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Ett nytt eldledningsspeL 

Av Kapten L. KULLE. 

I en föregående artikel har ett nytt eldledningsspel av 
grafisk karaktär blivit presenterat och i stora drag beskri
vet. F ör att skilj a detta spel från eldledningsspel av gängse 
typ har det benänmts artilleristridsspeL Anledningen till att 
just denna benämning blivit vald är, att spelet kan åskådlig
göra inte blott eldens ledande utan även den artilleritaktiska 
verksamheten under en strid. 

Spelet kan bedrivas antingen som »direkt spel» eller som 
»retroaktivt spel». En närmare beskrivning över den direkta 
formen avslutade den föregående artikeln. 

Nedanstående framställning utgör en direkt fortsättning 
av denna artikel. 

Retroaktivt spel. 

Som tidigare antytts lämpar sig artilleristridsspelet mycket 
väl för ett retroaktivt studium av en artilleristrid, som en
dast i stora drag spelats under ett taktiskt speL Förutsätt
ningarna härför äro dock dels att den taktiska situationen 
icke varit alltför komplicerad med ett flertal samtidigt skju
tande fartyg, dels att spelet noggrant plottats . 
. Under uppehå llet mellan det taktiska spelet och artilleri
stridsspelet överföras vissa för artilleristriden betydelsefulla 
värden från plottet till målbord en. Dessa värden äro: 

tidpunkter för eldöppning, 
» » eld upphör, 
» » och storleken av skjut- och eldgirar, 
» » passage av vissa avståndsgränser, 

m ålvinklar och sidvinklar, 
de skjutande fartygens salvtakt. 
Vidare måste bestämmelserna för träffbedömning komp

letteras och justeras med hänsyn till de stridande fartygens 
eld- och motståndskraft. 

Eftersom d et retroaktiva spelet i betydligt högre grad än 
det direkta är bundet vid vissa förutsättningar, blir dc spe
landes handlingsfrihet mycket mera begränsad under det
samma. Detta är dock ett påstående av variabel innebörd, 
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hel t beroende på hur. pass detalj.erat det taktiska spelet fö tts 
Sålunda kan man v1d det taktiska spelet ena gangen låt · 
an~lra gången .icke låta ~artygschefer!1a nä~·m:u:~ ange d~ 
skJut- o~h eldgi_~·ar de utfo~· a. ~ed. ett 1 detalJ t~tforl tak tiskt 
spel fölJer betraffande ar l1llenstndsspelet att fart ygschefer. 
nas verksamhet bortfaller, att förberedelserna bli omfa ttan. 
de och speltekniken blir enkel. 

Den verksamhet, som. under ett dylikt artill.eri slridsspej 
bedrives utan inskränkningar eller ändringar 1 jämföre lse 
med det direkta spelet, blir 

eldledarens eldreglering, 
nedslagsmarkeringen, 
bild visningen, 
träffbedömningen och 
haverimarkeringen 

medan däremot 
girmarkerin,gen, 
sid- och målvinkelmarkeringen samt 
avståndsmarkeringen 

icke behöver utföras uneler det pågående spelet utan i stä llet 
liksom salvtaktsmarkeringen ingår i förberedelsern a . 

Det retroaktiva spelet kan bedrivas antingen enkel- eller 
dubbelsidigt och vilket alternativ som skall utföras, be roL· 
helt på hur det taktiska spelet förlöpt. Vanligen tord e dock 
detta omfatta något slag av artilleriduell, vilket då medför 
ett dubbelsidigt artilleristridsspeL 

Spelutförande. 
När de förberedande markeringarna äro utsatta och öv

ningsledaren lämnat sina direktiv be lriiffande dag~:l~ t , 
el v s första salvans läge i längel och sida, kan spel et ho rp, 
varvid båda borden startas samtidigt. Vidare observcrns. alt 
eldledarna äger att beordra »salva» endast under dc tLder 
respektive fartyg under taktiska spelet verkligen fi nge rat 
eldgivning. Dessa tider återfinnas på målborelen i fo rm av 
salvtaktsmarkering. Som följd härav kommer dc båda e.lcl
ledarna vanligen 'ej att påbörja och avsluta sin e1dgiy ntng 
samtidigt. . . 

Som nyss nämnts utföres eldreglering, nedslagsmarke n ng, 
bildvisning, träffbedömning och haverimarkering p å snnnna 
sätt som vid direkt spel. 

Eldsamling. 
Elclsamliug kan spelas bå de vid direkt och re troaktiY~ sp~~ 

och oavsett om spelet föres enkel- eller dubbelsidig t. l'Jlel 

643 

oJ11 organisationen vid dubbelsidigt spel med fullständig 
!1dsamling bli~· ga1_1ska komplicerad torde denna variant en-
dast h a te01:ctlskt :ntresse. . o • 

I en spec1alvers10n kan dock eldsamlmg spelas bade v1cl 
enkel- och dubbebidigt spel utan att funktionärernas ökade 
~rbetsb claslning behöver leda till övcrnnsträngni!1g. Denna 
~ersion går ut på att eldsamlingen endast fingeras. I själva 
verket är det blott en eldleclm·e som beskj u ter målet i fråga. 
Genom att då och då visa extra bildet· som icke samman
hänga med den spelande eldledarens eldgivning, ];:an bild
visaren ge eldledaren ett intryck att eldsamling pågår. Där
vid m åste bildvisaren vara noga med ait endast varsko »ned
slag» i samband med att dc »äkta» bilcler.na visas .. 

