
N:r 10 1959

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 5/1959 

Extra sammanträde elen 17 juni 1959 

(Utdrag ur protokoll) 

721 

1. Ordföranden förklarade det extra sammanträdet öppnat och 
hälsade KöS långväga gäst, Conunander John Ebersole, Medical 
Corps US N a vy, hjärtligt välkommen till Sällskapet. 

Commander Ebersole hade genom Marinöverläkarens förmedling 
inbjudits av KöS att hålla föredrag om sin specialitet "Medical aspects 
on nu el ear submarines". I sin presentation av föredragshållaren orien
terade ordföranden om att commander Ebersole specialstuderat dessa 
förhållanden på atomubåten Nautilus under dess första två år samt 
att commander Ebersole varit fartygsläkare på atomubåten Sea Wolf 
bl a uneler dess rekordlånga undervattenskryssning hösten 1958, då 
den i över 60 dygn varit utan kontakt med vattenytan. 

Ordföranden välkomnade så ledamöterna samt läkarna i Karls
krona med omgivning, vilka som särskilda gäster inb j u dits till kvällem 
sammanträde. Ett 50-tal ledamöter och gäster hade infunnit sig. 

2. Höll commancler Ebersole sitt föredrag. Efter föredraget, som 
var rikt illustrerat med skioptikonbilder och avslutades med en fi lm 
från Nautilus nordpolsfärd, besvarade commander Ebersole utförligt 
från auditoriet ställda frågor. 

3. .Tackade ordföranden föredragshållaren för hans intressanta ori
entering om förhållandena på atomubåtar. Som minnesgåva överläm
nades ett miniatyrankare. 

4. De närmare de tal j e rna från command er Ebersoles besök i Karls
krona framgår av särskilt upprättat program. 

Karlskrona den 28 oktober 1959. 

L. Rudling. 
sekreterare. 
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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 6/1959 

Ordinarie sammanträde elen 14 oktober 1959 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordföranden att seelan senaste sammantri[rk korre
sponderande ledamoten, f el kommendörkapten Ivar Wi bo 111 avgått 
med döden och lyste frid över hans minne. 

2. Anmälde ordföranden att Si[Jl skapets vaktmästare sedan 1937 
Holgersson, begärt och erhåll it entledigande från sin befattning frå~ 
l oktober 1959. 

På ordförandens förslag beslöt Sällskapet att en gratifikatiOn skulle 
utdelas till vaktmästare I-:T o l gersson som Sällskapets tack för långvarig 
och trogen tjänst. -

Vaktmiistare Holgersson inkallades och ordföranden tackade honom 
och överl ämnade gratifikationen. 

3. På ordförandens anmodan Linmade ledamoten Rollof en redo
görelse för det av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Matematikma
skinnämnden gemensamt anordnade N or diska Symposiet fö r matema
tikmaskiner den 12-15/5 1959. 

Ordföranden unelerströk därefter det stora värde det anordnade 
symposiet haft inte blott för Matematikmaskinnämnelen utan iiven för 
Örlogsmannasällskapet, som genom detta initiativ framtd.tt som en 
levande och aktiv institution för att främja utvecklingen inom detta 
område. De framtida instrumenteringarna för att rätt kunna utnyttja 
sjökrigets vapen kommer i princip att vara olika typer av matematik
maskiner. Den utveckling av matematikmaskinernas använclningsorn
råde, som vetenskapen främjar, gagnar direkt sjökrigsvetenskapen 
och inriktar krigsindustrien i rätt utvecklingsområde. 

Vid symposiet hade vidare beslutats att i fortsättnino·en likartade o 
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·diska symposium sku lle ano"·dnas vartannat år inom dc nordiska 
1101 derna med nästa i Köpenhamn. 
IMl b f o s··11 1 ·d dl ·· ·· pet ar ete som ran a s ~apels s1 a ne agts for att genomfora 

detta s~mposium ha1: varit synnerligen 0~11 fattande och på .. ett utom
rdenthgt satt fu llgJorts. Den som bunt den tyngsta bordan har 
~arit ledamoten Rollof, som till sin hj~ilp haft kaplen ( int) Liedholm. 

; Iaggstyrm~n Björl~st.cn och tel:in~~njö r Sjögre1~, ÖV~<:. 
på ordforanelens fo rslag beslat Sallskapet att tlll ang1vna personer 

överlämna Sällskapets diplom med uttalande av Sii.llskapets erkän

nande för förtjänstfullt arbete i samband med Nordiskt Symposium 
iör matematikmaskiner elen 12- 15/5 1959. 

Inkallades de angivna personerna och crhöllo sina diplom från ord

föranden. 
4. Uppläste sekreteraren namnen på dem som blivit fö reslagna till 

inval såsom arbetande ledamöter saml korresponderande ledamöter. 

Vid instundande val finns 8 platser lediga. Om hänsyn tages till 
den fö rdelning på marinens kårer av antalet arbetande ledamöter som 

av Sällskapet år 1952 antagits tjäna till ledning för Beredningsut
skottets arbete vid uppgörande av förslag till invalsorclning, borde vid 

instundande val inväljas fem sjöofficerare och tre mariningenjörer. 
Ytterligare namnförslag nämndes. 

Ordföranden anmodade Beredningsutskottet att uppgöra valsedel 

för stadgeenligt val. 
5. Behandlades frågan ang belöning av artiklar i Tidskrift i Sjö

väsendet ticlen juli 1958--juni 1959. 
På ordförandens anmodan lämnade Beredningsulskottets ordfölan

de en redogörelse för av Beredningsutskottet verkställd granskning. 

Beredningsutskottet hade beslutat föreslå till belöning artiklarna 
"Funktionellt försvar" a v kapten J o husson och "Fredric Henri c af 

Chapman" av ledamolen Rollof. 
Båda ar tiklarna ansågs väl förtjänta av belöning. Någon inböreles 

gradering ansågs vara svårt att göra, då artiklarna behandlade två 
artskilda områden. Den ena skildrade historiska fakta under en in

tressant epok i den Svenska flottans historia och grundar sig på ett 
illycket om fattande källstudium, den andra behandlar på ett konstruk

:l\'t sätt det svenska försvarets framtida uppbyggande enl försvars
tunktionerna och diskuterar olika vägar för lämplig avvägning dem 
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emellan. Denna framställning synes grunda sig på nya eana ta 
1 

ämnet. Artikeln synes därför främja Sällskapets ändamål. 
11 

ear i 
Efter kort diskussion ang principerna för utdelning av belön· 

silvermedalj och hedrande omnämnande med penningbelönina ~1ga:, 
Sällskapet att tilldela o eslot 

kapten Åke Johnsson hedrande omnämnande och 200 J \Tonor r-
artikeln "Funktionellt försvar" och or 

ledamoten Rollof hedrande omnämnande och 200 kronor fö r .. 
1 l "F d . II . f C a1h-<e n "' re n c - ennc a hapman". 

6. Beslöts att inga preciserad e tävlingsämnen skulle utgivas f". 
år 1960 utan att i likhet med tidigare år tävlingsskrift måtte få 

01 

handla valfritt ämne inom Sällskapets verksamhetsområde. av-

7. -'!-v gav leda:no~.en S cl10erner utdrag ur ~in årsberättelse i skepps
byggen och maskawasende och behandlade v1ssa prov och försök som 
under senare tid utförts av marinförvaltningen. 

Karlskrona den 28 oktober 1959. 

L . Rudling. 
sekreterare. 
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Sjösfridskrafternas betydelse 
Anfö ra nd e av Säl lskapet s ordföra nde, konteramiral S. Lagerman, 

vid nedlägg an de av s in befattning. 

Att stor slagkraft och rörlighet kombinerad med spridning av strids
krafterna komm er att känneteckna elen framtida krigföringen, därom 
äro alla militära experter ense. Den krigstekniska utvecklingen pekar 
~tvetydigt häremot. Det kan då vara av intresse att undersöka om 
sjöstridskrafterna ha eller kunna ges de egenskaper som en elylik krig
föring kräver. 

Det ä r helt naturligt att vapen- och st ridsmateriel föråldras och bli 
mindre effektiva. En ständig förnyelse måste därför äga rum, till 
sjöss likaväl som till lands och i luften, där t ex nu nya kanoner och 
ilygplantyper och ny teknisk hjälpmateriel ersätter det föråldrade. 

För marinens del har r iktlinjerna för den kommande materielan
skaffningen uppdragits i Marinplan 60. Planen innebär på längre sikt 
en omdaning av flottan genom att huvudvikten i nybyggnadsverks3-m
beten färskjutes från de större örlogsfartygen mot mindre sådana samt 
mot ubåtar. Slagkraften hos de hittillsvarande större fartygens tunga 
artilleribestyckning utväxlas härvid i stor utsträckning mot uncler
vattensvapen och robotar. Att slagkraften hos vår framtida flotta 
härigenom icke minskas, vill jag belysa genom att nämna några ord 
om de olika vapnen. 

Inledningsvis torde det härvid vara lämpligt att klarlägga elen prin
cipiella skillnaden mellan marinens undervattensvapen och övriga va
pen avseelda för verkan mot fartyg. Marinens undervattensvapen -
torpeden, minan och de speciella ubåtsjaktvapnen - verka mot far
tygets undervattenskropp och insättas därför direkt för att skada 
fartygets vitalaste egenskap: flytkraften. De kunna därför karakteri
seras som de "sänkande" vapnen. Övriga vapen är -med få unelantag 
-- avsedda att verka mot fartyo·ets övervattensdela r , vilket för allvar-
r "' Jga skador mot fartyget kräver en väsentligt större vapeninsats . 

b en moderna torpeden, som fortfarande kommer att vara huvud
Vapnen såväl för våra ubåtar som för våra lätta övervattensfartyg, 
har numera utvecklats till ett mot målet styrt vapen. Räckvidelen har 
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ökats i sådan grad, alt ett väsentligt friare taktiskt uppträdand, 
utnyttjas vid vapnets insättande. Genom styrbarheten ka 11 e· e ~a11 

f .. . l . J 111alet 
som orut genom gtrar une andra stg verkan. 

Vid siclan av de h ittillsvarancle stora torpederna med spr'ino-] 
• o .. J 19 o o 1 1. 

. " a eld. 
mngar pa narmare ~ ton, pagar utvec;: mgen av en mm drl' tor 

som i stort antal skall kunna medföras på såväl fregatter nl·11 t l 0,ec1, 
o •• 

1 J<~ tar 
som motortorpeclbatar. Denna underva/teusrobot ar avsedd sp · 
f .. J l .. . f" ] J o • • CCie1Jt 
or Je ;:ampnmg av en 1ene es u Jatar och hans speC1ai1Jvo·l,·rl a 1 
. . -' " · and. 

strgnmgsfarkoster. 

I vår fram~ida flotta k~mmer minan a~t inta en !ramskjuL,nde roll. 
Den elektron1ska utvecklmgen har meclgtvet en mangcluhbl 11w av . 

" 1111 -
nans användningsområde och slagkraft mot olika sorters mål. Os 

om~ivancle vatte~ gynnar minkrigföring och stor effekt kan därfö~ 
utvmnas med mmor av olika slag både i invasionsförsvar('[ och · 

kampen mot det ökande antalet fient liga ubåtar. E n krafti g- fii rstärk~ 
ning i vårt totala invasionsförsvar, t ex av Sk;l.nes känslig;, kuster, 

!;:ar~. ernås __ me~l utnyttj~ncle av svårsvepta minfält, som hindr at rle läggs 
1 vagen for flenelens mvas10nskolonner och som i övrigt st iind igt in

nebär en för fienden obnd riskfaktor vid hans val av färd v·ig·ar mot 
vår kust. 

I flottornas slagkraft ingår artilleriet som huvuddel även efter de 

grövsta kanonernas bortfall. Utvecklingen har hiir lett fra m till hel

automatiserad radarelclleclning mecl räkneinstrument av samma typ, 

som återfinnas i de modernaste da labehancllingsmaskineru 1. .i\ ven 

pjäserna arbeta helautomatiskt efter fjiirrstyrning från el dlcclnings

instrumenten. Eldhastigheterna ha kraftigt ökats och ligga nu över 

l skott/sek även för medelsvårt artilleri . V id hekämpni n,.: av en 

invasionsflotta (liksom vicl avslående av f lyg- och roboLtl't, Jil) ut

nyttjas numera två eldledningar för varje grupp av pj iisn. Pjä

serna kopp las växelvis till de båda elclleclningarna, av vil b således 

elen ena "skjuter" och elen andra förbereder eld mot nästa mal. Man 

eftersträvar korta avstånd och skjuter mot varje mål utan l'i dregle

ring en eldskur på 20- 30 skott. Tilhimpat på våra lanclsk ;I ps jagare 

innebär detta mindre än 10 sek eldtid för varje - nedkämpat - mål. 

Det ;ir mot en elylik bakgrund, som jagarna iiven i vår flott a ~ka ll ses. 

Beträffande sjörobot och luftvärnsrobot för fartyg kan _jag P g : 

sekretesskäl enelast erinra om att marinen var mycket tidi "t ute pa 

dessa område och medverkade vid robotbyråns inrättande. S~d 111 dess 
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utvecklingen utomlanels noggrant fö ljts upp och marinen prov

b~:uter nu fl era olika robotsystem. Marinplan 60 förutsätter alt dy

'-~! vapensystem komma att ingå i bestyckningen på ett flertal far
I I ~a 

ctstyper. 
tYSotn en sammanfattning kan sägas att f lottan genom utveckling av 

ina undervattensvapen och t illkomsten av olika robotvapensystem 
5
rots övergången till lättare far tygstype r kommer all kunna icke en

~ast behålla utan även avsevärt öka sin nuvarande slagkraft. Sam

tidigt härmed har uthålligheten ökats, men jag återkommer till detta 

senare. Den vapentekniska utvecklingen har även medfört ökade möj

ligheter att ingri pa mot en f iendes invasionstransporter oupptäckt av 

denne ell er trots hans motverkan, samt att allmänt sett försvåra bans 

uppträdande i våra fa rvatten. Därest atomladdningar bliva tillgäng

liga kommer vad som nu sagts alt ytterligare accentueras. 

Jag övergår så till att säga några ord om sjöstridskrafternas roll 

inom riks försvaret. H uvucluppgiften är alt medverka i försvaret mot 

invasion , elen för landet farl igaste belvingelsemetoclen. Med hänsyn 

till vår begränsade folkmängd i förbållancle ti ll landets stora yta och 

säregna långsmala form, kommer vi vid invasionsföretag i stor skala 

sannolikt alltid att vara underlägsna i landstridskrafter. För att vårt 

försvar skall kunna lösa sin uppg ift måste det därför uppbyggas så 

att alla ur försvarssynpunkt g-ynnsamma fö rh ållanden tillvaratagas 

och fiendens överlägsenh et succesivt nedbringas. Vårt militärgeogra

fiska läge ger oss goda fö ru tsättningar härför genom de hav som 

skilj er oss från våra miiktigaste grannländer. 
En fiende har emell ertid t ill sjöss fritt vägval över havets oför

störbara vägyta och kan välja sina anfalls- och landstigningsplatser 

där det passar honom bäst med hänsyn till önskemål om nautiskt 

skydelade urlastningsplatser, möjligheterna att snabbt få i land tung 

materiel, lätt nedkämpat fö rsvar eller gynnsamma betingelser för att 

avskära försvara rens landstridskrafter. Den nu utvecklade landstig

ningstaktiken med s k \'ertikal omfattn ing med h j ä lp av bl a heli

koptertransporterade mar ininfant eriförbancl gynnar jämväl fiendens 

möjligheter att komma iland på önskade platser. Den uneler andra 

världskriget tidskrävande uppmj ukningen av det befästa st randför

svaret medelst fartygsa rtilleri och f lyg har i atomåldern ersatts av 

atombombens momentana, förödande kraftinsats . 

Svårigheten att förutse landstigningsområdena har därför än mer 
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ökats sedan andra världskriget. Man kan i detta sammanhann- .. 
o • • h . . d . .. . " ando L 

pamnma s1g, ur m 1 et s1sta tyskarna svavade 1 oku nni"h c._ 
vart mellan Hamburg och Bordeaux som den väntade in'vt> et 0111 

. ' ast01 skulle nktas. 1en 

Trots de nu antydda fördelarna för en anfallande och svf .· 
t f .. f.. 'el · · · ·· · <lt Jghe erna or en orsvarare v1 mvas10n, mnebar dock mvasionen .. · 
havet en mycket svår operation för elen anfallande - om h ave~v~r 
försvarat. ar 

För att överföra landstridskrafternas huvuddel och elen tuno·a 
t . l o •• l b D1a-
ene en maste nastan utes utande fartygstransporter utnyttjas. F! , 
~ransporterna ha jämfört med cl~ssa alltför ringa kapacitet. rS~; 
mneboende slagkraften hos landstndskrafterna kan uneler överfä ·d 
icke utvecklas utan kan sägas vara helt förpuppad inom farl)'"'ss

1
!· en 

o • b '10-
v~n . Svangheterna att sl~ydda transporterna mot osynliga ubåtar och 
mmor, snabba slagkraftiga fartyg och attackflyg, är mycket stora 
En enda torped från en ubåt eller motortorpedbåt eller en enda mina 
som icke upptäckts i transportens väg, är sänkande för varj~ 
transportfartyg. Ett sådant på 5.000 ton lastar normalt 1600 fä ltut
rustade soldater eller t ex fordon och tunga vapen för en skytte
bataljon. Är fartyget i stället lastat med förnödenheter för första 
unelerhåll kan följden bli, att ungefär en halv mekaniserad division 
får stå overksam och kanske helt försvarslös i brohuvudet i avsaknad 
av ammunition och drivmedel. Dessa risker för allvarliga fö rluster 
till sjöss måste verka återhållande på en anfallande, som med säker
het väger varje möjlig förlust i krigspotential mot de fördela! som kan 
vinnas. Invasionen torde i varj e fall inte igångsättas förri in fö rsva
rarens sjöstridskrafter och för anfall till sjöss disponibla flygstrids
krafter till avsevärd grad eliminerats. 

Svårigheten ligger alltså i att överföra trupperna till svensk t terri
torium. Däri ligger det gynnsamma i Sveriges läge ur försvarssyn
punkt Vid diskussion kring utformningen av Sveriges försv ar får man 
ej, som i regel så ofta göres, utgå från att fienden står inne i landet. 
Man måste alltid ställa och få svar på frågan hur och varför han 
kunde komma dit. Väl en gång i land är det enligt historiens vittnes
börd ytterst svårt att ånyo kasta honom tillbaka. 

Det är i detta sammanhang även angeläget understryka, att ldassi
ficeringen av Sverige som randstat mellan de stora stormaktsblocken 
är av helt underordnad betydelse vid avvägningen och utformningen 
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' rt försvar i förhållande till det faktum att ett hav - Öste1·sjön 
3v ~:ilj er landet från de överlägsna armcerna. Det är mot denna bak
/ 

5 
d som sjöstridskrafternas slagkraft och rörlighet skall ses. 

gJ ~felden av sjöstri_;lskraf:ernas rö:·Iighet !~an sä~~s vara_ en funk
. av basernas avstancl fran operat10nsomraclet, forflyttmngsfarten 

!1°
1
\ aktionsradien eller räckvidden i vilken även bör inbegripas för-

sam · · o 11 · o • 1 l M d o • 'uan att erforderlig hel uppeha a s1g pa stnc sp atsen. e vara 1 
01a, framtida marinen ingående olika slag av stridskrafter kan för 
den . . o o d 1 b' · 1 .

1
·e oss omg·tvande enskilt bavsomracle, sa an wm mat1on s <apas, 

1a1 , 
tt sjöförsvaret utgör en väsentlig del - kanske den väsentligaste -

:v ; år totala försvarseffekt mot invasion därstädes. Antalet elylika 

'mråclen, som kan ges detta marina försvar, beror uteslutande på 
~ur mycket medel, som ställeles till marinens förfogande. 

Med övergången till mindre fartyg, enligt vad som tidigare skis
serats, kan antalet operationsbaser längs elen svenska kusten ökas. 
Inom vart och ett av dessa medges för de enskilda fartygen långt 
från varandra utspridda, maskerade och ständigt växlande platser. 

