornas »capita ! ship», en roll som numera har övertagits- av han garfa rtygen. Kanske kommer u båten en
dag att göra anspråk på benämningen.
Chefen för franska skeppsbyggnadsi ngenjörskåt-en (G en ie Maritime) d e Dinechen säger 1949 i en artikel i la Revue Maritime: »Det
syne3 säkert att flottorna i atomåldern komma att använda ub åten
mer än tidigare. Det gäller att söka föruts e den kommande taktiken
och det gäller att handla snabbt ty ubåten har blivit nyckeln till
s jökrigets proble m.
Beträffande eskortfartygen redogör författaren för utvecklingen
av korvetter och fregatter. Han påpekar att ubåts j aktfarty gen unde1·
2: a världskrigeti ställeles inför svårare problem än motsvarande fart ygstyper und er det 1: a kri get. Han avser d å närmast luftfaran och
ubåtarnas högre fart.
1945 hade eskortfartyget eller ubåtsjagaren om man så vill u tvecklats till ett fartyg om 1,300-1.400 ton med en fart av c:a 19 knop.
Den var besl-yckad med några luftvärnskanone r samt utrustad meu
radar, asdic, hedgellog och squid.

569
Då man nu kan förutse att framtidens ubåt kommer att få ökad
h astigh e t n:åste emellertid ubåtsjagaren följa med i utvecklingen. Man
h ar därför nyligen i USA och England by ggt om ett antal jagare till
snabba fregatter.
I Holland och Frankrike byggas fre gatter om 2.000 ton och 32
kn op. Fartyg av d enna typ torde tillsammans med eskorthangarfart yg bli konvoj e rnas vakthundar i ett framlida krig.
Eric Sparre.

» (Det hände hos oss» av Shapi Ollobiev'_
LT: s förlag häft. 13 : 50 kr, inb . 17: 50 kr.)
» DET HÄNDE HOS OSS ,>