Vid närmare eftertanke torde nu besknvna verswn kunna 
accepteras som den enda erforderliga för övning av eldsam
ling eftersom den egentliga svårigheten yid eldsamling just 
drabbar eldledaren, då han skall skilj a egna nedslag från 
andras. 

För fullständighetens skull lämnas emellertid nedan en 
principredogörelse för organisalian m m vid fullständig eld
samling vid dels enkel-, dels dubbelsidigt spel. Eftersom 
den utökning som föranledes av eldsamlingen är densamma 
vid både direkt och retroaktivt spel göres redogörelsen ge
mensam för dessa båda former. Redogörelsen bygger på elen 
förutsättningen att de båda eldsamlande fartygen sikta må
let på samma avstånd och under samma målvinkel el v s 
att de skjutande fartygen ingår i samma förband. 

Enkelsidigt spel med eldsamling. 
Organisationen framgår av nedanstående skiss. 

~ 
~l -

Markör l 

f Markör 2 

l Övn Le 

l Bildv ll EL l 

l Bildv 3 l 
IBildv 21 l EL 2 

f FC målftg l 

Fig. 9. 
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Markör 1 och domare 1 sysselsätta sig med den eld s 
ledes av EL 1, 1nedan markör och domare 2 intresse;.a 0~11 
för elden ledd av EL 2. Slg 

N edslagsmarlcering. 

Båda eldledarnas nedslag markeras på samma bord Ine 
med olika färger. I övrigt gäller vad som tidigare sagts b~~ 
träffande nedslagsmarkering. 

salutaktens markering. 

Eftersom_ eldledare från två fartyg spela på samm a bord 
måste varje eldledare ha sin salvtaktsmarkering. Det ä~ 
nämligen inte alls säkert att de båda fartygen kunna preste
ra samma salvtakt. Även om. så skulle vara fallet är det dock 
lämpligt att fasförskjuta de båda eldledarnas eld. I-Ur lik
som vid nedslagsmarkeringen tilldelar man eldleelama oli
ka färger. Lämpligt är då att en och sannna eldledare har 
samma färg på både nedslaas- ooh salvtaktsmarkeringen. 

Girmarlcering. 

Eftersom tidigare förutsatts att de båda skjutande farty
gen sikta målet på samma avstånd och under samm a mål
vinkel kan girmarkeringen vid eldsamlingen utföras lika
dant som vid tidigare beskrivna spelformer. 

Samm.a gäller för 
Sid- och mälvinkelmarkering samt 
Avständsmarkering. 

Träffbedömning. 

Varje domare ägnar sig åt var sitt skjutande far lyg och 
dettas eld. Härvid är tänkbart att domarna måste ta h~insyn 
till att de båda fartygen skjuter med olika antal eldrör. 

Dubbelsidigt spel med eldsamling. 

Den taktiska situationen som lämpar sig bäst fö r rubrice~ 
rat spel och som dessutom kan vara intressant aU få belys 
är den som uppstår om två likvärda förband komm er i a~; 
tilleristrid och det ena tillämpar eldsamling och det nndr 
normal eldfördelning. Se omstående skiss. 

Al 

Bl 
F ig. 10. 

A2 
~ 
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Organisationen som framgår av n edanstående skiss kom
mer att kräva fyra FC och fyra EL, n1.en eftersom det en
dast är tre målfartyg behövs endast tre målbord. 

]- ---------------,------------
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~~~ordAl jBVBl! [~J 1 

~l~ 
l D B~ [BVB 2J l EL B) [ 
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~[Fe B il 

~~SBl 

Fig. 11. 
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Beträffande nedslagsmarkering 

gi rmarkering, 
sid- och målvinkelmarkering, 
salvtaktsmarkering, 
avståndsmarkering och 
träffbedömning 

gäller att kring målbord A 1 i princip tillämpa vad tidigare 
an_visa~s ~eträffand~ ~.ldsamling ":id. enkelsid~gt spel och att 
krmg ovnga bord hllampa vad hd1gare anvisats bel ri.iffa n
de dubbelsidigt spel utan cldsamling. 

Den verksamhet som S'kall utövas av FC A 2 kom met· en
dast att bestå i att välja sidvinkel enbart ur bestyckni ngs
synpunkt, d v s så att allt hans artilleri bär, samt atl ställa 
in den valda sidvinkeln på manöverskivan A 2. 

Provisoriskt spel. 

I brist på plottingbord kan spelet bedrivas på en svart 
tavla kompletterad med en enkel anordning, som k an ti ll
verkas av speldeltagarna själva enl igt nedanstående be
skrivning. 

Mitt över tavlan , som bör vara minst 3 m lång, spänns en 
horisontell koppar- eller pianotråd. Denna tråd bildar tids
axel och därmed vanligen även mållinje, varför sah·tak ts
markeringen utföres utefter densamma. 

På trå den upphänges en löpare bestående av en vertikal 
uu-linj al till vänster, en horisontell skjuttidslinjal i mi t l e; l 
och en vertikal framtidslinjal till höger. kvståndet mellan 
nu- och framtidslinjalernas ytterkanter mätt utefler skjut
ticlslinj alen göres så stort, att det lämpligen kan representera 
en genomsnittlig skjutticl. Som lämpligt värde härpå k an för; 
slagsvis väljas 20 sekunder. skjuttidslinjalens längd bör da 
vara 20 cm varav följer att 1 cm på tidsaxeln = 1 sele 

Om man vill, kan framtidslinjalens fästpunkt till skj ullids~ 
linjalen göras förskjutbar, varigenom möjlighet erhålles att 
variera skjutliden såväl under som mellan spelen. 

