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tJledd elande från Kungl. Orlogsmannasällskapet nr 5j 54

Ordinarie sammanträde onsdagen den 13 oktober 1954
1. Meddelade ordföranden att seelan föregående sammanträd e hederslulamoten \\' ahlman samt korresponderande
ledamoten Törnkvist avgått med döden samt lyste 'frid övel·
deras minne.
2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri- och maskinväsende ledamoten Hafströn1 med ledamoten Liljekvist som suppleant.

3. Beslöts att för år 1955 icke utgiva särskilda tävlingsämn en utan endast inbjuda till inlämnande av tävlingsskrifter i fria ämnen inom Sällskapets ordinarie vetenskapsgrenar.
4. Beslöts alt till Sällskapets högtidssammanträde d en 15
novemb er inbjuda sönerna eller i förekommande fall en
manlig anhörig till var och en under året bortgången ledamot.
5. Föredrog ledamoten \Yallin utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri- och maskinväsende.
T1ill föredraget voro vid marindistriktet tjänstgörand e officerare och vederlikar inbjudna.
Karlskron a den 13 oktober 195-1.

SYEK FORSBERG.
sekreterare.
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Finlands flotta under tre årtionden.

·t grund en till Finl ands örlogsflotia lades och dc första
sll~. f'artvgcn
under fin sk fla gg
börJ· a d e lll)ll träda i kuslfar]'l'1os
c
•
~
L

Av PER-OLOF EKMAN , H ei~i n gfors,

Den G dec. 1917 proklamerades Finlands _sjä_~vst iil dighet
som kort därpå erkän des av d en ryska ho1sJevikr epll'ingen'
Frankrike, Sverige, Tyskl::tnd och eflerhand a v an<lr <t Inak:
ter. :i\Ien st r ej k er, vå ldsdåd och bildandel av röda garde n i
F inla nd visade, all hårda tider stundade för el en un ga sh.
ten. Hv"k militär fanns alltjäm t kvar i landet och d en 28 ja n.
1918 s-törtade den röda revolutionen landels lagliga rcge :·ino
i Helsingfors uppenbarligen i syfte att tving~ Finl ~w~~ in
sovjetf ederationens led. E n del av_ sen_a t e_~l l1acw __tag Jt s1 g ti ll
\'asa och kallat general Mannerhenn t1ll o:verbefall_~<w·u· c för
den vita arme som i södra österbolten bildades till hn dcts
försvar, oc h s;mma dag d c röda Lagit maklen i Sy .J inland
s]oa han lill 12enom att avväpna dc bolsjeviscr nde od 1 dcmo~aliserade ~yska garnisonerna inne i land et. Finl und" frihetskrig hade börjat. På förvånansvärt _kort ~id sl: pa dcs
en vit front som sträckte sig fr ån Bottluska v1kcn 1 ·astc1·
till Yuoksei{ och Ladoaasjön i öster. Den 25 f ebr. anhinclc
den vita armens bliva~dc befäl, den av finnar i T y;;lda nd
formerade JäaarbatalJ. on en 27, till Y asa med finsk e 'l ngar'"' Castor,
'
na Aretures och
assisterade ::w isbrytaren Snmpo.
För att molverka Ententens tilllänkta nya front i i\onlryssian d ingrep Tyskland i april 1918 i kriget på d c_ vit ~1s sida.
I börj [tll av maj had e frihetskriget: som olyck~ Jgh· l, . so n_ltidial blev ett inbördeskrig, fört s till ett lyckl1gl slm . och
dent:> 16 intågade lVIannerhcim i spetsen för sin arme i r ikels
h uvucl~'.lad.
,
Frihetskriget f ördes så go tl som u teslutande till l ands. nngra operationer till sjöss förekom i nt e - av den en kl a" 0 ~,"
sak en, att varken den vita eller den röda sidan ha de na gla
kl·io-sfartya ~1tt tillgå Viss erligen låg s lön· e del en uv den
rvsta Bt1ltisl~i Flot, Östersjöflottan , Li finska hamn ar: mc:~
den förhöll sig i det stora hela fullkomli gt passiv, dn f rc,dfsi Brcst-Litovs~;:, (_~ ~~~~rs 1918) mcll_~_n Tyskland ocl~ -~·'\\:A
r~:ssland ocksa f_or~:1od det ~·ysk a SJofolkel att m_HlCJ ~t~ slig
Fmlands revolutionara r egcnng. Ma troser, som en I olle1 a e
. d en rys IL.;.a m ann
. l cc.lnmgen
.
i dc rödas le d, såg s1g
aOLnu·nston
. ts
formellt fö ran låt en avskeda. Det var först vid frih 2tskr tgc

i

,:a~~efÖrsta

obet:YCllig början till lanclcts f!otta sknpa dcs
,eJlertid reda n medan krigclrasade, vintern J 918, in om inc~~områd et, närmare hestämt vattendragen kring sjön SaisJen. Den 1 mars fick sjökapten Salven i uppc\·ag all med
;~1 npli ga till~-~Jds_slåcndc fm:tyg ~1ppbryla isen ft floden \'nok~
·en för att f orl11ndra ett f1cnlllgt genombrott av fronten 1
~etta avsnitt. Med stöd av fullmakt utiårelad av Mannereims hö gkvarter beslagtogs och iståndsaltes ett antal över~~intrand e mindre fwga r e på 20- 80 brl . Trots att flertalel var
. uru selt ski ck kunde man redan den 10 mars ig,'\ngsätla
)sbrytandet. Hö.rvid visade sig fartygen vara för svaga, endast två kund e forcera isen. Denna flottilj utförde sena re
transp orter av trupplT och krigsförnödenhete r i mm·t'H!e1.
Efter slu tfört värv u tnämnd es SalYen med nwrinlöjlnan!s
rang till chef för samtliga flottiljer och hanmer inom Saimen, Vuok c.-:n och Ladoga; han vur s. a. s. del ~>.iälvständiga
Finlands första sjöofficer. Med några medhjälpare rcslc han
i medio av april österut för alt uppställa en ny floHilj för
Ladaga och organisera denna väldiga insjös kustförsvar. Redan en m ånad tidigare hade Högkvarteret fäst sin uppmärksamh et på detta område och i god tid före islossningen Yidlogs åtgärde1· att medelst armerade fartyg, kuslb aHerie r och
mineringar förhindra fientliga offensiva företag i Laclogaområd et, där inga som helst försvarsanordnin gar tidigar e
fanns. Ladogas första försvarsvape n var elt hundratal min_or, som ryssarna kvarlämnat i \'asa och som av ett speCialkommando den 23 april hämtades till SordaYab å insjöns strand. Samtidigt utrustades lämpliga fartyg för Ladogaflottan: Ncva, Yrjö, Konkordia, Otava samt ryssarna
Georgij, P etr och mudd erpråmar, som häm tats undan kri~ct
fo
'
r~n Finska viken och nu föll i fin sk hand. Ångaren ::\'eva
(2~0 ton) döples till Tamp erc, bestyckades med 2-75 mm
kanoner, strålkastare och trådlös tel egraf. Den 9 maj gick
~!etta för sta krigsfartyg ut på provtur. Efter det ytterligare
kartyg_ ru sta~s t ill kanonbåtar och minutläggar~ var man
stlar hll aktwn. Planen att blockera N ev amynmngcn med
/ nlastad e pråmar genomfördes dock icke, då Högkvarteret
~,ga-y sitt saml}~ckc. Det kom icke h eller till n~\gr~ skär1. Jtshn gar med fienden denna sommar, utan Ladagaflottans
he~·ks~mhet inskränkte sig till omfattande patrullverksame' helvis på ryskt territorium. ::\fågon större finsk flott-

l

572

573

styrka kmn sedermera aldrig all upptr äda. å ~a doga ; s···
fö rsvaret åvilade nä s tan uteslutande kustartlllenet, so 111 lJo,
der årens lopp krafligt utbyggdes och u~1der vinl c rkr i~~1939--W verkligen visade vad d et dög 1111. Batteric· 1·nnt>',t
l\1antsi och Jiirisev~i, hörnpelarna i delta kustförsva J, ~it 1<l
sandc namn i finsk krigshistoria. Saimenflotliijcn H llY i1nn~
und er frihetskri_gets slutske~e för de1~ lo~ml_~ för~Jindcls;~
tjänsten, men blev efter kng?t na.turllgtvJs o~·.crfl ?di g Och
förflyttades sommaren 1918 vw Sanna-kanal tlll P mskn \'i.
~z eJ~ __ och Helsingfors. Om m~m bortser fi:~n des s~ .. oh ~l~·dl i ga
ms)ostyrkor lades den verkliga grunden ull det s]alvsta nd 1rra
Finlandos örlogsflol.tao i april 1~18, ..då ~Iclsii~_gfor; fr h·illiga
Marinkar bildades. Lat oss alltsa skarskada hande1s C1 na sen.
vintern och våren 1918 i Finska viken.
Redan i f eb ruari hade en grupp vita, isolerade fr[m det
övriga Finland i d e t röda Helsingfors, uppgjort plan er för
att erövra en isbrytare med list. Med denna skulle man flr
över till Estland och sedan om möjligt göra den vi la sakei1
nytta. g?nom strandlmgg __ längs kust:n fö1:. alt oroa .<le röda.
Samh<.llgt kunde man lanma dc hart kampande Isolerade
vita i skärgården hjälp. Isbrytarc_n Tarmo (2AO? l.on) ul\·a~
des till offer. Sedan tyskarna 1 slutet av. manad e n tagll
Reval, sattes planen i verket. Tarmo avgick på m orgonen
den 3 mars till Kokskär för att hjälpa in de ry ska iransporlfartyg som låa där för is. De sammansvurna innästl ade sig
ombo;d såson~-- »ingenjörer» och »varvsarbetare» p a väg ul
att besiktiga de isskadade fartygen. Bland dern b efann .s1g
senatorerna Svinhufvud och Castren, som på delta siitt vdle
nå det vita Finland. Ute på havet överrumplades besättni_ngcil
plötsligt, den finska lejonflaggan hissades och Tarmo fordes
välbehållen in i Revals hamn. En vecka .senare hes tyckades
isbrytaren med 2- 75 mm ryska krigsbyteskanoner __och var
därmed färdig att gå regeringens och tyskarnas. a rcn d~~:;
Affären upprepades den 29 mars då den moderna Ish:·ytat ;
Volynets (ex Tsar lV~il~ail Feodor?vitj, ~.600 ton) __ ute t J_}.li~cf; 1~
togs av 53 skyddskans ter, som 1 Helsmgfors for c a' .at 1_
1
lyckats smuggla sig ombord. Också V ~~yn~ts, sedenncra :11
döpt till Väi_nämöincn, f~-l~k~.ar~.~es f o:· .. fmsk s!atsegcn.c ~iii
och fördes hll Rev al. (Vamamomcn t) anade F ml an d 11Itnl1
1922, då hon jämlikt bestämmelserna i fredsfördragen
Sovjet och Finland samt mellan Sovjet och Estland _sfls.ct·
Suur Töll gavs åt esterna. Numera tillhör isbrytare n So'J
. 1 e11
unionen under namn av Volynets) .
Som bekant gjordes början till den tyska intcn·c nt tO •

f
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, finl and första Ycckan i mars 1918, då en jägarbataljon
~ 11 ds att?s Yid Ecl_~c~·ö på Alan d fr~tn slagsk.~ppen '\Y cs_~!alc~l
J, h Hhcmland. Dangenom hade en etappslodJcpunkt for vlocre operationer uppr~ittats. Den 3 april lands:::,ttcs sft den
d~ska expcditionskåren, Ostseedivision (9.000 man) under
t~n eralm ajor Yon der Goltz i Hangö, konvojerad av etl spe~·alförba nd under konteramiral 1\:Ieuret·. E.·pcditionskårcn
f:·amryckle raskt genom södra Finlund mot Helsingfors.
s amtidj gt som denna operation ulfönlcs uppgjordes i Rcval
[ancr för överförandet av en brigad till Kolka, vilken skulle
pamverk a med östersjödivisionen och avskära dc rödas re~rättväg österut. ÖYcrskcppni11gcn genomfördes av Tarmo och
\'olynets. Tyskarnas första åtgärd var alt besätta öarna Hog-.
)and och Lavans~~ari. Ben 25 mars avgick Tarmo från l::::cval
och fick kämp a tre dygn i isarna innan Hogland m'\ddcs och
trupper kunde landsältas. På ,grund av svår isskruvning och
kolbrist uppgav s försöket att na Lavansaari. Ett gnisltclecrram från ryska isbrytaren J cmwk (7.870 lon ), på väg österifrån mot Helsingfors fö r att hjälpa ut därvarande krigsfartyg, uppsnappad es å Tanno och påskmorgonen siktades
Jerm ak med kurs pfl Haglands nordspcls, där den finska isbrvtaren l å~ stilla. Då Jennak minskat avståndet till ca G
di~tansmim~er, öppnade Tarmo överraskande eld och hann
ayskjuta ett ljugotal granater, innan ryssen gjorde. helt om
och med forcerad fart återvände till Kronstadt. Skärmytslingen vid HoQ'land den 31 mars var elen finska marinens
först a nappatag med bolsjevikerna. Läg:ct var g.ynusamt,
rysk a fl ottan U1g fortfarande i Helsingfors, deras enda starka
isbry tare Jcrmak hade dragit sig tillbaka till Kronstadt. Med
början den 5 april överfördes så den tyska brigaden von
Brandenstein (3.000 man) i tY å omgångar å Tarmo, Yolynets och transportfartyget Crcssida till finska kust en, där
landsätlning, på grund av hotet från ku stbatt eriet på Hankö
t~lanfö r Kolka, skedde i Lovisas uthamn Yalkom. Ulan d c
flnska isbrytarna hade denn a operation varit omöjlig att
genomför a . Vid samma tidpunkt började ryska östersjöflottan s m assflykt från Helsingfors.
Enligt fredsfördr agets i Brcst-Litm·sk 5. art. hade Hftdsregeringen förbundit sig att återföra sina krigsfartyg till
p:ska .~1amnar eller o1:1edell?ar~ desarmera dem. Detta gi.illd e
tamforallt fartygen 1 Hclsmgiors, ty efter det tyskarna be~~tt R eval hade större delen av östersjöflottan koncent rera ls
,~Il Finlanc~s huvudsiad: .. D~ svåra isförhåll~ndcna i Finska
ken senvmtern 1918 forhmclt·ade emellcrl!d f artygcus av1
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färd österut, och ett avlägsnande av bestyckningen
den r:'\,ska m~rinlcdning?n icl~e an!Jefalla, då strid sbcr e-(~~d~
pen, pa gruncl av den osaln·a s1luahonen, borde uppriillhäll'UPlancn att föra de olika enheterna intakta till Kronst
skulle emellertid sättas i verket så fort sig göra b l. necfc t
den 12 mars överfördes dc största örlogsmännen, so 1n b·~ll
tålde isarna, de fyra slagskeppen av Gangut-klass en ( 23.{~st
[on) , pansarkryssarna R u rik (15AOO ton) och Admiral Mak}
rov (8.000 ton) samt"kryssnren Bogatyr (6.800 t?n ), a ssis t~:
raclc av Jermak och \ olyncts . Efter denna r esa rak nek \'oh-,
n els i finnarnas händer och J ennal\:. motades av T a !'l l! o tillbaka t i Il Kronstad t. Pansarkryssaren Baj an si?. n d e s l! t för
all skydda Jcrmak, men is:trna tvang henne åtcn iind a till
Helsingfors med ofönällat ärende.
l\ a! ten till den 3 april crfo 1· den ryska marinledni ng •n helt
överraskande, att en tysk undsättningsexpedition v·· n lades
landstiga i Hangö samma dag. Chefen för ubåtsflolti l.icn därslädes beordrades förslöra sina båtar och landvi.1gen re:-;a till
Helsingfors. ~är tyskarna lanelsteg sprängdes, sattes i h rand
eller sänkles: dc nva ubåiarna AG 11, AG 12, AG 15, AG 16
(35;) ton), m~itfarl)'gcl Pos~rlnyi (77 ton), minsvep arrn Dobrynja (325 ton), depåfartyget Oland (ex ty. Irma, 1.l!l:> ton)
och hjälpkrvssarcn Bore I (finska Ångfartygs AB Borc, 791
bruttoton). Marinchefen i Helsingfors, kapten I gr. Sjastny i,
sände snabbt en deputation till Hangö, vilken satte sig i förbindelse med tyskarna för alt betyga sin neutralitet. "Cllderhandlingarna resulterade den 5 april i det s. k. H angö-fördraget, som i överensstämmelse med Brest-.Litovsk-fredcn,
verkligen räddade den ryska flottan, med få unda nLtg. Re·
sultatct av underhandlingarna blev känt i Helsingfors fö~·st
senare och bolsievikerna hann under tiden gril)as a v p amk.
Den tyska kåren sades vara 40.000 man stark och snnbb1
marschera mot Helsingfors för alt taga ryska floli an med
man och allt, innan denna hann g:'i till sjöss. Oko ntrollerbara order uppmande sjöfolket lämna eller sprän ga f artygen. En del av folket gick verkligen iland, andr a s? Jde
bort skeppsinvcntarier, bränsle, vapen, persedlar, m en nagra
förstörelsearbeten utfördes inte. Allmän brådska och kaos
rådde. En finsk bankdelegation erbjöd sig köpa en del ~"
fartygen för finsk räkning, men då klarhet ej ku nd e _f~ 5
vilken finsk regering som avsågs, den vita eller d en rod'1'
gicl- affären troligtvis av denna orsak om intet.
.. ·re
Den ryska marinledningen beordrade l;:sarvarand c slo ~ . r
fartyg till sjöss; å övriga fartyg, vi lka ansftgs för sv ag a fo

nl.