Denna spridning och skifte av plats gör det allt svårare att medelst 
spaning av olika slag kunna lokalisera fartygen i baserna. Därmed 

följer att det blir synnerligen svårt för fienden att hålla bilelen av 
läget så aktuell att elen fyller de operativa och taktiska kraven. Re

sultaten av anfall med t ex flyg, robotar, elvärgubåtar och sabotage
grupper blir därför mer slumpartade än förr och det minskade strids
ekonomiska utbytet minskar sannolikheten för framförallt flyg- och 
robotanfalL Rörligheten och spridningsmöjligheten mellan och inom 

vitt skilda, stora basområden skapar åt elen framtida flottan en seg
het, som är avsevärd. Detta gäller särskilt om j ämförclser göras med 
sådana stridskrafter, som för sin insats iir beroende av lätt lokaliser
bara, fasta baser eller lanclkommunikalion er med stor kapacitet. Fält

marskalk Montgomery har i sin uppmärksammade skildring av fram
tidens krig karakteriserat möjligheterna till rörlighet till lanels så
lunda : 

"Den som tror att nuvarande system för kommunikationer och 
transporter kommer att fungera efter det att ett atomkrig kommit 

i?ång är galen. Efter det de första atomvapnen utlöst från vardera 
51?an kommer ingenting av någon storlek och mängd att kunna röras 
Pa land i de områden där dessa vapen har exploderat eller exploderar. 
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Kanske blir endast till sjöss förflyttningar av nämnvärd storleJ-
ning möjliga. Därav sjömaktens betydelse." 'SOr·ct. 

Den strategiska rörligheten hos övervattensfartygen medgiver 
dessa inom t ex 4 a 5 timmar kunna ombaseras från mellan ti ll s ~tt 
sverigeoch i direkt anslutning därtill insättas till anfallmot invas·

1 
)el. 

' on,. transporter. 
Ubåtarnas ökade snabbhet vid gång under vatten medför ett tal ·. 

tiskt uppträdande likartat med övervattensfartygens, t eA. då 1' 
gäller att förflytta sig till lämpliga anfallslägen emot en invasio~e: 
styrka och förnya anfallen mot denna. Därtill kommer att ul>åtarn: 
oberoende av fiendens flygtryck, kunna uppehålla sig veckrJ\ is inon; 
de för fienden mest känsliga områdena. 

Inom sådana farvatt en, där invasionshotet beräknas vara Lonstant 
kan genom mineringar skapas sådana riskområden, att av f iende1; 

eftersträvad överraskning omöj liggöres samtidigt som stora rörluster 
å svep- och invasionsfartygen åstadkommas. För farvattnen utanför 
södra Sverige kan av kombinationen minor och små ubåtar me. l uncler
vattensrobotar skapas ett ständigt verkande strategiskt hot och ett gott 
ti llskott i det totala försvaret mot invasion. 

Sammanfattningsvis kan anföras, att de ~inclracle betingelser, som 
komma att gälla för olika stridskrafter i ett framtida krig - med 
eller utan kärnvapeninsats -- icke kommer att minska sjö förs varets 
betydelse. Tvärtom talar allt för att sjöstridskrafternas bdydelse 
p g a ökad slagkraft, rörlighet och segbet kommer att relativt sett 
ökas, särski lt i invasionsförsvaret. För att sjöförsvaret skall kunna 
fö lja med i utvecklingen måste emellertid erforderliga medel stil llas 
ti ll förfogande. Strypes tilldelningen under vissa tröskelvär len blir 
utbytet a v elen ekonomiska insatsen för liten. I nuläget g'lller att 
Marinplan 60 snarast möjligt blir antagen i sin helhet. 

~jnnesteckningar 

1/
e M alcolm Beck-Friis*) 

La 

731 

I{ommenclören, friherre Lave Malcolm Beck-Friis avled på Röda 
I{orsets sjuk_~1em ~ St_ockhol_m -~en 14 december 1958. . .. _ 

f{an var fodd pa F1holm 1 Sodermanlancl den 30 augusti 1883. Fo~
:]drarna voro greve Corfitz Christian Beck-Friis och Ebba Mana 
J . 
A)bertina Reenst1erna. . . o • .. • 

Femton år gammal vann Beck-Frus ar 1898 mtrade v1cl Kungl. 
· ·ökrigsskolan för elen 6-åriga sjökaclettu tbilclningen. Han utexa
~;ine racles med höga betyg 1904 såsom underlöjtnant samt utnämn
des till löjtnant år 1906. 

Efter sjökrigshögskola och dess allmänna högre kurs befordrades 
han 1913 till kapten och tjänstgjorde uneler första världskriget såsom 
fartygschef och divisionschef på torpedbåtar samt sås~m f~rtygsch:f 
1918 å jagaren Magne. Åren 1918--1923 var Beck-Frns adjutant v1d 
Sjöförsvarets Kommandoexpedition och var då även sekretera1:e hos 
sakkunniga för den högre officersutbildningen. Uneler samma tlcl var 
han även sekond på pansarkryssaren Fylgia på dess långresa 1921-
1922 till bl a Ostindien. 

Till kommendörkapten av 2. graden utnämndes Beck-Friis 1923. 
Han var 1923-1924 souschef i Sjöförsvarets Kommandoexpedition 
och samtidiot 1922- 1923 lärare i strategi i Kungl. Sjökrigshögskolan. o . 
Under de närmaste årens sommarexpeditioner var Beck-Frits chef 
för torpedbåtsflottilj 1925 och för ubåtsflottilj 1926. 

Beck-Friis blev 192G förordnad såsom marinattachc i Lonelon och 
Oslo. För denna befattning var Beck-Friis i hög grad skicl.;:acl ej alle
nast på grund av medfödd fallenhet för diplomatisk verksamhet utan 
iämväl på grund av sina mångsidiga sjömilit~ira kunskaper. Han till
vann sig också välgrundat anseende i Amiralitetet och bland sina ut
ländska kolleger. De sista åren var han doyen i "the N a val Attache
association" som han företrädde med takt och omdöme. A v honom 
avgivna väl~vfattade attachcrapporter blevo lästa med stort intresse. 

Ban befordrades 1929 till kommendörkapten av l. graden. Såsom 
lllarinattache kvarstod Beck-Friis till hösten 1930. Åren 1930- 1935 .....____ 

*) Minnesteckningen författad av hedersledamoten N. Wijkmarlc 
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var han chef för marinstabens utrikesavdelning. Under denna ti 1 
Beck-Friis även fartygschef å pansarkryssaren Fylgia 1931 och åc Var 
sars:(eppet Gustav V 1932 samt befordrades 1933 till kommenct~~-11 : 
mannen. 1 

Från hösten 19~5 var Beck-Frii.s ch~f f~r Kun~L Sjökrigshögsko. 
lan och kvarstod 1 denna befattmng ttll sm avgang ur aktiv tianst 
1938. 

Efter avgången ur aktiv tjänst förordnades han uneler andr:t värld _ 
kriget som avdelningschef i försvarsstaben och som ledamot i info~
mationsstyrelsen 1940- 1941. Under åren 1942- 1949 var Beck-Friis 
ledamot av Kungl. Krigshovrätten. 

Beck-Friis var en å huvudets vägnar rikt begåvad personlighet. Bans 
skriftliga alster vittnade om klarsyn och voro stilistiskt fulländade. 
Sina intressen ägnade han huvudsakligast strategiska frågor och i sin 
befattning såsom lärare i ämnet strategi i Kungl. Sjökrigshögskolan 
framlades av honom synpunkter , som utan tvivel satt spår i det sjö
militära tänkandet. 

I sitt inträdesanförande i Kungl. örlogmannasällskapet 1923 samt 
i sin årsberättelse 1924 i sjökrigskonst och sjökrigshistoria gav han 
uttryck för tankar, som i sjömilitära kretsar väckte berättigad urp
märksamhet. I den förra påvisade han bl a betydelsen av att det grova 
artilleriet i Vaxholms fästning snarast borde utflyttas till de viktigaste 
infartslederna vid havsbandet och i den senare klarlade han hur en 
flotta borde, bildlikt talat, utnyttjas som en stötvärja, och cbr för
loppet av en stötoperation kunde med stark schematisering betecknas 
som teleskopiskt. Han varnade även för att draga ut det teleskopiska 
stötinstrument längre än vad den för handen varande militära upp
giften krävde. 

Såsom föredragande i sjökrigsvetenskap i Kungl. Krigsvetenskaps
akademien avgav Beck-Friis årsberättelse 1936, varvid ovan angivna 
synpunkter på flottans strategiska användning ävenledes blevo av ho
nom anförda. Utvecklingen har också givit stöd för desamma. 

Förutom här i det föregående omnämnda författarskap har Beck
Friis bidragit med ett flertal artiklar och uppsatser bl a i Allmänna 
Försvarsföreningens tidskrift "Vårt Försvar" i huvudsak berörande, 
även dessa, frågor av strategisk natur, önske~1ål och behov för sjö
försvaret. 

Han var under senare år ordförande i den Beck-Friiska sbktfiJre-
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n och ägnade sig härunder med stort intresse åt genealogi.>k !Joge . 
. rsknmg. 
JO }3eck-Friis älskade naturen och hade ett starkt intresse för det fria 
. skog och mark. Han var också en mycket intresserad och skicklig 
~ .. ()"are och genom sina släktförbindelser erbjöds han goda tillfällen 
1 ~; deltaga i jakter i stor stil av olika slag. 
a Ehuru Lave Beck-Friis innerst var försynt och sluten, kunde han 
inför vad han ansåg strida mot rätt och sanning visa prov på ett 
temperament, som inte alltid kunde anas bakom hans i övrigt vän
Ji<Ta väsen. I sina skriftliga alster kunde han stundom avgiva skärpta 
u;talanden, ofta drastiskt utformade. 

Lave Beck-Friis framstår inför minnet som en begåvad sjöofficer, 
på olika verksamhetsområden högt uppskattad för osviklig plikttro
het och i övrigt som rättrådig, trofast v~in och god kamrat . 

I KungL Örlogsmannasällskapet invaldes Beck-Friis som arbetande 
ledamot år 1922 och i Kungl. Krigsvetenskapsakademien år 1936. 

Såsom närmast sörjande stodo vid hans bår hans efterlämnade 
maka E lisabeth (Beth), dotter till framlidne vice amiralen Henrik 
Gustaf Lagercrantz och grevinnan Fredrika Aurora Amalia Ulrika 
(Dika) Wrangel af Sauss, systern Anna, änka efter ryttmästaren 
Carl-Gustaf Stael von Holstein, samt brodern friherre Hans Beck
Friis, ambassadör i disponibilitet, med maka f. Oxenstierna. 

Stoftet ~ir gravsatt i familjegraven i Börringe. 

Magnus Resen*) 

Förre kommendören vid marinintendenturkåren Magnus Resen av
led i Sigtuna den 9 februari 1959. 

Resen föddes i Karlskrona elen l augusti 1891, son till dåvarande 
kammarskrivaren vid flottans civilstat, sedennera förste marininten
denten K . vV. Resen. Efter avlagd studentexamen antogs Resen till 
marinintendentselev elen 6 augusti 1915. 

Följ ande data karaktärisera hans befordringsgång: 
. Marinunderintendent 1917, marinintendent av 2. graden 1919, ma

tJnintendent av L graden 1928, kommendörkapten av 2. graden 1937, 
kommendörkapten av L graden 1942, kommendör 1945. .....___ 

*) Minnesteckningen författad av ledamoten J. Bring. 
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Under de två första decennierna efter inträdet i marinintcnde 
kåren tjänstgjorde Resen på olika intendenturbefattningar i landi~tu _r
Karlskrona kustartilleriregemente, hos chefen för underofficers-· Vid 
sjömanskårerna i Karlskrona, vid örlogsvarvet i Karlskrona samt Och 
stationskontoret och stationsintendenturen i Stockholm. J iimtc d Vid 
tjänstgöringar inföllo sjökommenderingar såsom fartygs- och ~S.s_a 
bandsintendent under en sammanlagd tid av cirka 3 1/3 ;k Oi-

Den l april 1936 tillträdde Resen befattningen som stahsmtende 
i chefens för kustflottan stab där han verkade till elen 11 oktober 1 94~1 

Därefter fö lj de tjänstgöring som stabsintendent vid Stockhohns kust~ 
artilleriförsvar till hösten 1945, då Resen blev kommendör och chef 
för intendenturförvaltningen vid Syclkustens marinelistrikt Denna be
fattning innehade han till den l april 1949 då han ställdes till chefens 
för marinen förfogande i Stockholm för att biträda i marinstahen med 
krigsplanläggningsarbete rörande underhållstjänsten m m. Dctta arbete 
pågick till den l oktober 1951 då Resen avgick från aktiv stat med 
pension. Han inkallades emellertid till frivillig tjänstgöring i illarinför
valtningen, som i början av år 1952 uppdrog åt Resen att s;tsom ord
förande leda en utredning angående marinens förrådsorgan isation m m. 
Denna utredning slutföreles år 1955 och med utgången av september 
månad sagda år avslutade Resen definitivt sin livsgärning i marinens 
tjänst. 

Resen invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet år 1939. 
Som synes av karriärstegen nådde Resen en framstående position 

som intendenturofficer. Hans viktigaste insatser gjordes under ut· 
övning av de tre krävande befattningarna som stabsintentlent hos 
chefen för kustflottan och vid Stockholms kustartilleriförs\ar samt 
som intendenturförvaltningschef i Karlskrona. T j änstgönngen på 
stabsintenclentsbefattningarna, av vilka elen vid kustflottan var osed· 
vanligt långvarig, fullgjordes under försvarsberedskapsårens pressan· 
de förhållanden på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. 

Resens framgångar som intendenturofficer grundade sig på ett le
vande intresse för tjänsten i förening med vaken blick för praktiska 
åtgärder och inträngande kunskaper i sitt fack. Men han uppskat· 
tacles icke blott på grund av sin skicklighet som tjänsteman utan till· 
vann sig uppriktig sympati ej minst genom sin öppna och r~ittfra!1111la 
karaktär och sitt hjälpsamma och vänsälla sinnelag. 

735 

Resen var seelan år 1919 i äktenskap förenadmed N ellie Johansson 
ch efterlämnade vid sin bortgång jämväl dottern Siv Marie-Anette. 

0.ft Rundqvist, kanslibiträde vid Nationalmuseum, och sonen Erik 
t rs Wilhelm , kapten vid f lottan, samt svärson, sonhustru och barn-

b~rn . 

Charles Leon de Champs*) 

Den 17 februari 1959 avled hedersledamoten i Kungl. Örlogsmanna
sällskapet, f. viceamiralen Charles Leon de Champs. 

Viceamiral de Champs föddes år 1873, utnämndes till underlöjt
nant vid flottan 1893, kapten 1902, kommendörkapten av 2. gr 1915, 
kommendör 1923, konteramiral 1928 och viceamiral 1934. 

de Champs var en ovanligt kunnig, energisk och vaken officer, som 
tidigt drog blickarna till sig. de Champs genomgick som ung officer 
en 3-årig utbildning vid Tekniska Högskolan i maskinbyggnadskonst 
och mekanisk teknologi. Hans tekniska begåvning fick göra sig gällan
de icke blott inom Marinförvaltningen, där han tjänstgjorde åren 1899 
- 1907, utan även inom tjänsten i övrigt under en betydelsefull tid, 
när flottan bröt sig loss från ett långvarigt stillastående och övergick 
från segelfartyg till ångfartyg och till den därmed fö ljande tekniska 
utvecklingen. Det blev en intressant nyskapelsetid. 

de Champs kastade sig in på radiotelegrafiens användning och drev 
med intresse och sakkunskap denna tjänstegren framåt. När sedan 
ombyte av tjänster kom - från marinförvaltningens rent tekniska 
till marinstabens militära, såväl inlands- som utlandstjänst - och 
tiderna blev o kortare för var j e kommendering, kunde de Champs 
skicklighet icke komma till sin rätt. 

Efter två år sommarinattachc i Tokio, diverse sjökommenderingar, 
tre år som marinattachc i London och nya sjökommenderingar, kom 
de Champs till Karlskrona 1919 som stabschef hos befälhavande ami
ralen, i vilken befattning han kvarstod till våren 1923. Då sattes de ...______ 

•j Minnesteckningen författad av hedersledamoten H. Strömbäck. 
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Champs in på den viktiga befattningen som stabschef hos högste b 
fälhavaren över kustflottan. e-

Vi hade då kommit fram till en för flottans taktiska utveckling 
fortsatta framtid mycket viktig period, den nämligen, då första värl~ch 
krigets lärdomar skulle upptagas oc~ n_Yttig~öras i för våra förhå~: 
landen avpassade former. År 1923 mgmgo 1 kustflottan för först 
gången våra tre Sverige-skepp, förutom jagare och ubåtar m m. oc~ 
med viceamiral Riben som chef för kustflottan och de Champs han 
stabschef, gick nu flottan in i en jämn och stadig utveckling emo~ 
ett förbättrat och fu llkomnat stridsvärde och med samlat och samfällt 
utnyttjande av kustflottans olika stridskrafter. Den ledande själen 
i det arbete som här utfördes _och i de öv~ingar som_ nu lades upp, 
var stabschefen de Champs, vllken med sm ungdomhga spänst och 
sitt all tid glada humör, fick alla goda krafter med i arbekt och ut
vecklingen. Åren 1923-25 kan sägas vara epokbildande i \;tr flottas 
utvecklingshistoria. 

Med år 1925 avgick de Champs som flaggkapten och blev Inspektör 
för undervattensbåtvapnet för att redan år 1928 förflyttas till Karls
krona som befälhavande amiral och stationsbefälhavare. I maj månad 
år 1933 övertog de Champs motsvarande befäl i Stockholm och för
ordnades att f o m den l juli uppehålla befattningen som chef för 
marinen med bibehållande av befattningen som stationsbeLilhavare 
och chef för marindistrikt ost. Den 23 juli 1936 entledigades han slut
ligen från förordnandet som stationsbefälhavare f o m den 1 oktober 
1936 och förordnades från samma dag till Chef för marinstaben. Den 
l juli 1937 tillträdde de Champs chefskapet för marinen som förste 
innehavare. Avsked beviljades de Champs f o m den l april 1939, 
då han inträdde såsom viceamiral i reserven. 

Viceamiral de Champs var en kunnig sjöofficer, som visste vad 

han ville och som sade ifrån, vare sig det blev uppåt eller nediit, vilke: 
ibland ledde till missnöje men oftare docl-c till klarhet och reda 1 

tjänsten. 

de Champs invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet som arbetan.de 
ledamot år 1913, uppflyttades till hedersledamot år 1927 och var sall· 
skapets ordförande under tiden 3 oktober 1928-15 november 1933· 

Viceamiral de Champs sörjes närmast av maka, född Uggla. och 
a v tre döttrar. 
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s\'en Ivar Wibom*) 

född den 10 februari 1883, död ombord å sin ägande båt 18 juli 

1959. Fadern: l anc~skamrern io ':änersl~or~ O. H. \~ibom. 
Wibom genomg1ck elen G-anga SJOkngsskolan aren 1896-1902; 
derlöjtnant vie! f lottan 1902; löjtnant 1904; kaptenl911; kommen-

u!l l . o l" 1990 23 s· .. l o dörkapten av 2. gr 1920 ; avskec tran on ~ - . 1stnamne a ar 
.. erfördes \V1bom t11l reservstatcn. 
ovA.v övriga skolor må nämnas: gymnastiska centralinstitutet, SJO
krigshögskolans al lm . kurs J 908-09 samt samma högskolas torped
w s (fortsiittningskurs ) 1909-10. 

Med tjän stgöring i land omvii::-cladc efter nutida fö rhållanden täta 
siökommenclcringar å torpedfartyg (FC och DC) och pansarskepp 
())0 ) . \Vi bom gjorde sig chruneler k~ind som !(~111nig navigatör och 
skicklig manövrist. \Vibom var en ov::mhgt kratttull natur . 

Tidigt visade \\ ' ibom stort intresse för radiosignalering och tjällst
gjorde förutom som radioofficer å fartyg som befälhavare för "gni st
stationen i Karlskrona åren J 910-J:). S ina teoretiska radiokunskaper 
ökade \Vibom ytterligare under en stuelicresa till Tyskland 1911- 12. 
Förutom flottan drog svenska Telegrafverket nytta av \Viboms kun
skaper. 