Till löparen fästes en uthalare, som sedan skäres gcno~Jl 
en ögla invid tidsaxelns högra ände. Genom att i lämpllg 
takt hala i uthalaren utnyttjar man löparen som klocka. 0J ll 
man därvid ej förskjuter löparen exakt 1 cm i sekuncleJl 

647 

eller m ed exakt likartad hastighet hela tiden spelar detta 
111jndr e roll. Det tidsintryck anordningen är avsedd att bi
bringa eldledaren blir tillräckligt illusoriskt ändå. 

r- ~. 

' r-

t _('l -17 r--- 5-

_,. 
--~ c._ 

l 
- l -

,- - { l 
l l i 

Fig. 12. 

På svarta tavlan utsättas sedan all tidigare omtalad mar
kering precis på samma sätt som på ett målbord. , 

Nedslagsmar k e ringarna u tri tas utmed framtidslinjalens 
högra kant i samma ögonblick eldledaren beordrar »salva». 
Bildvisaren rapporterar »klart» till eldledaren just som nu
linjalens vänstra kant passerat en klarlam.pa. Då samma 
linj alkant uppnått av FC utritad girbuckla skall bildvisaren 
till eldledaren rapportera »motgir» respektive »frångir». 
. För spelets drift forclr·as en särskild tidsmarkör, som halar 
l uthalaren. 

Har man tillgå ng till två svarta tavlor kan dubbelsidigt 
spel bedrivas medan man med en tavla få r nöja sig att spela 
enkelsidigt. 

Då domaren avkunnar »träff» och därpå följande haveri 
avses drabba eldkraften stryks beordrat antal »klarlampor» 
lned börj an av den lam. p a s'om står i omedelbar tur att pas
seras av nulinjalen. Medför träffen i stället att centralen 
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faller ur skall den sneda mållinjen påbörjas i den punkt d" 
framtidslinjalens högra kant skär tidsaxeln. Som moth·al' 
ring härf~r kan nämnas ~tt lä1Set fi_)r en salv~ a:.lossad om~~ 
delbart fore centralhavenet giVetvis skall hanforas till d" 
horisontella delen av mållinjen. ~ n 

Utveckling. 

::\Tu avslutad redogörelse gör ej anspråk på att slutgil tiat 
utformat spelet. Säkert är det mycket sonr kan förbä ttras, ul 
vecklas eller förenklas . Kommer spelet till fo.rtsatt an v~i n<l 
ning torde fantasifulla o.ch praktiska instruktionsoffi cerare 
inom ramen för spelet kunna få in ytterligare ett antal YC rk
lighetsbetonade spelobjekt. Förslagsvis tt1rde följande vara 
värt att ta upptill behandling och praktisk utformning. 

Rullning. 

Eldledaren bör av spelet vanps att ta hänsvn till rull
ningen. Salvor avlossade under olämplig del av "rullningspe
rioden bör av spelet underkastas en ononnalt stor salvsprid
ning och eventuellt även ett onormalt stor spridning inom 
salvan. Måhända kan elt dylilet resultat uppnås om m ttl li n
jen göres vågig med en våglängd så avpassad att avsbndet 
mellan »vändpunkterna» och kurvans skärningspunkter med 
tidsaxeln är lika med skjuttiden. En salva med da gfelet 
=noll avlossad i en vändpunkt kommer då att ligga täckan
de över mållinjen, medan däremot en likadan salva av
lossad under olämplig del av rullningsperioden visserli ge ll 
kommer att markeras täckande över tidsaxeln men ej över 
mållinjen, som just där gör en rullningsbuckla (jämför gir
buckla). 

Saluspridning. 

Ä ven om ingen rullning förekommer är elden vanligen 
underkastad en mindre salvspridning. Detta skulle k unr:a 
illustreras på i princip samma sätt som rullningen, varvi d 
dock vågornas amplituder bör göras små och varie ran de. 

Fel faktor. 

Allt emellanåt händer det att centralen arbetar m ed e r~ 
mer eller mindre felaktig a-faktor. För att spelet skall bh 
verklighets troget även i detta avseende bör mållinjen under 
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eJl el~er annan .per~od .. C~-1 min) u~Hl er spelet ritas med 
eil nundre lutnmg 1 forbaHande hll tidsaxeln. · 

f}dreglering i sida. 

I det beskrivna spelet kan eldreglering i sida endast ut
föras so.~11 ett provisorium. övningsledaren kan i1~ledni~1gs: 
vis bestamma, att 1. salvan (salvgruppen) skall llgga fel 1 

sida. Bildvisaren presenterar då en häremot svarande bild 
för eldledaren, smn gör en ungefärlig rättelse i sida, var
efter denna eldreglering anses klar. Vidare kan vissa skjut
och eldgirar berättiga markören att grovt ange, att elden 
ligger till höger eller vänster om mål, vm·efter eldledaren 
]Jar att beordra en sidrättelse, på vilken endast ställes det 
kravet, att den är i princip riklig. 

Måhända skulle det vara värdefullt om spelet kunde med
giva lika fullständig och exakt eldreglering i sida som i 
längd. 

Eldregleringen i sida kan åstadkommas med i princip 
samma materiel och metodik som den i längd. Troligtvis 
kan den även bedrivas på samm.a hord och samtidigt med 
denna. Alla markeringar samnianhängande med sidregle
ringen kunde utföras i särskild färg. Bordets nuvarande mi
nusriktning (nedåt) kunde samtidigt anses som höger och 
plusriktningen som vänster. För en markör stående vid bm
dets vänstra kortända skulle en dylik dimensionering te sig 
fullt naturlig. 