A1g i pack is, gjordes förberedelser för sprängning. De hrit~'.;,a ubåtar, som under kriget inträngt i Östersjön och sam1~51~j{at m ed ryssama, fördes ut och sänktes den 4 april vid
(t:J.hara fyrplats ulanför staden, nämligen E 1, E 8, E 0,
(730 lon). C 26, C 27, C 35 (280 ton). Samu:ta öde rönte
f·anspo rtfarlygen Cicero (1.834 brutloton), En:tilic (1.635
~~~uttoton) och Obsidian (742 brutto t~n). (De fyra E-~Jåtar
a bärgades sedermera sonunaren 19;:>3 av Hamburgfirman
~~ckedm-f Gcbri.ider och såldes som sk ro l).
D•::n 5 ap ril stack slagskeppen Andrej Pervozvannyi och
gespublik a (ex Imperator P avel I, 17...!00 ton), kryssarna
Baj an (8.000 ton) och Oleg (6.800 ton), hanmisbrytaren SiJatsj (750 ton) samt ubåtarna Tigr, Tur och Rys (GGO ton)
till sjöss. Dc möttes den 8 april vid Rödskärs fyr av Jermak
och p ansarkryssa r en Rurik, som assisterade dem ti.ll I-\ronstadt. Vid samma tid blev Hangöfördragets innehåll känt.
Då d etta fordrad e de i Helsingfors kvarblivande fartygens
desarmering inom loppet av den 12 april och då tyskarna
garanter ade deras integritet försl efter det staden ockuperats, befarade ryssarna, att dc vila därförinnan skulle bemäktiga sig dc avväpnade krigsfartygen och man heslöt
skynelsaull lämna hamnen. Oordning, upplösning och disc iplinlöshet rådde när de första resenärerna den 7 april
ångade iväg till sitt revolutionära hemland. Först avgick
de isförslärkla ångarna Jastreb och Ruslan, åtföljda av
åtta ubåtar av nyaste typ. Den 9 april följd e depåfartyget Tosno (3.200 to n) och transportångaren Izjc (1.611
bruttoton) bogserande var sin ub åt, sex torpedbåtar (350
ton) och smäne ångare. Nästa dag ytterligare torpedbåtar, vaktfartyg, trängfartyg och elen 11 april en armada på 50 fartyg, hl. a. stabsfartyget Kretsjet (ex F. Å. A:s
Polaris, 2.018 bruttoton) samt f. d. kejserliga lustjakterna
Sjtandart (5.500 ton) och Polj arnaj a Zvczda (3.600 ton). Inalles öve r 150 fartyg tog sig ut, endast 37 krigs- och .!8 hand~!sfarty g va r k\·ar i Helsingfors, när tyskarna anli:inde. Ishmdren h ade kunnat övervinnas lättare om man iakttagit ens
elementär disciplin och ordning, men så var icke fn.llet. Alla
far~yg sökte sig på egen hand till Kronstadt, utan att ta~a
11.ohs av varandra, fortast möjligt bort undan tyskar och vit~1llnar. Några kolonner formerades ej och villervallan ute
j, P.~ckisen var obeskrivlig - stävar bräcktes, propellerblad
jnacktes, plåtar intrycktes, skräcken för tyska flottan och
~ e vitas isbrytare var allmän. Med skadade och läckande
artyg an lände nwn den 16-22 april till Kronstadt.
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Den 11 april närmade sig konteramiral Meurer m ed sl
skeppen \Vestfalen, Posen och mindre enheter Hclsingta~,
och ankrade i dimman vid Gråhara. Följande dag passe~l s
des de ryska kustbatterierna, vilka fördragsenligt höll ta.
neutrala. De tyska fartygen inlöpte i Helsingfors och ko~11 8
mandon landsattes i hamnområdet. Den 13 april hadL' öste:sjödivisionen norrifrån inträngt i staden, d e starkaste röcl,
nästena nedkämpades av minsveparnas artilleri och nästa
dag var de rödas välde i huvudstaden definitiv t k ros sa t. a
Dc i Helsingfors kvarblivna ryska krigsfartygen a Y\ iip 118 _
des i ~n~ighet me~ Har~göfördraget, pmen hin~~·ades iekc g:\
ut. I borJan av moa.1 a grek transportrartygen i\ ma_o~ lt El en o
(3.000 ton) med atta Jagare och ankom d en 9 Illa] till Kron.
stadt. Inom loppet av den 16 anlände ytterligare enstaka
fartyg: n1infartygct N ar o va (5.000 ton), kanonbåt en Grozjastji (1.500 ton), torpedbåten Silnyi (350 ton) , tr ansportfartygen V olehov (2.400 ton) och Riga (21.400 ton). Trafiken
fortgick hela månaden och in i juni, då depåfartygel Pamjat Asova (6.000 ton) som det sista inträffade i Kr onstaclt.
Sålunda räddades så gott som hela den ryska östersjöfl ot tan
för det nya kommunistiska Ryssland. Räddningen var k apten
Sj astnyis, det ansvarskännande befälets och manskap ets förtjänst. Till tack för detta ställdes han inför rätta, a nkla gad
för högförräderi och arkebuserades. Med blandad e kä nslor
bevittnades avfärden av befolkningen. Man var glad att bli
kvitt de främmande herrarna, men hade även gäm a bemäktigat sig e::ller förstört de bortdragande fartygen . Av det
föregående framgår, att finnarna vid tidpunkten f ör den
tyska interventionen haft vissa möjligheter att bemäkt~ga
sig en stor del av de ryska fartygen på ett eller ann at satt.
Såsom händelserna nu utvecklade sig kvarblev enelast örlogsfartyg av ringa värde, transportfartyg, smärre å ugbå tar
m. m. i finsk hamn, flere av dem. sän/kta.
Vid tidpunkten för huvudstadens befrielse bildad es, son~
redan nämnts, Helsingfors frivilliga Marinkår, och den 1
maj formerades under tysk ledning en min~.vcpning~av~e:
ning, där dc första finska örlogsmatroserna fick sin u tbllcning. Skolningen försiggick i Sandhamn utanför Hel singfors,
där seX tyska minsvepare tjänade som skolfartyg. S~\yiciJ teoretisk som praktisk utbildning gavs i kortfatta d fo l'IH ; c]eil
verkliga skolningen skedde först ute i n1infältcn. E n de
finnar tjänstgjorde därefter å tyska flottiljer ute p ft ö,ste::
sj ön, Rigaviken och Finska viken. Efter det k ej serliga 1 Y~ 1;.
lands sammanbrott hösten 1918 återvände de tysk a n1arll

:r

ffi cera r na till sitt hemland, varefter finska officerare över~0g ledningen av den över tusen man starka minavdelningen.
oenna första finska marinofficerskår var ganska brokig. D.är
fann s finnar, som tjänat i tsarens flotta och innehade dc
nögre posterna, för det andra sjökaptener från handelsflottan, vilka som reservofficerare enrollerat sig; en tre d j c
a-rupp utgjordes av yngre officerare och studenter, vilka av
~1 tr e_ssc för marinen anmält sig till den av tyskarna anordnade ku rsen »Ausbild ungskomm ando Sandhamn». Den finska
Marinoffic ersföreningen (l\ieriupsecriyhdistus) stiftades i
oktober 1923.
Det självständiga Finl a nds första amiral var dåvarande
chefen fö1· Sjöfartsstyrelsens lots- och fyravdclning, fr i herre
Joh ann es Indrenius, som år 1918 var chef föt· flottan med
befordran till konteramiral. Han hade tjänat i ryska flottan
och som kaplen I gr. tagit avsked 1910. Stabschefcn, kommodar Hjalmar von Bonsdorff, under kriget militärguvernör
på Åland, utnämndes vid hans död 1919 till chef och befordrades vid sin avgång s. å. till konteramiraL Denne efterträddes av kommodor Guslaf von Schoultz, en frarnstående
officer med vidsträckt erfarenhet. Han hade i trettio år varit i rvska flottan, innehaft flere fartygsbefäl, varit professor
i stats- och internationell rätt vid marinakademin i Petersburg m. m. Som rysk förbindelseofficer vid den brittiska
Grand Fleet 1915-18 deltog han hl. a. i Skagerackslaget,
om vilket han utgav ett stort, på flere språk utkommet arbete. För övrigt var han en mycket anlitad marinexpert
med internationellt rykte. Yid sin avgång den 22 jan. 1921)
befordrades även han till konteramiral. Dc följande amiralshefordringarna inom Finlands flotta följ de först under kriget 1941-44.
De förs ta åtgärderna i finska tcrritmialvatten gick ut på
att få därstädes utlagda talrika ryska och tyska minspärrar
avlägsnade. Åren Hl19- 23 utförd e minsvcpningsavrlelningar,
u ~rustaclc med olika krigsby tcsfartyg, i all tysthet minröjnmgsarbeten längs Finlands kuster. I genomsnitt 40 fartyg
deltog i arbetet. Härvid förlorades två: vid Hangö sjönk
en motorsvepare och nära Styrsudd minsprängdes T 7. Per··
sonalförlnstf:rna under h ela perioden var nio man. I allt
desarm erades inemot 1.000 minor, mestadels ryska stöt- och
hornminor m/1912 resp. m/1908.
Sin fartygsmateriel erhöll flottan i form av ryska örlogslllän som kvarblivit i finsk hamn. Det var gamla, utslitna
fl ytetyg man ärvt av dc forna makthavarna. Dc dög högst
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till sko lfartyg. De två äldsta, Yojevoda och Possad ni k ( 1'::.()
ton), aviso- och eskortfartyg för tsarens lustjakt Sjt nnd a ~t
var byggda i Elbing 1892 och sålunda redan över 23 ~~r ga 111 ~
la. Under _namn a; Matti Kurki (efter ~ned~~Lid skr_iga rcn
Matts Kurck) och I\.las Horn (efter den fmskfodde S.J (1h jälfcn) ingick dc båda kanonbåtarna i fins k a flottan än da lilJs
dc 1936 ströks. I den dag som är tjänstgör emcllcrli d de n
vitmålade Klas Horn utan maskineri som logemenbfar lyg för·
''jömätningsexpeditionerna i sldirgård svattnen. Torp cdlJnt~n
na S 1- S 5 (250 ton) av typen Sokol, S 6 (200 ton) oc h f ~Ta
mindre båtar av C-klass var ävenledes föråldrade, sjösall·t Yid
sekelskiftet. Blott ett få t al nya fartyg kunde överta gas. Hos
Crichton-Vulcan i Åbo samt Maskin & Bro och Sand vike ns
Skcppsclocka i Helsingfors var ett tiotal patrullkan on 1htta r
(storozjevye suda) med fågelnamn under byggnad fö r ry ska
flottan. Tyskarna beslagtog och utrustade för egen r i.ikn ing
två, Golub och Pingvin (400 ton), som döptes till Beo re sp.
\Vulf. Dc övcrlihnnadcs senare till Finland och fick n <lltllH'n
Uusimaa (Nyland) resp. Hämcenmaa (Tavastland). Fv n hatar av samma tvp Bclws, Kulik, Strizj, Tsjibis såldes 1Sl:~ll ti ll
det fjär r an Chile och fick där namnen Orompcllo, E ;inlt'J,
Colocolo, Leucoton. A v de i Åbo byggda 350-tonnnrn a i) ·ertogs två av Finland: Karjala (Karelen) och Turunmaa (\ bola~Hl), i.Y[l hamnade till Polen: General Haller och K onn Jandant Pilsudski. Landskapsnamnen å dc finska kanon hala rna hade något av tradition över sig. De aY F. H. af Clw pnw n
på 1760-talet för fin ska skärg~~rdsflottan konslru cnHll fmtygstyperna benämndes som känt efter landskap i Fil' h nd
(n ågot förvrängt) hämm cm a, luruma, udcma. Fön11o m l'c ~sn.
fvra kanonbåtar }vekades man tillförsäkra sia; c li antal Jll i!lf;n·tvP' och -båtar -(se derm era Louhi, Sveabm~.Q', H.autu, \'i lppula, Paukku, Lieska, Miina, Loimu, Ponnni Il!. fl. ) a ugfartyg, bogserbå tar och småbåtar av vilka speci ellt c ll tju gDLal molorbftlar för minsvepningsändamål var välkom n .
Hösten 1918 sände England en lätt eskader av kryssa re,
jagare och motortorpcllh Atar und er konteramira le n si r \\' alLer Cowan in i Östersjön för att bekämpa bolsjevikenHl ocl:
understöda dc nyupprättade randstaterna i deras ka_m p 1~1?t
den östra grannen. Härvid erhöll framförallt del l1ll a !-', ~t
lands sjöförsvar ett yerksamt stöd, och två av brittern a ~·Id
julliden utanför Heval kapad e r~rsl.;:a jagare, Spartak ( I .~JOO
ton) och Avtroil (1.800 ton) överlämnades till cstnisk ~l regeringen och bildade såsom \Vambola resp. Lennuk st<> 1 ~ 1 [
men i den nybildade flottan. Dc såldes sedermera Hl:n td
.,
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peru (Almira~1ic Villar, Almirantc Guissc). För öwigt satte
es terna upp sm flotta av vad som fanns knu· av det rysk a
Jeankursboet i Rcval och av fartyg, som tyskan1a tagit i Finland, hämt at över viken och i sin lur hsarlämnat: kanonbåtarna Lembit (ex Bobr, 900 ton) och La ne (ex Spntnik,
200 ton) små minsvepare m. m .Engelsmännen trängde bolsjevikerna tillbaka österut och upprättade en effekti v blockad av Kronstadtbuklen. Den 4 juni 19Hl sänkte s ubåten L
55 av rysk a j a garna Azard och Gavriil, men britterna kvitterade genom att sänka kryssaren Oleg. Hon låg den 18 juni
tillsammans med fyra jagare i diset vid Tolbuchins f~T och
torp ederades av en ensam motortorp edbå t, C. 1\I. B . 4. D enn a
hän de lse gav impulsen till det djärva, framgångsrika torpedangrcppet mot Kronstadts h amn den 18 aug. Åtta m tb
utförd e attacken nattetid, varvid dep åfartyget Pamjat Asova sänktes samt slagskeppen Pctropavlovsk och Andr ci Pcryozvamwi salles ur sLridbart skick. I den av britterna upprättade blockaden av Kronstadlbuktc n d ellog även finska
flo ttan med Björkö som bas. Engelsmännen kvarsimm a de i
Björkösund et ända in i d ecember, då de lätt a fartyg en på
grund av dc svåra isförhållandena tva ngs lämna omd\det.
De finsk a kvarstannade alltför hinge på platsen, vid åt e rfär den råkade tr e små torp edbåtar C 1 -3 i den av isbrytare öppnade ränna n ut för svår isskruvning och sjönk,
med an besättningen räddade sig upp på ise n.
Det gångna å r et hade visat, att försvar et kund e hålla stånd
blott man hade tillräckligt starka sjöstridskrafter :1tt tillgå,
däremot föll landfronten samman där fienden i dess rvt-m
kun de land s~iU a t rup per. På grund av dc lill Ladaga förlagda sjöstvrl-ornas underlägsenhet mnste dc p å ryskt område i östkar elen opererand e finska frivilligslyrkorna retirer a till finskt omd;dc, sedull två Xovik-jagare överraskal
dem och r yssarna landstigit i Yit elc. Inför dc faror, som
Upp enbarligen kunde hota d en unga staten från sjösidan,
beslöt man inom regeringskretsar alt p~\ alhar tn ga ilu m e d
~rågarna angående marin ens framtida utveckling, och vid
arsskiftet 1919- 20 började man utarbeta cH fl oltprogram,
varj ämte en skola för utbildandet av sjöofficerare i hemlandet startades. Planer för bärgandet av uneler kriget sjunkna j agare (brittiska Y crulam och Yic!oria, ryska Lejtcnant
Bnrakov) dryftades även, men projektet kom ej till utföt~nd e. Genom freden i Dorpat den H okt. 1920 lugnades
?lllnena emellertid och då någon rcgclr~itt far a österifrån
111te mera ansågs hota,
fördröjdes programmet med tYå [1r.
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ha_dc .! länföreisen från kri~sårcn och !idel1
narmast darefter 1 hog grad avmattats. :\ed prutande[
försvarsanslagen, i synnerhet dc marina, var utmärkande 1
detta tidsskede, och en trångsynt ekonomisk politik hota3
' e
landets sjöfart med ruin.
nckeHE
k
~
dm
av
ut~rbetat
flottprogram,
första
Finl~n~ls
komnntten pa basen av dc fon1nngar landets forsv ar n 1111 _
ställde ocl_1 på de av brittiska flot~an under kampai1j en 1\)1\)
vunna erfarenheterna, var nog sa omfattande och u ppto a·
6 pansarkanonbåtar, -± kanonbåtar, G jagare, Hi ubå lt>",
motortorpedbåtar, 10 minutläggare, 1 depåfartyg, 1 kolskepp, -± min- och kabeJpråmar, G stations- och förbin (' ·bebåtar, 2 kabclfartyg. Jämsides med detta uppställd e ldnnmitten ett reducerat på landets ekonomiska resurser }J,,.., •rat
program: el pansarka 1101 b å tar, 4 jagare, G ubåtar, L.iB m l ), 10
minutläggare, 1 depåfartyg, l skolskepp, 6 stations- och förbindelscbåtar, -± pråmar, 2 kabelfartyg. För programmets
genomförande hade bcräknais 10 år. Under rådande parlamentariska förhållanden ansåg stalsrådet detta dock \'~ r::t
ogenomförbart och gav Försvarsministeriet i uppch·ag att utarbeta ett kortare femårsprogram, vars kos tn ader borde
begränsas till 350 miljoner mark. Sålunda föddes program
nr 3: 3 pansarkanonbålar, 2 jagare, 8 ubåtar, 38 mtb, 1 depåfartyg, 1 skolskepp, 2 pråmar . Icke heller detta ay scYårt
stympade program fann nåd inför riksdagen och efter la ngvariga debatter återstod av programmet blott 2 pansarkanonbåtar, 4 ubåtar, 4 mtb och 1 skolskepp. I utskottsbelwndlingen ströks ytterligare det sistnämnda och någon fl ottl ag
stadfästes icke. Sådan var den fiska folkrepre sentat ione ns
inställning till landets marina försvar blott några år dlcr
det dess frihet köpts i blod! Regeringen Tulenheimo försökte sitt bästa i saken, som gjordes till förtroende fr~1ga,
men kunde icke förmå rikselagen till eftergifter. Fin ans nt~
skottets förslag segrade, regeringen ställde sina platser till
förfogande och sålunda blev flotllagen jämlikt ribela gsordningen vilande över nyval.
Som en ödets nYck kom då en oktoberdag 1925 det u ppskakande mcddelåndct om torpedbåten S '2 :s undergan g.
Under flottans höstmanöver i Bottniska viken råka de dc
deltagande fartygen Klas Horn, H~imeenmaa, S 1 och S 2
den 3- -± okt. på väg till Yasa ut för en våldsam :\'\Y-slt>fJ11,
som tidtals uppgick till 11 Bcauf. Förbandet ski ngrade s och
S 2 (l~_apt.-l?.i t n. S.i öm an), som lid i t haverier och tagit in v~:t~
ten, soktc liksom kamraterna uppnå nödhamn, men ut an fal
c_~lder des~.a å r
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l\fäntyluoto täckles det smäckra sl;:rovel vid middagsiidcn
den -± okt. av väldiga störtsjöar, kantrade och sjönk med
J11an och allt. Denna hemska katastrof, som kostade 53 man
livet, väckte ett ocrhört uppseende över hela landet. Folkets
ögon öppnades, man började sent omsidor inse huru föråldrad och uttjänt flottans fartygsmateriel verkligen yar, m ed
vilk a gamla plåtlådor flottans rnän måsle färdas till ]mys
om det gällde försva ra rikets sjögränser. Inlt·esset för marinen och dess behov spred sia inom kort bland folkets djup a
led, marinföreningar bildades, man diskuterade floltfrågan,
for drade åtgärder. Finlands Floltförening, sedan 1930 Förbundet för Finlands Flotta (Suomen Laivastoliitto) stiftades vid denna tidpunkt. Tidskriften Laivastolehti (Nlarintidningen) började utkomma. Landets Jagsliftande instanser fick en hälsosam tankeställare. Delta uppvaknande föran ledde riksdagen att upptaga flottlagen till förnyad hchanrlling och den 30 sept. 1927 godkändes densamma slutligen.
För flottans upphyggande anslogs under en scxårspcrio<.(308
milj . mark, fördelade på följande fartvg: 2 kustpansarfartyg a 3.900 ton, 3 ubåtar a 500 ton, 1 ubåt a 99 ton, ·l mtb a
12 ton. Slriden om skolskeppet, som ej inrymts i programm et, blev långvarig, tills riksdagen slutligen y:'\rcn 1930 i
tredje behandling beviljade dc för ett segelfartyg erforderliga medlen.
Uppbyggandet av Finlands flotta vidtog. Först kommo motortorpedbåtarna, av vilken typ emellertid redan tre båtar
fu nnos i ]andel: lVITV 1 och MTV 2 (ex MAS 220, 221) anskaffade 1920 från Italien och M11V 3, byggd 1926 i hemlandet ::w
Borgå Båtvm·f. Två båtar beställdes i England hos Thornyeraft MTV 4 och 5, skroven till MTV G och 7 byggdes 1929
i Åbo och Borgå. Motorerna levererades från Engl and. Beteckningen MTV betyder MoottoriTorpedo \,T ene (mtb). På
1930-talet fick flere av marinens båtar nya namn. Då uppstod mtbåtarna Sisu, Hm·ja (Tygellös), Isku (Hugg), Syöksy
(Framstöt), Nuoli (Pil), Vinha (Rasande), Raju (Obändig).
Byggandet av de tre större ubåtarna anförtrodd es 1927