ä r n am nen på en av LT: s förlag utgiven översättning från det norska
origina let av den landsflykt'ige sydryske bondsonen och akademikern
Sh api Ollobievs politiska och militära skildring av förhållandena i
Sovj etunionen från r evolutionen till andra världskrigets s lut.
Författaren, Shapi OEobiev, är född i Sydryssland 1916. Som
bondson fick han i sin ungdom uppleva bolsjevikernas hårdhänta och
h änsyn s lösa tvångskollektivi sering av elen ryska bondejorden, Genom
en morbror som var lokal bolsjevikpamp lyckad es• han 1936 vinna int räd e vid universitetet och efter ett avbrott 19 3.8 i st'u dierna i samb and med morbroderns utrensning utexaminerades han därifrån 1941
Han erhöll så anst\ällning vid en högre skola som histo1·ielärare men
inkall ades redan samma år till tjänst i röda arm en . I maj 1942 togs
h an tillfånga av t yskarna på charkovfronten. Efter en tid i tyska
fångläger kom han 1944 till Norge tillsammans med andra ryska krigsfå n gar för att sättas i arbete på tyskarnas där pågående befästningsbyggen. Vid d en tyska kapitulationen ly ckad es han rymma och gå
u n d er jorden i Norge så atlt han undgick att återsän d as till Sovjet_
F rån 1946 har han arbets- och uppehållstillstån d i Norge.
I boken skildras först hur bolsjevikerna målmedvetet och ·häns ynslöst »erövrar» revolutionen fr ån den stora massan av d emokratiskt inst!illd a revolutionärer. Dän)å följer en skildring av bolsjevike r nas tvåegslwllektivi sering av den ryska bondejorden - kallt realis tiskt klarlä gges hur hänsynslöst målmedvetet bo lsjevikema går till
Väga när d et gäller omformningen av förutsättningarn a för den nya
s ovjetstaten. Hur hänsynslöst m.änniskornas intressen och strävan till
lycka åsidosättes i detta »böndernas och arbetarnas paradis på jordem>.
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När jordbrukskollektiven - kolchoserna - på direktiv uppif r<i n
>kall bildas 192.9 kanuner föest sovjetpropagandister från närmaste
particentral till de ryska bondebyarna som under NEP-tidens relativt
liberala ekonomiska politik Jämnats ostörda. Där propagerar de för
de nya kolchoserna. Men oviljan bland bönderna är tydlig - en del
vågar sig till och med på att protestera mot propagin.dist.e.rnas fr amförda stalinistiska teser elle1· lwmma med motförslag till d essa. Men
nu får GPU - de nya bolsjevikiska hemliga polisen - visa vad den
duger till och hur viktig elen. är i ett bolsjevikstyrt samhällE:!. De
motspänstiga tas mn hand av GPU och försvinne1· omgående till Sibirien eller något av de jättelika statliga tvångsarbetslägren. Samtidi gt sätter också »avkulakiserin gen» in och som det för att beteckn as
som kulak endast behövs att man äger nwr än tre kor, två h ästar,
tjugo får eller fyra hektar åkerjoTd förstå 1· man att den. blir gansk a
omfattande. Xven kul akerna försvinner till Sibirien eller tvångsarbeten långt från hemorten. Genont denna terror och likvielerig h ar
de kvarvarande bönderna gjorts mog11a för att »frivilligt» bilda d en
av »fader Stalin i Kreml» påbjudna kolchosen.
Efter ett avsnitt som skildrar livet i stad och pa land i Sovj et
där en skildring av de lokala sovjetunder 1930-talets sista år pamparnas liv och leven1e intresserar en. demokratisk västerlännin g
- kommer författaren in på sina e·rfarenheter som soldat i Röd a armen och som krigsfånge i Tyskland. Här 1nåste dock sägas att OlJobievs uppfattning om Röda armen betänkligt påminner o1n den i Västerlandet gängse unde1· 1920- och 1930-talet om den Röda armen som en
enda grå, framvältrande massa utan ledning och mål som drivs fr3.m av
politruker och officerare med vapen i hand. Numera vet vi ju genom
sakliga skildringar av officerare i armeer som käm.pat mot Sovjet und er
det senaste världskriget att detta förhållande - även ont det förek ommer i många enskilda fall - dock inte är det fundament på vilk et
den Röda armen bygger (obs. den svenske krigsdeltagaren Dorgs skildring »Det röda mass anfallet»). Saken är nog i stället elen att Röua
armens kadrer alltmer börjar fyllas med en stalinistisk till fanati sm
uppfostrad ungelom - vars fanatism utgör drivkraft nog. Detta tir
ju inte helle1· så förvånansvärt när man betänker att bolsj evikerna
suttit vid makten i Ryssland i mer ä n trettio år och h ela tiden m[tlmedvetet förberett sig för värlclsrevolutionen, alla taktiska climridae r
ti.ll trots.
Vad som däremot intresserar i det avsnitt Yari författaren s k iltlrar Röda armen och kriget som han upplevde dem är de som b erör
förhållandena bland ryssarna i de tyska krigsfångelägren. Hur faJJatiska polisagenter och politruker ger sig t illfånga tillsammans m ed
soldatema - givetvis pä ordm· uppifrån - och genom sina kun skaper i tyska i regel uppnår förtroendeposter i lägren . I bland u be 5