Bild visning. 

Även om det system för hildvisning, som hittills tillämp ~1ts 
har givit fullt godtagbart resultat, är det dock långt ifrån 
fulländat. Två utvecklingslinj er kan här antydas nämligen 
dels med bildband, dels Ined kikare med bildtillsats av den 
typ, som föreslagits av löjtnant J edeur-Palmgren i dennes 
hemarbete vid VOS 1953. Det sistnämnda alternativet skulle 
Vid spelets bedrivande ombord erbjuda eldledaren möjlig
h.et att uppehålla sig på ordinarie eldledningsplats, ett i sig 
SJälv verklighetstroget inslag. 

I sarnband med bildvisningen kan vidare framföras önske
lh.ålen att bildvisarens rapporter »klart» och »nedslag» er
sättas av en lampsignal respektive en summerton. 
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Vid ett eventuellt genomförand e av ovannämnda för ,
1 gäller e_mellertid att,. gå fra1_n n! ed fö~siktighet och mndö~1 ag 

Ingen fmess - om an aldng sa raffmerad - som inverl-~e. 
störande på spelverksamheten i övrigt får tillgripas. Bell~l' 
ett enk elt spel, som skänker god övning i ett fåtal stvcJ· te 
än ett komplicerat spel, som ger dålig övning i en mä1 1 gf~~ ~~ 
stycken. c 
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''Gruppe Zieb's" reträtt på Donau. 

En märklig flodoperation under det andra värld:;krigei. 

Av Jurg Meister; översatt och bearbetad av H, Er~GSTRöM. 

Den tysk-rumänsk.a frontens sammanbrott i Bessarabien 
sommaren 1944 och den därpå följande regimförändringen 
i Rumänien samt det rumänsk-sovjetiska vapenstillestån
det i anslutning härtill medförde, att sjökriget i Svarta ha
vet avslutades. Hamnen och varvsanläggningarna i Konstan
za hade blivit svårt skadade vid ett kraftigt amerikanskt 
flyganfall den 19 aug. 1944; härvid sänktes en tysk ubåt och 
ett antal mindre fartyg. 

Den äldste tyske sjöofficeren i Konstanza var en ingenjöl·
officer, konteramiralen P. W. Zieb. Han beordrade, att verk
tygsmaskiner skulle sändas till Konstanza från Galatz för 
att m an hjälpligt skulle kunna fortsätta varvsdriften, men 
redan n atten den 21-22 aug. kom en utrymningsorder från 
Marinegruppe Syd i Sofia. Denna ordee var ej särskilt klart 
avfattad. Framställningar om förtyd ligande kommo emel
lertid ej fram längre, enär förbindelserna voro brutna. I 
detta läge beslöt amiral Zieb att på eget ansvar anbefalla 
utrymning även av Galatz, Braila och Macin (se bif. kart
&kiss, bil. 1). Då järnvägstransporterna fungerade osäkert be
slöt han vidare att företaga evakueringen på Donau, trots att 
unclerättelser förelåg som sade, att ryssarna redan skulle 
ha nått Tulca. Enligt den order, som utfärdades, skulle alla 
fartyg, som kunde göras gångklara, samlas i Braila. Ett av 
de första fartyg, som skulle förfly ttas från Galatz till Braila, 
spärrbrytaren »Potemkin» (nr 194), gick på grund och ka
Pades seelermera jämte 45 ombord befintliga t~·ska arbetare 
av sovjettrupperna. 

Pärbandet sammandrages. 

Den 25 aug. 1944 lämnade »Gruppe Zieb» Braila m ed KT 
106 och 110, MFP 563 och fyra bogserbåtar, som bogserade 
fyra t ill verkstadsfartyg ombyggda pråmar, samt tre läktare. 
(Fartygsbeteckningarnas b etvdelse framgår av bil. 2.) Ge-
11om att lastningen hade pågått dag och natt hade mycket 
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Fig-. l. 

Fartyg-en vid Krupma nde d en 28 aug. 1944. 

materiel kunnat ombordtagas, bland annat några k ano ne r. 
MFP 5G3 var ombyggd till spånbrytare och framgi ck före 
huvudstyrkan, då man anlag, alt också nedre Donau Yorc 
kraftigt minerad. I själva verket påträffade MFP 56:1 hnrn 
lv :'\ minor på vägen till »Järnporten» . Amiral Zicb h ad t' id;:e 
ly<.:lza ts att i Braila uppdriva en Donaulots, men i en pap
pershandel hade man kunnat köpa en vanlig k a rln. över 
Donau utan vattendjup angivna! 

H edan den 26 aug. blcvo dc tyska fartygen bcskj nln a fr~tn 
stranden. Under färden uppför Donau påträffades s l ~in d1~t 
nya tyska fartyg, trupper och civilpersoner, som anslölo sig 
till förbandet. 

Först siktade man två tyska handelsfartyg vid str an den, 
vilka hade satt rumänsk flagga och bevakades av rumii n ~ka 
poster. Dessa fartyg togs genast med, likaså en straffba ta l.J011 

ur tyska armen. Vid Härsova låg MFP 16 och 17, fyra Sicb~l
färjor och några pionjärbåtar vid kajen. MFP 576 låg nJl. tt 
i floden; uppenbarligen hade den gått på gl·und efter s trid 
med rumänska batterier. Det tyska förbandet höll den ru
mänska hamnkommendanten i förvar ti ll dess de 107 t y sk ~1 
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fnoarna från dessa fartyg hade frig,i.vits . De sju tysk~ far-
1;g~n kund~ inte tas med då ~e all:;_ voro mer ell~r nundre 
}'adade. Daremot kom. man over /'J fat motorolJa och sed;n man sprängt den ~runds.t.?tta 1YIFP forts~ tte förban~lct 

sin färd. Nya fartyg slot alltJamt ~tll, och fr:u: .. Galatz bll
tötte några efterslän trare under fregattenkaplian Radloff, 
~ilka ända in i det sista hade lastat maskiner under rysk 
artillerield. 