Crichton-Vulcans varv i Åbo, som alltsedan 1850-talct lever er at torpedbåtar o. dyl. (Aibrek, Vsadnik, Gaidamak, Ochotnik, Pogranilsjnik m fl) till ryska flottan, men icke byggt
ll~ åtar . Arbetet fördröjdes av en långvarig arbetarstrejk och
forst den 2 juni 1930 kunde den första finska ub åten Yetchinen löpa ·av stapeln. För att icke avvika från gammal
tradition döptes Vetehinen i hemlighet med champagne under nattens tysta timmar innan högtidlighe ten börjad e -
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Fi;1land hade nän,l.li~en f?rl~u~~s~ag den tidS11. P~t d agen ly '
manader sena re fo!jdc ·\ esdms1 och den ;) nWJ l !Xn , , '1
l
.
.
l
l
t
l .tgcn (en
s1sta
1 sys ~ons ;;,aran Il-:.u-Turso. :\amncn häm t··' tlJ
1i fr~'i.n fornfinsk mytologi och betecknade havsvidund er. 1_e,
cis en månad efter Yetehincns stapellöpning sjösaltes \ ~\
Sandvik.~I~ i_ H~1,singf?,rs flottan_s »baby~ Saukko (Cl Le nX
under forlzngstwen varidens mmsta ubat. D en mä tlc lJ·n·.'
99 ton och weningen var ursprungligen att per järnY.~1g ira,ns~
portera ubltten till L a do_ga, diir Doq1at-fredcn begrö.nst1t d··
armerade fart_Yge!1S deplaccmen! .. till_ hö~s.t 100 .ton, me n ph~
nen kom aldng 1111 uttorandc. I•ardwstalw.nd c r av uha1· ·· 1,. 1
betecknade en ~ny epok i flottans hist'oria. :\fan hade f:~t\
nytt obekant vapen, ett tekniskt invecklat uwskineri, lill Ya rs
skötsel skolal manskap ej fanns att tillgå . Allt mås te 1-,örns
från börj[Hl . Fin. ka officerare hade redan m edan t;bal·'byggct pågidz skickats lill Italien, dår de tjänstgjorde a nhatar i Spezia ocb Xe a nel. Yid sin återkomst ledde ko mme ndörk ap ten (sederm era kont eramiral) Hahola utbildand e. ay
d e första finska ubåtsmiinn cn. Tillströmningen av hugal folk
var enorm och ubåtstjänst ansågs vara en fin merit. Efte r
långvarig, in tensiv u tbi ldning kunde ubåtam a slutligen deltaga i samövningarna med den övriga flottan. Under krige t
svek ubåtsfolket icke de förhoppningar man ställt pn dem.
Dc i flottp rogrammet upptagna två kustpansarfarh ge n
byggdes även i hemlandet. Ordern gick 1928 till AB CrichlonYnlcan, som i augusti följande år sträckte kölen till dd
största pansarskepp, som någonsin byggts i landet. F~•rty 
get löpte av istapeln den 20 dec. 19130 under anslående fe stligbeter och fick i dopet namnet Yi:iinämöinen, efter d en fö ~·
nämsta personen i det finska nationaleposet Kaleval a .. \re t
därpå glec~ :systerfartyget Ilmarinen ned i sitt ,r ätta :ele me nt
från samma 'Varv. Dess namn härstammade också från Kalevala, där smeden I lmarincn skildras som Väinämöincns
m~dhjälpar c och kamrat. Dessa båda »veslpocket battlcslups» Yäckte ett berättigat och livligt uppseende inom
skeppsbyggnadsk retsar långt utöver landets gränser. Isynnerh et det kra f1.iga artilleriet (Bofors) och det diesel-eleld riska
maskineriet (Krupp-Gcrmania ) tilldrog sig fackmänn ens inh·esse. Trots sitt ringa deplacement (3.900 ton) förd e denna
fartygstyp -! st. 25-! mm kanoner monterade i tv§!. dubbeltorn . Därtill kom 8 st. 105 mm pjäser i dubbellav ettage
(elev. 85 °) samt -1 st. -10 mm maskinkanoner. Detta luftvärn
utök a(~es sedermera under kriget. Det p a nsrade skrovcl
(93 X 11X ~1,5 m) hade isbrytarstäv. Eldledningsappar at uren
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representerade det senaste nil omd1det. Med pansarfartygen
!Jade flott a n fttlt sin rvggr ad och arlillc<·istiska kärn:1. Cndcr
årens lopp kom en s ia r del av marinens folk att tjänstgöra
ombord å dessa. Besättn ingsstyrkan var stöne än dc övriua
fartygens sammanräknad.' Gci'10m besök i utländska hm;'lnar (Stod:holm, Köpenhamn, Reval) gjorde sig systerfartygen kända även utanför landets gränser. Yåren 1037 r epresenterade Yäinämöinen Finland vid konung Georg Yl :s
kröni n g i En.Qland .
Medan pansarfartygen färdigställdes löstes även sko1slceppsfrågan. Y alet föll på fregatten Olelenbor g. Byggd o. v
stål i Sl. Nazaire 1902 hade hon försl såsom Laennec seglat
under tricolorcn för att sedan under flera ~ rs tid lji:ina som
~k olsk epp fö~· ~orc~_deutscher Lloyd . Efter grundlig översyn
a Nystads slip erholl tremastaren den l nov. 1931 namn et
Snomen J ou lsen (Finlands Svan), ett namn be kan l red:-m
un d er Klas Horns tider und er formen Finska Svan. Jultiden
1931 gick hon ut nå sin första halvårs oceankryssning nmler
d~ b 'åvita fi.irge rna. Inall es ålla långseg1atscr hann göras, den
Sista 27 okt. 19,3 8- 23 april 1939 innan kriget kom emellan.
På d essa färder, motsvarande en sträcka 8 iJ:2 ggr jordklotets
omkrets, medföljde yngre marinofficers-, kadett-, och stamlinderofficerskurs er från S.iökriQsskolan och över lusen man
har fålt en gedigen praktisk och teoretisk utbildning ute p å
havet. I hamnarna ute i stora världen var »Swan of Finland»
en välkom men gäst. Under krigsåren låg skeppet som depå~a,~·t~'g i skär~årde1:, a.vriggat och o utan översyn . Efler l~rigct
l OJde det nagra ar mnan hon ater utrustades och gJorde
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en kort seglats å östersj?n. Numera ligger den över 30 c
gamla Sn omen J outsen 1 hamn som logementsfarh - n p,1 dl'1
kommer kn~p_past me:·a a lt Sl~änna si1_1a vita ;'.i.~115nr ti il fh
. El~!e.dan, 0.1 obevakmng~ns fartyg, hks01~1 SJofarls_viisc 11det
Ltllhonga Isbrytare och angare, s. a. s. b1ldar mannens .
serv, fö~·~jä1~a patrullbå t~n~a, som byggdes för övcrvt;k~~~:
(~et av SJogransei:na, samtHllgt so;11 ~lottprogrammct förve rkligades, ett omnamnande . De tva forsta Yl\lY 1 och \"\1\r ')
C,VMV = VartioMoottor~Vene = vaktmotorbå t) b yggde s j
1yskl:md 1930, VMV 3- / i hemlandet, likaså \'MY 8 _ 11
å r 19'35. Dc mätte 30 ton, g~jordc 20 knop och var h i'l be~
~~yckade för ~lt !zunna ~ckämpa smugglare . U:~_ldCl.' frL <lst id
forlorades tva hatar, knget tog sex. Dessa eftcktl\'a ba lar
gjorde under krigsåren utmärkta tjänster bl. a. som nlH1tsjagare och var, enligt fiendens utsago, mycket frukta d("
Eskortfartyge n Tu rsas och Uisko (360 ton) byggda 1!)38 ·i
Belgien tillhörde även de Sjöbevakning sväsendet (lVh ri vari.io laitos), som sorlerar under Inrikcsminist erict, lik asa dc
äldre Aura, Merikotka, Tii ra m. fl. Till flottan s patr IIIbåtsreserv räknades ännu d e frivilliga marinskydds kårenw tillhöriga s k S P -hålarna, ett femtiotal motorbåtar av oli ka typ.
lke!Ubåtsflottan utökades i januari 1936 med en ny
~·krov-båt Vcsikko (Illern) . Denna hade 1932 sjösa l~'· hos
Crichton-Vul can såsom firmans byggnadsnum mer 707 och
gällde som varvets spekulationso bjekt. Det var emelle rtid
en offentlig hemlighet, att tyskarna stod bakom bygget, atl
de givit Åbovarvet i uppdrag bygga en 250 ton förs öksbåt
nv detta för Tyskland förbjudna vapen. vVolfgang l· rank
berättar i sin bok om dc tyska ub åtarna, »Die '\Völfl' und
der Admiral» (1953), huru - man hos en holländsk skep ps·
byggnadsfinn a i all tysthet gjorde konsirnktions riln ingar
och för firm a ns privata räkning i Cadiz och Åbo bcslti llde
var si n typ b å t; huru tyska sjöofficerare, ingen j öre r , ocl1
varvsfolk sedan reste till Spanien och Finland för a U göra
sig förtrogna med de förbjudna vapnen. Han fortsät te r: »Im Fruhj ahr 193-1 kann man dann in den internali nna len
Ziigen zwischcn Trelleborg und Stockholm eine Anzahl
j i.ingerer Henen antreffcn, die einzeln odcr zu zweie n ge n
Norel en reisen. Es sincl Studenten, Kaufleute, Monteurc. und
ihr Reiseziel wärc, \Ycnn man sie danach beiragen "·ii rd~,
Abo, die Hafcnstadt Abo in Finnland. Aber man fr agt sJe
nicht, und sie selber sagen es nicht . Sic sind Zivilisten , Dentsche-aber es rciscn sch liesslich viele Deutsche in d en Sonlmermonaten nach Schwedcn und Finnland. Höehstens der
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Zu gschaffncr könnle sich Gellanken dartiber machen, oh in
Deu tschland di e Bartmode wieder aufkommt; denn einige,
ja eigentli ch recht viclc dieser jungen deutschen Rcisendcn
haben sich ein Bärtchen, einen Schnurrbart oder kleincn
Spitzbart zugclcgt. Als sie sich auf dem Schiff nach FinnIand w i edertreffcn, ist des Lachens kein Ende. »Das kommt
davon , sagen die Glattrasicrten zu den Bärtigen, das kommt
davon, wcnn man sich allzu gut tarnen will.» Den ganzcn
Sommer 1934 hindurch, his in den August hincin, fal1ren
dann diesc jungcn Leule von Aho auf das Uboot, das clort
filr holländischc Reclmung gebaut worden ist, und fiihren
sys tematisch tauch-und waffentechni sche Erprobungcn dm·ch,
ehe sie es der finnischen Mm·inc tibergeLen und wieder
hei mreiscn. »
Den 28 juni 1935 t rädde Tredje rikets första ubå t U 1 i
tjän st, den 13 jan. 1936 inköptes typbålen C V 707 av finska
stat en. x~ gra fler ubåtar anskaffades icke.
Grund lanken i dc finska flottprogramm en had e varit att
s~apa en av pansarfartyg sammansatt artillerislisk kärna,
Yllk en skulle skyddas av jagare och mtb. Ubåtar upptogs
aven i programmen, då dylika allmänt betrak lades som elen
svagares vapen och var mycket anYänclbara. Genom dc av
flottl age n 1927 besHimda nybyggnader na h: :l c en artilleristyrka, nyckeln liH Öste rsjöns lås Alandsöarna , sbtpats, men
42
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d e värdefulla pansarskeppen hade helt lämnat · uh 11 ;shYdd
variaenom elt taktiskt utnvtljande av dem m~irl· 11b·<tl',
'
.J
'
u
'
..
'
31'[
för svårades. Godkännandet av ovannamnda
flol llag ]j.,
.
.
.
.
1
.
l pao VI'l! '-ln ct(, 1Q
gJorts 1 akl och menmg att s ~apa en grun(,
kunde bvgga vidare, sedan programmet genomföl'ls. Fö111
·a~-11
1-·::.el
.J..._....
c
l"
..
v~s fick man eme~lerlid__ vä~1tao pa ~~~ter 1gare. ny ,:_nsknff_
mngar. Under de s1sta forkngsaren fonle Marm oflil'ersf .. _
r~ningen; Förbundet för Finl?nds oFlott?- o. _a. en h a r <l ka ~
11
for at~ fa en ~-ndra flo~tla~ b~! s~ancl. Spec1~llt d en akt ue]h
j agarfragan van ta de p a sm losmng, me1.1 hk~om sa många1
andra frågor försvann också denna snart 1 byraern as skrymslen och vrår. Tidema hade förändrats, andra mä n höll rikels tömmar och föga först åelse visades för mar inen. Den
uppskakand e S 2-katastrofen var för längesedan bo l'lglö111d.
Trots att delegationer uppvaktade ministrarna i Sta 1sr[tdet
ville man inte få fart på lösningen av de marin a fr<lgorna.
På en riksdagsinterpella tion svarade försv arsminisl er :\ inkkan en den 25 april 1939, alt man på gmnd av mil il~i1 a och
ekonomiska skäl främst måste inrikta sig p å stärkande l av
armen, flyge t och kustartilleriet; flottans komplelt cringspi'CIgram måste ställas på framtiden. Likväl. h_ade _förs l,~g till
nylt flottprogram inlämnats lill F örsvarsm1n 1~tcn et, IHL' n lyvän hann d etta icke föreläggas d åvarande nksdag.
Ett obetydligt tillskott av småbåtar erhöll flott an 1ikYäl
1937, då sex trämotorbåtar för minröjning byggd es för alt
ersätta de för längesedan uttjänta ryska A-båtarna . Dessa
Ah ven (Aborre) -båtar (17 ton) kompletterades sed an 1911
--45 med ett tjugotal minsvepare av Kuha (Gös) -ty pen.
statsisbrytaren Sisu (2.000 ton), som elen 2-1 sept: 1_938 _sjösattes vid Sandviken i Helsingfors, inrällades sa mhchg l till moderfartyg för ubåtar och hölls sommartid bema1~n ad _med
marinens folk. Då emellertid större, för minläggtung lampliga fartyg var av nöden påkaJlade, beviljad e riksd ~l w·n dc
erforderliga medlen för byggandet av två snabba nn n_farlyg
å 300 ton. De byggdes i Åbo under kriget och inför!I vac!cs
19-11 med flottan under dc förpliktande namnen R outsmsalmi (Svensksund) och Riilathi (Rilaks). Ytterligare tre
mindre (160 ton) min- och förbindelsefartyg planerad es, t~V
dessa färdigställdes Pukkio 1939, Pr0rkkala 19-10 och PansiO
först 1947.
Tryggandel av Ålandsöarnas neutralitet, skyddan de t av
sjöfarten västerut, avvärjandel av fientliga invasion sfiir et~g
mot kusten och oroandet av fiendens sjöförbindelser var .C e
uppgifter, som vid krigsutbrottet hösten 1939 förelad es Fl oo
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lands lilla örlogsflotta. ~ågot anfall mot Ålandsöarn_a före~
tog den i alla avseenden överlägsna ryska flottan mle, eJ
heller gjord es några större landstigningsföre tag mot övriga
kustområden. Blottöamai Finska viken, som genom Dorpatfreden neutraliserats, besattes utan molstånd av ryssarna.
En del result a llösa anfall mot finska kustposition er utfördes li k aså . P~"t krigets andra dag d en l dec. närmade sig
kryssaren I{irov och hå jagare av Gardi-ldassen Hangö för
att sätta kraft bakom kravet på denna stad. Förbandet nYvisades brysid av det tunga b a lleriel på Russa rö. Två veckor
senare visad e sig två G-j agare ulanför Ulö, men tvangs me(~
förlust av den ena retirera . En torpedbåtsframstö t mot Aspo
blev även resultatlös. Dc hårdaste slagen utdelade ryssarna
l~ot Björköbattcrierna , flankskyeld för den hårt kämpande
ftnska armen på Karelska näset. Med bör j an den 18 dec.
sökte slagskeppen Marat och Oktiabrskaja Revolit~lsi_ja, understödda av bombflyg, turvis nedkämpa denna viktJga po~ition, men befästningarna red ut stålorkanen. För övrigt
1
llsatte ryssarna icke sina övervattensfartyg i operationerna.
Men omedelbart efter krigsutbrottet sökte de med ubåtar
avskär a Finlands förbindelser västerut, varför tryggancl et av
dessa blev flott ans viktigaste uppgift. A rsaknad cn av lämp-
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liga eskortfartyg visade sig vara ödesdiger. För att i .o
sJ~
. b c;:akninge llc)
n <;OJ[
SJ<?~artsstyrelsen hllhonga .~ng~re me_d antmbatsvapc·n . Roch
VOJfartygen var dock alltfor fa och Ibland t o m lan a- 0 11mare än de handelsfartyg de skulle skydda. Konv oj tjt~~all[,
började den 4 dec. och rutten gick norrom Åland till w c1stc11
si_dan. På o grund av dc svåra isförhållandena och grund~~~'U
1~1~1gar maste .~skortfoartygen efter hm~.~ tagas ur tj änst. T~t:
hken genomfordes sa gott som utan f orluster, trots fie nd a
b.lock~d. Esl~?rtfar~yget Aura Il (ex ~cagull), tidi gare p~·~:
~](lentJakt, forcle bilsammans 1ned tralaren Tursas den .
10
_Fll1 . 19-10 tre lwndclsfarlyg över Ålands hav, då konvoie n a
greps av en ubåt. Aura gick till sjunkbombsangrepp lll~l
vid rniddagstiden skakades akterskeppet av en vftlclsmn
explosion och hon sjönk inom tio minuter dragand e med si~
öve1~ hälften av besättningen. ~änkningen av. Aura !I (l öjh~
Tcra) var flottans enda totalforlust under vmterkn gct. Den
ryska ubåtsverksamhetcn, som utsträcktes långt in 1 Bottniska viken, fortgick ända till slutet av januari Hl !0, t1t1 isläggningen tvang densamma upphöra. Trots det st ora antalet ubåtar uppvisade sjöfartskriget ett dåligt resul a t. Atminstone en ubåt gick förlorad, vid ön Märket dök d en nska
S 2 i en minspärr och sprängdes.
·
Finlands flotta ägde ingen självständig högsjöesk ader. Den
kunde som sådan inte tilldelas några offensiva upp drag till
sjöss. De båda pansarskeppen låg i Skärgårdshavcts isar
som flytande fästningar, deras lvbatterier rev gapande luckor
i de fientliga bombförbanden, som oavlåtligt styrde in över
landet. Störandct av fiendens sjöfart föll sålunda l1clt på
ubåtarnas lott. Till operationsområde valdes Finska vikens
inlopp och norra Östersjön, där trafiken på de baltiska ham·
narna tidtals var rätt livlig. Framgångarna utebl ev dock,
dagen var kort, snöskurar och dimma försvårad e sik ten.
Därtill fick endast med säkerhet fas tställda rvska fartyg
sänkas utan varning. Enstaka mineringar utanför fie ndens
hamnar (Baltischport, Juminda) var allt man lyckades [tstad·
komma. Vid årsskiftet begynte vattnen på allvar tillfrysa
och i mitten av januari 19c10 måste ubåta rna tagas ur ?pe·
rationerna för res ten av kriget. Dänned avstannade sjiik nget.
Årstiden och väderleksförhållandena hade för övrigt en
avgörande verkan på samtliga sjöoperationer. Den oerhört
stränga kölden och de svåra isförhållandena begräu sade an~
vä1~dam~.et oav marin.strid~kraftcl: till ett minim_um. t;nde:t
dyhka forhallanden mskranktc s1g flottans uppgifte r t1ll a
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Finlands flotta av idag: minsvepare och motorkanonbåta r.

med isbry ta rhjälp upprätthålla trafiken på Svcriae och till
att m ed luftvärnet skvdda handelsfartyg och ha~nnar mot
flygbo mbardemang. Till följd av havets tillfrysning kunde
en del a~ flottans och kustfortens manskap frigöras för andra uppg1ftcr . En d el infanteriförband bildades och dessa
deltog u nder krigels slutskede i de h årda striderna på Viborgska vik en.
Under de ärofulla hundra dagarna Finland ensam kämpade n~o t den östra ko lo~s cn kunde dc övriga vapenslagen
offentligt stoltsera med sma dåd, medan flotl~n i det tvsta
förde sin hårda kamp mot fienden och naturkrafterna. "Endast marinluftvärnets insatser blev tidvis kända, medan
e~empelvis ubåtarnas färder aldrig kom till allmänhelens
kan~1edom. Högkvarterets rapporter tillkännagav blott lak?mskt »från sjöfronten intet nytt att meddela» och tidlllngsl?rcssen såg sig föranlåten fråga: - Vad gör flatlan?
Dess msats under vintcrkriget 1939- 401 bör dock icke underskattas, den är välbekant för dem som var med.
..Vid det andra krigels utbrott sommaren 19-11 var förutj1altnin&an:_a för ::nvända~~dct av f~ottsty1:kor d~ allra häs.la,
l avet lag oppet, 1s och kold l ade mga lunder 1 vägen. Fmf~I~d~. flotta ha_de ul~kats bl?~t o~ctydl.igt, bl o a mc~. minu]It\gen f!uo~sm~all?I och Rulaht~ ~ ]agarfr~tgan vant~de
ål!tJamt pa sm losmng - men der oaktat utforde den sma
Jganden med all heder.
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Tyskarna sän de redan kort före krigsutbrott et min tt[l;·
garc och mindre fartyg till Finska viken för att S <l'll\' c·t:~sr
mcd finnarna. Den sovjetryska flottan var ålmins:o' 1c 11 ~n
tericllt betydligt överlägsen dc t,·ska och finska S<ln 1111 .;'1'
1
lagt~ men 1rän~d es (!et ?aktat ti.~lbaka, det nyfön
'
ballEka basomradet g1ck forlm·at for ryssarna och n nr höstc e
kom, dominerades östc.rsjöo~~:råclet avo ty.skarna lli:<L.>r d~;
resterna av den ryska ostcrs.10flotlan lag mkorkad 1 F ins]·