Helt följdriktigt var. ;::tt \\ ' ibom år 19:20 anställdes som verkst. dir. 
i det då nybildade Svenska Radiobolaget, vi lken befattning \ Vibom 
innehade under ett kvarts sekel. Lnder denna tic! utvecklades nämnda 
bolag från en ytterst blygsam bö1·jan till en välkänd industri av större 
mått och med stabiliserad ekonomi. Denna gynnsamma utveckling kan 
helt tillskrivas \Vi boms lcclarc- och organisations föm1åga. l:"ngefär v id 
samma tid överlog \ \ ' ibom N or diska Instrumentbolagct, vilket ur
sprungligen var ett iörs~iljningsbolag för tyska Zeiss, men som av \Vi
bom fick en betydligt mer omfattande verksamhet . Genom detta bolag 
kom W ibom i förbindelse med tysk och seelermera schvveizisk indu stri 
samt lärde kiinna förhå Ilandena i dessa länder genom ofta företagna 
besök. Ä ven må n ~imna s att \\-ibom år J 9-:1-:2 grundade a. b. Avimat, 
Vilket bolag bedriver mekanisk verksamhet av skilda slag. 

Vid siclan av sin ovan ano·ivna tjänst i flottan och omfattande in
dustriella verksamhet hade \\-ibom många intressen. lVl usikaliskt be-

*) Minnesteckningen författad av hedersledamoten A. örnberg. 
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gåva d ägnade \ \-ibom sig i yngre dagar åt fiolspelning och fors 
de ända in i sitt sista levnadsår icke att bevista konserten1a i ~11111a
holms konserthus. \Vibom bedrev studier i historia och hans k tock, 
per häri var mycket goda . För utländska språk hade \Vibom "ottunska, 
T~ l . . o • . . ,.., Sinne l.h1c er sma s1sta ar studerade \V1bom aven spanska språJ. et · 
lektioner och semesterresor ti ll Spanien. genon1 

\Vibom var verksam och allm~inintresseracl ända in i sitt sista 1 l o • t d l . . . o J l o ev-nac sar, 1 rots av en l J arta {Omma, som 1an uneler nagra ar lid it 
och som slutligen vållade elen plötsliga döden. av 

Till korresponderande ledamot i detta sällskap invalde s V' ·b 
_ • ' Y l 01]] 

elen 4 december 193::> . 
\Vibom var änkling seelan några år. Han sörjes närmast w S" . . . . 'Jnen 

Hennk, ~erkst . ?1r. 1 a .. b. Av1mat m. m, .döttrarna Ulla, ~-, if t llled 
konteramiral E nk af Kim t, och lVIalm . gift med Carl l )a vid von 
Schinkel, Tidö, samt barnbarn. Därti ll sörjd och saknad <LV många 
vanner. 
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J ena och Heidelberg 

~ekman nafunderingar kring Marinplan 1960. 

Av riksdagsman GUNNAR BERG. 

Karakteristiskt i elen svenska försvarselebatten i nuvarande omda
ningsskede är att vissa ting av vissa debattörer hetraktas som ''själv
klara". Föru tsättningarna för detta bedömande behåller vederbörande 
talare och skribenter emellertid huvudsakligen för sig själva. 

Diskussionsmetoden ifråga ha r snabbt utvecklat sig även till ett 
handlingsmönster . Det som h~int hittills inom försvarsorganisationen 
visar, att metoden vunnit obestridlig framgång. 

Exemplet framför andra härpå är behandlingen av sjöförsvaret. Be
träffande flottan uppställdes redan från början av ÖB-planens regis
sörer som axiom, att denna måste bantas ned. Innehållet i 1957 års 
stora om- och nyo rganisationsplan, presenterades enligt maneret, att 
om flottans blygsanm1are roll i framticlen kunde över huvud ej råda 
delade meningar. När det ändå blev så - även från lekmannahåll kom 
som bekant undrande frågor - satte ÖB-betänkandets kompositörer 
upp ett förvånat ansikte: 

- Vi ha ju inte mer pengar; de vi har, eller ber;iknas få, räcker 
inte, det kan ju alla se. Och det kan ej komma ifråga att ge mer åt 
flottan på de övriga försvarsgrenarnas bekostnad ... 

Och därvid blev det. R egering och riksdag fö ljde på det hela taget 
snällt och villigt elen på ett så bestickande s~itt utstakade vägen. N u , 
två år eft eråt, ges ett kompletterande exempel på, hur på en gång hårt 
och konsekvent metoden fu ll fö lj des . 

Marinplan 1960 är, synes det artikelförfattaren, inte minst som 
lojalitetsprestation ett beaktansvärt dokument . Chefen för marinen 
~ar inom elen honom fö relagda kostnadsramen pressat in en funk
honsduglig del i militärapparaten. Många var nyfikna på huruvida 
~~11 skulle lyckas med den uppgiften, men det har han gjort, vilket i 
~orbigåencle sagt framstår som något a v ett konststycke. I denna upp
lattning styrks lekmannan av de positiva omdömena från experter. 

Men nu bef innes det plötsligt, att även denna flottkvantit et är för 
stor och kostsam. Pengarna räcker fortfarande inte till för försörj-
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ning av en flotta av ens den starkt nedskurna omfattning. srl111 ., 
· . l D 19-7 .. lld t,ttt rum m om C l\ f :s racltl.;:ala nyskape se . en .J uppsta a arhchh\·) 

. , . j "j " o d l ... -l O-tesen, att mannen m..:ra ..:tar pa e anc ra torsvarsgrenarnas i
11111

L 

ningar i budgeten odlas alltji1mt. De ofrånkomliga utgiftsbcskiirnin~: 
arna måste . hävelas det. iiven nu göras företrädesvis på marinsich~ 

För en lekman, som inte utan vidare är benägen ~tt god t;1,~;1 dttt~ 
som självk lart. anmiiler sig ett behov att stäl la en tråga inirir rco·e
ringens och rikselagens stiilln ingstagande till :.Iarinplan 1 <\fitl. ::-;;i~n
Jigen denna: 

Eftersom det inte, såvitt känt. i någon instans och vicl n<'u.;·rli ril liäii ~ 
beslutats, att flottan såsom varande ineffektiv så småningom ~"a ll ''"
skaffas, har man då inte anledning begära av dem, som oförtrutet \'er
kar i denna riktning, en motsvarighet till elen lojalitet, som ~jiiiörsra
rets målsmiin visat prov på efter rikselagens rastställande <i\ .len ma 
försvarsorganisationen? Ö111scsidig strävan att åstadkomma du die·k
tivast möjliga hos elen [fCIIICIISGII!Iila försvarsapparaten efterlyses. 

Den som skriver detta iir ingen "iiottgalning"; i en tid som vår 
med explosionsartade teknisk;J. framsteg är det inte tillr;ulli,,_; t att 
låsa fast sig vid konventionella föresbllningar. Om cletia giillcr för 
försvaret till sjöss, borde det var;J. rimligt. att samma sats tilEi.mpas 
för iiven övriga försvarsfunktioner. Yad är det i så fall ~om siiger. 
att "flottan spelat ut sin roll" och att dess uppgifter i snart ~a~t alla 
avseenelen kan övertas av andra krafter, framförallt f lyget f()r det 
är ju cletla man ytlersl syftar till att få oss att tro)? Har nf1gon objek
tivt godtagbar analys. som leeler till flottans utmönstrande. inmlagts 
för elen civila allmänheten? Svaret iir nej. Som surrogat har uppställts 
den "självklara" sats, som i det populära meningsutbytet mestadels for
muleras ungefär så, "att det vet v~ii alla, att vi inte be hÖ\ er någon 
flotta ... " 

Vet vi alla verkligen det? 
För att "vetskapen" härom skall slå igenom behövs det. som redan 

antytts, jämförelsematerial av objektivt övertygande slag. Så bnge et; 
elylikt inte existerar eller framlägges, kvarstår ett gnagande t \·ivel __ P~1 

klokheten i det aktuella handlingsmönstret. I kärnvapenfnlgan ~ 01~ 
behåller sig medborgarna-väljarna att få säga sitt avgörande ord. ).fe 
all rätt eftersom det ä1· en ödesfråga för landet och eftersom vi ]1ar 

en clen;okratisk 1:egim; Xr det int~ då ett för natione:1 utomon:ent l~~: 
betydelsefullt sporsmal, om v1 gor oss mer eller mmclre urar va 
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.·· innan vi blivit övert\·gacle om att försva ret mot invasion b~ittre, 
sJO~~' åtminstone lika bra.- kan skötas av enh ete r på och från land? 
eiie ;; 1• och förb li r en an"elägenhet för hela folket att veta , att det 
D~ n b 