Kort härefter träffade föl'bandct samman med den 7. tyska 
Jandstigningsflottiljcn, som dels hade ankrat sina .MFP p Et 
floden, dels förtöjt dem vid stranden. Här fick man den 
underrättelsen att det vore omöjligt atl fortsätta, emedan 
välmaskerade rumänska monitorer låge ovanför närmaste 
flo dkrök. Amiral Zieb lät nu sitt förband ankra och begav 
sig själv på sp~ning med _flodbc-yal~nings~åten G. 3024. De 
»rumänska momtorcrna» visade s1g 1 verkligheten vara tyska 
Sicbelfärjor med 1.800 man pionjärer under kapten Scbötcl. 

Nu n1.ötte man också den 1. tyska kustskyddsflottiljen un
der k orvettenkapitän \Volters; denna hade förgäves försökt 
passera Cernavoda och försökte nu att gå nedför Do.~1.au för 
att finna en utväg över Svarta havet. Hedan hade over ett 
hundra tyska fartyg samlats. situationen fö.~·eföll .dyster; ~t; 
sextiotal man ville t o m marschera lanelvagen tillbaka t1L 
av tvskarna besatt område. Disciplinen var dålig, fram.för 
allt ·därför att det fanns alltför mycket alkohol på en del 
fartyg. Amiral Zieb samlade alla .far tygs- och förban0s
chefer på flaooskeppet KT 110 och diskuterade med dem at
gärder för att dels å terställa disciplinen, dels genombryta 

. den befästa ställningen vid Cernavoda. Det heslöts att or~a
nisera förflyttningen så, att Cernavoda passerades nattetid, 
varioenom det skulle bli lättare för dc tyska riktarna atl 
hitt; dc fientliga pjäserna. Beträffande stridsformeringen 
bestäm des att KT 110 skulle vara ledare, följd av halva au
talet MFP, därefter handels- och verkstadsfartygen, samlli
ga Siebelfärjor, pionjärfartyg, resten av MFP och som slu
tare KT 106. Från 1. kustskyddsflottiljen skickades en gre
kisk lots över på flaggskeppet. Då denna .gav sina order .. på 
rumänsl;:.a språket måste en tysktalande ru.mämk.a cv.ersa=>tta 
den ett arranoemang som ofta var komplicerat 1 struL hu-

' b . 1 rnänerna hade redan lyckats taga bort all farlcdsutpnc e-
nin g. Amiral Zieb försökte att med omv~xl~_ncl~ öppna och 
chiffr erade radiomeddelanden komma 1 forbmdclsc med 
sina överordnade myndigheter men fick vare sig svar eller 
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order. Härigenom förlorade han orienteringen bet räff· 
det allmänna läget. ctnlle 
»Armadm~» sa~_te sig nu i r~relse. Det var här inte frå a 

om ett samovat orlogsfartygsforband. Kolonnen drog" . :sa 
t t 'll l" l 20 2 '· snan t~ 1. en ange a~ - 5 km. Detta omöjliggjorde n a tu-

hgtvis e1_1 samlad msats av de tillgä ngliga c:a 100 p jiisc r 1
.

med kald)l·ar mellan 20 och 75 mm. 11
'1 

Forceringen av Cernavoda-spärren. 

D~ __ man den 26 aug. nalkades Cernavoda gid:. lwnct ten
kapJtan \Volters fram för att spana. Han kunde se dc r 
mänska kanonbetjäningarna springa från sina förlä go 11 in u u~ 
till p j äscrn~. Så snayt n~mänerna. öppnat eld bör j a a~ ock~,~ 
dc~ tyska fartygsarllll enet att skJuta. Den förbittr ad e cld
st~·.Iden varade _i 2 1;2 timme, frå n kl 18-!8 till kl 2110. Dc ru
n~anska ~al_~enerna nedkämpades och staden Cern <lYoda 
g~c~c upp 1 rok, varvid omkring 6.000 rumänska solda ter orh 
c1v1la lan~ ha omkommit. På tysk sida förlorades 12 fartyg, 
och alla fartyg, som lyckades med genombrytningen, ha de 
skador och personalförluster. Dc flesta av de 10 skad ade 
tysk~ fartygen föllo i händerna på efterföljande rum iinska 
mon;torer, som t ex _vcl'kstad~~artygen »III» och »lY», h og
serbaten »Kreuzenstcm» och laldarcn >>16L1». Scx sänk tes av 
egen be& ä llning. 

Cernavoda hade, som nämnts, nedkämpats den 26 aug., och 
verkan av beskjutningen var såtillvida bestående att' b-ska 
eftcrs_länt ra_re kunde passera staden två dagar s~nare t!lan 
att bh besk.]utna. Ami ral Zieb var i tvivelsmål om han sku lle 
spr~n~_a ~~n stora donaubron vid Cernavoda el! er ej. P~1 en 
radwforfragan hos vederbörande högre myndicrhet fick han 
intet svar. Han inskränkte sig därför till att ta d~n rum~inska 
posteringen på bryggan uncle~· eld från KT llO:s 20 mm nkan. 
Han bedömde att bron alltjämt kunde utgöra en tillgång vid 
dc tyska truppernas å tertåg; om den s,präncrdes kun de de n 
därjä1~1t? spärra farvattnet för eventuellt efterfölj ande far
tyg. Hangenom kom den väldiga bron att bevaras i oskad Hl 
skick. 