vikens östligaste del. Meningen är icke att här n~irma 1 ·e ~~
in på dc olika sjökrig~;opcrationerna. Den finska f!o ua;~':
insats kan bloll i korth et beröras.
~
Pansarskeppens första uppdrag blev säkrandel a v .\l andsöarnas besättande, därefter låg de hela sommaren 1D11 i
Sbirgårdshavct som en »fleet in being» och besköt 1Yi1 ~a nget·
del ryska hasomdtdet i Hangö. Förluslen av Ilmarin l'n c;am.
m a höst försvårade framdeles ailYiindandct av Yäin ~i mii ine n
Lätta FJot!anlelningen (Kcvyt Laivasto Osasto), till Yi lkct;
hörde dc gamla kanon1Jåtama, dc två minfartygen, Jl'1 tru]j.
båtar (VMY) och mtb&tar, utförde flera svåra nppd r<lg och
invecklades ofta i hårda duster med fienden. För ~lll ni1mna
11tlgrn: striderna kring Bengtskärs fyrplats elen 26 ju l t 1\J.-11,
där landstigningskommandon från Kar j al a och U usi m~w hidrog till segern, kampen om den framskjutna bev r1kn ings.
stationen på ön Somcri den 8 juli 19-12, dit avdelnin gen alarmerades efter det ryssarnas landsättning lyckats. Stri<lcn om
denna klippö blev hård och slutade med fiendens till inte tgörande, sedan kustartill eri, flotta och flyg sänkt 16 ]>< d ~·ull 
båtar och mtb, en kanonbål och skadat 13 andra fart yg. SintJigen må nämnas evakueringen av Björköarna mid sonJina}:·
tiden 1944, och de utomordentligt hårda striderna om
borgsviken första veckan i juli, i vilka flottans lätt a slr](lskraftcr med full insats av kanonbåtarna, VMV-båla r m Jll
deltog. Lätta Flottavdelningen insattes också i ubåtsj akten
och kunde bokföra flere sänkningar av r yska ubåt ar.
Dc finska ubåtama ulrältade ett gott arbete och v~ nn
vackra framaångar. Dc tre större ubåtarna utförde vid kngsutbrottct off~nsiva mineringar vid estniska kus ten och u~l
dcr sommarens lopp sänkt'cs några handelsfartyg av ubatarna. Vid den ryska evakueringen av Hangöområdel i nov./
dec. lurpassade de i Porkkalapassagen, men kunde icke ] JO:
t?ra träffar å t:ansporlfartyg~n. Vid ~e~~ rysl~~ ubå! soft~~~ll
s1vcn 19~2 tog s1g ett _antal ubatar ut.ya OstcrsJon. M<~l delrc
n~'a hoot msattcs d e fmska. Under hoste_n avpatrull er ~t dc kl.
batar Alanels hav och tog vm· och en sitt byte. Den ..H 0
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g-J.Z torpederade Ycsihiisi (kapl.-Jöjtn. Aillola) en stor ubåt,
1 11 27 okt. Iku- Turso (kapt.-löjtn. Pakkala) en dito och
1
1 5 nov. n:unmadc Yctehinen (kapt.-löjtn. Leino) en tredje
\~åt. I lu:igcts s.lulskcdc in~atte~ ubå l~rna. sommaren 19-H i
f inska v1kcns ostra del for olika m1nermgsuppdrag. Den
'l3 aug. fas tnade lku- Turso vid inloppet till Lavan-:aari i ett
~ båtsnät, skadades av en mina, men kom undan. För övrigt
~~d ubåtarna inga allvarligare skador.
Kriget fördes likväl inte utan förlusler. En mörk höst1,väll (1 3 sept. l!lJol) inträffa(~e en hcn}sl~. l~ataslrof .. uie till
]lavs. Medan dc bada pansarfartygen atfolJda av latta cu]Jeter befann sig till sjöss vid pass 2-! distansminuter fr~m
I]tö, r evs Ihnarin ens babordssida kl. 20.30 upp av en våldsam explosion, med den påföljd, all det överlastade fm·tydet kantrad e och sjönk inom sju minu ter, dragande med sig
~ära trehundra man. Patrullbålama \'MV l, 1-1, 1;), 16 räddade 132 man, däribland marinchcfcn, kommodor Rahola, som
Jett framstöten till havs. Ur stormaktssynpunkt var förlusten
av en 4.000-lonn a re och större delen av besättningen en rätt
obetydlig sa k, men för Finlands lilla flotta var förluslen av
Ilmarincn och mången god sjöman en fruktansvärd åderlåtning. Den 23 aug. l9cl3 torpederades minfartyget Riilalhi
(kapt. -löjln . Kivilinna) på Finska viken av ryska mtbåtar
och i krigets slutskede led flottan ytterligare förluster i lätta
fartyg genom luftangrepp, minsprängningar och skännytslingar. Den ofördelaktiga militära och politiska situationen
ledd e slutligen i sept. 1944 till vapenstillestånd.
Enli gt stillestå ndsvillkoren måste tyskarna lämna finskt
område inom loppet av den 15 sept. eller interneras. Då dessa
likväl icke hörsammade villkoren, utan tvärtom_ söldc ock~J
pera Ho gland och minerade finska vatten vid sin avfärd,
lllåste Finland rikta vapnen mot den forna vapenbrodern.
F?ljden blev kriget i Lappland och denna landsändas totala
forstörin g innan tyskarna drevs över gränsen. Ä ven flottan
deltog i kriget mot tyskarna. På morgonen den 15 sept. landsatte tyskarna från minst 35 fartyg efter artilleriföreberedelse över 2.000 man på Hogland för al t bem.äktiga sig ön.
ben fin ska garnisonen (1.700 man) höll stånd, ett tiotal fartyg sänktes, efter häftiga strider sträckte de landsatta tyskarb~ ,:Vap en innan ~,:.väll?n kom. Redan innan landsä~tnin gen
0 1Jade angr eps mvaswnsfloltan
NVl Hagland av hll plat~e.n alarmerade finska mtb, vilka jämte ryskt flyg tog sin
tJbut.
Den l okt. beordrades finska krigsfartyg upp till Bott-
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v!ken för att understödja 0en, finsk~ trupp hndsu
nmgcn 1 tyskarnas rygg vHl Tornea. h.anonbatarn a l nsi n1 ~l
och Hämeenmaa åtföljda av VMV 15 och 16 ::mliindc ~~a.
l1leåborg och inträffade den 6 okt. i Torneås utham n 'lö y~ 1 ~'1
Med silt jämförelsevis starka ar till eri höll kanon ! a la·· :1.
tyskt bombflyg på avstånd och tvang ett fäl!ball ct·i, s~na.
111
öste granater över landsättningshamnen, alt ins ti.llla cldc
S~nare ankom ytterligare oden arm?rade .tråbr~~l A~lnus (~~
Kmgslon Emeralcl) och tva VMV-batar for att forsl<llka llli:trinslyrkorna i norr. Sedan effektiv övervakning ll ldl tvsl ~a.
ubåtar upprättats på Ålands hav, återvände kan onh 1[;1 1'1~~
söderut den 19 okt. VMY-båtarna följde den 11 JHh·. och
Aunus slutliaen den 13 nov. Dänned var flottan s krigs! hln
segla tio n tillända.
I det med stora uppoffringar utkämpade kriget h~ dc Örlogsflottan utfört sina åligga nde n1.cd glans och gen o m sin
verksamhet tillfullo bevisat sitt existensberättigand e. l'lotta n
visade vad den dög till och som ett officiellt erkänn an de av
detta dekorerades fem av marinens män m ed Frih etsko rsels
Mannerheimkors, ett utmärkelsetecken, som olott förl ä nas
för utomordentligt stora militära förtjänster, för J~ sa nclc
personlig tapperhet eller för särskilt djärva, resulta trika
eller skickligt ledda krigsoperationer. Dessa flottan s 1 tddarc
av Mannerheimkorset var kommendörkapten Arho, kaptenlöjtnanterna Kivilinna, Pirhanen och Salo samt torp edmäs tare Ovaskainen.
Genom bestämmelserna i fredsfördraget i Paris (10 febr.
19~17) får Finlands flotta omfatta högst 10.000 ton oc h 4.600
man. Ubåtarna är såsom offensiva vapen förbjudn a , l ikaså
m tb. I samband med regierandet av Tysklands tillgo d ohava~1den i Finland såldes pansarfartyget Väinämöinen 1D17 till
Sovjetunionen för 265 milj. mark, i vars örlogsflotta de t numera ingår under namnet Vyborg. Ubåtarna upptogas i tOt_Tdocka å Sveaborg utanför Helsingfors, varvid maskine net
nedmonterades och magasin erades. Där låg dc i ålla ar utan
översyn. Av de i elen första flottlagen upptagna fartygen :\ter·
s lod såunda jnle ett enda i den aktiva flottan. Yid slutet
av sin trettioåriga verksamhet var den ännu mindre an den
var i begynnelsen.
I samband med den efterkrigstida Försvarsrevisionens allmänna arbeten tillsal tes inoni sjöstridskrafterna en J11 ari!l
sakkun!1igkommitte alt ut:o:rb,eta ..ett interim~.stiskt flollpr ~:
gram . Ett referat av komnultebelankanclets forsta d el p ub 1
~erades den 22 febr. 1950. Ett program på 10.000 ton föt c5logs
n~ska

under åren 1951- 56, då. J~c~.a arbetseffektiviskeppsvarv kunde fngoras efter skadc~A n dslcver anserna till Sovict. Därefter behandlades dc krav
}~1 I ands militärpolitiska läg~ .. ställde pf1 sjöfö1~svarct. I. betänkandet fastslogs, alt fredsfordrag et och avtalet med Sov·etunioncn om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd
Inte ställd e några hinder i vägen för utbyggandct av flottan;
det sistnämnda avtalet ställde tvärlom ökade krav på marin en. l~öq~liktelscma enl i ~t konv entionen <_J~n Ålandsöarnas
ncntral1s ermg kunde fullgaras bloll med lJ]alp av flottstyrkor. Ej l1eller det finsk-ryska a-vtal el rörande Åland b::griinsade Finlands möjligheter att skrida till f1lgärder för ögruppens tryg:gandc. Vidm·c konstat ~ rades, alt d~n enda verkliga
enheten mom hela fartygsbeslandet Yar nunfarlyget R uot-.
sinsalmi, som eventuellt kund e hållas igång ännu 20 år. Inom den yltcrsl begränsade ramen föreslog kommitten följande n ybyggnader: tre jagare a 1.300 ton med 4----120 mm,
3 torpedtub er och luftvärn saml tolv motorkanonbåtar a 60
ton, vilka var oundgängliga för Ålands försvar och op erativa
uppgifter på öppna havel; ett andra minfartyg a 290 ton för
större skyddsmineringar; sex snabba eskortfartyg a 500 ton;
två sk ärgårdskanonbåtar a 450 ton med 130 mm . artilleri och
åtta p ansarvaktbåtar a 50 ton, med 75 mm slndsvagnstorn
i stil med de ryska, för att avvärja landstigningsförsök ptl
Åland ; sex minsvepare a 80 ton, fastän åtta behövdes (lvå
ex-amerikanska svepare kunde ännu användas ca tio år).
För att basera flottans framtida utveckl ing på stadig grund
och garantera förmånliga anskaffningsavtal föreslog kommitten en särskild flot tbyggnadslag. Betänkandet stannade
på p apperet; fem år har snart förgått. :När detta skrives har
ännu inget finskt krigsfartyg sjösatts.
Däremot fortsattes nedslaktandet av de äldre fartygen. I
janu ari Hl53 sålde Försvarsministeriet dc fyra kanonbå tarna, som redan passerat 30-årsgränsen, för nedskrotning: Turunm aa och KarjaJa inköples av en tysk firma och bogserades från örlogsstationen i Pansio till Li.ibcck, Hämecnmaa
och Uusimaa stanna de däremot i hcm1andet. På sommaren
såldes ubåtarna till Belgien för nedskrotning. De fördes sam lna höst av en tysk högsjöborgscrbåt i tv å omgångar, YcsihiisiIku-Turso och V ctehinen-Saukko till An twerpcn för att nedskrotas för firman Dc Saedelccrs räkning. Endast Y csikko
stannad e kvar i Helsingfors.
Finlands flotta av i dag föreler en bedrövlig bild. Under
landets hela självständighelstid har den aldrig varit så oförlandets
ftttenfullvHlJ:>ordas
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1~1ögcn !ö~·svara sjögr~insern~. Fai'tyg~förleckn.ingc<l Olllfa tt· ,

fcm~on~~nngc1~ Ruotsmsalnu, f~'ra fran amenk a nsk a c·s n~1 t
ger mkopta mmsve])arc (ex B\MS) med lräskrov, K al· n p; · ~'

P~n·unp~ä, Tan~menpä.~?. Y~thcrpää och magnctmin s\ t pa 1~:~1 ·

A.Jonpaa och h~llanp~a (;)Q ton) ansl~affa de 19-l3. llii t·tila
kommer sexlon ovcranga molorkanonhatar (ex m tb, 21J lo /
CT)aisto 2-8, (H)yr.ia }- 5 ~ch .(J)ymy 1--1. p r fy r t sl~l~
namnda (ex MAS b26- D29) tlllhorde ursprungllg cn dl'.J tl·
lienska 12. Squadriglia, som 1912 tillsammans med rin n~~
och ~ysl~ar insattes ~ Lado§3a för att avskära ryssa mn-.; un~
derhallstransporter hll Lcmngrad. Ovana vid dc lok al1 förhållandena fick italienarna mycket litet till slånd. Dl' liin 1•
nade Ladoga och överlät 19-13 båtarna till finnam a. J 1 dcn
avslutas med sex Ahvcn- o~h sexton Kulw-minsvcp ar . i riimolorbåtar, allesamman överåriga, samt förbindcls cfa. yncn
Pansio, Porkkala, Pukkio. Anslag för utrustandcl av ~~~ll
skcppet Suomen Joutsen har icl~e beviljats. Hon tj iiP-.;tgör
alll.Jamt som logements- och dcpafartyg och måst e viu förflyttning bogseras. Sjöbevakningens gamla palrullmolorhf1_
tar (sju VMV-typ) samt VMV 18, 19, 20 (ex SP 1, 11, -12,
tidigare den upplösta skyddskå rsorganisationcns) s lat under Inrikesministeriet och för icke örlogsflagg. De lsnm ma
gäller isbrytarna (Sisu, Sampo, Tanno, Apu, Murtaj a), vilka sorlera under Sjöfartsstyrelsen (Mcrenkulkuhallilus). Enda undantaget utgör landels största och modernaste isb n· lare
\'oima (-1.415 ton, sjösatt 27 nov. 1952), som den 1 m a{ 1\:J:l-l
överläts till sjöstridskrafterna och hissade örlogsflagg. I m otsats till de övriga är hon bemannad med marinens fo lk och
en kommendörkapten för befälet. Voima tjänstgöt· som övningsfartyg för befäl och manskap, men vintertid ska ll ho n
stå till Sjöfartsstyrelsens disposition som isbrytare. ::'\ ~)Jil nas
kan i detta sammanhang, att vVärtsilä-koncernen i H els in gfors för Sovjetunionens räkning bygger tre isbrytare av samma typ: Kanitan Belousov, i det närmaste färdig, Kap ita n
Voronin, sjösatt hösten 195cl och Kapitan Mclechov, på sta pel.
Vid ingången av år 1953 hade det finska försvarsv ä sen det
omorganiserats och därvid fick även flottan en ny och sji.ilvständig ställning. Tidigare hade chefen för sjöstridsk r afterna (en general) befälet över både kustartilleriet och fl otta n.
Numera är kustartilleriet underställt d et lokala för sY ard
och icke mera ett systervapenslag till flottan, vilken sålu nda
för första gången är ett självständ igt vapenslag. Sjöstridskrafternas stab är rent marin och i spetsen står en k on teram ira l. Två separata marinavdelningar finnas med sta•io-
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er i Helsingfors och Åbo. Chef en för marinen, kommoclor
oiva Koivislo, utnämnd es den 5 febr . 10;)3 till konteramiral,
den ~örs t a finska <~miral.cn m_ed u~nämni!1g till en dylik bc{attnm g. Under kngct f1ck visserligen (hn-arandc Cl\'I komJllodor Ecro Ralwla och stabschefen vid Sjöstridskrafterna,
kommo~lor ~vante Sun(!man, koni.cram.ir als J~ an.~, 1~1cn t~tan
utni:imnmg tlll resp. anuralsvakanscr, \'dka da for tiden 1cke
eJ'isteradc. Konleramiral Koivisto i:i.r född 190-l och genom6jck Kad ettskolan 1922-25, Krigshögsko lans sjökrigsa vdel~ing 1935- 37, har innehafl fartygsb efäl (Karjala, Yäinii.möinen), var chef för Abo örlogsstation 19 ll--15, chef för l\Ia rinen 19-!5- 52 och för Sjöstridskrafterna sedan 1952. Yid
sidan av sin tiänst har amiral Koivislo innehaft olika förtroendeposter i militära förening a r. År 1H-10 var han ordföran de i den finska kommissionen för gränsområdet p [l.
Hangöudd.
örlogsflo ttan är i dag d en svagaste länken inom den
fin ska försvarsmakten. si tuationen försämras alltjämt genom att fartygsenheternas livslängd är lätträknad och att
de inom kort är fullständigt förbrukade. Ifall nya farlyg
icke snart anskaffas är situationen inom ett par år den, a tt
minfartyg et Huotsinsalmi är marinens enda aktionsdugliga
örlogsman. Hos andra sjöfararnationer hålles flottan vid
liv genom kompletteringar och nybvggnader. Finlands fJolla
har tyvärr aldrig blivit föremål för normal, målmedve ten
omsorg. Tidvis har man lyckals komplettera det otillräckliga f artygsbeståndet med nybyggnader, m en därefter har
marinen åter i åratal lämnats vind för våg. Hesultatet skådas nu.
Flottans bedrövliga tillstånd inger allvarliga farhågor för
fram tiden. Det havsomflutna Finland är i hög grad heroende av sin a sjöförbindelser och om fara hotar måste dessa
livsviktiga förbindelseleder kunna tryggas. Därtill är landels
kuster så långa, alt ett försvar av dem inte är möjligt utan
en ak tionsduglig flotta. Vissa tecken, som tyder på att man
På ansvarskännande håll börjat inse vilka faror ett militärt
lomrum innebär, kan redan spåras. Planer för anskaffandet
av åtminstone en skärgårdskanonbåt för utbildningsändal11ål h ar dryftats. Trots de hedrövliga förhållanden~1 arbetar
llJarinens män oförtrutet vidare och det är att hoppas, att
~eras osvikliga optimism så små ni n gom skall leda till en
lJllsning av läget.
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Förvaltningsmyndigheternas självständig het.

"nda sedan början av 1600-talct, då grunden lad~s till

, ~ nuvarande organisation av den centrala statsforvalt-

,,~1 c1e 11 har det varit utmärkande för svensk rätt att dc cen'
·
· "'l
rala myndigheterna l~.a att direkt un.dcr K_ungl. l\,I aJ· : t ..sJ.~
~~
t tändigt handha d e arendocn, som fall.~ u;om 'cdet?Olht:>
5
rndi ghcts kompctcnsomradc . I delta forhallandc .. hm. man
~~~ se grunden till den varsamhet, med vilken aYgransnmgen
a)cett mellan <le militära ~cntralförva~tnin~arua ?eh vec~er
~örand e försvnrsgr enschd~r_, .. respektive ov~rl_Jcfalhavm en .
Man har sökt try~ga dc nul1tar~1 chefern~s mflytDn~lc, utan
att träda förvaltmng~rnas stal:.nm~ som chreld undeL h.ungl
Maj :t lydande my1HlJghctcr for nara.
,
.. . .
Delta har vis a vis försvarsgrenschef e r na upp1~atts. framst
genom att d essa insatts som chefer för :·cd c rlJ~rllg for~va_rs
orensförv nltning, men även genom att forvalli~mgan:_:: 1 sma
instruktioner ålagts att taga behörig hänsyn hl~
forsvarsgrens_c hef mcdde~ade_ anvisning~r av rc_n~ nul~tm:. art for
främJande av utb1ldnmg, utrustnmg och 1-.ugsbetcd~l..~p.D e t
är sålunda av vikt atl uppmärksamma att t ex mannforva.ltnin gen icke är en chefen för mari1~cn unde1:.ordna~l myn~hg
het, en missuppfattning som man Ibland stoter J?.a och .s om
torde grunda sig på en förväxling av chef~ns !or nwnner:
ställ ning som försvarsgrenschef m.cd l}a~:s stallmng som chc!
för m arinförvaltningcn . Det kan nuthanda synas som ?.m
denna distinktion endast vore en strid om... or~, men dar~
bakont ligger dock en väscn~lig skillnad, naml1~e1: der~ .. ~t,
helt olika personer deltaga 1 be~lutet som a~1s' au~a forcdragande allteftersom föredragnmgen sker 1 mannstaben
eller i marinförvaltninge n.
I vad gäller förhållandet till överbefälhavaren .. kan n< <~ n
säga aH förvaltningarnas ställning .~r sva~arc, enar det .~w:
enli gt instruktionerna gäller för forv.~ltnmg~rna alt s.t~}l_a
sig till efterrättelse- inte b~ra taga hansyr..LJll - d e ~ln-:1~~
tiv, som överbefälhavaren fmncr erforderligt .J~lC.ddc,a f.m
tillgodoseende av krigsbercdskape~~ samt de.. nnl1tara opc~ :~
tionernas planläggning och gcnomfora.ndc. H~.r har J~ran m"~·~t
skärpa kraven för att kunna trygga oyerbef~ll~avmcns 1~1 ?J.
lighcter till ett samordnande och ledande mflytandc. Fotvaltningarnas självsHindighet har docl~ hev!'lrats gcn~m d_e!l
1:1öj lighct som står till bu~ls. a tt, om d1rekt_1Ven ,anses ~n~~ J ~
hga att följa, i sista hand fa fragan understalld h.ungl. 1\IaJ .ls
Prövning.
..
. . 1 f" .
Samma l)l'Oblem i vad avser ' urnandet av de centra a orValtningsmyndigh ctcrnas självständig;hct direkt under Kungl.
J1ll1 ::o