sker är det biista för landet. Alltjämt rikler de facto starkt delade ,om . . . .. 
· ningar om vilka stridskrafter och vapenkombmatwner, som utgor 
~~~ mest effektiva hindret för en presumtiv fiende på väg över havet 

ot svensk kust. 
111 

Vid tid en för framliiggandet av öB-planen hiinvisacles till att Stor
britannien uneler utv ecklingens tryck beslutat skiira. ner sina -~jöstrids
krafter. Ergo hade vårt land_ intet amnt att gara a~1 att ta_ l~rdom av 
e:\emplet. Seclan dess har bntterna t;mkt om och anyo boqat se om 
sitt marina hu s. ::J y !igen b s tes i pressen. att t Dam:1ark present:rats 

försvarsplan byggd bl a på viss förstärknmg av tlottan och nagon en .. 
reducering av f lyget.l) Dock spanar man förgäves i OB :s kommen-
tarer till l\Iarinplan 1960 eller annorstädes efter någon hänvisn ing 
till dessa händclsc1·. 

Sanningen uppfattades på sin tid högst olika i Jena och H eidelberg. 
Så är det uppenbarligen även i försvarsfrågan på svensk botten. Lek
mannens ståndpunktstagande blir icke lätt så Einge stoffet för hans 
bemödanden att finna sanningen måste hämtas från en yrkesmanna
diskussion , i v il ken oenighet råder om en så vital sak sum sky~_det 
mot invasion. E ller är det inte anmärkningsvärt att två år efter OB
planen om marinens nedskärning med 30 procent från samme ÖB 
få höra , att ., j ä m förande värdering mellan stridsenheter, som ingår i 
marinen och i andra försvarsgrenar. sålunda inte utförts. Underlag 
för för slag om ändrad avvägning (!l mellan försvarsgrenarna före
ligger cbrför inte". 

Bortsett från att en gamma 1 tvi v l are mot denna bakgrund på nytt 
spörj er, om det var så klokt med br;'lclskan att a v rusta flottan i be
slutad hastig takt, förefaller det finnas fog för ett nytt !rågeteck~n: 

:-Jär nu öB inte anser sig kunna ta :Vla rinplan 1960, ettersom nocl
vändigt utredningsmater ial ej föreligger, har man då ej skäl att gå för
siktigt fram även när det gäller andra vapenslag? På luft försvarets 
Område är de tekniska utvecklingstendenserna ingalunda så entyd iga , 
som på vissa håll görs gällande. Hur är det då möjligt och lämpligt 
att fastställ a långsiktiga materielplaner för en försvarsfunktion, om 
Vi lken man föga vet, hur den skall se ut i morgon? Vad iir. det 
Vidare som säger, att avviigningen av markstridskrafternas tekn1ska 

-------
1 l Se sid 768. 
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utrustning, organisation och uppgifter nu kan prec1seras med s tö .. 
. ? 11e grad av siikerhet ~in SJÖstridskrafternas. 

Dessa en lekmans frågor pekar alla i en riktning, elen som On s· .. 
1 anvisar i sitt yttrande över Marinplan 19GO: eftersom underl;w sa]J~ v 

för en j iimförande v~irdering mellan stridsenheter i försvaret ti ll sj~~~ s 
så är det v~ilbetänkt att gå varsamt fra m med redctceringar av d,, 
marina elementet i detta försvar. Marinplan 1960 har hetriihan;t 
sitt tekniska innehåll av ÖB själv betecknats som "bra" - det sto~ 
så i en tidningsrubrik, och densamma ger intryck av att väl ti1cka tex
ten. Varför då inte helhjärtat medverka till att genomföra CM -planen) 
Både prakti skt och psykologiskt skulle detta med all säkerh et få sto;· 
betydelse för hela försvarsfrågans lösning åren framöver. Prakt iskt 
dirför alt framtidens marin i s in av C~f föreslagna komprimerade 
form inger förtroende ifråga om smidighet och slagkraft, och psyko
logiskt därför att vi då skulle få ett pos itivt bidrag till vacl srJm man 
säger sig eftersträva även på flyg- och lantmilitärt håll : en av \ cc kling i 
samförstånd av meningsbrytningarna kring 1957 års försvar~plan. 

För det är j u så: i det längsta vill vi på lekmannasidan viigra tro, 
att försvarets modernisering och effektivisering ä r en p en~.;;,ii irclel
ningsfråga mer än en militiirteknisk avvägningsfråga? 

1-±3 

Sjökrig begränsade farvatten 

strategiska synpunkter. 

A v ledamoten UGGLA. 

, r .. r man i allmiinhet talar om sjökrig och betingelserna härför, hän-l~a Il .. 'l' .. man de gcooTaf iska förutsättningarna till oceanerna e er mo,1 1gen ~ b • . 
'Il tt större innanhav såsom Medelhavet. De mmnesbi !der manmanar tt e 

1 
• ~ ··1 · 

fram komme!~ vä: gärna från "slaget o:n _j\tla.ntel::: el er ~ran amt~·:l~-
krigföringen 1 Sttl la havet. Man ser .da tor s1g splv sto1a hangartar-
' (och där ombord baserat mannflyg) slagskepp, kryssare och 

~~tar samt dc speciella, stora landstigningsfartyg .. so.m utnyttjade-
exempelvis av USA i St illa havet och vilket allt bhv1t mYcket om-
skrivet både i ord och på film. . . 

Dessa företag utfördes i stort sett inom sin egen manns ram. m~m 
1-ilken de på land baserade hjälpmedlen och vapn.~n enda~s·~ kund e .sora 
sitt inflytande gällande i kustens omedelbara nar het. ::'\ar det gall.cle 
flyget var dock räckvidelen redan under andra världskri~et rclattvt 
betydande, såvida flyget ej för sin insats var beroende av 1 land upp-
ställd str idsledning. " . .. ... 

Men även i kustens n ~irhet och på innanhaven sasom 1 Osters_ton 
bedrevs under andra världskriget ett intensiv t sj ö krig fast i m:·cket 
på ett annat sätt och med andra medel ~in på världshaven. Det var 
även här ett förintelsekrig på liv och död - på, över och under Yat
tenytan - vilket föreles med små medel och bedrevs utan uppe
hål! under hela krigets förlopp. Det kännetecknades av en ekono
misering med fartygen genom en strävan att lösa mån~a av :'JO
krigets huvuduppgifter med små fartyg och med flygst~·1dskratter. 
De större fartygen sparades på båda sidor under operat:onen;a ~1~l 
sjöss. Det måste dock framhållas, att vad ryssarna betraftar, sa otr
racle dessa helhjärtat iiven sina stö rre fartyg vid försvaret a;' de 
tnarina baserna (vilket ii r en historisk tradition i Ryssland). D.a det 
ttnellertid icke fö rekom några mera sensationella sjöslag med msats 
av större fartygstyper kom dessa i och för sig själva i:1t:~1si~a och 
betydelsefulla sjöstrider i innanhaven likväl i skymunelan t torhallande 
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till de väldiga strid erna i land, med vilket sjökriget i innanhav 
strategiskt avseende var och är intimt förknippat. vet i 

Det är i detta avseende, som en viss tyngdpunktsförsk iu tnit . 
åsikterna beträffande sjökrigföringens djupare innebörd ofta f~g 1 

ligger. En ligt oceanmaktsdoktrinerna är sålunda sjökri g-fö rinc, te. 
främsta ändamål att söka utöva ett herravälde till sjöss ;,eno ,ens 

. . . . . . • .. b 111 att 
besegra ~ller 1~olera .~Ienclens SJOstnclskrat~er och darmed s;ikerstä lia 
havets farelevagar for eget bruk ~ samtidigt som detta förviio-r 
fienden. (Detta herravälde kan naturligtvis vara lokalt betinnat " as 
hänsyn till geografiska förhållanden och stridsmedlens räckv i~ld) DDled 

· et 
torde vara efter dessa grunder, som västmakterna (N A TO ) främs 
verkställer sin krigsplanläggning. t 

. 'Men sj~krigföringen kan även utövas för att direkt påverka opera
tJOnerna till lanels genom am fibieföretag. Detta kan ske fr;'m en ii till 
en annan i en ocean, därest herraväldet till sjöss är obegränsat, men 
det kan också ske från en närliggande kust till en annan eller Ullder 
landstridskrafternas rörelse längs en lwst. 

Ryssarna har klart insett de begränsningar, som de geografiska 
förhållandena ålägger särskilt dem själva. De ansåg därför uneler 
det senaste kriget, att sjöstridskrafternas huvuduppgift var att trygga 
elen Röda Armens sjöflanker gentemot motståndarens landstignings
företag och beskjutning från sjön samt att själv anfalla motstån darens 
lantstridskrafter i flanken och i ryggen. Denna strategi tillämpades 
exempelvis vid sådana innanhav som Svarta havet och Östersjön. Den 
Röda Armen genomförde visserligen oerhörda reträtter unde r det 
andra världskriget, men elen Röda Marinen löste dock uppgiften att 
trygga armens sjöflanker. Det bör emellertid i sammanhanget även 
observeras, att den tyska flottan icke utförde några landstisningsföre· 
tag av här åsyftat slag; detta oaktat var elen Röda Arn;en känslig 
inför enbart hotet av sådana anfall. Å andra siclan genomförde den 
Röda Marinen fl era framgångsrika amfibieföretag ~ i regel dock av 
liten omfattning ~ såsom ett led i lösandet av uppgiften att anfalla 
motståndarens lantstridskrafter i flank och rygg. Detta tvingade den 
tyska fronten tillbaka och band omfattande tyska lantstridskra fter i 
försvaret av kusten, vilka i annat fall kunde ha förstärkt tvskarnas 
frontala anfallsföretag. ' 

Som andra uppgift för elen Röda Marinen uneler andra världskri· 
get anger elen ryska sjökrigshistorien "anfall mot fiendens förb indel-
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_, Dessa anfall medförde dock inte sådana resulta;:. som dessa för
sel d.elsers betydelse för tYskarna ~ exempelvis över Östersjön till 

~~1land ~ l: a~! e g j ort ang~higna. D~tta måste ~l a tillskrivas de ~-ysl~a 
... striclskra±ternas alltmer unclantrangcla base1mg langst 111 1 Fmsl,a 

:·\~en. I krigets slu tskede: då elen Röda Armen åter öppn.~~~ ~inska 
"](en för elen Rocla :Mannen , blev hotet mot de tyska S)Otorbmdel

v~rna till Fin land och evakueringstranparterna från Baltikum star
~a re, men el e hämmades då av elen bristfälliga u.tbild!1ing, som, ?en 
under f lera år unelanträngda basenngen med fort tor elen Roda 

f lottan. 
Efter det andra världskrigets slut l1ar den ryska ubåtsflottan ut-

vecklats i hög grad. Detta uppställer frågan, om ryssarna nu ~jort 
en omvärdering av flottans uppgifter. Då denna emellertid alltJamt 
omfattar betydande amfibiestridskraftcr . som kan verka inom avgrii.n
sade områden , förefaller det som Sovjetflottan numera har två hu
vuduppgifter, niimligen dels att ansvara för armens flankskydd och 
bakre förbindelser samt att anfalla fiendens flank och rygg, dels att 
verka mot en fiendes sjöförbindel ser Över oceanerna. 

Till dessa två från äldre krig kvarstående uppgifter tillkommer nu
mera för sjömakten inom båda maktgrupperna att mecl kärnvapen 
beskjuta viidiga områden inom f iendens territorier. Detta kan ske 
genom flyg ~ eller robotinsats. varvid robotarna eventuellt kan ut
skjutas från ubåtar. 

O pcrations o111 råd et s övcrva kning. 

Operationsområdets begränsade utsträckning medför, att det rela
tivt lätt kan övervakas, särskilt vid farleclsförträngningarna, där det 
stundom helt kan överblickas f rån kusten. Övervakningen utföres från 
radarpejlstationer på kusten, vilkas normala r;ickviclcl mot medelstora 
fa rtya kan antagas vara omkring 25 distansminuter. Med reservation 

b l .. l för teletekniska störningar kan man ;[ven utgå från att al a rore ser 
På havet på detta avstånd från kusten blir inpejlacle. Radarspaningen 
ko111pletteras med andra teletekniska hjälpmedel. P å längc·e avstånd 
från kusten sker radarspaningen framför allt från luften; elen komp
letteras genom spaning från ubåtar. 

Radar har mångdubblat flygets tidigare övervakningskapacitet Det 
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före ligget· dock en principiell skillnad mellan hur övervaknino, 
l .· · l l ·· · ·· · ,.,e n L 

c 1 t ves VJC 1avsovervaknmg utanfor resp ~nnanför räckviddvn "·e-
f iendens jaktflyg. tor 

I förra fallet bedrives övervakningen vanligen med relati \ t p 
samma flygplan, som har stor uthållighet både med avseende .· <tng, 

-· 1 ·· · .. . Jl. t llla-
tet te ens och besattnmgens prestanda - vaktaormg skall ku n 
i skift. "' na ske 

I det senare och här aktuell a fallet måste användas flyo·1)1 · 
l . . . l . ·h . . . b . "il . sonJ 
1~1- ~to_1 . 1~stlg et men re l attv~. nng: t~thå~~t.gh e_:· Spaningen utiöres 
eld! V1cl1 ~o~ m av s1~~?ba frams.totarpa l:g J; oJ el for att undgå f i n elens 
luft~evaknmg. (Hattge_nom blJr .~)ransleatgangen stor och aktionstiden 
b~g~ansa_d). ~ad~_rspa~1111~.~n utfares momentant, varvid flygpla ne t till. 
falltgt sttger till lamphg hoj d, som betingas av rådande radarförha ll _ 
el J .. l " .. 1 " .. an _en oc 1 01~s .:at sa .:ert upptacktsavståncl, vilket i sin tur är en fuJik. 
tton av malets sto_rlek: Generellt _kan sägas, att det snabba span ings
flyg~lanet trots s m rmga uthålltghet ändock förmår a vspan;1 stora 
omraclen, men att flygspaningen vid mera långvariga övervakn inO's
uppdrag, exempelvis vid skydelsspaning mot eventuell kusti m :~s i ~n 
kt~av~r en mycket stor flygplansinsats. Ur denna synpunkt k 11 det 
darfor vara nödvändigt att komplettera flygspaningen mcd j rtygs
spanmg, varvid främst ubåtar kommer i fråga . 

Så länge flyg- och fartygsspaning fungerar bör man kunna riikna 
med att operationsområdet iir väl övervakat av båda parterna. nch att 
det blir svå r t att Överraskande genomföra raider - åtminstonl med 
större övervattensfartyg. Å andra sidan äro elistanserna över ö st Tsiön 
så korta att en hög beredskap ständigt måste hållas o·entemot fil·n tl.iaa 
f 

.. b b 

ramstotar. Icke minst chefer och staber kommer att heröras lt:i ra\·. 
I samband hiirmed kommer skenope rationer att få stor hetydclo;c . 

Sjöhir;cts ledning. 

:\.v det föregå:ncle följer. att det bör finnas stora möjligh ul' r att 
!ran land overbileka och operativt leda sjökrigsoperationer in< 111 ett 
mnanhav. Detta bör utnyttjas på det viset att stridskrafter Jlil och 
un~ler vattenytan från land erhå ller orientering om läget, var igt'noi11 
stndskrafterna ej behöver röja sig för tidigt genom utnyttj ande av· 

egna aktiva spaningsmedel. som kan inpej las av fienden. }T ur pass 

llsta"ndio· och kateoorisk en dvlik or)erativ ledning· från land bör 
'tl b b J . '-

I ra kan eliskuteras; det finns exempel från det senaste kriget på både 
~;amgång och misslyckand_e för elylik ~eclning. me11 dessa exempel 
1 

111111er merendels från vtdstracktare tarvatten. dar oYervaknmgs

~~öjlighet.erna över operabonsområdet från l_~_ncl varit mera begriinsa
de. I ett mna:1hav torde b_attre moJ hg heter !orel~gga - 1;1ecl resen.- a
ion för vad !tentltg stornmg av teletekntsk spanmg kan astadkomma. 
~et får _härvid _ej helle1;, förglömmas att enli ~t rysk doktrin stor vikt 

lägges v1d ett faretags operativa b~sloJnmg .· . . _ o 

I ku stens närhet kan fartyg och tlygplan a ven dm ge ras tran land 

50111 skedd e på mrmga håll uneler clet senaste kriget. Detta gäller sär
skilt mindre fartygstyper såsom motortorpedbåtar. vilkas egen spa
ningsräckvidd ej iir särskilt stor och som därför från land eventuellt 
kan ledas till en tidigare taktisk kontakt med f ienden. 

Generellt gäller dock alltjämt att fartyg måste taktiskt ledas aY 
en ch ef som medföljer ombord. Detta beror framför allt därpå att 
iienclen genom sina motmedel kan försvåra eller förhindra alt led
ningen med tillr~icklig säkerhet utövas från lancl. Från land kan e i 
heller tagas sttdana omedelbart erforderliga initiati,-. som beror pcl. 
sjöstriel ens utveckling. cliirunder erhållna skador etc. 

Sjöhigcts 111cdcl. 

I en n ~ira iramticl kommer vapenverkan all kuntn erhållas genom 
insats från kusten i form av robotar (eventuellt ladelade med atom
sprängämne), vilka skjuts mot mål på havet. Inom ett begriinsat vatten
område kan operat ionsområdet på detta sätt möjligen helt behärskas 
från ku st till kust i vad avser företag· f'å ytan, ehuru svårigheter sii
kerligen kommer att förefinnas betriiffancle målets säkra identifie
ring inmi"i tnino· och målobservation, chirest det rör sig så långt utan för 

' Ö . L 

kusten, att direkt observation ej kan ske irån land. I ett sådant fall 
Olåste fart yg. f lygp lan eller helikopter tagas till hjälp. En följd a\· 
utveckl ingen av robotar "mark mot sjö" bör bliva en ytterligare ökad 
"respekt för fiendens kust". Ett område inom Östersjön. som särskilt 
VäJ synes bmpa sig för robotinsats från kusten är södra Östersjön 
Väster om Hornholm. 

I vi ss mrm sammanfallande synpunkter kan liiggas på det beman-
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na~l~ flyge~s vape~insats .. En häm~ko härvidlag är dock att dt>t : . 
s_vctrt att 01 dna ertorder b?· framskj uten stndsledn ing för detta. v "1 

Jamte flygets baser kan hh ganska utsatta för fientliga anfal l ··. 31 ' 

l .. . . • Sat s]· j 
om .;:arnvapen utnytt jas. V tsserligen kan även f lygplanshano·· .. q t 

.:· . · b . . .. o ,.,<I tet 11 
spt.:mgas ~ et g , _men det ar svarare att t v __ skycld~ flygets slartbano:.-

.1\ven setdant t lyg, som ar baserat utantor ett mnanhav kan ··. · 
om tillträdet dit är spärrat medverka i ett s jökrig därstäcle ' aven 

l · ,. 1 • ·· · · s, exenl-
~:e vts genom J~S~Jekat~pm;1g med atombo111ber eller genom flyg

111
j
11

_ 

±all nmg. Detta di ett torhallande som 1 ho g o-rad kar påver! .. 1·· I d .. ' h l -..d ao-et 
.:·. _ ~t ta sam~11a~1hang _bor beaktas den. ~etycle l se, som inn eha vet" a~ 

J,amvapen hat vtcl avvarJandet av en Sjoburen inva5ion. K'irn . . . .. . . , vapen 
tJ amtvu:gar nambgen en utspndcl och därmed mera svårsh·clcl 
"Tuppe · Ett "N d . f.. " · ad 
b tmg. ='- orman te- oretag anses numerJ. uteslutet D 

· ··1 · · en 
speo: t . .;:t ryska to_t_-men av sjöburen invasion i form av små och snabba 
stotfot bane! av hogst batalJons eller motsvarande styrka lämpar sig 
battre, nar ett hot från kärnvapen kan möta. 

. Sjöstridskrafter, som uppträder i ett innanhav, måste i stor uts triick
nmg reda stg utan jaktskyclcl. Detta beror därpå att hano-ar f-11-t,·o· a··. 
~ -· ' b < :-.., 1 
~~r stora och dyrbara fartyg för ett så pass litet vattenområde.- ~ar-
ior enelast lan:lbase~_ad jakt kan komma ifråga med de inskränkningar 
1 cl~t_tas operattva_ 1110J ltgheter, som framgår a v vad som sagts ovan be
trattande attacktlyget. Detta kan komma att påverka elen oifenoivt 
upptoräclancle flottan mera iin elen defensiva med hinsyn till det olika 
av standet . ttll respektive f lygbaser och ett kanske mera Jångv;n·igt 
behov av Jaktskydel för elen offensive. Å andra siclan kan elen oHen· 
sive biittre förutse behovet av jaktskycld. Det här angivna förh ållandet 
kommero att medföra särskilt stora svårigheter vid långvariga opera· 
ttoner sasom vtcl ett övcrskeppningsföretag, vilket kräver ett konti
nuerligt jaktskyclcl. Detta kan nödvändiggöra kortast möjliga opera· 
tJonshnJe!: och att en successiv flygbasframskjutning (via mellan
liggande oar eller dylikt ) måste eftersträvas. 

Om jaktskyeld skall beredas fartyg från i land i beredskap stående 
flygp lan, kan detta dock på grund av fienclefly"ets stora hastio·het en· 
el J o • b ,., 
. ast s .;:e pa re lattvt kort avstånd från kusten . Här till bidrager ~i ven 
Jaktstncl_sl~dnmgens begränsning, därest sådan stridsledning ej ]:an 
lamnas ±r_an de utevarande fartygen själva. Kravet på en god jakt
stndsleclmng har emellertid ökat med elen egna jaktens utveckling, 
varfor det numera är svårare än förr att ombord tillgodose jakts trids· 
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dningens krav. Man kan numera gene rellt säga, att flyget är mera 
]e vändbart i anfall iin i försvar. 
~ 11pe inskränkta möjligheterna att erhålla jaktskydel medför, att far-

·o·en måste kunna undandraga sig eller själva värja sig mot anfall 
t) -~n Ju ften. Ubåten anses därför ha relativt stö rre operationsfrihet 
1.
1
' övervattensfartyget , ehuru man samtidigt måste överv~iga , om de 

~n' ] som kan uppträda eller de operativa uppgifter som föreligger , 
~· . . :·. särskil t lämpaclc för ubåtens speCiella vapen, torpeden och m man. 
,ll . .. . ' l o 

ö vervattensfartygen 1110111 ett trangre operat10nsomrac c maste vara 
tättrö rliga och besitta relativt starkt luftvärn, varvid framdeles även 
robotvapen "mark mot luft" måste kunna insättas. Ett fartyg av ja
aares storlek torde därför bli elen största fartygstyp , som kan ifråga
komma inom ett trängre farvatten. Ett fartyg av elen storleksorcl
ning·en erfordras fortfarande för en mångfald uppgifter, bl a för att 
stöda och leda operationsgrupper sammansatta av mindre fartygstyper , 
för min fällningsuppch·ag etc. Vid hestyckanclet av överva ttensfartygen 