de av tyskarna till läge rpolis er och som sådana uppnår de sn art s i :~a
uppdragsgivares fulla förtroend e genom den oerhörda hänsynslöshet
och st1änghet varmed de upprätth:.tller det tyska lägerreglemc;Jtets
bestämn1elser bland de r ysk a fangarna. Som lägerpoliser har da ju
också ypperiiga möjligh eter att upprätthålla sina så att säga »ordinari e» befattningar som politruker och polisagenter.
När tyskal n a besluta!· sätta in luigsfång&rna på de pågåen d e
befästni11gsa rb etena i Norge tar de som lä gerpoliser tjänstgörande
IJ Olitru!,Gl"ila och polisctgenterna so m sin uppgi[t att göra så många
soa1 !' löjligt av landsmännen odugliga till detta arbete. De sätter
igilng c:1 sadistisk misshandel av dG fd.ngna landsmännen u neler sken
av att de »uprätthå ller ordningen» samtidigt. som de på löpande band
rap porterar sina fångna landsmän hos den t yska bevaknings personalen fö r förmenta brott mot det tyska lägerreglementet - samtidigt
som de väd jar om strängaste möjliga bestraffuing av landsmännen.
En blygsam önskan som ty skarna give tvi s med nöje effektuera1·. På
detta sätt lyckas politrukerna och polisagenterna att göra en stor del
av krigsfingama odugliga till arbe-te uneler lång tid - en del missb andlas till döds. Det hela är så mycket lättare att utföra för dem
som dc kan stödja sig på den »allvise fader Stalins» beslut att vm·je
sovjetsoldat som tillfångatas av fienden skall betraktas som landsförrädar e och givetvis också behandlas som sådan.
D 8 tta sista avsnitt blottar i all sin hemska realism hur totala
de ryska krigsförber,odelserna är och man skulle kanske trots allt
vara benägen att avvisa dem som. otroliga om inte vissa förhållanden
i de av FN-trupperna upprättad e krigs.fångelägren i Korea för tillfångatagna nordkoreaner talar för att systemet. delvis praktiseras även
där. Sovjets: krigsförberedels er är totala på ett sätt som vi västerallt
1änningar knappast förmår fatta. Inget lämnas åt slumpen är förberett.
Boken vill, som. författaren Ollobiev skriver i förordet till den
norska o riginaluppla gan, beskriva vad som hänt i Sovjet och vad
som kommer att hända i varje land som kommer under Sovjet.
JJen vill också varna för den fara som hotar de fria folken i väste.r.
Fänrik K. R. Perhusen.

KUNGL.

KUsTARTILLERIET 1902-1952.

Kungl. Kustartilleriet kan i år se tillbaka på en 50-årig tillvaro
som självständigt vapenslag. Kustarilleriinspektionen har med anl edning härav utgivit dess historia, »Kungl. Kustartilleriet 1902- 1952»,
·utarb etad av överste Allan Cyrus.
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Bakon1 detta ve1 k, sun1 o:11fat ~a r i det näJ."l11aste 4.GO sidor, lig g)··
otvivelaktigt en lmnskap om vapnets historia och en a!'betsprestati' 1
av stora mått. Bokens första tv:.~. tredjedelar utgöra lluv udsakli gr .
en sammanställning av fakta, som. rikligt och väl bestyrkas. geno 1
hänvisningar till reglementen, författningar, order, protokoll och :n ,
randen samt andra officiella skrivelser. I icke ringa utsträclm iJ 1~
göres direkta utdrag ur n;imnda aktstycken för att ytter ligare dok .1,
mentera vissa avsnitt . Genom denna uppläggn ing av verket har sp n,,
ket i detsamma blivit i hög grad »reglementspåverkat» och . m ås >
karaktäriseras som mycket torrt och innehållet svårsmält.