Av Kapten

o. RIEse:.

.. På tr~ skilda s.ält ha nå se.1~asle. tic!.en fnl.gor.. Lcr(n·ande
forvaltmngsmynd 1gheternas SJalvstandtgllet vanl ak nella
Dels oh ar behov c~. av .. ökad. mini~tcrslyrelsc Ul~pt ag il s lJlanti
de fragor, som hora overvagas YHl elen utred1nng om t n revision ay förfaltningen, som nyligen igångsatts, d els har i
samband med omorganisationen av den centrala militära
förvaltningen inrättats ett organ med vissa bcfogenhelc1 övel'
de centrala myndigheterna, dels h ar i pressen förts en liYlia
diskussion om den s k rättsrötan, vari frågan om ökad dom~
stolskontroll ÖYcr förvaltningen spelat en framträdan de roll .
Det kan måhända vara av intresse att utan anspd1k p a full ständighet lämna några synpunkter på vad som försl as med
förvaltningens självständighet och i vilka hänseenden förändringar härvid lag ifrågasatts.
\'ad först be träffar behovet av ökad ministerstvrcl sc tordc denna huvudsakl igen statsrättsliga fråga i dettå' sa mmanhang k unn a behandlas r elativt knapphändigt. Det gäller bär
en utökning av den fo rm ella ministerstyrelsen till atl mera
ansluta sig till den sedan länge rådande faktiska mi nisterstyrelsen. Den formella ministerstyrelsen är enligt sYensk
rätt en undantagsförcteel se, enär de centrala mynd igheterna endast äro underordnade Kungl. Maj :t och icke ve derbörande d epartementschef, vars ställning enligt regeringsformen är enbart råd.Qivande. En ändring härvidla g, som
även i formell t häns eende skulle ge depar tementschefen myJ_Jdighet att utan bemyndigande av Kungl. Maj :t för varJC
särskilt fall fatta beslut i sakfrågor och ej endast i berednings- eller verkställighctsfrå gor, skulle innebära en mi nskning i de centrala myndigheternas självständighet genom att
departementschef en komme att inskjutas mellan h ungl.
Maj :t och vederbörlig nwndi!Ihet. Faktiskt inneburc detta
väl knappast någon ändring av nuläget, men åtgärden m åsl~
i varje fall medföra ändringar då det gäller kontroll en o::ct
statsrådens verksamhet. Den konstitutionella kontroll en harvidlag vilar f n helt på granskning av statsrådsprotokoll en.
och i dessa komma dc av departementschef en ensam fatt ade
Lesluten icke att återfinnas.

_a:

0

598
Maj :t förelåg också d [t det gällde att fastställa d en k< n 1
tens , som skull e givas den f r o m den 1 juli 1954 i nri.i l !~ll e,
försvarets förvaltningsdirektion. Dess uppgift är all s';tde
ordna verksamh e ten vid försva r e ts centrala fö rva lit 1j 1 111'
myndigh e~er. r:ör a.tt icke d;nna_uppgift skulle bli i llus 0 1 .~~~s
har .. man. at d1~· ektwnen . mast gtva 1:at.~ att .beslut a o 111 oc]'
~_:gora '?ssa f1:ag?r t ex 1 v ad avser tJllampnmg:n a v huv nd~
forvaltmngspnnc1pcn. Denna beslutanderatt mastc e mL'llc.
tid bli ett i n gr epp i förvaltningarnas s.i älvständiga stii d ll iiJ~
och ~lel~.a är i,u :rad man h.ittills velat und~ika. ~ r[1 gan ha~:
?cksa ~?sts pa l1 lma nde satt, som man ~Jort d~1 d et gällt
o_: e rbefa_lh~v arens b~fogenheter, d v s f.orvaltmn garna ha
ratt att 1 s1sta hand fa ett beslut understallt Kungl. ~laj :t. I
d e ny a provisoriska instruktionerna, som ulfärda tf; fiir. alla
berörda ämbetsverk att gälla fr o m den 1 juli 19:)J, har
d ock i 1. R influtit en p ass us, som synes rubb a d en hitti llsYarande ordningen. Det heter nämligen där, att »Hä n ·id begränsas -fö rvaltningens ämbetsbcfattning av d e bef ogL• nhcter, som till agts andra till försvaret hör a nde centra l<1 förva ltningsmyndigheter och lärsvarets j'örualtningsdire f..:ti on>).
Att även förv altningsdir ekt ionen m edtagits i denn a me n ina
är enligt min åsikt felaktigt och strider mot de ova n rela~
teracle bestämmelserna i direktion e ns instruktion om rii ttcn
att underställa ett beslut Kungl. Maj :ts p r övning. D i rek tionen är för övrigt endast ett samordnande organ och h a r inga
befogenheter, som inkräktat på vederbörliga förv altn in gars
ämbetshefattningar. Med lika stor rätt borde då även ö verbefälhavaren ha medtagits bland de uppräknade m yn digheterna.
Y ad slutligen gäller frågan om ökad domstolsk ontr oll över
förvaltningen har de ns amma aktualiserats närmast a v nå gra
uppmärksammade fall u tanför den militära förvalt nin ge n. r
pressen har dock framsky mtat exempel även från d en grenen av statsförvaltningen. Det torde under alla oms tä n digh.eter vara av intresse att något gå in på vad sake n rö r
sig om.
Gränsdragningen mellan de allmänna domstolarn a s ocli
förvaltningsmyndigheternas kompetens är f n i stort se tt
den, att domstola rna upptaga varje rättsfråga, som ick e genom uttrycklig bestämmelse i lag eller förfa ttnin l! förbehållits de administrativa myndigheterna.
"'
Principen inom svensk rätt är den att inom d e sålun da
angivna gräns erna d e allmänna dom~tolarna och d e a dm inistrativa m y ndighetern a äro sidoordnade. Någon dom <.; tols-
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, 011 ti:oll över f?rv allningen förekommer sålun.d~··'"om regel
1. ·)ce
1 den bemarkelsen, att man genom lalan mfor d om stol

~~an få e1~ fö.na~tningsakt og~~tig~örklm:ad. För aU detta. skall

1,uni:a g.a for ?Jg fordras stod 1 ett di rekt sta_dgande

1 d.en
specwlforfattmng, som reglerar det aktuella fallet. Av v1kt
ii.r att obser v era atl denna grundregel endast gäller i offent·Jigrättsliga. sammanhang. l de fall :H1 vederbö1.'lig ~örvalt
ningsmyn dighcl represente r a r staten 1 ett pnvatrattslJgt mel lanh ava nde, och där myndighetens b eslut sålunda är att anse som ett »partsbesked», gäller hell natu rligt att dylika b eslut kunna prövas a v allmän domstol. En leverantör behi~
ver givetvis icke böja sig för d e n sta tl ig a myndighetens uppfattning om, vad som står i köpeaYl a let. Det är av samnw
skäl , som statens tj änstemän ans e tts h a rält alt få sina :mspråk på löneförmåner Dröv a de vid allmän d omstol. Ma il
har ansett, att det här föreligge r e tt av tal sförh å llande, som
fast än det otviv elaktigt är offentligrättsligt do c k lJcir behandJas på samma sätt som ett privaträ ttsligt a vtal.
Om m an sålund a lum konstatera, att förvaltningsmyndigheternas beslut i offentligrättsliga frågo r i stort sett äro undandr a gna de allmänna domstolarnas kontroll, och att d e
alltså själv:,tändigt avgöra dessa rättsfrågor, ställer man sig
den fr ågan, hur den enskildes möjligheter att bevaka sin rätt
gesta lta sig. Det är då främst tre möjligheter, som stå till
buds.
Besluten kunna av ved erbörande överklagas hos högre
myndighet. Härvid måste man observera, att d et endast ii.r
frågor som verkligen beröra enskild rätt som kunna överklaga s. Tjänsteföreskrifter kunn a icke överklaga!'. Om sålund a t ex en tjänsteman vid en lok a lförvaltning anser, alt
en av m a rinförvaltningen utfärdad redovisningsföreskrift
ell~r teknisk bestämmelse är helt felaktig, äger han icke
rätt att överklaga detta beslut - han är icke »saklegitimcrach. Icke heller kan en lägr e myndighet överklaga en högre
myndigh ets b eslut, t ex på besvär av en enskild rör ande en
avlöni ngsförm å n. Visserligen är det i sistnämnda fall fråga
0111 ett förhållande, som rör enskild rätt, men enelast nr den
enskildes synpunkt. För den lägre myndigheten är hesvärsInY.nclighetens beslut en tjänsteföreskrift Vidare kan be~varsrätten äv en i frågor rörande enskild rätt var a avskulen genom särskilda bestämmelser.
Det torde icke var a nödvändigt att här närmare b eröra
d.~ssa frågor. Det rä cker med lwnstaterandet, att besvärstatten i frågor röran de enskil d rätt som regel för eligger. I
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högsta
f .. avgöras dvlika frågor av förvalln in o~ <1Olnst
d instans
l
.ar, o v s r~~nst rege_nngsrat.ten, eller av Kungl. :\Ia < J~
statsradeL Gransdragmngen håremellan är i l)ri nc . J .t l
·· ' ett rätlsligt aYgörande li g,, l' . de
·· t l-:rava
: 11,
a tt l· maol som f rams
c,.., 1 Sis[
'
·
l
·
lt
..
orcl e to l1os .f orva mn,gsc omslolarna, medan i frågor <•ti.t: ;: a
ctn.
är huvudfr-"l(_ t"'Jo-1'
av en viss åtcrärd
damals
1 1·lO'()'
(.
b
d 1
•• enllghetcn
avgoran et 1os Iumgl. MaJ :t i statsrådet. Det tord e .r . ;ti;,Cl'
lt <lntst
.
..
.
l t
l
•
,
1~oun,;: , som ~nv~ndnmgar nu res?-s 111(11 rii.tt~P<:.o c.cn~1a
';m_ a _
~dkethc lc~1,_ alltsa ~not det forl~ana:;ule~ att rcgennge ns b csh~ ·
1" de~s.a fragor _b~r~ran~le enskild ~.att 1~ke kunna ÖH•rkla na l
~lt mcnde s.~.llll s1~ta ms_tans avg~res 1 s~?tsrådet , h ar pa~s~~
J a.~ genom t]anstelnenu·l~~e n J~1 e 1: Icke provats vark en 'v alL
ma I: ~~o~ns.~o_l . cll:r av iorv ~llm_ngsdomst.?L Mm: a n ·r, alt
det~a 1cJ....c a1 l?eh,:ggan d e. sarslult med hans~·n till clc 1 fort.
~kn~la:1~le .~\tv1dgmngen av sla~c1~s v~rksamhetsomrad . ~\Ian
~mska1 mfora e_tt sys.~em, som 1 likher med vad som ii fa llet
1 d: angl~sa_chs1ska l~nd ern~ o s~~1tt Danma_rk och ~or g medge~. vede1b~wandc ratt att fa aven regenngsmaktcns beslut
p~:ovac~? v1d .. allmän domstol. Den yttersta kons ek n• mc 11
har av ar, at~. aven av regering och riksdag gemensa m faltadc beslut bora kunna underkastas prövnin<5 av d olll'i lol i
vad avser deras förenligh et med grundlaaar~a. Så ~1r i viss
v s då o fi·n enlirrbegränsad utsträckning fallet redan nu,
hoeten 1~1ed grundlagen är lll)])enbar, men härifrån ä r slcg~t
langt hll et~. bero_ende av, lme vederbörlig domstol to lkar
grundla~en aven 1 dess d~taljer. Risken för en poli tise ring
av e1~ sac~a1~ domstol kan Icke negligeras, och man k n, om
d et VIll s1g Illa, komma ur askan i elden .
Den andra möjligheten, som föreligger för den Ci'·;hl dc
a.~t skydda sig, är att han v~inder sig till åtalsmyndigll ·tc rna
for att få vederbörande tjänst eman ställd till ans v:tr för
tj~_nstcfcl. Alla tjänstemän ha härvidlag att svara in fiir allman domstol. Den enskilde kan sålunda indirekt bevak a sin
rält, icke genom att låta åtala myndiahcten men viii den
tjänstema~1. som fattat beslutet. Härvid är att mä rl· a, att
han som_ regel icke själv har åtalsrätt utan härfö r mås te
vända sig till vissa myndigheter d v s åtalsmvndiah.,lc rn:l
med _ justitiekanslern i to1; pen ~ller, vilket kå'nsk t ~r det
vanligaste, till riksdagens ombudsmän JO eller l\10. :Ma:l
~Jö r l~ä1: ob_~.ervera. att en fällande don~ mot tjänstema nnen
1~!'-e 1 s1g S]alv medför, atl det felaktigt fattade beslu tet upP·
haves. Domstolarna ha, som ovan fram h ållits, som r ead icke
makt att upphäva förvaltningsmyndigh eternas beslu t. 'r prakc
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ti~;:er:. inneb_är en elvlik . dom givetvis. att det felaktiga beslut r attas hll av mvnd;gheten.
te 1 vissa fal.l ~örcli_gger en .trcd.i e möjlighet att skydda sig
Jlot en ad_I.~umstr a hv myndighets beslut, nämligen i d e fall

1

g Cfen omforandct av heslutet mot vederbörandes vilJ. a krä1 "
.. (l omslols medverkan. Della gäller t ex vissa vic"
allman
,.er
t esför elä~gand e n, .. diir myndigheterna kan förlägga visst vite m en Icke ntdoma det. Vägrar vederbörande aU efter]<omm a fö~:el~ggandet, m åste frågan sålunda prövas av domstol, och darvHl kan domstolen h elL enkelt underkänna grunden fö r vites_förcläggandet, d v s undanröja rättsverkningarna av myJl(lJgh ete ns beslut. Detta skydd är emellertid som
regel icke för handen, enär myndigheterna oftast själva äaa
möjli gheter att med två ngsmedel genomföta sina beslut. o
Slutligcn bör för fullständighetens skull även omnämn<1S
det preventiva skydd, som ligger i den genom trvckfrihetsförord ningen grundlagsfästa offentiighelsprincipel{ i vad gäller allmänna handlingar.
Sam manfattningsvis kan man sålunda konstatera, att förvaltningsmyndigheterna som regel ~iro självständiga gentemot de allmänna domstolarna, men att olika möjligheter
till kon troll över myndigheterna föreligga i o.vsikt att skydda
rättssä k erheten. Huruvida denna kontr~ll är tillfredsställande eller icke, därom rör sig tvisten.
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ldentifieringstjä nst.

Jllmänt om idenlifie ring:mtbildnin g.
Av C.-A. vo n B" A
"' lJN.

Den teletekniska utvecklingen under och efter an ch
världskriget har i hög grad förändrat sjökrigets kar aktä ~
Trots alla moderna hjälpmedel kvarstår dock krave t på op~1
tisk identifiering av siklade stridskrafter- De ökad e stridsavstånden, de höga farterna och därmed följande snabb a förändringar i stridssituatio nerna göra alt man kanske ti ll och
med måste ställa större krav än tidigare på p e rson al ens förmåga att identifiera siktade sjö- och luftstridskraf t er.
Från slaget vid Lcyte har man som. bekant ett 11l märkt
exempel p å, vart det kan leda, när kunskapern a i ide ntifiering äro bristfälliga. Den japanske amiralen Kuri l1 hade
med sin överlägsna flotta en amerikansk eskort hangarfartygsstyrka »på gaffeln». Trots två och en halv timm a rs optisk kontakt lyckades Kurita ej rätt identifiera den fJL' n tliga
styrkan och avbröt striden då han trodd e sig stå inför en
snabb hangarfartygs styrka. En given seger gled honom därmed ur händerna.
Ett annat exempel har man från striden mell an Bi marck
och Hood, där britterna vid s tridens början hade svar t ~t t
bestämma sig för vilket av dc båda siktade fartygen · - Bismarck och Prinz Eugen - som var slagskeppet. D en na tvekan vållade en onödig förvirring vid stridens öppnan de . Det
torde knappast råda några svårigheter att lcla u pp fler
exempel p å ödesdigra misstag vid identifiering av s1ktade
sj östriclskrafter .
Att i alla de krigförande ländern a svåra misstag begicks
vid identifiering av siktade flygplan tord e heller in k vara
någon hemlighet. Dc egna plan, som då skötos n ed, vo r~
onödiga offer för en bristande utbildnin g; sådana offer hat
vårt land sann erligen inte r åd m.ed.
Hur står d et då till med identifi eringskunska p erna 1105
svenska flottans befälskårer? Det är ingen övcdrift, om I11a11
svarar, att kunsk apsnivån är otillbörligt låg, och alt ltiir foreligger ett påtagligt b ehov av utbildning.

vet råd er en rätt spridd missuppfattn ing, att identifiering
s]{ldle l_igga väl till endast för ~peci~.1iJ~lresscradc, s k ka]end erb~t a r c, ocJ: att anch~a van~1ga dodllga skulle vara m~r
eller nund _~· e o~1ldbara. pa omradet. I~:t c t l~an . vara fc!ak~l
oare. Det ar g1vet att mtresse und erla llar mlarandet 1 ho g
~rad , men detta gäller ju all utbildning.
.
" Ja g ha r vid det här Jaget utbild at å tskillig a elever 1 flygplani dentifiering m en har ej kunnat finna att detta kLmskapsområde p ä något sätt skiljer sig fdm andra if'råga om
elevernas förm åga all tillgodogara sig utbildningen. Att sedan vissa specialintr esserad e elever kan bli verkliga experter på områ det är en annan sak.
Vid utbildning i identifiering gäller bl a att i minnet innöta en mängel detalj er. D etla för med sig att denn a 1Jtbildnin g ej lä mplig Lvi s b edrives som koncentr ationsläsning , Hlan
bör sprid as ut över en läng re p erio d.
För att erhå lla kun skaper, som silter i ordentligt, är det
sålunda önskvärt, att det knnskapsomf ång, som skall inläras, fördel as på samtliga de kur se r, eleven genomg[u- und el'
sin utbildningstid .
Nya fartyg byggas, gamla byggas om och nya flygplantyper se da gens ljus. (Omsättninge n av flygp lantyper ä r emellertid inte så oerhört snabb, som många tyck as tro.) Detta
gör, att d e en gång grundlagda identifierings kunskaperna
måste und crh åHas och förnyas. Det är alltså nödvändigt med
en ständigt forlgåcnd c underhålland e utbildning för att
skickligbeten i identif iering sk all kunna h~1ll as up to dalc.
Detta är emellertid int et svårl problem om bara den grundläggande utbildningen varit god .
Flygpl a nid entifi ering.
Åtskilliga sjöofficerare torde ha den uppfattni ngen, att
färdighet i flygplanident ifiering har ringa eller ingen betydelse för flottans personal. Vid diskussion av dessa prol;Jlem.
Inöts man alltför ofta av klvschor sådana som: »J ag skJuter
på alla plan, som k ommer. i närheten» elle1.'. »Man .. hinn er
andå aldria ident ifiera några flygplan». Och darme d ar detta
Problem t~· världen för vederbörande s del. D et sättet att
ta ställning till svårigheter, som ej anmäl a sig i fred stid, men
80lll med säkerhet komma
a tt uppslå i krig, är icke det rätta.
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Det är ~ivct att.. det finnas må_nga ~i~lfällen, .. d~ sik lade
f!ygplan CJ m .ed ~a!'-crl_1ct k~mna H~enhperas. Danfn;n Och
till att medvetet fransaga s1g all formaga att kunn a skilj
på fientliga, egna och allierade plan är dock steget lan ut a
ja, mycket långt. Det är åtskilliga sjöofficerare, som
v~nj a sig vi_d tank_en p_ å. att man i krig får bereda sig y å e~
hogst avsevard luftakilvJtet, och att man da exc_mp elYis inte
får
svepa sina minor lika ostört som under fred smiissirrb 1·
..
.
ovnmgar.
Om man inte hinner identifiera flygplan är det m estadels
en fråga om bristande utbildning. Men mera härom ne dan.
Det finns också en och annan, som litar på att man alltid konuncr att förhandsorienteras om egna och all ieracle
plans uppträdande i det aktuella luftrummet, och att alla
siktade, ci förhandsorienterade plan alltså måste va ra fie ntliga. Dctt; är nog att dra för stora växlar på tillförlitl ighe ten
hos förbindelserna under ibland kanske tämligen k aot iska
förhållanden.
En sak är emellertid icke aktuell: att identifiera plan som
ligga i anfall mot eget fartyg. Då behövs ingen identifiering,
då behövs endast ett väldrillat luftvärn.
Efter dessa kanske fåfänga försök att gendriva en d el \'anföreställningar, skall j ag övergå till att behandla hur ntbilclning i flygplanidentifiering hör bedrivas.
I denna utbildning måste arbetet följa tre huvu dlinjer:
1) att grundligt studera och inlära olika flygpl ans utseende;
2) att oupplösligt länka samman ett plans uts ee:ndc med
dess namn, så att eleven automatiskt nämner nan1net omedelbart han ser planet;
3) att nedbringa tiden för identifiering till ett absolut
Ini n im u m.
Efter dessa tre huvucllinj er arbetar man i princip s ar~l
tidigt, dock att snabbhetsträningen är något förskju ten till
utbildningens senare del.
,
Det är \arken behövligt eller lämpligt att helasta clcYernas minne ,m ed en massa uppgifter om planens preslanda;
för att pigga upp undervisningen och sätta litet kött på benen är det dock önskvärt att instruktören vid genomgång av
ett nytt flygplan ger en liten orientering om. planets egenskaper, tillblivelsehistoria och .användningsområden. .
,
Vid genomgång av planets uts eende använder man sJ ~ a'
skioptikon- eller balloptikonbild er. Varje nytt pla n vrsas

'Lö;

o

Fig. l.

dels i tr eplansskiss, dels i ett ant al t ydliga, stora bilder, vilka visa planet i olika målvinklar, belysningar m n1. För att
redan från bör j an i elevens minnesbild länka samman planets uts eende med dess namn skall planets namn .s tå utskrivet å varje bild. Vid presentationen av planets utseende
måste i nst~·uktören undvika att nämna ~ådana detaljer, som
enelas t kunna urskiljas på nära håll , och enbart lära ui planets allmänna och karakUiristiska drag. En _god hjälp härvidl ag är flygplankarikatyrer.
. .
.
För detta grundHiggandc studium är underv1smngsf1~m
synnerligen lämpligt. Ett bra exempel härpå ~ir _de~l nymköp ta filmen om Mig 15. Med nuvarande undervisnmgsmetodik presenterar man i medeltal tre nya flygplan per u_ndervisnin&Istimme. D et är möjligt att man med nv m a tenel
och listig-;;_ metoder kan utöka 'antalet något, men näppeligen i någon högre grad.
.
.
Efter presentationen få r ekvcn sätta s1g och plu~ga m l?la~et s u tseende från sitt flygplankort, som han JU far behalla
aven efter kursens slut.
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Fig. 2.