Strax efter passagen av Cernavoda grundstötte KT 110 och 
kunde tagas loss först efter assi stans av e tt verkstadsfarty f\· 
Under tiden hade förbandet ankrat vid en ö nära hul aariskn 
stranden. Den 27 aug. kl 0500 förenade sig KT 110 m~d för
bandet. 
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\'isserligen hade det lyckats de tyska fartygen att genom
bryta den fientliga spärren vid Cernavocla, men de återståen
te fartygen och besättningarna befann sig likväl i en svår 

'- itua tion. För de talrika sårade fanns det ej tillräckligt av 
",are sig förbandsmaterial eller läkare; vissa fartyg saknade 
~111munition, och framför allt fattades dricksvatten, bröd och 
bränsle överallt. Ami r a l Zieb sände officerare till samtl iga 
t63 fartyg för att få Idarhet om tillgången på materiel och 
provi ant. Resullalet var ingalunda upplyftande. Styrkan räk
nad e 8.000 man med ytterligt små förråd. Läktare, lastade 
JllCd pilträ, halades längs vel'lzstadsfartygen och m ed motor
sågar sågade man upp pilstammarna för att få bränsle till 
pannorna. 

Ole medförda kanonerna monterades upp i stället för ha
vererade pjäser, och stupade soldater ersattes med manskap 
ur straffbataljonen. 