måste elen defensiva och elen offensiva beväpningen vägas tnot var
andra; helst bör samma vapen kunna utnyttjas såväl för defensivt 

som för offensivt bruk. 
Uppenbart är att förhållanden , som på verka " terrängen" inom 

operationsområdet har stort inflytande. Hit hör vattendjup, farvat
tensförtriingningar, skärgårdar o dyl. Som tidigare framhållits kom
mer minvapnet (och minsvcpningstj ;[n sten) att få stor betydelse ( vil
ket seelan lång tid förståtts av ryssarna). Detta beror naturligtvis 
fram för allt på operationsområdets relativa begränsning. "i\ ven skir
gårelsområden och hamnar kommer att infekteras av minor, vilka 
härvid sannolikt företrädesvis kommer att fällas från luften. Man 
kan förut se att operationsområdet genom. ömsesicliga ansträngningar 
efter viss tid kommer att bli mycket mininfekterat och att minsvep
ningen i första hand får inriktas på att hålla nödväneliga leeler min
fria eller uneler kontinuerlig kontroll. För att effektivisera minkriget 
kan särskilda åtgärder komma att riktas mot de fientliga minsveparna. 
En sådan åtgiircl kan numera tänkas vara utlägganclet av atomminor, 
Varav en enda sannolikt kan vara tillräcklig för att tillintetgöra ett 
helt minsvepningsförbancl . Detta framtvingar svepmetoder med små 
förband eller enskilda minsvepare (helikoptrar) . 

En annan form av krigföring, som väl lämpar sig för ett opera
tionsområde med ett innanhavs karaktär, ir med s k elvärgvapen (mi-
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niat_nubåtar. enmanstorpeder mm ). vi lka (med kärnvapen ) uppsäJ
f ienden i hans baser. Dessa vapen sbller stora krav på bevakn ino- 'er 

o • , ens papassbgher. 

\ -id konstruktionen av örlogsfartyg, som helt avses för opl'ration . 
inom ett begränsat operationsområde av Östersjöns storleksorclni 1~ 1 

och karakbr. kan vissa egenskaper framhävas på bekostn ad a\ andr g 
\'issa krav på vapenutrustningen har härvid berörts tidi gare. Va:i 
beträffar fart och gångberedskap ~ir det tydligt, att extren1a krav 
måste uppstiillas för att överraskande företag skall kunna miitas i tid. 
Däremot är kravet på aktionsradie mindre framträdande. ::\fcij lighe
terna för fartygen att förflytta sig genom is måste motsvara va() en 
presumptiv fiende därvidlag kan åstad komma. 

Kravet på atomdrivmedel för att öka aktionsradien (och u l ~;tlarnas 
fart i ubge 1 iir icke heller lika framtriiclande som på oceanl rn;J. 

S a 111111 a 11 f at tning. 

Om man sammanfattar de principiella skiljaktigheterna vid sj ökrig 
på oceanerna och i ett innanhav skall man i strategislet avseen de f inna, 
att Jant- och sjökrigföring inom ett innanhav i iin högre grad än 
annorstädes är intimt förknippade och beroende av varandra . Ytterst 
:,an detta innebiira . att sjöstridskrafterna genom lantstridskrafte rnas 
reträtt kan bli berövade sina baser och möjligheter att överhuvud ta
get operera. A andra sidan erfordras sjöstridskrafter för att lant
stridskrafterna ej skall bli tagna i flanken eller i ryggen över sjön 
eller för att säkerställa erforderliga underhållstransporter sjöledes. 
I operativt avseende kan sjökrigsoperationer inom ett innanh av i större 
utstr~"ickning ledas och utövas från land. De största fartygen och där
med det omedelbart tillgängliga hangarfartygsflyget kan icke Jiimpli
gen uppträda inom ett innanhav av Östersjöns storlek, om fi enden be
härskar elen ena stranden . Vid konstruktionen av örlogs fart) g kan 
inom innanhavsflottan vissa egenskaper framhävas på bel~ostnad av 
andra. Detsamma gäller valet av lämpligaste vapen. 

Trots alla skiljaktigheter kvarstår dock att sjökriget, varh elst det 
än föres, har många gemensamma grundbetingelser, varibland sär
ski lt bör framhållas behovet av en skicklig och påpasslig ledning, väl
utbildade, uthålliga och moraliskt högtstående besättningar, kva lita-
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. · stort sett likvärdig materiel med den som motståndaren har -
11
"1:v

1

icl särskilt innehavet av kärnvapen och teletekniska hjälpmedel är 
va delsefull t. Var striderna än utkämpas är det betydelsefullt att en 
~~d samverkan äger rum me_llan sj_ö l~rigets ?lika ~\:om~~nenter på, 
~ - och uneler vattnet samt v1d amfJbJeoperatJoner pmval med lant
ov~~skrafterna. För en strategiskt offensiv marin ~ir dess förmåga 
:~: utföra "kombinerade operationer" särskilt betydelsefull. 
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V äxeltjänstgöring 

Av kom m en dörkapten L E NNART ER IKssoN, 

I ÖB bestämmelser för officerares tjänstgöring vid annan :in en·, 

försvarsgren. s k vä::-;,eltjiinstg·öring·. anges "sdtet v;ua att -"1st· 1 ll · ''tn 
o ·• • •• ....__ L L -' ( C. ( (t \0111-

ma VJclgacll~annedom !orsvarsgrenarna emellan betr;iifande dem ~tvi-
lande uppgtiter ocl:.hangenom ska~.a ökade förutsättningar f<ir god 
samverkan mellan 101·svarsgrenarna . 

. Den stora betydelsen av ~amverkan mellan försvarsgrenarn a to rde 
mgen numera tveka om. 

I dagorder efter elen nu avslutade Krigsmaktövningen b a r 1·, ~~ n t
tryckt detta sålunda. 

"Årets krigsmaktövning var ett led i vår striivan att geno;r, ',<:mt·u

samma övningar sammangjuta krigsmaktens staber och f(); ].;lild i 
effektivt lagarbete. " 

Chefen för marinen har efter samma övning framhållit au man
nens personal visat god förståelse för samverkan". 

Förutom genom växeltjänstgöring tillgodoses denna fordra n p;t .;;.'\m

verkan~utbilclning, dels genom stabstjänstövningar, spel och elylikt på 
d_~t regwnala och lokala planet, dels genom utbildning i samverbncle 
forsvarsgrenars organisation, vapen och taktik vid krigsskolor och 
seelan några år, i vad det gäller det högre befälet, Försvarsh ög·skolan. 

Jag vill dock här enelast beröra själva växeltjänstgöringen. , 

För växeltjänstgöring avsedda officerare. 

Enligt ÖB ovannämnda bestämmelser avses följande kategorier av 
officerare ur marinen 

off icerare, vilka genomgått s j ö krigshögskolans stabskurs samt mili
tära lärare vid denna skola 

officerare avseelda fö r p lacering vid eller placerade vid försv:ns
staben, 
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officerare, företrädesvis vid kustartilleriet, vid armens artilleri och 
l ftvärn ävensom vid infanteriet, 
u fÖr förbindelseofficerare såväl utbildning uneler sammanlagt om
~ring 3 veckor, dels vid kompani ur armens signaltrupper under till
Jiit11Pningsövningar, dels vid signaltjänstavdelning i kår- eller fördel
jpgsstab i samband med fälttjänstövningar samt 

n utbildning under omkring 4 veckor vid flygförbandsstabs signalav
delning uneler tillämpningsövningar; utbildningen förlägges främst till 
marinsamverkande flygförband. 

Ett närmare studium av denna förteckning, som utarbetats 1942, 
visar i dagens läge påtagliga brister. En växeltjänstgöring torde vara 
Jika värdefull för en officer, som genomgått sjökrigshögskolans tek
niska kurser, som för den vilken genomgått stabskurs. Officerare i 
skoltj änst (skolchefer, bataljons- och kompanichefer) bör även ha 
möjlighet till sådan tjänstgöring. 

Utvecklingen inom t ex teletekniken, raket- och robotområdena m m 
motiverar ävenleeles ett utbyte mellan försvarsgrenarna på samma sätt 
som nu gäller för artilleri och luftvärn. 

I elen praktiska t illämpningen av bestämmelserna har dock redan 
jämkningar kommit till stånd, då sådana ansetts vara i överenss6im
melse med bestämmelsernas anda. 

Behovet av växeltjänstgöring. 

Det grundläggande behovet av kunskap om övriga försvarsgrenar 
bevakas av marinstaben och vid marinens ordinarie skolor. 

Den snabba tekniska utvecklingen med därav föranledda ändringar 
i organisation, taktik och utbildning gör emellertid att ett behov av 
växeltj änstgöring alltid kommer att föreligga och i många fall kom
mer att vara en bmpligare form ~in repetitions- och kompletterings
kurser. Behovet är kanske något mindre framträdande inom de cen
trala instanserna förlagda till huvudstaden, där berörda parter för 
samverkan eller ömsesidig orientering lättare kunna personligen sam
lUanträ ffa. 

Inom elen regionala instansen med olika uppehållsplatser för resp 
chefer med stabs- och förvaltningsorgan är bebovet mycket stort . Sär
~ki lt gäller detta för nytillträclancle befattningshavare under det första 
aret. 
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Värdet av viixeltjänstgöring. 

För att klarlägga värdet av en växeltjii.nstgöring kan denna ses 
Ut· olika aspekter bland annat 

ökad militär allmänbildning, 
ökade militära kunskaper inom officerens speciella verksamhetsol11-

råde, 
ökade personliga kontakter. 
En ölwd militär allmänbildning ger, liksom en god allmiinb ilclning 

överhuvudtaget, vederbörande officer större säkerhet i tjänsten . Hans 
befälsutövning kommer att präglas av förmågan att se de olika för
svarsproblemen i ett större och rättare sammanhang. 

ökade militära kunslwper, särskilt för samverkansfrågorna inom 
officerens speciella verksamhetsområde, är naturligt växel tjänstgö
ringens viktigaste del. 

Erfarenheten från växeltj änstgör ingar visar emellertid också att 
många andra impulser av jämförelsenatur följer mecl en rätt upplagd 
tjänstgöring. 

Exempel på sådana jämförelseobjekt är 

FV luftbevakning - marinens kustbevakning 
underhållstjänst, 
flygfält - operationsbaser, 
närförsvarets ordnande, 
maskering och spridning. 

Kanske särskilt påtagligt inom regionalinstansen , men även i övrigt, 
är de ölwde personliga lwntakterna. Genom personlig bekantskap och 
kännedom om varandras speciella ansvarsområden inom resp myndig
het förenklas samverkan och onödig byråkrati kan undvikas. Problem
ställningar kan också bttare eliskuteras och lösas. 

Vissa S)mpunkter på växeltjänstgöringens genomförande. 

Den myndighet, som tager emot växeltjänstgörande personal, måste 
utse befattningshavare att omhändertaga dem. Får samma myndighet 
taga emot ett antal enskilt växeltjänstgörande uneler t ex sommarhalv
året är detta en r;itt stor extra arbetsbelastning. På flera håll har man 
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rför gått in för att huvuddelen av de tjänstgörande komma på en 
da . o • o • • 

stämd ttcl och erhalla samtltga samma genomgangar, v1snmgar, stu-
~~ebesök m m. I f lertalet fall är detta ett Önskemål från myndighetens 
·da som måste respekteras. 

Sl ' · el' Vid växeltjänstgöri ng mellan samverkande reg10nala myn 1gbeter 
... det emellertid i vissa fall ur tjänstens synpunkt värdefullare om 
~

1 

elivi derna sj älva få tillfäll e att träffas och mera ingående få sam-
111 • . l 'j verkansproblemen belysta än vad som annars kan ske 1 va q e ens n t 

samrådsfalL 
Detta gäller t ex signalofficerens MKS växeltjänstgöring vid flyg

eskaderstab eller vice versa . 
öB bestämmelser påpekar att tjänstgöring i princip bör förläggas i 

samband med tillämpningsövningar. Detta är naturligtvis den form, 
som ger bästa behållningen, och elen, som bör eftersträvas. I samhand 
med större fältövningar, marina krigsövningar eller eskaderövningar 
är dock de aktuelJa staberna och förvaltningarna i allmänhet så upp
tagna att en regelrätt växeltjänstgöring blir svår att rationellt organi
sera. 

Sammanfattning. 

Växeltjänstgöring har stor betydelse för en smidig och så att säga 
förberedd samverkan försvarsgrenarna emellan. 

Den har dessutom betydelse för officerens militära allmänbildning 
till gagn för tjänsten överhuvudtaget. 

Gällande bestämmelser från år 1942 äro emellertid i behov av över
syn bland annat till förmån för ett ökat antal kategorier. 
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Flottans hjälp åt svenskt islandsfiske 

Minsveparen Ha nös verksam het 1955-59. 

Av ka pten BO N OR L IN. 

Härlig fet islandssill vet svenska fo lket att uppsk1.tta och cl c! l11ed 
rätta, men allt arbete som ligger bakom fångste n har svenska iolket 
i allmänhet mycket litet reda på. Redan på vårkanten görs kunt rak
ten på salt eller konservs ill upp mellan Biff, Bohusläns Islan ls fis
kares förening och sillgrossister, och konservfabriker. Vid midsOPlmar
tiden är fiskarena i gång med att göra klara sina båtar för ishnds
färden. Båtarna, som fiskar på Island, är inte vanliga västkustkut trar 
u tan det är fraktskutor på mellan 100 till 300 ton d w. Det är alltså 
mastskonare och järnbåtar som under c :a tre månaders tid inrL·g ist-

• reras som fiskefartyg, men under övriga delen av året går p~l 1 rakt
fart på Östo·sjön och Nordsjön. Utrustningen är en hektisk tid f(ir far
tygen, allting såsom skrov, maskiner och rigg skall ses över. Speciella 
anordningar såsom bog- och sidarullar för fisket skall monteras. Sär
skilda bingar skall byggas på luckan för fångsten och proviaut för 
lång tid tagas ombord för resan. Bland det sista som görs giir fa r
tyget till Lysekil eller N arge och lastar salt eller kryddor och tom
tunnor, 800-1200 tunnor/båt, beroende på hrtygcts storlek. I miu-en 
av juli stävar båtarna, i medeltal 30 fartyg, västvart för alt under 
några arbetssamma, slitsamma och hårda månader utkämpa svåra 
duster med N ordatlanten för att fånga "havets silver". 

Vid samma tid iir rustningen igång för det av staten bevilj ade stöd
fartyget. Denna stödverksamhet har pågått sedan 1949, då den ."~! mla 
tullkryssaren Odin var uppe som första fartyg. J 950 var fi;;l eriin
speldionsfartyget Siwgerack stödfartyg och 1951-5± olika stora min
svepare av .drlzo/nza-klassen. under åren 1955-59 har kustmin s\ epa
ren Hanö tjiinstgjort som stödfartyg. Stödfartyget "seglar" pa ett 
riksdagsans lag, som uneler åren 1950-5± utgjorde 75.000 kr. 1\[ed 
stor förståelse för verksamheten från Cl\1 :s sida gavs 1955 til btelse, 
att Hanö rustades som stödfartyg, för att förbilliga och rationalisera 
och förbättra stödverksamheten, vilket jag som grundare till det hela 
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hade skriftli o·en framfört i t idigare års slutrapporter. En nedskärning 
på anslaget har kunnat göras till 35.000 kr, .. v il~;:et in:1ebär rustnin.gs-, 
avrustningskostnader samt driftskostn ader. Ovnga kostnader bestn das 
av marinen. 

Orsaken till stödverksamheten för dc svenska sill f iskarena ä r den 
stora belastning, som under sillrushen augusti-septemb:~·. vidlåder de 
små kuststädernas på I sland ringa kapacitet fö r humamtar och mate
riell hj älp. E n stad på I slands ostkust, t ex Se):.di s~ j 01~d, med 600 
invånare som under de sista åtta åren varit bas for stllftsket, har en 
sjukstug~ med 20 sängar. E n liten verkstad f innes med ringa kapa-
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citet me~1 ~1- , tele- o_ch dykar~e~·vice s~knas. Då platsen u_nclcr sil[. 
rushen t1dv1s kan besokas samheligt av tillsammans c :a 100 JSliindsl· 
norska, svenska och finska fartyg med c :a 1000 man ombord, v;r'a: 
flera människor behöver läkarvård och haverier repareras, räck:'. 
självklart de isländska resurserna inte t ill. Först och främst vill · 1 

lS
länciarna naturligtvis se över sitt eget. Tid och pengar går ju hane[ 
i hand under detta säsongbetonade fiske. Därför kan t ex en svens!; 
fiskare bli liggande lång tid för att få någon mindre men noo s·' 

t-, d 
viktig reparation gjord, och en sjuk eller skadad kan ha sv!'trt att få 
snabb vård, då elen ensamme läkaren ibland ej räcker till elygn et runt 
Detta är alltså bakgrunden till varför statsmakterna ställt sig villvi llicr~ 
att bekosta ett stödfartyg åt de svenska si ll fiskarena uppe vid T slanct 

Primäruppgiften är Eikarvården och ombord finns däd(j r en far~ 
tygsläka re, behandlingsrum och sjukhytt och sjukutrustning mots1·a
rancle en jagarutrustrring kompl etterad efter tidigare crfarenhckr med 
diverse materiel och mediciner. l:-hr kan alltså en sjuk få v;hrl eller 
råd snarast möjligt, en viktig humanitär och psykologisk fak tor för 
dessa c :a 300 svenska fiskare i det hårda och riskfyllda arbc·tct ult: p[t 
fiskefältet, 100-200 mil NO och O Island. 

För elen materiella hj~ilpen är Hanö utrustad med en min clrc Ytrk
stad i svepclurken. Där finns svarv, fr;is, borrmaskin m m, samt m:·c
ket material för verkstaclsclriften, som uneler årens erfarenheter kom
pletterats. I aktra kanonbrunnen finns gas- och elsvels och en 
mindre smidesverkstad. Dykeriut rustning med tung och lätt <h-kar
material finns också ombord. För el- och teleservice finn s t 1 ·1 spe
cialister, oftast värnpliktiga, vilket även gäller verkstads pers< 'llalen, 
där dock verkstadsmaskinisten är utbildad vid flottan. 

För bärgning av haverister har Hanö goda bogseranordningar på
spunna akter på svepvinscben. För året kan gläcljancle nog rapporkras 
att Fiskeristyrelsen och Marinförvaltningen välvilligt hjälpt ti ll att 
anskaffa en modern KV-pej l f(jr pejling av telefonisänclare, vn vik
tig detalj i stödfartygets verksambet som bärgningsfartyg {<jr att 
snabbt och säkert kunna leta riitt på en havererad fiskebåt, vil kd ger 
en trygghetskänsla för både stödfartyget och fiskarena. 

I stort medför Hanö även proviant för hela resan. Tidigare ar l1ar 
mycket konservmat måst med föras men med inmontering fö re· 
gående år av en frysbox har elen nog så goda men enahanda kon'err
clieten kunnat ändras till mera djupfryst dylik. 

759 

I slutet av juli ;ir stödfartyget klart att gå upp på sitt arbete. Si~ta 
hamnen är Lysekil, diir reservmateriel för fisket såsom g~rn, g:·as
kabel el iverse tåo·virke m m tas ombord. För besättningen ar det m te 

' t> 
särskilt roligt att lämna elen svenska högsommaren för N ordatlantens 
gråkulna disiga väder och att ha två månaders ständig beredskaps
och jourtjänst och många gånger arbete dygnet runt, helgdag som 

Vardag, framför sig. 
Vid månaelsskiftet juli-augusti är Hanö uppe på fiskevattnen ost 

Island och verksamheten börjar. Per telefoni kan meddelande fås om 
inträffade materielhaverier och sjukdomsfall. Vid gott väder och 
rninclre skador kan Hanö utöva sin verksamhet ute på fiskefältet men 
oftast måste båten eller båtarna dirigeras i land, då det är omöjligt 
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för både fartygsläkare, verkstad och annan servicepersonal att 
beta ute i sjögång. Hanö ankrar då upp, oftast i Seydisfjorcl. (häar
a~karplatsen på Ostisland) och ett slags boastj_änst kom:11er ig;ing. s~~~ 
vicegrenarna arbeta paral-lellt beroende pa ohka havener, all t in rit-t 
på att få fiskefartygen klara så snabbt som möjligt. Det är infe 0~~ as 
ligt med tre fartyg på vardera sidan om Hanö för repar,11ton v~~ 
topprush er. 

I radiohytten hålls ständig telefonipassning på uteliggancl l fa rtyg. 
Hanö är förbindelselänken med Sverige, telegram- och postledes . ~är 
inget arbete finns för bastjänsten och post samlats, går stö cl1 ar tyget 
ut på fältet för postutlämning. För nya islandsfarare omhonl o-ivs 

"' då tillfälle att studera fisket. De svenska båtarna fiskar en<hst med 
drivgarn, vilket innebär att garnen, 7 X 14 famnar stora, pä kviiHen 
drivs ut. De äro fästade i en lång rad till en gräskabel , sn1 1 i sin 
tur bärs upp av smärting- eller plastblåsor, i storlek som en större 
badboll, och det hela bildar elen s k länken med garnens (j, erkant 
stående på 10 famnars djup. I gott väder sättes hela länken , c :a 55 
garn och blir då c :a 1000 m lång, och allt som syns är blåsorna, lig
gande som ett pärlband på vattenytan. I lätampcn ligger fiskehal n och 
rider i kabeln under natten. Vid ljusningen börjar arbetet 11lL l hem
tagningen. Kabeln läggs till vinschen på föreläck och hivas hem på 
denna. Framme i stäven står en man och knopar loss blåsor och garn 
från kabeln. Garnen halas sedan för hand upp midskepps iiYer en 
siclorulle, och fångsten skakas ut i en på luckan uppbyggd t' .;binge. 
Är vädret dåligt måste skutan med maskin köras framåt för hemtag
ning för att minska påfrestningen på kabeln. När garnen efter nor
malt 3-4 timmars arbete dragits, sätter besättningen igång !1lccl att 
skära och packa ner sillen i de medhavda tomtunnorna, ett många 