När nu planets karaktäristiska drag är inlärda, gäller det,
aU rent drillmässigt nöta in planets u tseende i minnel. Ett
gott hjälpmedel är films1ingan, vilken visar flygplan et i en
situation, som återupprepas, ända tills den är fast för ankrad
i elevens minnesbild. Man fortsätter därefter med b alloptikonb.ilder, där de genomgångna planen visas växelvis med
andra, för eleven okända. Man börjar med lätta, tydliga bilder och ökar successiv t upp svårighetsgraden. Eleven får
själv identifiera varje bild och tvingas på det viset till aktivitet.
I början kanuner eleven att analysera planet bit för hit
och grunda sin id entifiering på sin kunskap om de olil,a detaljernas utseende. Detta stadimn måste emellertid snabb t
passeras och eleven bibringas förmågan att identifier a p lanet p g a dess helh etsintryck, på samma sätt som en van
läsare känn er igen ett ord utan alt behöva stava igenom de~.
Man måste ha ett mycket stort antal balloptikonbilder, sa
att eleven under hela kursen får se samma bild hö gst två
a tre gånger. Han lär sig annars snart att känn a igen lJildcrna istället för flygplanen.

Fig. 3.
Fig. 1-3 visa exempel pä bilder av den svårighetsgrad , som d e n
färdi gutbildade eleven skall kunna identifiera p ä 1 l, sele

Pä detta stadimn kan man också använda flygplanmocleller . för att få skuggbilder, men goda flygplanmodeller
aro tämligen dyra, och man kan mycket väl klara sig utan
dem.
När eleven är i stånd att identifiera även svåra balloptikonbilder, kommer skioptikon och snabbvisningstillsats till
användnin g. Man börjar med att visa bilderna under l sekund för att successivt gå ned till 1 l 2 " sekund (Se bild 1- 3).
~.essa övningar framtvinga ögonblicklig iakttagelse. Förut:~~tn~ngen för att de lyckas är att eleven är i stånd till iden1thenng efter »helhets-principen» d v s utan att behöva anaYsera detalj er i utseendet.
t' Utbildningen avslutas med prov ·av olika slag - ballop1~llbild er, skioptikondito med snabbvisning samt film.
k, fter en sådan utbildning har man rätt att ställa höga
klav på vederbörande identifieringsskicklighet Man skall
llnna lita på hans identij'iering.
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Fartygsiclenti{iering.
Utbildning i fartygsidentifi ering kan i princip lä goas
efter samma linjer, som gälla för flygplanidentifi eri n~rcn
del väsentliga olikheter föreligga dock. Kravet p å sJ~abi)l Il
är inte alls lika accentuerat. I siället framkomm a krav 1e,t
detaljkunskap om fartygens utseende (skiljak tli ghc te /~
1
mast- och bryggkonstruktioner m m).
Identifiering är här aktuell inte bara under d ager, utan .
dc mest skiftande belysningsförhållanden. Samtidi gl som fa .. 1
tyget identifieras, bör ofta även målvinkeln ku nna h~:
stämmas.
Beträffande fartygsidentifiering saknas en lika väl ge n0111 _
tänkt utbildningsmetodik som man har vid flygpl ani dentifieringcn . Jag skall därför söka att_ med utgångsp u nkl från
mina erfarenheter av den sistnämnda verksamheten skissera några riktlinjer hur en dylik metodik bör vara be ~;k affad.
Det är svårt att från bör j an dra upp några riktlin j er hm
man skall skilja olika fartygsslag. Naturligtvis sätta fa rtvgens uppgifter, storlek och beväpning n1 m sin p rägel l)å
utseendet, men ofta kan det vara mycket svårt att skil ja en
tung kryssare från ett slagskepp eller en lätt kry ss are från
en stor .i agare. Detta i synnerhet som flera nation er m edvetet konstruera sina olika fartygsslag med så lik arta d si lhuett
som möjligt j u st för att försvåra iden tifiering (ex. tredje
rikets tyngre fartyg).
Det torde därför vara ogörligt att dra upp några enkla
riktlinjer (t ex enligt fig 4-6) för hur olika farty gslags utseende är beskaffat. Undantagen bli allt för många för att
reglerna skola äga allmän giltighet. Då är det säkert lä ttare
a t t få fram nationella särdrag i fartygskonstruktion ernn, men
mera däron1 senare.
Vid den grundläggande instruktionen i ett fartygs ulse~n
de, är den detaljerade fartygsmodellen det överlägsn a 111·
struktionsobjektet. Det finns inget hjälpmedel, som bättre
kan åskådliggöra både hclhctsinlryck, allmänna arr ange:
mang, detaljernas utseende samt silhuettens för ändring 1
olika målvinklar.
Det är önskvärt att modellerna äro ulförda i liinJligen
stor skala (l: 500) och mycket detaljrika. Sådana mo deller
s.~iilla si? dock dyrbara .i lillverl~.ning, varför man b_nr~ k~~
tanka s1g anskaffa dvbka bctraffande de allra vikLi gas
fartygen. I övriga fali får man nöja sig med b allopl ikoll"
bilder.

P y ra m id.

l1D

Fig. 4.

Kryssar e: Kil.

Fig. 5.

Jagare: Ja garö .

Fig. 6.
Fö rsök att enkelt klargöra grunddragen i olilm fartygsslags uts eende.

Fl ygplankarikatyren är elt gott bjä.lpmedel, när det gä.ller
att i minnet fäs ta ett plans helhctsmtryck. Fartyg~kanka
tyr en borde kunna bli lika mwändbar på sitt 01nrade. De
fl esta örlogsmän ha sådant utseend e, att en t~cknare ~11cd
sinne härför i dem borde ha tacksam ma kankatyrob]ekt.
Inte minst hör man med karikatyrens hjälp lätt kunna få
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Matt glas3kiva.
bakom denna en
röd, en vit och
en blå lampa.

\

[ter som det emellcrl~d i:1te är. fråg_a. 01~1 att .. ~1riv~ fram

1\

~ a.bbh eten kan man vrd fartygsrd cn trf1 crmg noJa srg med
51

Vl"idbar sk i va,
å vilken modellen
placeras.

l

.Reglering av
ljusstyrka.

~ visni ngstid på 1 sekund.
ell\1ålvinl,:elbedönuiingsövningar i samband med identific·illO' u lföras bäst mot modeller visade mot lämplig bakgrund.
°enkel och användbar apparat för sådana övningar visas
. figur 7. Torrövningsanläggningarna Vidar, Valrossen och
firfing å ..Ber~a lämpa ~ig också utn_1ä1:kt här:för. Av speciellt
·ntresse ar da eldlednmgsspelet T1rfmg, da man dar k an
~·isa målet i falljusbelysning.
Jag har härovan sök t klargöra hur identifieringsutbildning
bedrives . hg h~n· också påstått att denna utbildning icke
är oviktig. Detta p å stående verifieras av de erfarenheter
In·igserfarna länder gjort på området. Den brittiska krigsmakten tvingad es sålunda av omständigheterna under kriget att ägna identifieringsutbildningen stor uppmärksamhet.
Den brittiska flottan har nu ett mycket stort antal utbildningsställen för identifiering av fartyg såväl som. flygplan.
Det k an knappast vara försvarligt av vår marin att helt
negligera de ofta biltra erfarenheter, som kriget gett andra
länder.
Identifieringsutbildningen har icke den plats på våra utbildningsanstalter, som tillkommer elen. Sant är, att det kan
vala svårt att pressa in nya ämnen i redan förut starkt komprim erade kursplaner. I detta fall bör emellertid, liksom i
andra, det önskvärda få vika för det nödvändiga. I krig är
det n ödvändigt att kunna skilja på vän och fiend e.

En

Höj- OCh
sänkbar
horisont,

Manövreri ng av
horisont,
Inställning
av målvinkel.
Fig. 7.

Apparat för må!vinkelbedönmingsövningar.

fram de nationella särdragen. För officerare bör den ar un dläggande genomgången även omfatta inlärande av nt\~1·n av
fartygets taktiska egenskaper såsom fart, huvudbcsty~k ni n2
och pansartjocklek.
När grtm(~.dra~en i fart_yge~s utseende studerats, gäller de l
~ e dan att nota r n detta 1 nnnnet. Massor, massor och d ter
massor av balloptikonbilder ät· här medlet.
Fartyg~t sk_all, omväxlande med andra fartyg, ses
sil
många SI_tuatwner som möjligt. Dimmiga bilder omvaxla
11_1-ed tydliga - endast överbyggnaderna synas ovanför honsonten - olika målvinklar - olika farter, o s v.
För _att_nppöva .. elevens förmåga a tt identifiera enligt »helhetspnncrpen» bor man också här i utbildningens senare
stueher använda sig av skioptikon och snabbvisningstillsa ts.
v
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Ett nytt eldledningsspeL
Av Kapten L. K

ULL~;:,

. Ett nytt eldledningsspel av grafisk karaktär k tr fra tut
gits och utprovats och med aoti resultat utnyttjRts undc .
gångna läsåret vid VaDenofficersskolan och under sonl1111c et
a·
·
rens artilleriofficerskurs på kustflottan .
Med d e t nya spelet kan icke blott eldledarens cldren·te .
t anM
.
.
l f'
f ,
..
.. l . . t
o ·t
<1e a ga1:~ er u ~n aven anygsc 1c e~~s arhllcntaktiska ve rksamhel ovas . Fo.r att spelet sk~!l skanka dessa verksnm hc tsgren.ar ~n verkllgh~tstr?gen yraacl har. det så utformats, att
eldgivnmg _och arhllentakhskt upptradande hos t va sinsemellan stndande fartyg kan spelas samtidigt. Därtill kommer a~t det_ ena fartygets stridsåtgärder genom sp elels utfornu~mg direkt påverkar det ~n dra fartygets möjligheter
och ':Ice _versa. Lycka~ exemplv1sco de1~ ene oeldled aren reglera m sm eld ocl~ darmed uppna traff pa motstånd aren,
r~duc~.rar .. speltekmk en denn es eldkraft och / eller eldp recisiOn for langre eller kor tare tid.
Ovannämnd växelverkan tillför spelet ett tävlinasmomen t
som verkar både intresseväckande och eggande f ör tlclta~
garn a .
Vidare medger det nya spelet att eldledarens verksa mhet
vid skjutning såväl med som utan central samt observ_ationstjänst och eldreglering i samband med eldsamling kan övas.
Viss ledning torde spelet kunna lämna vid jämförelse mellan olika skjutm.ctodcr.
E1~ annan fördel med spelet, sammanhängande mc(l dess
~raf1ska karaktär, är alt det i sig själv utgör ett p rotokoll
over de å lgärder, som vidtagits under detsamma. H ärigenom
möjliggöres att pålitlig kritik kan förrättas omedelb art efter·
spelets slut.
. Spelet är ~ndast avsett för f artygschefer och cldl ednre och
Icke eldledmngspersonalcn i övriat. Därför bör d et för att
S!(ilj ~s f~·ån gängs~ eldledningssp el, förslagsvis benäi~mas af~
hllen strH1sspcl, vilken benämning fortsä ttnin 5as vis konunel
.
alt användas i denna framställning.
Innan jag närmare går in vå welets tekniska utform ning,

t

,,j]l jag lämna en översikt över deltagarnas rent stridsbetode v erksamhet.
119
p e båda fartygscheferna erhåller före sp elets igångsättning
J1 enkel, taktisk förutsättning, vanligen innebärande att två
caJ1lngi vna och sinsemellan fientliga fartyg under vissa be;~,511in gsförl~ållan~_en "och .Y å _visst. avstånc~ få k?nt~kt med
,:arn ad r~ . Underforslatt ar givetvis a lt bada harvJCl skola
.
..
..
söka stnd. .
N[ecl lednmg av forutsattnmg cn skall fartygscheferna b eordr a manöver samt utge. förber edande ord e~ t!ll ~in a eldledare, varefter det egentliga Sl?.clet star!as pa ovnmgslc~la
rens orcler. Get10m ledarens forsorg hallas fartygscheferna unclenättade om förändringar i avstånd och sidvinkel till
fienden.
När en fartygschef antingen med ledning av avståndsuppgifterna eller med ledning av fiendens eldöppning finn er
lämpligt, b eordrar ban skjutgir, om så behövs, och därefter
eldöpp ning. Hur fiendens eld ligger i förhållande till d et
egna f artyget lämnar det grafiska spelet en klar uppfattning
om och m ed hänsyn härtill kan fartygschef beordra eldgirar, som av spelet så omhändertages, att den fientliga elden
störes. Är tidpunkten för eldgir oläm.pligt vald i förhållande
till det egna fartygets eldgivning eller medför giren att delar av det egna artilleriet ej blir bärande, medför speltekniken, att även den egna elden underkastas en viss störning.
Eldledarna besluta sig f ör lämplig inskjutningsmetod och
gaffel, så snart dc erhållit fartygschefernas förberedande
order. D e därvid gjorda valen skola givetvis avpassas med
hänsy n till de förutsatta fartygens prestanda samt i förutsättningarna lämnade uppgifter angående sikt-, belysningsoch avståndsförhållanden. Syndar eldledarna häremot sh·affas de automatiskt av spelet.
På f artygschefernas eldöppningsorder börja eldledarna alt
!Ued n aturlig salvtakt beordra salva efter salva och tnellan
?alvorn a beordra inläggande av de gafflar och rättels er, som
lnskj utningsmetod och nedslagsobservationer föranleda. Nedslagsobservationer göras mot verklighetstrogna bilder, som
ll.ppvis as för eldledarna vid tidpunkterna för nedslag. salvtakten regleras av spelet. Spelas n1.ed ett artilleri, vars maxilllala eldhastighet är 10 sek., bcgrånsar speltekniken eldledal'ens m öj li_gheter att beordra salva oftare än var 10 sekund.
. Om övningsledaren bedömer, a tt förutsättningens belyslltngsförhållanden medger eldledaren att observera fiendens
eldgivar, d elgivas honom dessa. Genom skicklig eldntbred-
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ni ng kan eldledaren ingripa i spelet så att de fien lli a a l
girarna icke lämna av fienden önskat resultat.
"" e dLyckas en eldledare så reglera sin eld, att ett visst ant
täckande salvor uppnås, dön1er övningsledningen träff. Det~l
påverkar eldledaren på det träffade fartyget i så m all o ata
han berövas ett v~~st antal salvo~- eller :;ttt hans central' ~n:
ses havererad. Traffen har alltsa medfart, att det trMfad
fartygets eldkraft och/ eller cld1wecision nedgått.
e
Som synes förmedlar artiJeristridsspelet verkli glwlsbeto,
nade intryck till deltagarna och bereder dem tillfäll e all upp,
öva och bedöma sin förmåga till snabba och effektivu r eak,
tioner.
Vad kostar då detta spel i fråga om personal, m a terid och
förberedelsearbete?

Fig . l.
Plussalva s edd vid dagsljus och pil. k o rt strid savtånd .

Personal.
Förutom den personal som_ övas. nämligen dc d ella gare
som agera fartygschefer och eldledare, fordrar sp el et i sin
nuvarande utformning sex funktionärer. A v dess a hi) r två,
nämligen de s k domarna, vara officerare m edan ö nig:~
kan utgöras av eldlednings- eller striclsledningsm atms er.
Spelet kan bedrivas i en serie mer eller n1.inclrc av ancerade versioner. För de enklare versionerna torde utbildningsticlen för funktionärerna kunna begränsas till en h alvti mme.
Mera avancerade versioner fordrar, att personalen dessförinnan deltagit i minst ett av de enklare spelen.

Materiel. i
Den materiel som normalt forch·as för spelet är :
2 st. automatiska plottingbord av inom stridsledningen
gängse typ (i nödfall kan man klara sig med endast ett bord),
rutat plottingpapper,
ett 50-tal teckningar (fotografier) som verkligh etstroget
återger utseendet hos olika nedslagskombinationer (plus,
täckande o s v) vid olika stridsavstånd, belysningsförh~1lla~li
den och ammunitionsslag. En del bilder bör hänföra s1~ t1 _
blindskjutning exempelvis med radarobservationer i langt1
och optiska observationer mot spårljus i sida.
.
Omstående figurer utgöra exempel på det bildDlaterJel
som använts hittills.

lVIinus salva

Fig_ 2..
falljus och på m ed els tort stridsavstånd .

Då d e fl cs ta fartyg och utbildningsanstalter disponer ar
a';ltomatiska plottingbord fordrar spelet enelas t nyansk affnrng av ovan angivna nedslagsbilder.
Skullc plottingbord saknas, kan man med hälp av en
syart skoltavl a och en enkel anordning av garn och träribbor,
} 1llverkacl av spel~leltagarna på mindr~. tid än en t imme, få
~a m ett provtsonskt ehuru fu 1 lt: anvanclbart spel. Anorclnrngen beskrivs närmare läng re f ,·am.
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l Mark ör

Förberedelser.
I ..den fo1:m, .~om torde f å an?es som .?l~elets ordinarie, in.
skranker s1g forberedelser na till klargormg av plottino-]) ,
0
den med d eras papper, på vilka n å gra enkb m arkf'r~1 a~

skola utsättas. Hela förber edelsetiden för detta torde i ~j :
1
mänhet h å lla sig inom 15 minuter.
I sp eciell version k an spelet användas i anslutning till et t
vanligt takt iskt spel. Den artill eristrid, som fing erals und',
det taktiska spelet göres då i artilleristridsspelet till fiirc!n~\
för ett r etroaktivt och noggrant artilleristiskt studium.
Förberedelserna för denna form , som kallas »retroaktiv t
spel», omfattar bl a markering på plottingb ord ets papper av
d e tidpunkter och avstå nd för cldöppning, eldtidcr, o.;k jutoch eldgirar, sid- och målvinklar, som tillämp at s un der det
föregå end e taktisk a spelet. Förberedelsetid en blir h ärigcno111
längre ä n för den ordinarie versionen (som b enä mn es »direkt spel») och tord e i allmänhe t uppgå till omkring 30 lllinuter.
Beskrivning över direkt spel.