En blu/l lyckas. 
Förflyttningen fortsatte. På eftermiddagen togs förbandet 

under eld av ett rumänskt 15 cm batteri i betongtorn, som 
sköt både snabbt och väl. Man måste åter ankra i skydd av 
en ö vid bulgariska stranden. En officer sändes till Turtu
caja med uppdrag att finna en lots. Visserligen lyckades den
ne officer icke få tag i någon lots, men han fick tillfälle att 
loda upp den bulgat"iska donau-armen. Härav framgick att 
denna kunde passeras blott av MFP. Samtidigt sändes den 
sårade korvettenkapitän \Volters till det rumänska batteriet 
för att begära fri genomfart, vilket rumänerna emellertid ~w
böjde. Amiral Zieb beslöt nu att lå ta MFP starta före ljus
ningen d en 28 aug. och taga vägen genom den bulgariska 
donaukanalcn, och samtidigt löpa in med övriga fartyg i den 
något djup are rumänska flodarmen. När förbanelen kommit 
till öns nordända skulle de samtidigt öppna eld mot de ru
lllänska befästningarna undet· det att pionjärbataljonen 
skulle landstiga nedanför baltericrna föe att angripa dessa 
bakifrån . Under natten sändes ett öppet radiomeddelande, 
enligt vilken gen01nbrytningen skulle aviseras två t.imnwr fö
re starlen i svfte alt säkerställa bistånd av sluka-flva·el. Dctb 
llleddelande ·besvarades emellertid ej av någon ty~lz· myndig
~~~t men avlyssnades av rumänerna. Kl 0600 skulle farlygen 
latta. Vid denna tid hade farlygcn, som eldade pannorna 
1~ed ved, eme1lertid ännu ej fått upp trycket. Genom denna 
ford röjning kunde två rumänska officerare komma ombord 
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kl 0620 och överlämna ett förslag om att de tyska farly 
skul~_e passera de rmnän~ka s~~llning?rna uta!_l. alt nnvfi 1~~11 
ruman~kt farv~ttcn. Anural Z1~b maste avboJa de lta f~~ 
slag, ~la detta umeboar att samtliga f~rtyg u~?m MFP lllås ;~ 
kvarlamnas. Han papekade emellcrlHl, att aven tva lntnd. 
stukas komme att insättas mot rumänerna i händelse l :) 

fientlig motverkan. Kl 0715 satte sig det tyska förba 1 ~d c~': 
rörelse och pas~crade långsamt förbi de rumänska sUilln ina~ 
arna, som tydlHrt kunde iakttagas: 15 cm kanoner J'> -) c·"' .. ., . . ' ..... ,! lll 
granntkastare samt automatkanoner. Intet skott lossa(ks frå 
n ågondera s idan. Den redan landsatta pionjärbatal.io ne:: 
å_terk~llad es. Under tiden hade man också lyckats kl ara upp 
s1tuatwnen ombord på de tyska fartygen. De död a j o1 datles 
på sjömansmässigt sätt, dricksvatten togs ur Donau, dc 0111_ 
bordvarande kvinnorna !ördelades till sjukvårdsupvgifler. 
Bland dc bogserade pramarna funnos några som utom 
mandlar innehöll 2.000 ton russin. Härigenom. var proviant
behovet temporärt fyllt. Man konstaterade också, att la nk
fartyg med bensin och olja funnos med. Efter att ha p asserat 
d en 30 krn långa rumänska ställningen anlände fartygen till 
det bulgariska Hustchuk. Amiral Zicb gick i land och tele
fonerade till Sofia, och fick slutligen förhå llningsorder från 
Marinegruppkommando Syd. Amiral Frieke 1neddelade dock 
endast att förbandet skulle fortsätta uppför Donau och 
sätta i land de sårade i Svistov, där lasarettståg iordnings
ställts. l övrigt var marinegruppkommandot i full fä rd med 
att bryta upp för förflyttning till \Vien och hade blott r inga 
intresse för det Zieb'ska förbandets öde. 

Däremot visade sig elen bulgariska staelskommendanten 
mycket tillmötesgående, tillät komplettering av färskvatten, 
beordrade alla bagerier att genast baka bröd åt tyskarna 
och lät därjämte förstå, att han blott skulle :reagera mcr1 
en platonisk protest, om tyskarna toge hand om en k olp rålll 
i Rustchuk. 

De tyska fartygen satte åter igång och ankrade den 2i-l aug. 
1944 kl 0335 vid Svistov, där man genast påbörjade urskcpp· 
ningcn av de c:a 700 .svårt sårade. Kl 0800 kom det fö rs ta 
lasarettståget. När det lastades försökte några soldaler ur 
straffbataljonen alt komma med, vilket föranledde d en bul· 
garislw stadskommendanten till protest. Amiral Zicb tala~ 
de med ~e demoralioserade so.ldatc.~·na, som förklara<lc a\ 
det hela mtc hade nagon mcmng langre ur deras synp nnll 
- de stod ju uneler bestraffning. Då amiral Zieb ]ovac e 
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detta manskap att förstöra deras straffhandlingar om dc 
uppförd e sig väl, återvände alla ombord. 

För att förbättra d e disciplinära förh å llandena tog ami
ral Zicb upp frågan om inte samtliga handelsfartyg skulle 
j{unna sänkas; c lt renodlat militärt förband vore lättare alt 
leda. Den bulgariska stadskommendanten ville emellertid 
inte tillåta avtransport av 3 a 4.000 civilpersoner på järn
väg. Man måste därför avstå från att sänka handelsfarty
gen. I ställe t sänktes sexton småfartyg av ringa ~tridsvärd :) . 
\'id middagstid en lätlade det sålunda decimerade förband et 
och for tsa tte förfly ttningen. ~ågra besättningar passade på 
tillfället alt stanna i Svistov, lämna fartygen där och m ed
föl ja de tre lasarettstågen. 

Under eftermiddagens lopp passerade förbandet Turnu 
1\iagurelc, varvid det kom Lill lätla strider med rumänska 
batterier. Härvid stupade bl a esk aderintendcnten, som stod 
bredvid amiral Zicb. Också den 30 aug. upps tod å lcr lätt a 
strider med rumänerna, och på kvällen ankrade förbandet 
fö r att b ereda de uttröttade besättningarna vila efter sex 
dagars sh·ider. Efter en stund väcktes tyskarna 2.v rumänsk 
artillerield. Det rumänska batteriet förrådde (}ock sitt läge 
genom mynningsflammen och tystades snart av d c tyska 
pj äserna. 

Den 31 aug. kl 0500 lätlade förband et, och amiral Zieb 
anmälde till IMHDD1 l sin avsikt att följand e natt söka be
tvinga de fientliga ställningarna vid Calafat. De tyska far
tygen råka de på nytt u t för suoraclis.k eld. D.ärvid gick KT 
110 ånyo på grund men togs snabbt loss av en bogserare. 
Den starka strömmen gjorde att n11an fick avstå från att ta
ga med sex pråmar om 6- 800 ton. D~ssa sänktes utanför 
farleden. 

När förbandet passerade Vielin anslöt sig tre från kapten
löj tnant Grmvcrs grupp väntade AT-MFP:s och intog plats 
akter om KT 110. Ytterligare sex MFP grupperades för om 
KT 110, för att göm täten på det tyska förb andet så stark 