gånger nog så slitsamt och tungt arbete i sjögång och dåligt väder. 
Så skall några tunnor med salt eller dylikt upp ur rummet, fyllda 
tunnor stuvas ner, även detta ett riskfyllt arbete i sjögång och däcket 
mer än såphalt av sillräns och "slafs". 

I medeltal dras c :a 30 tunnor per sätt, ibland kan en skuta få 70 
-100 tunnor, men många gånger bara 1-2 tunnor per sätt. Med 
tanke på att länken utgör ett litet "frimärke" i den stora N ordat
lanten förstår man att fångstchanserna ofta blir minimala. i-långa 
gånger får båtarna ligga och hålla i flera dygn för dåligt väder utan 
möjligheter att kunna fiska, många gånger har en bra fångst tagits 

ombord viich·et snabbt försämrats, och skutan kränger av sig hela 
fångstei~. Folket får koncentrera sig på att snabbt surra allt och 
göra skutan fullt sjöklar. .. . . . . Så går dagar och veckor för H~no ocho hska::~n~. V l lappa! J hop 
folk och materiel, släpar in havenster, baller f m bmde_Jsen hem. och 
meddelar varje vecka fångstresultaten till fisk~renas foremng, vdk~t 
senare är av stort intresse för anhöriga, gross1ster och konservfabn-
kanter. d · · f o U neler de nu gångna tio åren som denna verksamhet be nv1ts ran 
flottans sida har allt utvecklats mer och mer i gott samarbete mellan 
i första hand stödfartyget och fiskarena och i andra hand geno;11 
stor förståelse från statsmakternas och marinens sida samt a:en ~;:an 
f .. ·· · 1 h · 1·· dsl" s1·c]a De besättningar som uneler de olika aren aro1 s < oc 1s an '- · ' . .. · ·n deltagit i islanclsexpeclitionerna, har genom sin positi~a mstalh?mg tl 
detta behov hjälpt till att utbygga verksamheten fran ett mmtmum 
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till elen nuvarande höga standard, där i stort sett alla inträ ff ade ha
verier 1-;:~mnat avhjälpas . Med Hanö-typen som stödfartyg förb ill igades 
som t1d1gare nämnts omkostnaderna, men effektiviteten ino!1l C! ila 
verksamhetsomdelen har höjts . Trots att fiskebåtarnas an tal bn 
mins_l~at och trots att serviceverksamheten från stödfartyget är '~Tati;; 
for ilskarena kan man under de gångna åren, möjligen inspi rerade av 
Hanö, se en tendens till ökad ansvarskäns la hos skepparna att ga upp 
ti ll Island med fullgoda, välutrustade båtar. 

Ur utbildningssynpunkt för flottan ger islandsexpeditionenn en 
god praktisk skolning för alla kategorier. Vi ställs inför alh shgs 
:ituationer och får lösa dessa efter bästa förmåga. Arbetsgläd je och 
mtresse skapas genom insikt av det hjälpbehov vi verkligen fy ller för 
våra svenska islandsfiskare. De har en fast punkt att vända sig· ti ll 
som av fiskarena är mycket uppskattad och för flottans del skapar 
en stor good-will icke enbart bland västkustens civilbefolknim.:· utan 
även på Färöarna och Island. 

Naturliga hydrofonsystem 

Av laborator S. WENNERBERG. 

J{istorislw glimtar. 

När man skall söka elen historiska bakgrunden till en företee lse eller 
ett fenomen, finner man nästan alltid, att redan de gamla grekerna 
gjort observationer eller st~dier _inom ~;nrådet. D~. naturliga _hydr~,
fonsystemen, d v s dc manna djurens tal- och horselanordnmgar , 
utgör ej något unelantag från n~imncla regel. Sålunda berättar t ex 
Pindaros, att delfiner kan lockas upp från havens djup till ytan med 
musik på flöjt och lyra. Aristoteles i sin tur skildrar hur infångade 
delfiner alstrar skrik och stönanden. Det skulle föra för långt att här 
redogöra för hela den historiska utvecklingen, och vi förflyttar oss 
därför ungefär två årtusenelen framåt, närmare bestämt till ticlen för 
andra världskriget. Då infördes mera allmänt på ubåtar passiva hyd
rofoner. I dessa iakttogs a11t emellanåt effekter, vilka klassificerades 
som propellerkavitation eller maskinljud från fartygsmåL Vid ubå
tarnas ankomst till det förmodade målområdet fann man docl-c inget 
mål. Närmare unelersökningar visade, att ovannämnda hydrofond
felder framkallades av stora stim av en i oceanerna vanlig räksort, 
av tumlare e11er av s k "croakers" (ordagrant = olycksprofet). Seder
mera har amerikanska marinbiologer och hyclroakustiker på bör j at sy
stematiska studier av ljudeffekter från fiskar och andra djur i havet. 

Ljudals trin.IJ en. 

De olika ljud, som alstras av marina organismer, kan uppdelas i 
funktionella och mekaniska ljud. De förra ingår i ett naturligt hydro
akustiskt system, vanligen för kommunikation och varning, loka lise
ring eller navigering. De senare utgör biprodukter vid t ex rörelse 
eller intagande av föda. I en del fall har man lyckats klassificera 
ljud till endera av dessa grupper, men beträffande flertalet råeler ännu 

tveksamhet. 
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Ljuden kan framställas på olika sätt, t ex genom meb · -]-.d . .. .. nts 'a ' l 
gm nmgsrorelser med tander eller benstomme, vibration av s·, . ~ag, 

J 
... 

1
. . . . . • 1 llJ>l::ts 

oc 1 moj Igen genom vrsslmg. Den tidtgare omnämnda räksorkr ... · an 
rustad med en klo, där elen rörliga och fasta delen har var si1 . 

1 
ar lit

När klon är sluten sitter dessa sugkoppar iho') men när r·a··J -~ sugkopp . 
• -- • . _' o ••• t' 'dlln1ede 

VI~S kr.aft oppnar k~_on, gar sugkop~arna rsar med ett lj ud, so
111 

•1~ 
mmnet om ljudet nar en kork hastrgt drages ur en flaska F t. ~a 
O t t 1 o 

1 
.. 
1 

. · · t stm1 m usen a s sac ana ra w r som khpper med Idorna kan s f J 1 

f .. . "l l l . - . ' .. '.. d l c e s låta orv1 anc e hka en kavrterand e propeller dar en mano·cl ]·oll 
(J bi O •. • • • ••' ~ ••b ' :lpsande bas asor ger upphov trll ljudet. Det ar ovrsst om rakornas lj ud .. 
funktionellt. ar 

Tumlare och många andra sorters valar ävensom fisl ·a1- 1--1 f _ . .. . ' ·'' n ,tstad-
komma mycket krafttga stotljud genom att 1-lappra med 1: 1 

• • o • ' ,tnc erna. 
Dessa ljud mnehaller huvudsakligen ultrasonora frekvenser upp till 
ca 100 000 p/s. Tumlarna kan även ge ifrån sig o·liclande \ issr11 
(f 

b · .. 1gar 
rekvens 7000-15 000 p/s), som kan härröra från Ju ftbl anclat vat-

ten, som .?ressas ut genom munnen. Dessa ljud, till vilka vi skt!l åter
komma, ar uppenbart funktionella. 

"C l " l roa ~ern o c 1 ett stort antal andra fisksorter kan med vissa 
r:1Uskler sät:a sin simblåsa i vibration. Det ljud, som då uppkommer, 
~~tter ungefar som ett svagt stönande. Det anses vara fu nktionellt. 
:\ven här är ljudet från en enskild individ svagt medan ett stort st im 
l o ' 
~an astadkomma samma ljudeffekt som t ex elektramotorerna i en 
ubåt. 

Den s k taggiga hummern (en langustart ) har vid basen av sin 
antenn en refflad membran, vilken gnides mot utskott på rygg·skölden, 
så att ett raspande ljud uppkommer. Det är ovisst om dett~ Jiud är 
funktionellt, men mekanisn1ens sinnrikhet tyder på att så är .. fallet. 

Hörorgan. 

Fiskarna har hörorgan men i en mycket outvecklad form , då de 
saknar både ytteröra och mellanöra. Ljudet leds här i stället i vävna
derna direkt till innerörat. Detta består av några små stenar i en hinn
säck, som på ins idan är försedd med känsliga flimmerhår . örat fun
gerar således som en sorts vibrationsmätare; genom masströgheten i 
stenarna uppkommer en relativ rörelse mellan dem och hinnsiicken. 
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Det har experimentellt visats att många fisksorter reagerar för ljud, 
men detta område är ännu tämligen outforskat. Valarnas hörsel åter
igen har ingående studerats. Dessa el j ur har i allmänhet inga eller 
blott ruelimentära ytteröron. Ljudet leds ändock mycket väl genom 
vävnaderna till mellan- och innerörat, vilka uppenbarligen är ska
pade att försbrka och till hörselnerven vidarebeforclra ljudet. Upp
byggnaden antyder vidare, att valarna på samma s~itt som andra dägg
djur har ett hydraakustiskt avpassat riktningshörande. Genom expe
riment har det visats, att tumlare kan uppfatta både normala ljud
frekvenser och ultraljud upp till omkring 100 000 p/s. 

Valarn as h ydrofonS)'Stcm. 

H ur använder valarna sina organ för !j u da 1string och hörsel? fek
niska och biologiska studier har lett fram till följande funktioner. De 
Ultrasonora knäppar, som åstadkommes med tänderna, är helt enkelt 
hydrofonping, vilka reflekteras från föremål i närheten av djuret, från 
Ytan och från bottnen. Med sitt riktningshörande och genom nålS·on 
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tidmätningsmekanism kan valen genom att lyssna till dessa ekr -
.. 11 .J . ln 1:tst sta a n dnmg och avstånd ti ll nämnda reflektorer. Detta j" _' -

·11 · f' 1 o • Otlop 
t ustreras 1 tg , som aterger en upptagnmg av ljud från en t P · - lll11 lar 
Mellan p t ~gen, s~m kommer ttl l ett antal av 5 a 100 i sekunden )~· 
btlden ca uO), ser man oltka fluktuerande ekon. Storleksord nino· ([t 

l l f -1· ... l'lf . ,.,enav ce~1na p~ s r e"~ens Jan~te JU C rekvense~ 1 puls_ern~ antyder, att tu
111

_ 

!ar en har en akttv kortelistanshydrofon for lokahsenno- och n a'· . · 
. _ b ''tgc rJno-

helt 1 analogt med fladd ermusen. Om den andra ljudeffcl-t , - ,"'" . . ' ln tran 
tumlare, VIsslmgen, vet man att el en fungerar som kommunikati 
1:1edel, s~irskilt vid parning ocl: vid intagande av föda. Det har o ~]~:s;i 
tr~mkastats t~~ket~, att man har skulle ha ett frekvensmodu lerat hyd
ratonsystem tor langcltstansspan111g. 

Fisharnos utnyttjande av ljud. 

Som tidigare antytts har man ännu ej med säkerhet lyckats fas t
ställa huruvida fiskars och skaldjurs ljudalstring ii.r funktionell. för
utom ovan t·elaterade funktion er såsom lokalisering och kommunika
tion har även försvarsfunktionen diskuterats. Denna är den enda funk
tion som ej kräver höt-sel hos ljudproducenten. Det har kon slaterats 
at t många arter ger ifrån sig ljud dels vid reträtt, dels när ck ir rite~ 
ras på något sätt. 

Sälar. 

Sälar har varit aktuella i ubåtsj'aktsammanhano- och man ircstas 
b' 

antaga, att de på samma sätt som valarna är hydraakustiskt adapte ra-
dc. Veterligen har det ej direkt undersökts i vad mån dessa dj ur kan 
alstra ljud och höra i vatten. Anatomiska studier har emclle-rtitl vi
sat, att sälarna i avseende på hörseln kan förmodas stå någonstans 
mellan landdj ur och valar. Sålunda saknar de flesta sälarter ytter
öron, och mellanörats konstruktion antyder en partiell anpassni1;g till 
hörande i vatten. Man kan därför antaga, att sälarna hör bättre i yatten 
än t ex människan, där hörseltröskeln i vatten ligger vid en Jjudin
tensitet, som är ungefär 100 gånger större än i luft. 
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J.Judproduccnfe1' i våra farvatten . 

Om vi återgår till de marina djuren som störande eller vilseledande 
objekt vid användningen av hydrofoner, uppställer sig frågan, huru
vida det i våra farvatten finns sådana arter. I avsaknad av lokala un
dersökningsresu ltat kan man här endast göra lösa antaganden, base
rade på artlikhet Det är dock ej säkert, att en art som i oceanerna 
producerar ljud gör detsamma i den hydrografiskt sett olikartade mil 
jö som våra farvatten utgör. Bland de sorter, som troligen alstrar 
junktionella ljud, finner man ålfiskar och torskfiskar. Mekaniska ljud
alstrare är sillen, makri ll en och vissa flundrearter. I de f lesta fall sker 
ljudalstringen med simblåsan. 

Slutord. 

Med denna redogörelse har författaren velat ge en kort översikt 
över de mer ell er mindre utvecklade hydrofonsystem som marina or
ganismer är utrustade med och använder. Kunskapen inom detta om
råde har givetvis betydelse inom biologien, speciellt utvecklingsläran, 
och inom oceanografien. 

Inom den tekniska hydraakustiken är området, som tidigare antytts, 
av vikt, då det representerar en icke önskvärd. faktor. För dem som 
använder hydrofoner i oceanerna och andra farvatten med ljudalst
rande djur är det så lunda önskvärt att känna till ljudens karaktär, så 
att hydrofonsystemen kan anpassas härefter, t ex utrustas med lämp
liga spärrfilter. Vidare vill man ha möjlighet att kartlägga och prog
nosticera dessa djurs rörelser och ljudlighet, på samma sätt som nu 
den hydrograf isk-hyclroakustiska prognosen sker. Studiet av de na
turliga hydrofonsystemen torde i Övrigt ej nämnvärt kunna nyttiggöras 
vid utvecklingen av tekniska hydrofonsystem, ty p:l de sistnämnda 
ställs vanligen högre krav, t ex hög precision, smalbandighet på grund 
av frekvensträngseln, låg röjningsrisk. Det är dock möjligt, att studiet 
av lj udalstringsm ekanismerna kan ge vissa ideer i utvecklingen av 
effektivare hydraakustiska sändare. 
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Danska försvarsbekymmer 

men flottan kommer 

Av kapten TORSTEN MALM 

Under första världskriget disponerade Danmark över ett förh~ ll 
cle_vis _g~tt- ~1eutralitetsförs_va1:, som_ säkerlige11 bidrog till att hålla 1:: 1~~1~; 
utanf01 ld 1gct. lVIellankngsaren mnebar daremot ett "Tadvis t ... . i· 

. b O l ~ 

och landet hade mte_ myck~t att sätta upp emot tyskarna den 'l april 
1_940. _Efter andra_ varldskngets och den tyska ockupationens slut var 
sttuatwnen naturhgt nog ~innu sämre och Danmark ')raktiskt t " .

1
. .. 1 a"'et 

utan m1 1tara resurser. Danmarks anslutning till Atlantpakten 1949 
uppfattades allmänt som ett uttryck för att man tagit lärdom .'V clet 
skedda och att man aldrig mer ville uppleva ett nytt 9 april. 1 tt be
tydande motstånd mot anslutningen fanns dock i de bredare lagren 
- enligt Gallupundersökning 26 %. Samtliga partier utom rad i k d~ rna 

och _k~mmunisterna unelerstödde emellertid förslaget och genomdrev 
det 1 tolketmgct. 

Utveckling~n har dock inte blivit den man då tänkte sig. Visserligen 
har antal et chrelda motståndare enligt mr Gallup minskat ti ll G % 
i juli 1959 men beträffande storleken av anslagen till försvant har 
åsikterna i hög g rad divergerat med årslånga strider som föl j d Det 
är heller ingen hemlighet att den danska militära insatse1~ inom 
NATO-ramen ur fl era synpunkter ansetts vara otillräcklig. 

Folketingets försvarsutskott har i år låtit publicera material som 
ger en oroande bild av det danska försvarets resurser och clil r svag
l:eterna klart utpekas. Samtidigt har de borgerliga oppositionspar
tiern a - venstre och konservativa - avlämnat ett motbud till rege
ringens förslag om ny försvarsordning. 

Oppositionspartierna vill genomgående stärka dc olika försva,·sgre
narna mer än regeringen. Skillnaderna i buden rör sig niir det giil ler 

~rmen om 72 miljoner, marinen 25 miljoner och fl ygvapnet ().-~ mil
JOner. Totalt beräknas regeringens förslag uppgå till 98:) miljoner 
och oppositionens till 1.138 miljoner. Både reo-erinaens och oppo-

. . b b • 

S1t1onens kostnadsram är dock lägre än elen, som NATO rekonlmcn-
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Bild. l. Patrulljägare. Deplacement: l 700 ton. Längcl: 110 m. Bredd 11 m. 
Hk: 18 000. Fart: 27 knop. 

derar för Danmarks vidkommande. Enligt N A TO bör elen ökas med 
ytterligare 300- 400 miljoner kronor utöver oppositionens förslag. 

Danmark skall som bekant i likhet med övriga NATO-stater följa 
principen att hålla vissa krigsorganiserade förband klara för omedel
bara beredskapsuppgifter. Med detta system är värnpliktsticlen i ar
men för närvarande 16 månader. Enl igt regeringsförslaget skulle nu 
denna tjänstgöringstid minskas till 12 månader, två repetitionsmöten 
icke inräknade. Som kompensation tänker man sig öka antalet fast 
anställda med 4.000 man, vilket även motiveras med att den tekniska 
utvecklingen kräver alltmer kvalificerad fast anställd personal. Fält
armens hela mobiliserade krigsstyrka skulle dock reduceras från 9 till 
6 "brigaclgrupper" . I flottan blir tjänstgöringens längc114 månader och 
i flygvapnet 18 månader. Flygvapnet minskar till hälften och jakt
fö rsvaret skall enligt förslaget omfatta ±-5 elivisioner av ~ATO
standarcl (100-125 flygplan). Flottan kommer däremot relativt hel
skinnad undan, som jag återkommer till i fortsättningen. Det är känt 
att general N ors ta el flera g{mge,- krävt en t j änstgöringsticl av 18 må
nader vid armen för att hålla ett minimum_ av stridsberedda trupper. 
Inte heller oppositionens bud följer detta krav utan vill ha en minsk
ning till 14 månader. 

55 
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Bild 2. Bevakningsfartyg. Deplacement: 150 ton. Längd: 37 m . R redd: 
6,1 m. I-Ik: 2 60'0. Fart: 20 knop. 

Regeringens förs lag till ny försvarso rdning b:ir spår av kompro
misser mellan de tre regeringspartierna socialdemokraterna, radi1;a
lerna och "retsforbundet" . Av dessa tre ii r socialclemokratema de 
mest försvarsvänliga. Med ockupationstidens erfarenheter i friskt 
minne har det danska arbetarpartiet inte tvekat om nödvändigheten 
av ett någorlunda starkt försvar. Det är också socialdemokralerna 
som inom regeringen klart dragit konsekvenserna av det nuv:1rande 
läget och som står bakom Danmarks fasta ans lutning ti ll Atlantpakten. 

De två övriga regeringspartierna representerar en helt annan in
ställning, vilket säkerligen inte gjort samarbetet inom regeringen i 
dessa frågor lättare. De radikala, vilka som tidigare nämnts röstade 
mot anslutning till NATO 1949, går envist på nedrustningslinjen och 
retsforbunclet intar en vacklande hållning. 

Tvisten om elen ekonomiska ramen mellan regering och opposition 
bottnar ytterst i de olika uppfattningarna om kärnvapen. Regeringen 
vill inte ta emot de atomstridslacldningar, som enligt elen milit:ira e;o;
pertisen är en förutsättning för att robotbatterierna av Honest J obn
och Nike-Hercules-typ, som det danska försvaret fått mottaga som 
gåva från USA till ett värde av cirka 100 miljoner kronor, skall vara 
stridsekonomiskt motiverade. Berlingske Tidende understryker J en 
kommentar att regeringen nu får avgöra om den törs gå emot all nw 
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Bild 3. Motortorpedbåt. Deplacement: 115 ton. Längd: 35,9 m. Bredd: 5,4 m. 
l-Ik: 9 000. Fart över 40 knop . 

litär sakkunskap och oppositionen genom att inte la hänsyn till de 
framställda kraven. 

De demokratiska partierna anslr~inger sig dock icke minst av utri
kespolitiska skäl att nå enighet om försvaret. Vid förhandlingarna 
mellan regering och opposition har kompromisser blivit ofrånkomliga. 
Av all t att döma har regeringssidan motvilligt accepterat oppositio
nens k rav på återupptagande av de från dansk sida avbrutna förhand
lingarna om upprättande av underhållsdepåer på J yllaml i :-JA TO
regi för västtyska f lottan. I gengäld sägs oppositionspartierna för till
fället avslå från kravet på att Danmark i fredstid skall lägga upp 
förråd av kärnladdningar för robotbatterierna. Hur man kompromis
sar ifråga om övriga tvistefrågor iir i skrivande stund inte btnt. 

Vad som emellertid står utanför alla kompromissbes lut är förstärk
ningen och uppbyggnaden av f lottan. Danmarks utrikesminister J ens 
Otto Krag och elen amerikanske ambassadören V al Peterson under
tecknade elen 8 maj elt avtal om amerikanskt stöd vid modernise
ringen av elen danska flottan. Programmet omfattar c :a 30 fartyg 
--.. därav 23 egentliga örlogsfartyg - vilka alla skall byggas på 
danska varv uneler loppet av fem år till en sammanlagd kostnad av 
29Q miljoner danska kronor, varav USA betalar h ~[lften . 

Inom N A TO har man länge med oro sett hur den danska flottans 
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Bild 4. Minutläggare. Deplacement: l 800 ton. Längd: 75 m. Bredd · 12,5 lll. 

Hk: 4 000 m. Fart: 16,5 knop. 

effektivitet sjunkit och det nu beslutade nybyggnadsprogrammet är 
utan tvekan välbehövligt. Förutom fyra korvetter av Bellonak!ass, 
vilka byggts i Italien, och tre ubåtar av danskarnas egen konstruktion 
samt några brittiska och amerikanska surplus-fartyg har elen danska 
flottan inte fått några nämnvärda tillskott seelan andra världskrigets 
slut. Det var därför föga troligt att Danmark med enbart egna resur
ser skulle mäkta höja sig ur förfallet och återuppliva elen för ;.JATO