Enligt vad ovan i korthet antytts innebär direkt spel, a lt
spelet genomföres utan att de för spelet gällande fö rutsättningarna äro hämtade från ett föregående taktiskt spel.
Som följd härav bli spelförutsättningarna kortfatta de och
avse de huvudsakligen endast förhållandena vid sp elöppningen.
Tidigare har framh å llits, att man med spelet kan [lskå dliggöra samtidig manöver och eldgivning m ed två si nsemellan stridande fartyg. Detta hindrar inte att spelet k an föras
i en enklare form, där endast eldgivningen m o t ett fn rtyg
och detta fartygs manöver snelas .
I syfte att förenkla framställningen lämnas först en beskrivning av nyssnämnda »enkelsidiga spel».

Enkelsidigl spel.

Organisalion.
Organisationen framgår av vidstående skiss.
På målbordet, som består av ett automatiskt plottingbo_rd,
utritar markören nedslagen kring målfartyget m ed lcd ni i1~
av dagfelet och d e order som utges av eldledaren. Denn

Målbord

Iö:l
L2:_j

Bildvisare

[2
r--.El-~1-eda_r_e___,.}

FC målftg

(})
Manöverskiva

reglerar elden på basis av de bilder , som bildvisaren båller
fram. Eldledaren skall således stå vänd från bordet. Bildvisaren v~iljer bilder, som svarar mot nedslagmarkeringen.
ö vningsledaren meddelar i förväg taktiska förutsättningar,
ger dom aren direktiv för träffbedömningen, meddelar dagfelet i längd och sida till markören, beordrar start av bordet
samt bedÖmer och meddelar under spelets gång hur avståndet förän dras.
F artygschefen på målfartyget fingerar eldgirar genom att
dels utföra viss girmarkering på bordet, dels ställa in målfiguren på manöverskivan i de målvinklar, girarna ge upphov till.
Domaren slutligen avgör med hänsyn till nedslags- och
lllålvinkelmarkeringen, skjutavstånd samt antal deltagande
eldrör, när träff skall avdömas.

Nedslagsmarkering.
Vid redogörelsen för nedslagsmarkeringen utnyttjas omstå ende skiss över plottingbordet med dess rutpapper.
Li nj en AB utgör tidsaxel och dessutom målliuje. Bordet
11lanövrcras så ::~lt spindelvävsdiagrammets centrum
förfal'~s m ed konslant Jwstighet utefler tidsaxeln. Dänned utgör
thagramcentrum en klocka.
44
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Linjen CD utgör avstånds axel uppstuck en i hm. Avs lå nden hänföra sig till mållinjen .
Lin j en EF represen terar en salva, som vid tidpun k le n 30
s ek. (d v s 30 sele efter spelets start) faller 2 hm h orlom
målet och har en längdspr idning av 1 hm.
I det exempel, figuren återger, skall diagramc en trums
hastighet vara så av])assad att sträckan AB tillryggal ä !}gcs
på 110 sek.
.
Om eldledare n kommen derar »färdig färdig - salva» 1 del
ögonblick diagramc entrUin ligger i p unkten 50 sck.? skall
nedslaa markeras ett stycke till höger om centrum. La ngd~n
av detta stycke skall var a lika m ·cd skjuttide n, d v s d en ltd
projektil erna tar för att gå från mynning en till ncd~·d ngs
punkten. Antages denna tid vara 20 sele, skall s:Jledes nedslaget markeras 20 sek., till höger om diagrmnc entrum. L t11jen Gl-I utgör en dylik markerin g. När sedan centrum k~nn
mer fram till markerin gen utropas »nedslag» och fram visas
en verklighe tstrogen nedslagsb ild för eldledare n, i ~lctt a fall
en bild över ett fartyg med 2 a 3 vattenup pkast luto m dctsan1nla.
Genom att spelet på detta sätt tar hänsyn till skju tli de n
vänjes eldledare n vid d e problem, som uppstå vid hög sah :
takt och långa skjuttide r, d v s när man h ar flera »sa h· or 1
luften».

Fig. 5.

Den ve rtikala linje som går genom diagramcen trum kallas nu-linje
och den som hänfö1· sig till aktu ell skjuttid kallas framtidslin je.

För att markören s arbete skall bli så enkelt som möjligt,
kan man anbringa en fast skjuttids skala till höger om. diagramcentru m. SJ~alan kan ritas med tusch på den glasskiva
med inetsat spindelvä vsdiagram , som ingår i automatis k_a
plottingbor dens projektio nsanordn ing. Eventuel lt kan speciella glasskivo r med etsad skjuttids skala anskaffas längre
fram. Se ovanståe nde figur.
OvansUie nde redogöre lse för nedslags markerin gen hänför
sig till skjutning med central. Har elden väl blivit reglerad
och centralen går med rätt faktor skall elden fortsällni ngsl'is ligaa kvar på målet. Yid skjutning utan central måste
eldled ~ren själv hela tiden successiv t ändra uppsältning~n
~ed hänsyn. till avslånds ändringe n. För att ett dylikt förhalland e skall kunna spelas med här behandla t spel fordras
4
lt n1ållinj en ritas snett i förhållan de till tidsaxeln . Bordets
jaPper får omståend e t~tseende där~~t skjutn.ing utan c~n
ta) skall övas och uvstands faktorn ar c :a - 3 m/sele Lmle n. EF markera r här en plussalva medan Gl-I är Eickande .
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Girmark ering.
Antacr att en eldledare under spelet lyckats reglera in sin
eld så ~tt salva efter salva n1.arkeras tvärsöver den horisontella mållinjen. Antag vidare_ alt FC målfartfg e~lc r_ ·n ,serie sålunda täckande salvor fmgerar en kraftJg fra n g; r. \ad
skulle hänt i verkligheten i motsvarande situation ? Jo, al!a
salvor som varit i luften vid tidpunkten för girens och .mahända ytterligare några salvor skulle fallit m_inus. FiilJ a.ldligen markeras en dyl ik gir som en tillfällig utbuldning
»~lppåt» på n~ållin.ie!l .P~. så s~tt kommer nc<;Isl~~~l,1~rk~:
rmgarna att llgga mums anc~a ~Ill eldled~rcn hl~.gupu elnutbredning eller en gcnomsmtthg cldlednmg bcdom~s .»h 11.. _
nit ifatt» målet. Sistnämnda bedömande avgör allisa gu.
bucklans återanslutning till den ursprungliga mållinj en. s~ot;
leken av girbucklan i tids- och avståndsled kan t eo.:·: t'~'
beräknas för olika girar och målvinklar. En dyhk h erakniJ16
är utförd. Girbucklornas principiella utseende vid f r~1n- oc __
motgir framgår av vidslående skiss, som även upp tm· J1l 11!1
kering av från hör.i an reglerad eld som ej göres till för cnlfl
för cldutbredning.

Ovan skisserade frångir är beordrad omedelbart efter
spelstarten men blir märkbar, d v s cffe.ktiv, -~ö.rst vid 20 ~ck.
~är nulin.i en anländer till girens ~ffekl1va b~n·J a~ skall bildvisaren varsko »frångir» resDeklive »motgir>> till eldledaren, som genom eldutbredning kan motverka eldgiren ...
Men det är inte blott i avståndsled, som elden kan forrvck as av krafti era eld girar. Ett mål på motkurs bringar vanligen elden fel {;;ida genom att utföra en gir, i varje fall om
denna leder tiJl skifte av målvinkelns tecken.
Eftersom spelet i sin här oresentcradc fonn huvudsaklig~n
tar sik te på eldreglering i längd, ~1ar någ~.t c~akt system ~or
gir- och nedslagsmarkering av »sidkaral.dar» Icke medt?g~_ts.
För att eldledaren trots detta skall vänJas alt reagera 1 ratt
riktnj ng inför eldgirar av nyss angiven typ l~an följande
approximativa metod användas, därest funklronarernas spelrutin tillåter den därmed ökade arbetsbördan.
Eldgirar som på motkurs (frånkurs) utföras så alt ~ldcn
störes blott i sida markeras endast med ett H respektive V
invid tidpunkten för girens effektiva början varvid bokst~
Verna antvdcr huruvida .airen från eldledaren sett sker at
~ö ger eller vänster. Gir e~ s effektiva hör j an t r~ der i kraft
l det ögonblick nulinjen pass~rar d~ss. het.e cknmg. Dc salVor, som i detta ögonblick hcfmna s1g 1 luften, torde teOI·etiskt sett falla fel i sida. Sålunda skall dc salvor, vars ned-
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slagsmarkeri.1_1gar b.~finner sig mellan nu- ~ch fram tidslin . ~.
n~, ~v markoren f?rses l.n ed .. ett v respek!1ve h: v h ctcck~~; 
darvid att salvan l!Qger tJll vanster om malet, v1lke t i si n
inträffar vid en »högergir».
Llt·
Då nu-linjen passernr girbeteckningen skall hildYis arc n t'
eldleda ren rapportera »målet girar höger» respektive »y ä ll!
ter». Om eldledaren därvid icke omedelbart beordrar clc1~1 ~
hredning åt rätt håll skall nedslagsmarkören utöver nv;lnämnd~ sai:ra i luften markera de in~m. följande _20-s dZLn~:
derspenod fallande salvorna som fel 1 sHla. Att b1hhisnre
11
därvid skall visa motsvarande bilder säger sig själY.
Det är fartygschefen på målfartyget som själv elL'r Denom ett biträde markerar girbucklorna m m.
"'
Girmarkeringen b:m ulföras på fri hand emedan girh ueklm·nas utseende är lätt att komma ihåg och endast fiire ter
mindre variationer. Den som ritar kan även ha en fiirc hild
att gå efter. Denna hör dfl vara märkt med ungef~i rl ig ltJ<11vink el och girstorlek Ännu bekvämare är att rita girhurklorna med hjälp av mall eller trycka dem med en sl<im pel
på bordels papper. Varje mall eller stii.mpel måst e dn Yara
försedd med nyssn~1mnd märkning.

;q·

Sid- och målvinkelmarkering.
Fartygschefen på målfartyget skall i anslutning till girmarkeringen utföra rubricerad markering, vilket innebiir att
han ställer in en målfigur, så att den intar .av honom själv
genom giren vald långskeppsriktning i förhållande till en utritad sil.::tlinj e (sk j u lbäring).
Målfiguren kan ritas på en av stridsledningens grnppcringslavlor eller i brist på dylik på en cirkelrund pap pskiYa,
som är försedd med gradering i periferin. Denna skiva, som
kan henämnas målskiva, fästes centralt till en större bäringsskiva. På denna markeras skjutbäringens kontrabäring. Hela
anordningen kan benämnas manöverskiva.
Om lokaliteterna så tillåta bör manöverskivan placeras
synlig för eldledaren, i vilket fall ny målvinkel icl;:e får
ställas in förrän motsvarande girmari;:cring på bordet träder i kraft d v s inte förrän nulinjen passerar girbucklans
början. Vidare bör målskivan vridas med naturlig hastigbe.t.
Med nu nämnd placering och manövrering av manöY crskivan kan bildvisarens skyldighet att till eldledaren yarslzO
girar bortfalla.

saivtaktsmarkering.

om

de t artilleri, som eldledaren förutsättes skjuta med,
]!al' exemp elv~s _1 0 sekunde~·s maxim?l salvtakt ritar n~an
öre sp ele ts borJan en punkt e. dyl. for var 10. sek. utefter
{jdsaxeln: pessa punkter kunna kallas .Jdarlampor. Varje
ång nulm.Jen passerar en »klarlampa» age1· eldledaren b e~~·dra salva. E~ters01~1 e~dledar~n ..?.i ser hordet blir det l?}lclrjsaren, som v1d varJe sadant hllfalle meddelar »klart». ons~ar spellednin~en av någon anl~dning reducera skjutande
fartygs e~dkraft under spelets .. gang kan d etta ske genom
att lämpligt antal klarlampor overkorsas.

Avstånds markering.
Det avstånd på vilket skjutningen äger rum antecknas i
övre k anten av rutpapperet och mitt för aktuell tidpunkt.
Vid p assage av för bildvisning och t räffbe~lö~1min_g b~tyd e~se
fulla avståndsgräns er kan lodräta streck 1 lampl!g farg ntas
tvärs över hela papperet.
Träff bedömning.

Första villkoret för alt träff skall avdömas är att täckande
eld markeras. Domslutet påverkas emellertid även av stridsaYstånd ct antal skott i salvan och målvinkeln. Stora avstånd
medför s'tor spridning och litet bestruket stycke. Därför
fordras fler täckande salvor på stort än på litet avstånd
för att träff skall anses uppnådd. Att träffresultatet beror
på antalet skott i salvan torde vara självklart. skottantalet
är i sin tur beroende på förutsatt skjutande fartyg och dettas
sidvinkeL Liten målvinkel medför liten målyta. Även detta
ökar kravet på antalet täckande salvor vid träffbcclömningcn.
På b asis av ovanstående resonemang har upp gjorts ett
koeffic.ientsystem med vars hjälp domaren snabbt kan avgöra hur många täckande salvor det fordras för alt träff
skall avdömas.
Dubbelsidigt spel.

Organisation.
Vi tänker oss spela en artilleriduell mellan fartygen A och

13. Organisationen vid spelet åskådliggöres av figur en på omstå ende sida.
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Befattningshavarna har i figuren döpts enligt fö lja
c lide
principer:
d
·tyg
fa
c
d
efter
namn
ha
eldledare
och
Fartygschefer
1
'"
·
tillhöra,
funktionärerna (domare, markörer och bildvisarc ) h
namn efter det fartyg vars avgivna eld de skola ohsc rye ?~'
materielen (rum, bord och ntanöverskivor) har n am n ef~a:
det m~ lfartyg den i ett e~ler. annat avseende rcp~c sc ntera~~
I malrum A spelas cldg1vmngen mot fartyg A p a malbol' l
A. I d e lta rum upp ehåller sig då bl a fartygsch efen på A
(FC A) och eldledaren på B (EL B). FC A står i förbin delse
med sin eldledare, EL A, som (befinner sig i mål ru m B för
att där leda elden mot fartyg B.
På m å lbord A markeras dc nedslag som falla k r ing fartyg A. Markeringen av dessa nedslag, härrörande frfl n skju tande fartyg B, utföres av markören B med lednin g av de
order, som utges av EL B.
EL B skall stå vänd från bordet och .får endast se dc bilder över nedslagen vid fartyg A, som visas av hilclvi'-a re B,
samt manöverskiva A, smn utvisar fartyg A målvinkeL
Bildvisare B väljer bilder med ledning av mark eringen
på målbord A.
Domare B avgör med ledning av markeringarna pa målbord A samt domare A rapporter angående fartyg B sidvinkel (antal bärande eldrör) när EL B lyckats träffa fartyg A och meddelar detta till markör A, som i sin 1ur berövar EL A ett visst antal salvor på sätt som beskrives längre
fram under rubriken haverimarkering.
FC A ger order om eldöppning m m till sin eldle dare
(EL A) och markerar på bord A dc girar hans fartyg u tför.
I anslutning till girmarkeringen utmed tidsaxeln stä lle r han
in fartygsfiguren på manöverskivan A i av girarna föran;
ledda mål- och sidvinklar. Varje ändring av sidvi nkeln pa
fartyg A skall dessutom av domare B rapporteras till do·
mare A för att av d enne läggas till grund för träfflJe döm·
ningen av den eld, som avges av fartyg A. Rapp 01·tu ingen
förenklas om domare B i stället för sidvinkel end ast anger
antal bärande kanoner.
FC A äger utnyltja nedslagsmarkeringen _p å b ord A för
att med ledning av densamma ulvälja lämpliga eldgira r. .
övningsledaren har i princip samma funktion här so!ll YI~t1
enkelsi_~liga sp~let c~ock m~d det tillägget att han f ö re sla~ 
skall lamna chrekhv betraffandc dc straff, som skall L1
mätas vid träff.
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~~un A och B kunna var~ delar av sa~nn~a lokal eller h
<l tsklid a. I senare fallet mas le tclefonforbmdelse u PJ>rii l el t
mellan
las
,o

1) fartygscheferna och deras eldledare,
2) domarna sinsemellan
3) domarna och andra sidans markörer.

N.e,ds~_agsma::keri~lg, ~ir~na.rker~ng, avstånds- .ocl.l salvta kts.
matkcung utfares 1 prmc1p 1 enlighet med anv1smnuar 11 ·1 f ..
enkelsidigt spel.
"
' or
Sid- och mdluinkelmarkering.
. ~ubricerad markering är densamma vid enkel- och dnbb elSl(hgt spel, dock att vid det senare fartygschefen med bl el'tspepna. c. dyl. 1.narke1:ar artilleriets bestrykningsvin k hi r pa
malsinvan och 1 dc olika sektorerna sätter ut antalet hiirande eldrör.
Avsikten med den sistnämnda markeringen är att domarna därigenom lättare skola ];;:unna hålla varandra und erritt ladc om antalet skott per salva, vilket i sin tur ingår som delunderlag vid träffbedömningen.

Träff bedömning.
Vid det dubbelsidiga spelet bör träffbedömningen ulföras

t~ n der SJ?.ele~s gång. Eljest förlorar detta spel sin speciella

fmess, namhgen den växelverkan de stridande parlerna där
kunna utöva på varandra.
I princip utföres träffbedömningen likartat vid s;l\'äl
enkel- som dubbelsidigt SI)e], varför hänvisnina härm ed aöres hU redogörelsen för det enkelsicliga spelet.
•

<..._

;:,

~

H averimarkering.
Haverimarkering förekommer endast vid duhbelsidi ol spel
och utföres av respektive markör så snart »träff» ral~Jo rle
rats från andra sidans domare.
Havcrin.w_rkeringen syftar till nedgång i antingen el dkra ft
eller precisiOn hos det träffade fartyget.
Om fartyg A blivit träffat utföres haverimarkerin aen pil
bord B och vice versa. Det är nämligen den träffad: cld lc(·]om·ei?- som skall vidkännas nyssnämnd nedgång. Och EL A
far sm eld markerad på bord B av markör A.

Ned gång i EL A precision kan fingeras som ett centralha•eri m edförande att eldledaren under resten av spelet nöd'as tillämpa regler för skjutning utan central. Haveriet marf-era s genom att mållinjen utdrages snett i förhållande till
tids axeln. Utgångspunkt för den sneda mållinjen är den
punld, där framtidslinjen skär tids axeln i haveriögonblicket
Lutningens tecken och ungefärliga slorlek baserar markören på uppgifter angående farter, sid- och målvinkeL
önskar övningsledaren bereda eleverna den övning ett
ovannämnt centralhaveri medför, sk all han i sina direktiv
för e spelet inrymma exempelvis: Eflcr träff nr 00 markeras centralhaveri.
Till grund för sina direktiv angående haverimarkeringen
bör övningsledaren lägga dels träffarnas kaliber, dels dc
träffade farlygens bedömda motståndskraft. Följ akUigen
kan direktiven bli o1ika för de båda målfartygen.

I en efterfölj ande artikel kanuner redogörelse att lämnas
beträffande retroaktivt spel samt förfaringssä tt et vid spel
med eldsamling.
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Meddelanden från främmande mann er rn.

111

Meddelanden från Marinens pressdetalj.

Frank rike.
r-Jytill sk ott av örlogsfartyg gen om_ nybyggnad, öyerlåtelse samt nybyggd i enlighet med off-shore-prog rannnet.

~!l

Typ

Australien.
Tunga k r yssaren Shropshir e har sålts för ne dskro tning.

I.

Antal

storlek

Summa

U nde r f ä 1·digst i:illa n de:

Kryssare (De Grasse)

9.000

l

(Ma rine News, an g 19 54 .)

9 .000
9.000

Danmark.
Fregatten Valdemar Sejr f. d. Exmoo1· ligge;· fö r närvarande Pil ett
engelskt varv för modernisering. Syst erfartyget Rolf Krake f. d Calpe
skall sedan in på samma varv, Palmers Hebburn vid Tyn e.

Il.

H angarfartyg ( Cleme;1ceau)
l
Kryssare (Colbert) . . . . . . . . . . . . . . . .
l
J agare (typ Surcouf)
. . . . . . . . . . 17
F regatter (typ Le C01·se) . . . . . . . . . .
G
Ubil.tar (typ I"arval) . . . . . . . . . . . . . . . .
4
J aktubåtar (typ Aretlmse) . . . . . . . . . .
2

(Marine News, au g·. 1954.)
Den a nd ra i or dnin gen av de sex större m otorto r ped båtar, som ti]].
föres den da nska flo ttan i enligh et med »Off-shor e»-programm Pt, sjösattes d en 16 september vid örl ogsvarvet i Köp enha mn. Den erhöll nam.
net Ha jen meda n de n i maj sjösatta båten h et er Flyvefie k en .
(Berlin gske T id en e, 16 sep t. 1954.)

Ny by gg n ad er :

III.