I redogörelsen för kustartilleriets utveckling 1902- 19 32 i avse ,:):
de på dess strategiska användning, organisation, materiel och taktik h ;:;·
tidsp e riod efter t idsperiod behandlats . Pi! si?. s:itt har så att säga h el;,
innehå ilet i tvärsnitt lagrats som års rin g !Jå årsring. De;ma metod h __ .
icke visat sig vara uteslutand e lycklig. överskådligheten ha1· blivit linand P
och i stor utsträckning fått träda tillbaka för strävan efter fullständi .~
l:et och fö1· en flödande rikedom på detalje;·, som tillåtits att i allt f j
ltög grad sätta sin särskilda prägel på arbetet. Det förlorar bärige
nom avsevärt möjligheten att väcka allmänt intresse men är do c],
genom sin uppläggning ett mycket värdefu ll t u ppslagsverk tiil gag-11
för speciellt intresserade fackmän och fors lutre. I bok :ens slut. UP Jrättade person- och sakregister i förening med den fullständiga inn ehållsförteckningen ge i detta sammanhang god vägled!!ing i alla 11 :1·
ragrafernas och förordningamas labyrinter.
Som minnesskrifn inför ett halvsekeljubileum av en viktig d el
av landets gemensamma försvar kan man nog ifrågasätta, om uppläg ,-:ningen ej borde vara sådan, att intresset kunde fångas i!.ven utanfi:,1
en trängre kret::> av specialister. Sä ä r utan tvivel också fallet m eJ
verk ets senare del , där bundenh eten ej är i lika hög grad framtd ·
dande såsom tidigare. I boken föres läsaren från »de fasta slott ocll
stadsbefästr,1ingar, som fordom anlagts, där vattenvägar ledde in i
landet eller förbundo större vatten eller där viktiga landförbindelse"
nådde ut till kusten» fram till d et kustartilleri, som uppstlod strax
efter sekelskiftet med huvuduppgift att skydda flottans baser. Härifrån söker man gärna efter en mer klarläggande bild över, hur vapnet fördes vidare och utvecklad es till vad som finnes nu, 51(). år se·
nare, en stark och nödvändi g länk i det moderna invasionsförsvaret.
Dokumenteringen för hur det fasta kustartilleriet 1902 omfattade 9il
km av landets k u ststräcka finnes. Den slående framställningen sak nas dock för hur denna siffra trettio år senare stigit till 150 lun ocll
vid slutet av bered skapsåren till 1.100 km och sedennera än mer. I
anslutning t ill uppgifternas utökning komm.er även den gradvisa u t
flyttningen t ill det y t tre havsbandet av kus t a r t illeriet och vapnets all t
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mer ökade rörlighet. I bjärt motsats till detta skeende står dock
det förh å llandet, att man en gång i tiden t o m snuddat vid centralförsvarsidens principe;·. Givetvis kan författaren i viss mån ha varit
förhindrad att måla i alla färgskalan s nyanser pit grund av gällande
sekretes s b e stäm m elser.
In spektören för kustartilleriet, generalmajor Hj. Åström, säger i
fö r ordet, att boken berättar om framgäng och motgång och att kusta rtilleriet inom marinen varit den yngre och mindre partnern med de
särskilda svårigheter, som medfölja en sådan ställning, Detta för·håll ande framgår med all tydlighet på ett flertal ställen i boken, men
otvivel ak tigt har nog detta broderskap med flottan i vissa situationer
varit till vapnets uppenbara fördel, vilket emellertid icke kommer
t ill uttry ck i lika hög grad. Frågan har ju vid flera tillfällen väckts
att separera kustartilleriet ur marinen, att låta vapnet ingå i armen
ell e1· möjligen bilda en egen fristående försvarsgren . Det hade varit
vä r deful lt att få äYen dessa problem granskade och ingående synpun kter framlagda på dessa intressanta frågeställningar.
Trots all saklighet kan do ck något enstaka uppgiftsfel återfinnas
i boken, sålunda begynte t ex ej verksamheten eft.er sjökrigsskolans
utflyttning till Näsb:v slott med läsåret 1943/44 utan redan med vårt erminen s början i januari 1943.
Den inneh å llsrika milmesskriften är illustrerad med ett omfattande och mycket intressant bildmaterial. Bilderna, till en d el llelb unika,
ersätta i hög grad, vad som saknas i texten. De verka upplivande i
den strängt och stramt hållna beskrivningen, som i sin helhet kan
karaktäriser as: av vad som även framhålles i förordet »Det faller
sällan n ågot rom antiskt skinnner över kustar t illeristens tjänstetillvaro.
Den är saklig och kärv som elen skärgårdsnatur, som omger den och
den ;:;rund, som uppbär den. Granit och pansar.»
Old.
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