försvaret oumbärliga flottan. USA drog därför konsekvenserna härav 
och gav landet en injektion i dollars för att som ambassadör Val Pe
terson uttryckte saken vid avtalets unelertecknande "ge nytt liv itt Dan
marks stolta traditioner som sjöfarande nation och medverka till be
varandet av freden". 

I sambandmed firandet av försvarets dag i mitten av juni offent
liggjorcles nybyggnadsprogrammets detaljer, bl a i en liten broschyr, 
varifrån även illustrationerna till denna artikel är hämtade. Program
met omfattar bl a två s k patrulljagare på 1700 ton, en ubåt på 
550/600 ton, sex motortorpedbåtar på i15 ton, två minutbggare på 
1800 ton, åtta bevakningsfartyg på 150 ton, fyra minsvepare uta!; 
närmare angivna data, två fiskeriinspektionsfartyg på 1150 ton, tva 
grönlandskuttrar på 175 ton och seglande övningsfartyg på 32 ton· 
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-.Järmare data om fartygen återfinns i oktobernumret av denna tid
. krift uneler "Notiser från när och fjärran". 
s Fartygen verkar vara speciellt avpassade efter aktuellt operations
område i och i närheten av de danska farvattnen. Enligt broschyren 
skall den danska flottan efter genomfört utbyggnadsprogram om
fatta sammanlagt 100 fartyg om c :a 45000 ton. 

Med denna omfattande vapenhjälp återfår danska flottan något 
av sin forna betydelse. Det är glädjande att se elen uppvärdering av 
[lottans roll i totalförsvaret, varom den nu beslutade utbyggnaden 
bär vittne. 
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litteratur 

SE X GENE RATIONER SKEPPSBYGGAR E. 

Slä kten Sh el do ns his t ori a. 

Från år 1659 till år 1864 har det ständigt med undantag för ~>t 
l o ·ta b t d 1 1·· b · · · t llat· 
' r e Y e se osa av rott funntts en ell er fle r a medlemmar a v sl .. J· ' 

Sheldon i den svenska flottans tjänst, företrädesvis på skeppsbyo·~a 'ten 
linjen. · ,.,, nacts. 

Francis Sheldon hette den förste . Han kallades t 'll s · 
1 venge a v konung 

Karl X Gustaf år 1659, då denne önskade, att svenska flotta n skulle 

övergå till det engelska skeppsbyggnadssättet i s t ä llet för de t av oss 

hittill~ tillämpade holländska. På rekommendation av Cromwell an~Uilldes 

~~anct s_ Sheldon _och dennes underbyggmästare Robert Turner. Under 

tJanstgonng 1 Goteborg, Stockholm och Riga byggde Francis Sheldo 

bl. a. skeppen Riksäpp let och Kronan, berättar G Holmberg i en intres~ 
sant uppsats i Sjöhistorik Årsbok 1957-58 (särtryck finnes). 

Den förste skevpsbyggmästaren vid det nyanlagda varvet i Karlskrona 

blev den tidigare nämnde Turner, och då denne år 1686 avled, erterträd

des han av F'rancis John Sheldon, son till Francis, vilken efter samar

betssvårigheter definitivt tagit avsked ur svensk tjänst år 1683. Francis 

John Sheldon byggde bl. a. ett mycket lovprisat fartyg, 80-kanonersskep

pet Victoria (1690) men avled två år senare, endast 32 år gammal. 

Gamle 'Francis efterlämnade flera söner, och den andre av dessa, Charles 

Sheldon, blev endast 27 år gammal sin brors efterträdare som chefs

byggmästare vid örlogsvarvet i Karlskrona och kvarstod i denna ])efatt· 

ning ända till sin död år 1739. Under hektiska krigstider byggde han 56 

krigsfartyg, varav 17 linjeskepp och 18 fregatter. 15 fartyg hyggeles 

efter hans ritningar vid andra varv, och han va r även initiativtagare och 

byggmästare till den gamla torrdockan i Karlskrona, fullbordad :\r 1724 

och den första i sitt slag i värld en. 

Charles Sheldon hade 19 barn av vilka endast fem , därav tva söner 

överlevde fadern. Fyra söner ägnad e sig åt skeppsbyggnad. Jakoh Slteldon 

förestod bl. a. i Västervik byggandet av fregatten Jarramas, pil, sin tid 

flottans basta seglare. Han avled 1726, 30 å r gammal. Hans bror Chnrles 

började också som skeppsbyggare men övergick sedan till sjöofficers:vrMt 

och dog några månader före sin far år 1739. Franz arbetade ocksa till en 

början vid skeppsvarvet men lämnade tjänsten efter slitningar m ed över· 

ordnade. Det framgår, att han arbetat i Ostindien som byggmästare och 

kartritare; han avled i Batavia pä Java år 1747. 
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Gilbert , fö dd 1710 och Charles femtonde bar n, blev faderns efterträ , 

re eft er e n gedi gen pr a k tisk och teoretisk u tbildning såväl inom som 

~~0111 landet. Redan i samba nd n1.ed a tt h a n tillträdde befattningen som 

skepps- sena r e överbyggmästare i Karlskrona invaldes Gilbert Sheldon 

50111 en av de första medlemmarna av Kungl. Vetenskapsakademien vid 

dess grundande år 1739. Förutsättningar na för hans arbet sinsats var alltså 

]ysande, men arbetsförh å llandena miserabla: Penningbr ist efter Karl XII:s 

]trig, en förfa ll en flotta, enerverande kiv mellan f rihetstidens partier. 

Gilbert Sh eldon u tförde sammanlagt 245 fartygsreparationer i docka men 

)Jade betydligt färre t ill fällen att v isa sin skicklighet som uykonstruk

tör. Att denna var stor visar skeppen Sofia Mag dal en a och P ri ns Gustaf , 

]{anske sin tids yppersta och mest välseglant.le i den svenska flottan. I 

övrigt lät Gil bert Sheldon utbygga och förbättra varvet såsom Wasask,iu

Jet. De senare åren av hans liv förbittrades av personella konflikter i 

tjänst e n. Han t illbakasattes personligen vid ett flertal tillfällen och såg 

slutligen även sina skeppsbyggnadsideer förlora kampen mot det moder

nare t änkande, som representerades av Chapman. 

Gilberts son Carl förbigicks vid en viktig utnämning på varvet och 

avled två år senare endast 37 år gammal. Dennes son Gilbert tjänstgjorde 

under flera år i Karlskrona och upptogs i rullorna fram till 1790 som 

kvarter sman; han lär ha avlidit år 1795 på hemresa från Afrika. 

Det blev i stället Carls yngre bror F r ancis, som fortsatte släkttra

ditionerna vid varvet i Karlskrona, där han vid 40 års ålder satt på fa

derns och farfaderns gamla plats efter träget arbete, gedigna studier, 

talrika utlandsresor och intressanta kommenderingar. 1798 omorganisera

dEs k onstruktionsstaten och följande år blev Francis Sheldon befordrad 

til\ överstelöjtnant vid denna stat. Han beordrades därefter till Stockholm 

fä ;· att biträda konstruktionss tatens sekundchef vid organisationen av det 

centra la kontoret, där han själv år 1814 blev sekundchef och titulärbe

ford r ad till överste. Strax före sin död 1817 adlades han med namnet af 

Sheldon men hann e j introduceras. 

Fem te generationen Sheldon i flottans tjänst representeras av Gustaf 

Sheldon, son till Gilberts son Adolf Ulrik Sheldon, amiralitetskapten och 

seder mera överstelöjtnant. Vid hans dop var Gustaf III närvarande. Ännu 

ej 11 år gammal fick denne unge Sheldon underkonstruktörsarvode och 

åtnjö t priva t undervisning i Karlskrona jämte praktik på varvet. Han 

avancerade så småningom till major vid flottornas konstruktionsstat och 

deltog under af Bornemans departementschefstid i konstruktionsarbetet på 

bl. a. vår flottas sista linjeskepp Skandinavien och Stockholm samt bl. a. 

Också korvetterna Najaden och Ja rramas. Under Gustaf Sheldons sista år 

i tjän :~ började de första ångfartygen byggas . Han begärde inför en hQL

tande förflyttn ing till stockhalm tjänstledighet och strax därpå även av-
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sked redan vid 56 års ålder ; säkert kände sig denne genuine trä
segelfartygsbyggare främmande inför den nya utveckling som .· Ocl( 

' SJgnal 
rades i tiden och som kom att upplevas av hans båda söner Frans Ad e. 
och Charles Gilbert, båda under många år i tjänst som konstruk ti O)f 

e ll f
.. .. F onsaffi 

c rare e er varvs onnan. rans Adolf omkom genom drunkning år 
18 

· 

medan Charles Gilbert slutade sin tjänstgöring som kvartersn1a n v·d 52• 
· . " 1 Var. 

vet l Karlskrona den 31 a ugust1 ar 1864, varmed släkten Sheldons m ... 
200 "-·o- t"' . elan -an"'a Janst VId svenska flottan var avslutad Frans Adolf . . · s s1st 
arvmge avled 1921, medan ättlingar till Charles Gilbert lär ha emi . . a 

DIE DEUTSCH EN UBOOTE 1906-1945. 

av Boda Herzog 

J. F . Lehmanns Verlag, Miinchen 1959. 

gierat. 

A. E ri csson. 

önskan att färdas under vattnet är nästan lika gammal som sjöfart 
'"l Al d en SJa v . exan er den Store torde ha varit den första människa, som vistats 

u~der vattnet i en »farkost» (350 f. Kr.). Den första undervattensfärden 
gJordes 1642 av holländaren van Drebbel med en av honom själv konstrue
rad båt, som dock föll i glömska. Efterhand framväxte tanken att använda 
?ylika dolda förstörelseredskap i sjökriget. Amerikanaren Bushnell tog 
anyo upp dykbåtsiden och såg 1776 sina strävanden utlösas i det första 
genomförda ubåtsanfallet. Men först under nordamerikanska inbördeskri
get 1864 lyckades en ubåt sänka en korvett - och sig själv. Vid sekel· 
skiftet utvecklades dykbåten alltmera och vann efterhand insteg i de 
flesta mariner. Föga anade man då i huru hög grad denna nykomling 
skulle omdana hela sjökrigföringen. 

Den 5.9.14. sänkte kaptenlöjtnant Hersing med sin båt U 21 utanför 
Firth of Forth det första krigsfartyget, brittiska kryssaren Pathfinder. 
Två veckor senare vann en annan tysk ubåt U 9 under kaptenlöjtnant 
Weddigen en ännu större seger: tre brittiska pansarkryssare Aboukir, 
Hogue och Cressy föll tätt på varandra offer för hans torpeder. Det lömska, 
men ännu tekniskt ofulländade submarina vapnet tycktes bli ett fruktans· 
värt hot även mot de starkaste örlogsflottor. 

Den 20.10.14 stoppades brittiska ångaren Glitra utanför Stavanger av 
löjnant Feldkirchners U 17, förklarades för god pris och sänktes Därmed 
kom ubåten in i bilden som handelsförstörare och blev efterl~and det 
förnämsta vapnet i tonnagekriget. 

Från Pathfinders sänkning intill 14.8 .45, då amerikanska ubåten 'l'orsk 
utraderade två japanska fregatter, har ubåtar från alla flottor å alla haV 
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"rstört över 13 000 fartyg på över 36 miljoner ton, kalla siffror, som 
to visar havsvargarnas effektivitet. Från den minsta kustseglaren till den 
b:örsta örlogskolossen fick fartyg av alla klasser böja sig för ubåten. 
~et största krigsfartyg, nedlagt av ubåtstorp.eder, är japanska h~ngarfar
tyget Shinano, en bjässe på 62 000 ton, llkv1der~d 29.11.44_ soder om 
f{on shu av kommendörkapten Enright och hans ubat A_rchm·hsl:.· Alla.tl
ders fasansfullaste sänkningar skedde 30.1. och 16.4.45 1 sodra osterSJOn, 
där ångarna Wilhelm Gustloff och Goya, med flyktingar ombord, torpe
derades av ryska ubåtar, varvid över 5 000 resp. 6 830 personer omkom._ 

Dess2, uppgifter och flera därtill om ubåtskrig återfinnes i ovan rubnce
·ade bok om världens bästa ubåtsvapen, av författaren tillägnad ubåtsfol
~et under de bägge världskrigen och deras tappra motståndare från örlogs-

och h andelsflottorna. 
Under första världskriget 1914-18 sänkte tyska ubåtar 6 600 handels

fartyg på sammanlagt 12 700 000 brt, under senaste krig 2 882 fartyg på 
14 408 422 brt. Av ubåtsbesättningarna stupade långt mer än hälften, över 
5 000 man !fö ljde 178 ubåtar i djupet under första, över 30 000 man 756 
ubåtar under andra världskriget. Världens mest framgångsrika ubåt är U 35, 

80111 1915-18 under fyra chefer Kophamel, von Arnaulcl de la Periere, von 
Voigt och von Heimburg, förstörde 550 000 brt skeppstonnage. Den bästa 
under senaste krig U 48 (chefer Schultze, Rösing, Bleichrodt) kom upp 
till 310 000 brt. Historiens resultatrikaste ubåtsexpedition genomförde U 35 
i Med elhavet sensommaren 1916. Uneler denna knappt månadslånga resa 
kunde kaptenlöjtnant v. Arnauld de la Periere bokföra sänkningen av 54 

fartyg (29 ångare, 25 seglare) på 90 350 brt. Utan torpeder, granater och 
med bränsletankarna i det närmaste tomma återvände han till basen 
Cattaro. För denna ubåtschefs hand föll 445 000 brt offer, ett än idag gäl
land e »världsrekord». Kriegsmarines tonnage-kung, kaptenlöjtnant Kretsch
mer (U 23 och U 99) hann under sexton kampanjer likvidera 44 fartyg 
p2. 266 629 brt och en jagare, innan U 99 den 17.3.41 sänktes och Kretsch
mer r åkade i brittisk fångenskap. Bland världens framgångsrikaste ubåts
chefer är majoriteten tyskar, ett femtiotal av dessa har nått siffran 
100 000 brt och mer. Bäste amerikanaren - O'Kane/ ub Tang - har 25 
fartyg på 99 000 brt, bäste engelsmannen - Wanklyn/ ub Upholder - 13 
p2, 95 000 brt plus en jagare och två ubåtar å sitt konto. Observeras bör 
emellertid, att tyskarna hade långt flera villebråd att jaga än deras kol

legm· på motsatta sida11. 
P i', endast 234 sidor har Herzog lyckats skriva de tyska ubåtarnas histo

ria. Det dramatiska stoffet fran'lbäres med torr saklighet och tysk grund
lighet. Boken är mycket innehållsrik, den visar klart och tydligt huru sko
ningslöst grymt ubåtskriget var. Vilka fasor och lidanden, som. döljer sig 
bakom de kalla siffrorna, kan man blott ana . Det är inget hjälte-epos, 
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knappast heller rolig, men har mycket att ge den s . t 
f ö .. sjö! · · t 1 · t • om 111 ressera1 

' . cnge s liS oria, dess mål och medel. Alla tyska ubå tar der , . Sig-

nadsår, -varv, pnes tanda och delvis deras J-ri·"~· " t a R byg-g-. 
1 ' , ~!n(.u ser presenteras · 
let. Vad man saknar är en fullständig· fö ·t k . .. , l kort. 

D o·· . o 

1 ec mng over deras sintJ i ,, .. 
ess a uppb1fter star att finna i Gröners fört ... ff i' g a Ode. 

å d l 
1 a Iga verk om tyska fl 

s et 1ar kanske ansetts onödigt att .. ottan 

l l 
. .. upprepa dem har. Bokens 1 . 

l till antalet, ar förstklassiga v . · b " 1 . ' >lider 
· aJ Je u at 1ar fått sin bild jämt f" · 

rande text. Livet ombord och dramatiska episoder från krio·et he . o,nna. 

beaktats VId bild urvalet. Den som måhända tvivlat ,o b " t b a J <l\.·en 
tiv't t l , pa n a svapnets Pff 

I e , r e wmmenderas Herzorys bolc t' l! b .. . . · · ek. 
b I enaget s tudmm. 

P.O.E. 

DAGEN D 

av David Howarth. ForuillS fo"r·!a2: ''( 
~ ~· .r· ckholm 1969. 

Trettio män · 
. .. ur uen stora invasionens namnlösa härslmra träder 

~~ glo~lskan och berättar sina upplevelser i David Howarths bol- »fl J'ranJ 

- en allierade invas ion en i Normandie den 6 juni 1944 ~ a gen 

var med bland dem som land sattes fr·" . .. . . . .» e 1lesta 

i na t tmörh-et som .. . .. an SJOn I grynmgen eller från lu fte n 
' • overvann sm r adsia och de Il .. . .. 

som sloo·s och lJl o"dd - F . n a manna forv irringen. 
b e pa rannkes · ·d f"-

och civilisationen bestå Andra ·:· :.0·1 . or "at_t Europa skulle bli f ritt 

e ller vid fly ·f" b l . . tJanstbJOI de p a lllVasionsarmadans fa rt v o· 

g or anc en . VI har a lltför lätt att "l " d ... " 

som vi är så mycken tack skyldiga. b omma essa nam nl osa, 

Författar e ns m å l har varit att sJ-ildra d k' 
levelser vad de t" kt 1 

.. ' e ens I!da människorn as upp-
, c a n e, lur de kande det hur d 1 dl . 

fram de oJ·=· d d . . • e lan ade. Han VIll ha 
,.,n a eta!Jerna 1 det sto · .. lk" · 

h~ . 1 .. . · . c 
1 a va anda händelseförloppe t. Diirför 

~r lan upp s okt trettiO krigsdel tao·are britt . l .. . 
ner, fransmän och t ·l . . .. b eJ, cana densare, anwnka· 

_.. .. . . ys ear, miiJtarer av a lla grader och vapensla "' fiilt-

Piast, la kare, civ;lbefolkning - och lyssnat t ill d . b . .. "' 
men we. t! . .. c eJ as e::~ ttelser. »These 

. I e ler e», sager det engelska bokomslaget. Men detta kale 'closlw-

p!ska matenal sorterar och håller författaren i ett f t J ... tt 
resnit • t t t as grepp Hö a 

ace ro s de ta ljrikedom en ryer ]·J . k . . 
första tjuguf . t' o b en ' al • oncis bild av invasionens 

. yra . mnna r - fran avseglingen från England den 5 ·uni på 

em till dess att truppema fått fas t f . J 
f' 'b . ot l land den 6 på em. BaJ-oTU!Hlen. 
or e1 edelserna planen igån ... t t . . c '"' 

kapitel. ' ' ' gsa nmgen ges i ett koncenr.rerat inl ednings· 

Vi möter lufttruppsgeneral . 
tru f" ·b . . . en, som Irrar omkring i skogen utan trupp, 

PP or and, som blivit skilda från sitt befäl f . • .. 
ensam tar en tys !;: bunker . .. . . • _anJunka ren, som nastan 

f .
1
_ _ . . ' reseJVlOJtnanten med sm division landsättnings-

ar ,osteJ m ed amfibiestridsvao·nar av vilka h" lft o • 

"' a en gar till botten p g a 
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oldara befälsförhållanden, flygöversten med s itt bombförband mitt i den 

exempellösa » tr~1ngseln i luften», menige Meyers - skollärare i det civilfl. 

__ som nästan dukar under för skräcken tills h an minns att h an kom !1lit 

i ]and för att lägga ut en telefonkabel som andra är beroende av, i,ser· 

geanten på mintröskan som blivit skild från förbandet men obekymrad 

om kulregnet m etodiskt fullfölj er givna order, den tyske soldaten vVurster 

med sina tvivel och sin inre r evolt, den fä rgstarke fä ltprästen och munken 

från Manhattan fader Bruno, fänrike n vid Marinkåren som efter fruk

tansvärda upplevel ser vid landsti g ningen plötsligt f inner s ig vara chef 

för ett h elt com mandoför band. Intensivt spännande är skilctringen av den 

nattli ga landsättningen med glidplan vid bron över Caenkanalen. Som en 

blandning av mardröm och Mi.inchhausiad t er sig den brittisk e infa nteri

kaptenen Mabrys kilom eterlå nga va ndring på egen Iland lä ngs » Utah»-stran

dens d yner. Sjös triden där norska jagar en Svenner sän.k0s, dvärgubåtar· 

nas äventyrliga t jänstgöring som fyrskepp och de nattliga r ekognoscering

arna på förhand av de tilltänkta landstigningsr,tränderna är starkt dra

matiska inslag, liksom då en radarfarkost, avsedd att fylla en viktig 

uppgift, får en sladd i propellern i det kritiska ögonblicket. I den skar 

kande och ibland makabra skildringen lyser det ofta till av kärv humor -

många. groteska situationer uppstod i allt det oförutsedda som hände. 

Ett genomgående t ema är förvirringen och den enskildes känsla av över

givenhet, när det inte går efter ritningarna - men också hur dessa svå

righeter övervinns. Mången gång frågar man sig dock hur landstigningen 

kunde lyckas som helhet, när så mycket inte kla ffad e i detaljerna. 

Den som vill studera enskildheter i invasionens me tod er , taktik och 

tekni k har mycket att hämta - de tyska försvar sställningarna, strand

hindren, h inderröjningen, s trandformationerna, de brittiska pa nsrade in

genjörsfordonen och deras säregna uppgifter, amfib i estrid~vagnarna i s ina 

sege ldukshöl jen , utrustnin gen i a llmä nhet. Ett enda exempel: bojarna, 

som Yid hög vatten skulle utmä rka de r öjda genomfarterna för landstig

ningsfarkosterna var av plåt. Många sänk~es därför av kulspruteelden. 

Sedan visst e ma n inte om de kvarliggande utmä rkte styi·hords- eller 1Ja

borc1ssida n av r ä !lnan därför a tt man inte tänkt på aH 1' 1 ~tl a dem gröna 

r espektive röda! 
Det är en bra bok och en ärlig bok, som man ön skar många läsare, ett 

epos i miniatyr om trettio pliktuppfyilande mä!l ~:Jitt i det första invasions

dygnet s inferno. Ba lcom dem tycker man sig skymta a lla de a ndra - både 

de som överlevde och de som blev kvar på valplatsen. Författaren skriver 

sakligt , stramt, måttfullt u tan överord eller försköningar. Kanske för lorar 

han litet av sin stringens i ett par avsnit t om förh å llandena på hemma

fron ten i Frankrike. Men det ä r skönhetsfel , som inte förrycker helhets· 

intrycket. 
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. ~är finns scener i boken, som etsar sig in i ens minne M mfor bataljmålningen av den hotande l t t. f . . an kan stanna 
1 

. f"" .. m as I o en vtd »Omaha» det s agna. orblodda infanteriet, berövat sitt b .. ' llani]{. skydd av strandvallen i det ögonblick då d ef~ll, ]obeslutsamt trycka nde . . f e SJa v wrade led,., rna 1 gei r am ur leden och tar befälet E .. ., u gnt stj. · n av dem sa o· er· »D"' f" b sorters män llå den här stranden - . . .. b . ~v tnns ara. tv '• somllga ar red '·· d " kommer att dö om de stannar kvar Nu l o • • an '"o a och r esten ·· ·· · · s at VI oss ut ur det här hel oversattnmgen är sakkunnio-t utf"" ·d .. vetet.» 