Tre u båta1· av den nya »Por poiseklassen» är nu uneler byggnad på
Cammell Laird L td. Inga data har offentliggjor ts.
(Marin e News, au g 1954.)

22.000
8.500
46.750
7.500

uoo
sno

----97.150

öv erlåtelser:

Minsvepare A. lVI. (typ Berneval) .. . .
»
A. M. s. (typ Acacia) ..
»
(typ La Dunkerquoise) ..
L andstigningstom:.age
(LCT, LS:M, LSSL )

England.

22.000
8.500
2.750
1.250
1.200
400

12

22

2

700
300
370

8.400
6.600
740
3.380

12

19.120

Jagaren Defend er (Da ring-klass) tjänstgör f. n. i Fjärran östern och
har nyligen u tfö r t sitt fö r sta stridsuppdrag vid en ku stbeskjutning av
terrorister i st aten J oh or e. Hon d eltog i kröningsregattan förra somma·
ren men avgick dagen efter med kurs m ot Singa pore.
Vickers Supermarin 525 flög för första gången i maj. Planet, som har
två reamotorer och starkt tillbakasvepta vingar, är det snabbaste och
kraftigaste hangarfartygsbaserade flygplan som hitintills konstrut"''lts.

IV.

N ybyggnader

enlighet med off-shore-

pr ogrammet:

F r egatter (typ Le Corse)
Minsvepa;·e (typ Sirius)
..... . .... .
Minsvepare (DBl) ................. .
Patrullfartyg (typ PC) ..... . ....... .

7
16
l
9

1.250
400
300
325

6.400
:31)11

2.fU5
18.3.75

(Recognition, augus ti 1954.)
Short Seamew, den brittiska flottans nya ubåtsjaktplan, är nu ute på
förbanden. Med sin goda manöverförmåga som bl a möjliggör start fråll
ombyggda handelsfartyg samt förstklassiga radar- och sjunkbomlJutrnst·
ning kommer Short Seamew att bli ett gott komplei11ent till far tygs·
skärmen kring framtidens konvojer.
(The Navy, Septemb er 1954.)

S.750

Snuuna

H3.G4S

De f. d. italienslm fartygen Guichen och Chateaurenault, av fransmän Ilen b enämnda escortem· rapides men som väl närmast är att inrangera1
Under beteckningen lv-kryssare tiliföres i höst de rustade sjöstyrkorna.
Dnder året har deras artilleri, ubåtsjakt och elektrotekniska utrustning

630

631

fädiginstallerats . Fullt rustade mäter fartygen 5.400 ton och h ar e
s tyckning av 6 fjärr iktade 10,5 cm kanoner, 10 57 mm akan sam t
n be.
ket omfattand e ubåtsjaktutrustning. 90.000 hkr ger en fart av 3·!en llly C1 110
Den sammanlagda krigsbesättningen uppgår till 523 man .
' 11.
(La Revue Maritime, september

Sp an ien.
Jagaren Osa do, en ay d e nio enhetern a av Audoz"klassen (1.100 ton,
1n op, 3/ 105 ; 4/37 8/20 6-TT) h ar nyli gen gått sina provt urer.
33 1
(La Revu e Mar itime, september 1954.)

l 95t)

Turkiet.
It al ie n.
Lätta kryssaren Montecuccoli har g·enon1g·ått en
~
~
sering och sk a ll nu tjänstgö r a som kad ettfa r tyg.

0111f

a tt an d e mo<Je rnj.

N at o.
.Den n io~a~·arsövning i koavojsky<ld som' hö lls i engelska k anale n i
nntten av JUli var av betyda nde omfattning. Ett t jugotal j agare, frega tter
och snabba patrullbåtar samt 45 minsvepare skyddade de tretti o enheter
mest hjälpfartyg, som markerade handelsfartyg. Flygsky ddet ombesörj de~
av plan ur Cos ta! Command samt förb and ur belgiska och holl änds ka
flygvapnet. Fienden bestod av ubåtar, mtb samt flygförb an d bi a min·
läggand e plan ur Bomber Command.

Norge.

ytterli gare två amerikanska u båt::ar Guitar r o och H ammerhea d har
överlämn ats till den turkiska fl ot tan efter en genomgripande modernisering, bl a omfattande installation av snorkel och modern teleteknisk
utrustning. Deras nya namn är Preveze och P levna. Efter förlusten av
vumlupinar består den t u rkiska flottan av fem ex-a m erika n ska samt
tre ex-br ittiska fartyg .
(Jour d'O rient d en 22 augusti 1954.)

USA.
Ett slagskep p och 4 jagare har ombaserats till Atlanten men d en amerikansk a stillahavsflottan består änd å av 15 hangarfartyg, 10 kryssare ,
!25 j agare och 60 ubåtar enligt en officiell ta lesman i Washington. Tillsamm an s med starka flygförband på F'ilippinerna, Guam, Oldnawa. Japan och Sydkorea skyddar denna flott a Formosa och är en viktig nJ,akt.fakto r i Fjärran östern.
(New York Times den 25 augusti 1954 .)

Kustminsvep aren K vina om 300 ton sjösattes den 27/7 i Mars tal.
(Marine News, aug. 195 1,)

Den nya roboten av t yp Matador är nu ute på förbanden . Två flottiljer
i hemland et har tilldelats matadorer !ikson1 vissa NATO-styrko1· i Eu-

Rysslan d.
B rittiska a miralitetet offentliggjorde d en 2.5/8 en upp skattning av den
sovjetiska flott a n s styrka. Om två eller möjligen tre år beräknas den bestå av 30 kryssare, 150 j agare, 500 ub åtar, 500 mtb, 1.000 minsvepare,
300 eskortfartyg· samt 4.000 m a rinflygplan. Nästan alla fartyg är byggda
efter kriget och marinflyget k ommer att bestå av reaflygpla n . Amiralen
N . G. Kuznetsov, marinchef och samtidigt biträdande försvarsminbter,
är m a nnen bakom denna väldiga uppbyggnad som b eräknas sluka 20 %
av hela försvarsbudgeten.
Nybyggnadskapaciteten per å r uppskattas till 6 kryssare, 60 utsjijubil·
tar och ett s tort antal j agar e och eskortfartyg. Amiralitetet slutar m ed
en redogö relse för den brittiska flottan s fartygsbes tånd 1954 / 55 so m upp·
tager 5 slagskepp, 19 h angarfartyg, 29 kry ssar e, 8 jagare av Daringklass,
92 jagare, 194 fregatter, 57 u båtar, 309 minsvepare samt 3 snabba min·
läggare.
(Associated Press', 25 augusti 195 4.)

ropa. Roboten startas m ed hjälp av en raket som sedan kopplas l oss när
reaturbi nen kanunit upp i varv. Farten är jämförbar m ed moderna r eaflygplans. I a rtikeln behandlas till slut en del identifieringsproblem ty
robotarn a är mycket lik fl era typer moderna jaktpla n. Med hjälp av luftspaningsradar bör do ck dess raka ku rs, relativt konsta nta flyghöjd samt
iämna fart kunna bestämmas och und erlätta identifieringen.
(Recognition, augusti 1954.)
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Lift e rat ur.
Royal Air Force 1939-1945. Volume I. Thl' Pi
a t Odds. by Denis Richards. London 1953, 4:>o s.ght
"Vvar may be a sience or an art; but its ;reporting is mc~ir, ]
dodgc" skrev en gång generalmajor Fuller. Att skriva ·kri g·sh· ty a
. .
.
ts ona
så, att man ger en nktJ g b1ld av ·,sll;:een det och samtidigt k lar! " .
. t ·t.
..
.
ag ger
m en wner och bedomanden Vld de aktuella 'tidpunkterna, är in .
lätt sak.
'
gen
Den nu utkomna första delen av den halvofficiella skildrinO' .
"Roya l A'tr Force 19.:>9-19,15"
~
,en
uppfyller, trots det r elativt blyg,amma
formatet, väl fordringarna på et t krigshistoriskt verk.
Prologen ski ldrar upprustningen 1934-1939, då RAF:s styrk'l öka.
des från c :a 800 biplan av trä och duk till c :a 1900 plan, till lÖrsta
delen monoplan av metall. Vid tiden för Mtinchenkrisen fanns inga
Spitfires i tjär>...st och de 93 för handen varande Hurricaneplancn k unde
ännu ej strida på stöne höjd ä n 4500 meter. När krilget bröt t t året
därpå, dispon erade Fighter Command över 500 m 1oderna jaktplan.
Dagen efter krigsförklaringen anföll 10 Blenheimpian pansan;l,cppet
Admiral Schcer utan nämnvärt resultat och så följde ett h al\ ir av
bombfällning mot sjömål och flygbladskastning mot landmål utan ~törre
insats eller större resultat.
Sedan hände det desto mera: bussen missades i Norge ocn dt:n
stora kollapsen i Frankrike kostade RAF nära 1000 flygplan. F öllusten
hade säkerligen blivit än stör:re om inte RAF:s chefer hårdnackac motsatt sig avsändarrdet av ytterligare förs tärkningar till västfront ·n.
Crescendot ökar efter Frankrikes< fall, då Luftwaffe m arscherar
upp för slaget om Storbritannien. Trycket ökar mot RAF och lmlmen
nås den 15 september 1940, den dag då Churchill i 11 :e eskaderns luftfömv arscentraL (enligt vad han själv berättar) frågar efter vart det
finns för reserver och flygmarskalken svarar: "Inga" . Denis Richards
är emellertid ej så episk, utan visar att jaktplanstillförseln i st ort sett
under hela slaget om Storbritann.ien va.r mindre kritiskt än ersäLtandet
av stupade piloter. De siffror som lämnas äro mycket intressant 1.
I övrigt beskriver boken de välkända operationerna mot B is> arcJ(,
Scharnhorst och Gneisenau sam t ger en god bild av läget i och lcring
Medelhavet. Flygets insats mot ubå tarna illustreras med u tmärkta
lmrtor.
Kanske är det orättvist mot författaren av denna så väl avvägda
bok att framförallt referera en sådan episod, som striden om Fiabbaniya, men om den tord e tämligen litet ha publicerats. H abhaniya,
RAF:s bas i Irak, had e flygvapnets finaste >Stwimmingpool, 56 tennis"

)Janor etc. och var kort sagt d et angenämaste fängelse, som mänskli g
förrnäga lmn skapa, bortsett från att det var väl varmt p å s ommaren .
n;n1enerticl stördes friden, då den 30 april 1941 ni otusen man av Rashid
Jdi'S trupper med 28 kanoner närmad e sig f lygfältet. RAF:s fly gstyrka
bestod endast av övningsplan, men fly gmarskalk Smart gjorde skäl för
sitt namn och förvandlade sin styrlca till b om bplan med 100-kilcs,b om)Jer (i stället för de 101-ki los, som planen konstruerats för) och höll
sig kvar tills förhå lla nd t·na så småningcrn redde upp sig.
"The Figh t at Odds" •s~utar med Bruneval-raiden i februari 1942
då RAF g enom en lyd:ad kupp lade beslag på den tyska I:uftförs:vars~,
radarn "vVi.irzburg". Emelle·r tid utkommer de övriga tv:\ banden f'. v
verket und er detta år och de emotses nog med intresse av var och
och en som avnjutit den för sta voly m en.
Sven Rahmberg.

Gul soldat ser rött. Hörsta förlag, Stockholm.
Kapten Kurt H å kanson TT:s cch Svenska Dagbladets kri gs lwrrespc.ndent i. Fjärran östern - sammanfattar i en för en tid sed an
utkommen bok - "Gul soldat ser rött" - sina intryck av situat ionen
i Indokina .s ådana de frams tod för h onom under ett b esök på ort och
ställe.
Kapten H å kanson tar inte ställning vare slig för eller mot frans männ en eller ''nationalisterna" utan söker eru:la.st objektivast möjligt
klarlägga situationen sådan den t er sig i dag för en n eutral observatör.
I det avseendet har också författaren ly ckats - osakliga floskler och
antydningar om patentlösningar för att klara situationen saknas helt
Förfa tt aren konstaterar till att börj a med att fransmännen visser~
!i gen b egått många och .s våra misstag ifråga om sin kolonialpolitik
- utan tvekan är detta en av orsakerna till att det brinner i knutarna
litet varstans i det frans1ka imperiet. M en de har också gett kolonialfolk en mycket trots att nöden och orättvisorna ärunu är skriand0
stora i koloni erna hade dock den utveckling p å det ekonomiska, kulturella cch sociala området som sket t varit omöjlig utan fran smänne.'1.
M en författ:>.ren l'f'dogör också för motsidans argument och
han har haft personliga kontakter m ed intellekt uella bland oppositionen
lllot fransmännen. Bland de infödda intellektuella vill man ha bort ut län ningarna och då främst fransmännen. Man vill bli fri i eget hus. Svå righetern a är bara att få fram folk scm verkli gen kan ,S iköta administrationen. F ransmänn en har ju i många områden där man insatt inföd da tjänstemän gjort bittra erfarenheter om dessas inkompetens och
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oförmåga. Av vikt är emellertid att många av de inhemslta inte]]
tuella står i harnesk gentemot cc vita därför att cc hålher cen · ek_.
· 1 Cfr·
het. Detta gör att de orienterar sig mot kommunismen 1 .ärrna~ser de .m öjligheterna till hjälp med frigörels en hos ldneserna. MPn
,~t
0
så ryssarna accepteras bättre än övriga vita eftersom de b· ra'tc".
l{ as
SC•m as:ater. De intellektuella rebellerr.a i Indokina betecknar ci" oftast
SJiilva. so:11 "nationalister", vilket i praktiken betyder lwnu- 'nister
Men som författaren uttrycker det så skulle deras inställnin g i man ·
• ga
fall kunna lcallas "asiatism". "AE~en åt asiaterna" är slagare ··t. Det
är svårt att komma med invändningar mot de inföddas krav p,, 1,atio.
nell frihet - men risken är att de inte kan förvalta denna f rir t uLan
l!amnar i lå ngt svårare förhå llanden än de nuvarande.
Författaren gör cckså en indirekt jämförelse mellan den l'"mmu.
nistislm och den fransk a propagandan. Fransmännens verkm n''lct är
splittrad och mo'tsi:igelsefu)l. Den osäkerhet som debatten h c ·mna i
Franl,ril{C, om ma:1 skall fortsätta ktiget eller inte, alstrar sp1·i ler sig
också till de franskvänliga infödda. R~sk e n att nu satsa på fransmän.
r;en är u ppenbar när Jeanske snart den riktning, som utan vid~rc vill
avbryta kr,igct, får parlamentarisk majoritet hemma i Frank! iko.
DE-n lwmmunistiska propagandan är effektiv och inträngande sii.rskilt därför att den möter så svaga motåtgärder. Kommunisterna
gc:r de infCidcla en ideologi, något att tro på, något att käm.1a för.
Detta i:i.r något scm slår an p5. ce ir:födda - och del är någ t so1'1
ide tidigare herrarna i landet aldrig kunnat ge dem. Där är nagot av
det fundamentala i kommunism ens framgångar.
Krieet i Indokina förs med en grymhet som söker sin like. F ransmälmen för det till största delen med värvade yrkessoldater - inte
minst främlingslegionärer - och motparten med av kinesiska oc!' rysl(a
Instruktörer '.l tbildacie reguljära trupper och partisaner. Särskilt partisanförba:r:den::; inf!ltratiot'. i fre<iliga byar i närhet•:m av fran J!\a gar!'.isorccr åsamkar bl3follmingen oerhörda lidande när fransmänn en sedan
går till motattacker.
Kapten Håkansons bok har sin givna aktualitet i dagarna när förhandlingarna om fred i Indoldna uppenbart lwmmer att rinna ut i
sanden och kriget av allt att döm::J. kommet att intensifieras från frans!\
sida där man just överfört stora truppkontigenter från moderlandet.
Kriget är inte populärt bland fransmännen. Det är troligen inte ett
krig, .som man kan "vinna" pil. vanligt sätt, men den pclltislw. situationen i världen idag tillåter inte heller fransmännen att förlora det
- därför fortsätter franska soldater att dö i Indokinas djungler.
K- R- Perlnn?ll·

Händelseuh·ecldingen i Asien_ Kaj Björk:
ske•· i Asien? Ticl(ms förla g. Stockholm.

Vad

"öst är öst och väst är väst 0ch aldrig mötas dc två" lwnstatcrade
red:>.n Kipling och v1 har rlc senaste å r en mång·:i sånger fått dr'n. oss
till minnes dessa ord. Aldrig förr kanske öst och väst förefallit m er
sKilda åt än i våra dagar.
I det kalla krig som pågår mellan Savjetbloclcet och de dem oluatis]{a staterna i väster har den nyva.knar.de nationalismen och själv,tändighetssträvan i Asien bidragit till att ytterligare komplicera situationen. Många anser cckså att det är de nyval•nande folken i Asien
som i sitt ståndpunktstagande komm er att avgöra maktkampen i
världen.
Tr'Ots den betydelse As ien har i dag, har ännu de allra flesta människor i väster en ganska dimmig uppfattning både om läg-et i Asien
och vad som ligger bakom den nuvarande oren där. Den scci.'aldemokratiske svenske journaJisten och skriftställaren Koj Björk ger i en på
Tidens förlag utkommen bok - "Vad sker i Asien" -- i koncentrerad
form en god orientering om de senaste årens händelser i Asien och dess
orsak ET.
Författaren ger först en översikt över den nyvaknande nationalismen i Asien efter det andra världskrigets slut. Indien - som självt
synes tilld ela sig rollen som ledande nation i Asien - fick efter långvariga förhandlingar sin flihet. Genom att britterna gav indierna deras
självständighet utan yttre konflikter synes' en demokratisk utveckling
vara tryggad där. I andra asiatiska områden har de europeiska moderländerna motsatt sig självständighetssträvanclena. Där har yttre konflikt er därför blivit ofrånkomliga mellan de europeisl{a moderländerna
och de asiatiska nationalisterna.
Nationalismen i de r...;;iatiska länderna måste ses mot ba.k grunden
av svåra missgrepp från eurcpeernas sida under gångna tider. Det
förutvarande läget med det lilla. skiktet av ec;ropeer som en~·runt bestämmande över mångmiljonfollc i Asien har inte stora förutsättningar
att fortb estå sedan nya ideologiska strömningar vunnit insteg bland
den infödda. befolkningen. Särskilt som den c:.~rapciska administrationen
ofta slog::; sönder under den japanska ockupationen av stora asiatisk1!.
Områden under andra världskriget. Innan denna så hann återupprättas
efter krigets slut hade på många håll den inhemska befolkningen i
många områden själva övertagit styrelsen och insett att de myclwt
Väl själva kunde förvalrta sina länder. På ar:dra håll som t. ex. i
Indien - hade moderländerna under kriget givit omfatta.11de löfte!1 cm
att efter kriget ge länderna självstyre.
Det är givet att komrnunismen i samband med dc politiska om-
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välvningarna som för~:igått i Asien efter det andra världskrig 0 t "'å
till offens:ven . I vissa fall har dess infiltration underlättats g enc ., tt
111
det i många länder i Asien råder svåra sociala och ekonomiska
att
111 -'ss.
förhållanden.
Det är mot bakgrunden av des1:13. fakta scm Kaj Björk vill för.
ldara vad som hänt i Asien efter kriget. Händelserna i Kina, Korea
och Indokina är inga isolerade företeelser utan ett sammanhängande
helt. När man betraktar utvecklingen med författarens ögon fö rundrar
det en inte Eå mycket att Kina blivit kommunistiskt som att Indien
och andra a!.liatiska stater förmått att motstå den kommunistiska ex.
pansionen.
Scm avslutning ger Kaj Björk en orientering om den amerikanska
poli:ti ken i Asien särskilt med inriktning på Japan. Medan de gamla
eumpe:s!{a kolonialländerna strävat efter politisk dominans och inflytande har amerikanerna till stor del inriktat sig på att ge d c a siatiskfl.
länderna ekonomisk och teknisk hjälp. Därigenom har man avsett att
skapa en sund ut•1ecklingsbas för dessa länders framtida liv. Den som
är lcriti~kt inställd till den amerikanska politiken kan förviss o påstå
att den y~ter.st har samma syfte som den gamla europeiska k olonialpolitiken -- nämligen att hålla de asiatiska länderna utanfö r r yskt
inflytande. Men man ka11 ändå svårligen komma ifrån att US A :s teknislm och ekonomiska hjälp betyder mer för de asiatiska folkm a s~o rna s
standard och utveckling än vad kommunistiskt tvång och våld skulle
göra.

Det viktigaste är dock att europeerna inser att den gamla kolonialpolitilwns tid är förbi. Vi måste förstå de asiatiska folkens S\'iJ.righeter och problem och sträva till kontakter mellan dem och c~s på
likaberättigad och jämställd basis.
Ii. R. Perhusen.
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