F 

11 
b or av kowmendorkalJten c 1 H a ;:man och svenskan är mycket lättläst. - ar enri;;: 

NORGES SJöKRIG. Band V 
G.yldendal Norsk Förlag 1959_ 

Y . f'. 

Femte bandet av norska försvarets k . h. t . om den norska marinens verksamhet und:tg: los ~~~ska avdelnings a rbete mit. Författare är, liksom för .. .· r ribe 940- 45, har nu u tkom. Det fö. o d ovnga band, orlogskaptein E A Steen I egaen e bandet, som utkom 1958 b h . . norge intill dess motståndet u l .. ' e andlade stnderna i Nord-storbritannien. Det nu ut!· PP wbrde och verksamheten överflyttades till ,omna andet behandlar de k . reorganisation och verksamhet från st r b.· . n nors a mar mens flottans deltagande i kriget. o ntanmen och den norska h andels· 
Ma k c o n an orsta, att det inte var särdeles ut • enkelt att 11å främmand e mark an nagra egna resurser söka bygga u en l . . Genom stor förståelse frå l P~ I Y norsk mann från grunden. n enge sk stda och m k t började emellertid en nor k . yc e nors!;: envishet s manu snart växa fram. D serna var självfallet . k · e personella r esur-gans a magra men den no. k h här en god rekrytering·sba 

1 
' 

1 
s a andelsflottan var s o c l ganska snart k". d män med helt norsk besätt . . . ampa e norska örlogs-mng 1 de alltm·ade s ty ·l · skådeplatser ~ve k . 1 
wrna ·mom olika k rigs-. " n nors a knstarttllerister utbildade . -kommande hemkomst till N . . s med stlite lJa en 01 ge och dessa bemannad bl kustfort under en stor del 

1' .· .. e a ett engelskt av ntget Har var tb"ld · · norsk a kustartillerister e . d 
1 

... · u 
1 

mngen 1 Sverige av n go lJalp och flyo·Jede r d d l personal över till England . b s or es e ar av denna 
Norrmännen syns från början ha · · o o ning själva i egna utbt"ld . ~- - mststerat pa att fa ordna sin u tbild-mngs ager Dett k k · bästa resultatet men de 

1 1 
· a ans e mte alltid gav det ' nna 1e norska linje b"d "" ·· . norsk marin tämligen snabbt l . l rob sakert till att en nY sättningar lär clocl{ ha tåtmnde argamseras efter luiget. Vissa mot· upp s t mellan de åten·ä d d varande samt i Sverige tb"ld d . .. n an e och de hennn:t-u l a e nar man skull handlingslinje efter krige:t. ' e enas om en gemensaln 
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Liksom i övriga band inskränker sig skildringen till relaterande av tal{ta u tan några egentliga kommentarer, dessa får läsaren själv göra. vetta gör arbetet ganska tungläst och i vissa fa ll även osammanhängande. r.,i\{som tidigare band får man främst betrakta arbetet som. ett krigshistoriskt uppslagsverk. Verket är emellertid ett värdefullt bid rag till skild· ringen av andra världskriget ur marin synvinkel och som sådant alltid 
vällwmmet. 

J C Danckwardt. 

OM SOVJETRYSKA MARINOFFICERAREs LIV 

Bokens författare, en från Sovjetunionen till den fria världen flydel marinofficer, är en ung man (född 1927), som lärde känna livet utanför järnridån i samband med spionageresor i Medelhavet, som han genomförd e med falskt pass ombord på sovjetryska handelsfartyg . Hans uppgift var att undersöka hav och stränder, där i ett framtida krig den ryska flottan och särskilt Sovjetunionens ubåtsflotta kunde tänlms utveckla sin aktivitet. Den bolsjevikiska r egimen föll den unge marinofficeraren inte i smaken. Särskilt motbjudande var för honom sättet på vilket bolsjevikerna genomför dylika uppgifter och på varje punkt ignorerar de av dem själva 
erkända internationella bestämmelserna. I sin bok skildrar författaren enkelt och lättförståeligt sovjetiska ma-rinofficerares vardagsliv, deras ekonomiska läge, stänmingen och, om. man under fredstid får använda uttrycket, deras krigsmoral. Såsom överhuvudtaget i Sovjetunionen är klyftan mellan »överordnade» och »undero rdnade» mycket stor. Det är inte tal om något vänligt förhållande till elen menige matrosen. Väsentligt är dessutom inte enbart tjänstegraden och ämbetet, utan emellanåt t o m härstamningen: elen högre ämbetsmannens son håller sig på avstånd från kolchosbonclens. Det synes som om bolsjevikerna i vad avser klasskillnader försöker övertrumfa tsarismens ordningar. Ett drag är lika hos alla officerare: intresset för västerlandet. Denna nyfikenhet försöker man tillfredsställa genom Jäsande av utlä ndska specialutgåvor eller genom inköp av grammofonskivor med utländsk musik eller genom att lyssna på radiosändningar från elen fria världen. Därtill kom.mer upp gifter som samlats genom ryska turister som. vistats utmnlands, cliplomater och yrkesbröder. Uppgifterna är synnerligen primitiva och ofta ytliga. För övrigt erhåller anställda inom marinen som behärskar främmande språk ett särskilt lönetillägg; de prövas på nytt var je år beträffande sina lmnslmper. satellitstaternas språk betraktas 
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inte som främmande språk - fastän dessa stater ännu inte är 
Sovjetunionen . en deJ av 

Författaren talar mycket om lönerna (en marinlöjtnant erhåll . 
eJ Ol1J 

del baJ' t efter avslutad k rigsskola minst l 500 rubel) . I vissa distrikt t e-
längst i norr, erhåller anställda i marinen högre lön 0111 vistels '.. ex 
. . . . .. . " en over
stiger 30 dagar. For undvikande av saclana utgifter kommend era . 
d d .. f" .. ' 1 lllan 

em ar ·or ungefar 25 dagar i dessa distrikt. Därefter förflyttas de . 
platser, där den normala lönen gäller. Fast marinens löner 195G si· ttl! 
ned på ett kännbart sätt så förtjänar marinofficerare dock i färil a" Il 

1 
'al s 

. ," " . . " anle ti!] 
de andra mvanarna bra. De cta tvmgar dem pa grund av fruktan f" ... 

. .. . .. ot dvskEd 
(penswnema ar 1 basta fall endast 30- 40 % av lönen ) att 1 1 •. 
. · .. . .. . . Il c: >e lalJa 
sma anstallmngar, att trada m 1 partiet och blint följa överhetens f" . 

skrifter. Förhållandevis goda förtjänstmöjli abeter och den goda sta" Il . 
0 1 

e
. .. .. o I1lnge11 
l samballet - aven det är idag i Sovjetunionen av betydelse - ä1- 0 ... 1• . .. . c I B a \_en 
ttll varfor mannen skyddar regimen. Om dessa förhållanden oc!· .. · 1 .. "' . \.Sd. ran 
utova nagot mflytande vid ev krigstillstånd är enligt förfa ttaren en 
annan fråga . 

Bolsjevikernas marinofficerare har bekymmer som västerlandet inte el
l~r l~ara.delvis känner t ill. Hit hör a nskaffande av bränsle och hos tad 
for s1g SJalv och familjen. I Sovjetunionen, existerar ännu idag en bostads
brist som man i västern knappt kan föreställa sig. 

I boken finns det ytterligare saker som läsaren registrerar med in
tJ·esse. T ex det faktum att den tekniska intelligensen i Sovj etu nionen 
stiger pil bekostnad av den humanitära. Denna process underlättas av re
gimen medelst föreskrifter , som bl a påpekar, att man kan bli kandidc.t 
inom de humanitära vetenskapsgrenarna ifall disputationsskriften »med
för nytta för nationalekonomim>. Därpå beror också några specialveten
skapares såsom läkares förvånansvärda låga löner : de erhåller 60 0 ru bel 
i månadslön och en kvalificerad arbetare 8-900 rubel. Människor fin ns 
det gott om i Sovjetryssland och för den tvättäkte marxisten är maski
nen viktigare än människan. 

Oskar An gelus. 

STRID OCH TÄVLAN PÅ HAVEN 

H. Biärsjö: JE förlaget. Stockholm 1959 . 

sin föredömligt lapidariska inledning till H Biärsjös bok »Strid och 
tävlan på haven» säger amiral B Berthelsson bl a: »Mänsklighetens his to
ria formas av en kedja av händelser, stora och små, som var för sig leder 
utvecklingen framåt ... sjöfarten historia är talrik på sådan episoder .. . 

författaren har velat samla de största händelserna och bedrifterna i s jö· 
fartens och sjökrigens historia ... » 
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pet är ett djärvt företag att på 162 sidor giva en så vittomfattanue 
··versikt. Förlagsreklamens uppgift om att arbetet föregåtts av 20 års 
0 

r' nlitteraturstudier måste innebära att författaren läst ett oerhört 
~· . . .. . 

eket större antal skrifter än som redovisas 1 lltteraturforteckmngen. 
illY "l't'l 
1ed tanke på framförallt de inledande kapitlens rent allman ns ons m 
~akgrund fär man även förutsätta att härför mera speciellt lämpade käl
)01' utnyttj ats. lVIånga i det sammanhanget lämnade up pgifter ä ro av sådan 
art att en redovisning av dyliii: t Jzä llmaterial skulle h a varit värdefullt. 
pett2• gäller kanske speciellt kapitlet om den oövervinnerliga armadan, dar 
de dj upast liggande orsakerna t ill att expeditionen utrustades knappast 
kommer fram , där det borde ha framhållits som anmärkningsvärt a tt inte 
endast den högste brittiske befälhavaren utan många av hans underly· 
dando v oro goda katoliker (liksom goda engelsmän), vilket rimmar mindre 
väl med författarens påstående om ett »korståg» mot »kättarna på de 
britti sk2. öarna, detta avskum som bära h and på den katolska kyrkans 
tjänare, förbjuda den sanna tron och förfölja dess utövare», och där konung 
FiliP II av Spanien tituleras kejsare, en värdighet som han förgäves ef .. 

tersträvad e. 
Att Biärs jös s jöint resse främst koncentreras till 1900-talets örlogsfartyg 

och s jöstrider belyses bäst av att hälften av boken ägnas däråt och att 
hans skildringar nå sin topp i kapitlen om de båda världskrigens sjöslag. 
Visserligen tyngs de av hela s idor med datauppgifter , som med fördel 
kunde ha sammanförts i tabellbilagor, och ett alltför rikt blomsterspråk. 
Även i en populärvetenskaplig redogörelse stöter sådana uttryck som 
»motståndarna tar livtag som två schackspelare, vilka drar kniv för att 
avg·öra kampen» , »de för en dödlig envig av ödet utsedda motståndarna», 
det ovan citerade om 1500-talets engelsmän eller det alltför ofta förekom

mande omdömet om en strid eller ett anfall att det »saknar motstycke i 
sjö'krigshistorien», för att inte tala om att forna tiders sjöofficerare skulle 
anse den högsta formen för sjökrig vara att »med värjan i käften under 
sant nationellt hurrande, äntra fiendens reling», oavsett att varje hurrande, 
vare sig nationellt eiler internationellt, med en värja i käften endast 

kan bli ett hest vrål enlig vad r ec. empiriskt utrönt. 
Denna författarens svaghet för långt driven stilisering kommer ä ven 

till uttryck i kapitelrubrikerna. »Ödets åskslag» - en skildring av Tra
falgarkampanjen fram till slaget utan ett enda blixtnedslag. »Han kunde 
icke vika blott falla kunde han». - Kan dessa på Karl XII väl passande 

Ord verkligen stämma in på N el son, så som han skildrats i detta verket? 
»De galna hundarnas eskader» - en rubrik som visar att författaren trots 
att han i källförteckningen redovisat Frank Thiess' Tsushima, synes an
tingen ha missförstått eller också icke vågat förlita sig på denna Ehren· 
rettung av amiral Rosjtvjensky och hans eskader. 



784 

Som gammal Nelson-beundrare måste rec. reagera mot det alltfö r 
mariska och svårt pekoralistiska kapitlet om Englands store s.iöhj:~~~~
Den karaktäristik, som lämnas gör ett beklämmande intryck och enba ~
s lutklämmen diskvalificerar kapitlet» ... dj upt des illusionerad och a ndJi: t 
sett sökte h an nö<ihamn hos en skön och fascitt8rande äventyrerslin L ~t 
Ha1nilton.» 

l a~ Y 
Inför författarens stora beläsenh et, som bl a yttrar sig i citat, solll 

man möter med ett igenkännande, finner man måhända även förkl tringen 
t.ill hans motvilja mot att framställa fakta utan den lilla r esenatior,cn 
»tord e», »synes», »det förefaller». Å andra sidan har hans i förlags n klamen 
omnämnda erfarenhet gjort att han vid avgivande av subjektiva m .llömen 
uttalar sig med så mycket större säkerhet. Dock borde han und •r sina 
stud ier ombord i handels- och örlogsfartyg ha observerat att trnts den 
ökade tekniska utve cklingen sjömannen fortfarande är sjöman och mte en
bart en »bleknosig vetenskapsman och tekniker». 

Boken är r ikt illustrerad och i illustrationerna visar författaren att 
han kanske i första hand sett på sitt arbete med tecknarens och malarens 
blick. Enligt försäasbladet äro samtliga illustrationer utförda .1v för
fattaren (gäller detta även porträttet av lord Nelson?), det stora fler
talet med verklig inlevelse även om man i många kan spåra d<'n för
laga han haft i form av fotografier eller skisser. 

Med tanke på det oerhört on1.fattancle ämnet skulle egentligen varj e lm
pitel vara förtjänt av sin r ecension. Havets hi storia genom tiderna är 
världshistoria, att komprimera den i en enda volym ställer oerhörda krav 
på författaren, kanske är det lättare att göra det på en sida. Den före
liggande bokens för etal har dock på ett eminent sätt gjort e1• sådan 
sammanfattning. 

J E Ot ow. 
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Notiser från nar och fjärran 
Sammanställda vid Marinens pressdetalj. 

FöRENTA STATERNA. 
Hang a rfartyg. 

l "lt t"ll oll.l'a firmor för upphuggning. Åtta hangarfartyg 1ar sa s 1 ' 

Marine News. Oktober 1959 . 

Leyte. som fått namn efter slaget, har för troligen s~sta __ gånge~ av
rustats. När befälstecknet nedhalades, var hon dc•. äldsta 1 tJanst var ande 

. fartyget och hade varit rustat praktiskt taget oavbrutet sedan hangar . . . t·· .. 
f 1945 Enelast moderniseringa r ocn rcparrrtwn efter en s orre jung ruresan · · . ' . . 

explosion ombord har utgjort avbrott 1 exped1twnen. 
All Hands. September 1959. 

Slags kepp. 
Colorado, Maryland, vVest Wirginia och Tennesee är under nedskrotning. 

Marine News. Oktober 1959. 

Kryssare. 
Tuscaloosa har anlänt till Baltimore för nedskrotning. 

Marine New,s. Oktober 1959. 

Providence kommer efter sin siladeclown-tur att ingå i Stillahavsflottan. 

Our Navy. September 1959. 

Jagare. 
· bl --· s· tts n1ecl llelikor)terlancl-H azelwood har moderniserats ocn a ror ·e 

ningsplats. 
Marine New1s. Oktober 1959. 

E n utveckling, som ökar Juftvärnsroboten 'rerriers prestanda m_ed 100 %, 
kommer att installeras på ett antal örlogsfartyg bl a tre hangarfartyg, tre 
kryssare och nitton fregattet·, av vilka den första, USS Dewey, kommer 
att vara klar i mitten av 1959. 

us Naval Institute P roceedings. September 1959. 

r och med att ytterligare fem ubåtsjagare har kontrakterats (tre 
N"ew York Shipbuildning Corp och två vid Avondale Marine Ways) 
DSN f n 18 sådana fartyg under byggnad. De ]j lir c: a 140 m långa 

vid 
har 
och 
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15 m breda samt bevapnade med långskjutande antiubåtsvapen och 
var 

dera två 12,5 cm kanoner. · 

US Naval Institute Proceedings. 'September 1959_ 

»Mark 112, Torpeda Fire Contra! Syst em» är ett torpedeldledni ng~instru. 

ment, som skall installeras på ubåten George Washington. Förutom a 
det bestämmer målfaktorerna, omtalar instrumentet även när ubåten btt e. 
finner sig på läge för skott. Operatörens enda uppgift är att avfna tar. 
p ederna. 

US Naval Institute Proceedings _ September 1959. 

Installation av elektronhjärnor i atomubåtarn.'l möj liggör, att man 1964 
kan reducera besättningen från 100 till 12 raan. 

US Naval Institute I>roceedings, September 1959. 

Under innevarande budgetår kommer 24 fartyg (inklusive tre robot
bestyckade ubåtar) att hissa befälstecken, därav 17 för första oano-en 
Under samma tid kommer 11 fartyg (G från stillahavsflottan ocll"'5 ;rå~ 
Atlantflottan) att avrusta för upphuggning. 

Our Navy. Augusti 1959. 

STORBRI TANNIEN. 
Kryssare. 

Lian avgår juni 1960 för två års expedition i Home Fleet och Me· 
delhavsflottan. 

Marine News. Oktober 1959. 

New Foundland skall ingå för skrotning. 

Marine News. Oktober 1959. 
Fregatter. 

Fyra fregatter (Brecon , Carnavan Bay, Co wdrey och Stevenstone) har 
ingått till olika varv för skrotning. 

Marine News. Oktober 1959. 

Den fjärde fregatten av Tribalklass kölsträcktes den 7 september i 
Portsmouth. Hon kommer i likhet med övriga att bära två 10,5 cm lca· 
noner, torpedtuber, antiubåtsvapen och h elikopterlandningsplats. 

Niarine News. Oktober 1959. 
Ubåtar. 

En ny ubåtsskvadron, den tionde, kanuner att bildas i slutet av 1959 
och baseras i Singapore. Den första ubåten, Tactican, befinner sig redan 

787 

1L plats och den andra, Teredo , anländer till Singapore i november. 
iterstående båtar följer under 1960. 

Marine NmV's. Oktober 1959. 

»Brittiska flottans stolthet» är enligt den amerikanske skribenten Han
son Baldwin en ny tredimensionell luftspaningsr ::,dar med typbeteckningen 
gg4 och installerad på HMS Victorous. Den r;er E.n, jämfört med tidigare, 
synnerligen klar bild av luftläget och har väckt vederbörlig uppmärksam

bet i USA. 
US Naval Institute ·Proceedings. September '1959. 

FRANKRIKE. 
Ha ngarfartyg. 

Clemanceau förmodas påbörja provturer november. 

Marine News . Oktober 19 59. 

SOVJETUNIONEN. 
Chrustjev fastslog den 21 september, att ryska flottan håller på att 

skrota 90 % av sitt kryssarbestånd av den anledningen att fartygstypen 
är alltför dyr och har för liten :tnvändbarhet. »Ryska flottan koncentrerar 
sig på ubåtar, torpedbåtar, minsvepare och bevakningsbåtar». 

Marine New:s. Oktober 1959. 

VÄST-TYSKLAND. 
Ur en artikel av viceamiral Friedrich R u ge: 
- - - Beroende på historiska skäl och som ett resultat av dess mili

tär-geografisim läge, är den svenska flottan lite annorlunda sanm1an
satt. - - - De tre kryssarna 'kan knappast användas i östersjön; de 
kan emellertid komma till användning i konvojtjänst från Sverige till 
Kattegatt, i synnerhet om de utrustas med ra:~eter. Dessutom har Sverige 
17 jagare, 28 ubåtar (plus sex under byggnad), 24 fregatter och patrull· 
båtar , 58 minsvepare och - av stor betydelse i Östersjön - 30 eller 
fle r snabba motortorpedbåtar. Tillsammans med ett starkt kustartilleriför
svar och flygvapen, en bra arme och civilförsvar är detta en styrka som 
är i stånd att försvara Sveriges neutralitet och ställa till besvär för en 
starkare angripare. Värt att nämnas är att bergrumsanläggningar har upp
rättats i berget för flertalet av fartygen , så att ett överraskande anfall, 
även om det skulle ske med atomvapen, inte skulle förstöra fartygen. Det 
är också anmärkningsvärt att Sverige, ofta kallat en välfärdstat, har ett 
lllYcket stort rustningsprogram och en vilja att försvara sig . 

US Naval Institute (Proceedings. September '1959 . 
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FINLAND. 

Ny kommendör för försvarsmakten. 

Kommendören för försvarsmakten , gene ralen av infanteriet K A Heis. 
kanen har 11å grund av uppnådd 11ensionsålder beviljats avsked f r o 111 den 28 oktober 1959. Till hans efterträdare har Republikens President 
utnämnt infanteriinsp ektören , generallöjtnant Jaaklco Sakari Simelius. 
General Simelius är född år 1900. 

Uusi Suomi den 24 oktober 1~ 59. 
Försäljningar. 

Sjöstridskrafternas stab har till försäljning som skrot utann onserat 
den sista av de fem finska ubåtarna, Vesiklc1 (se TiS november l% 7). 
Samtidigt infordras anbud på minsve11aren Katan11ää (ex BYMS 2047), en 
pråm, m n1. 

Hufvudstadsbladet den 24 oktober 1959. 

Nyanskaffningar till sjöbevakningsväsendet. 

För att förnya sjöbevakningens under kriget hårt nedslitna fartygs
bestånd uppgjordes 1953 en flerärsplan som förutsatte byggandet av bl a 
10 kustbevakningsfartyg (Koskelo-klassen, ersätter de gamla VMV-bittar
Ba), och tre havsbevalmingsfartyg. Hittills har färdigställts 7 kustbevak
ningsfartyg och ett sädant kanuner att levereras vären 1960. Av de större 
havsbevakningsfart ygen har ett levererats (Uisko, 370 t , s jösatt 23 decem· 
ber 1958). I budgetförslage t för å r 1960 äskas nu anslag för päbörjande 
av byggandet av ytterligar e ett havsbevakningsfartyg och två kushevak
ningsfaryg_ 

Uusi Suomi den 15 sepiember 1959. 

Finland har av Sovjetunionen kö pt ett mindre parti krigsmateriel i vill{et 
förutom pansarvagnar och e t~ fl ygplan ingår ett antal marindieselmotorer, 
som kommer att inmonteras i de snabba patrullbåtar som s jöbevakningen 
ämnar beställa. 

Uusi Suomi den 30 augusti 19G9. 