som mö j Ii g l. 

Passagen au Calafat-ställningen . 
Fram mot aftonen började den hårda striden m ed de ru

tnänska befästningarna vid Calafa t; den räckte till kl 1000 -------1 ) IMRDD = Inspektor·Minen-Räum·Dienst-Donau. IMRDD var' 1944 
den högsta militära myndigh eten på Donau, som således h ade även Donau
flott iljen sig underställd. 

47 
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Fig. 2. 

Färd uppför Donau den 20 aug. 1944. 

den 1 sept. 19+±. Redan kl 2100 fick KT 110 en svår lr~iff i 
pannrummet. Maskineriet föll ur, stor fara för utslrön~ 
l11.andc ånga uppstod, och fartyget gick på grund. Dc i)v~· J
ga tyska fartygen passerade flaggskeppet under fortsatt ~.t nd. 
Detta f ick dock den ena träffen efter den andra; bryg
gan slogs sönder, fartyget tog in vatten akterut och br<lllll 
förut. Efter varandra havererade 75 mm-, 37 mm-, kvadrup
pcl- 20 mm, och babords 20 mm pjäserna samt de h å kul
sprutorna. Dc kvinnliga medlemmarna av staben släckte eld 
med pytsar när pmn])arna inte längre fungerade. MFP-~01 
beordrades lägga till för att ta ombord kvinnorna och oY
riga »gäster», och även amiral Zicb gick över till detta fa r
fyg för att åter få ledningen av förbandet i sin hand. 
. MFP 201 fortsatte nu uppför floden och passerade mil.ngu 

brinnande och skadade tyska fartyg. Också på den . ru
mänska stranden rasade talrika eldsvådor, och artillCa" ldll-
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eJlen fortsatte utan upphålL Kl 2300 träffade amiral Zicb 
1,0 rvetlcnkapitän Stclter och h a ns åtta MFP och beordrade 
0enne att övertaga ledningen av förbandet för att samma 
Jlatt för a så många fartyg som möjligt till Prahovo. D e tre 
t\ T' s skulle emellertid sändas tillbaka till den skadade KT 
110. D essa tre stridsdugliga fartyg uppenbarade sig cmelle
tid aldrig. Ordern hade fö rm odligen ej nått dem. 

Med motorbåten SM 137 for amiral Zicb tillbaka till KT 
110, dit han kom slmx efter midna tt. Under hans bortovaro 
hade farty,get åter fått maskineriet i ordning och kunde med 
hj älp av bogserbåten »Gastein» göra c :a 3 J.;nops fart över 
()rund. För att påsl.;ynda förflyttningen begav sig amiral Zieb 
fin den i närheten varande bogscrb[J.tcn »Mainz» och bcOt·d
radc denna aU s~inka dc tre fartyg, som bogserades och 
komm a till KT 110, vi1ket också verkst i.illdes . Kl 0200 gick 
ami ral Zicb tillbaka till KT 110 med »Mainz>> och detache
rade »Gastein», vilken skulle fortsätta all bogsera ett fartyg 
som angivits ha en »mycket värdefull provianllas t». I Pra
hovo visade det sig sedermera, alt det var ett med bästa ru
mänska brännvin lastat farlyg, som förorsnkat så m ycket 
besvär . .. 

Nä r morgonen grydde den 1 sept. låg alltjämt f1 tskilliga. 
fartyg inom räckhåll för befästningarna, men även dessa 
kund~ slutligen m ed tillhjälp av två AT's föras förbi bunk:2l'
linjen. Den hårda nattstriden hade fullständigt upplöst för
band et; man hade inte längre någon 'pansarspets'. »Mainz», 
som bo11serade KT 110, hade fått flera svåra träffar i följd 
och sjö1~k. En MFP kolliderade med den sjunkande »Mainz», 
blev ocks~l träffad och sjönk. En annan MFP gick in i akter
skeppet på den nyssnämnda MFP men kom loss och kunde 
for tsätta. KT 110 beordrade nu MFP 534 till sig, och bägge 
fartygen fortsatte färden tillsammans. KT 110 var nu blott 
ett vrak . Kl 0956 hade en sista granat förstört rodret. 

Cirka 20 tyska fartvg förlorades vid Calafat. Kl 1053 ank
rade KT 110 och MFP 534 vid Prahovo nedanför »Jämpor
ten». Totalt flöt allljämt 172 tyska fartyg. Genombrottet vid 
Calafat hade !vekats men med svåra förluster. Visserligen 
hade man kort- efter eldöppningen kl 2000 kunnat tysta ett 
fi entlig torn genom träff i am1~unitionsförrådel; men från 
de andra batterierna var elden mycket häftig, <![l det ty·>ka 
förbandet med blott ett par knops fart kämpade sig framåt 
111ot den starka strömmen, och blott mörkret ri.i.ddadc det 
från total förintelse. I Prahovo1 en liten fisk arb:.', m·skeppa
des först de 1.600 sårade, som '"mås te förläggas i nwjsfälten 
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under bar himn~c~. Med hjälp o av dc båda åler~tåcnd c ve r]· 
stadsfar~ygct~ borJade man sa reparera de viktigaste sk ,_ 
d?_~·na p~ s ln~lsfa!·tyg.en, n:edan la~1ds~tta s~ldat_e~· och lä t~
l~~aser. -~mg? 1 sta_llnmg p~ de krm_ghggandc hoJdcrna ocf 
langs Jarnvagen hU Ncgotm. Samhallet och hamnen i p . \ 
h_ovo }mättades. för f,?rsvar __ och MFP säkrad~. sjöfronlcn, \~
ftenthga haltener Da rumanska stranden sokte slöra d \ 
tysk a verksamheten med eldöverfall. en 

Under kvöllen flög amiral Zieb med en »Slorch» till ., 
ncralfältmarskalk von \Veichs i Belgrad. Denne meddela~C
att »Järnporlen » var i r:v.~k hand -~15~n ~kull? tagas mc{lci~i 
c~t ko.~centrerat anfall for att moJllggora fortsalt förfh: lt
mng for Gruppe Zicb. För ändamålet sku!lc en slrid s<~rttpp 
un<~cr general Batzing på norra och en stridsgrupp ~n cler 
maJor Rehc på södra stranden anfalla dc rvska och rH -
mänska ställningarna. • 

striderna kring »lärnporfen». 

I själva verket hade redan tidigare hårda strider utspela ls 
om >>Järnporten». När Rumänien slöt vapenstillestånd med 
Sovjetunionen låg delar av den tyska Donauflottilj en under 
kaptenlöjtnant Köser i Orsova, bl a kanonbåten »Bechcla
ren» (ex tj cckiska »President Masaryk>>), bevakningsfarty
get »Alexandra», vidare »Nothung», en spänbrvtare, la nd
stigningsfarkostcr, minsvepare m fl fartyg; fråri' ned re Do
nau kom senare även eskortfartygen »Oder» och » \Veichsel». 
Ti.ll en början förblev allt lugnt i Orsova, men p~1 ef te r
lmdelagen 26 aug., då den ty<Ske förbandschef en !J ade 
ett sammanträde på »Nothung», öppnade rumänska kulspru
tor och wanatkastarc eld mot de tyska fartygen och tyska 
trupper 1 land. De tyska fartygen besvarade genast elden 
och kastade loss, sänlde ett passerande rumänskt hogser
sä tt och drog sig till b al{ a till den serbiska byn Tekij a vari
från - ulanför rumänskt eldområde - man systemat iskt 
besköt de rumänska ställningarna. Emellertid voro de tyska 
trupperna i Orsova (infanteri och lvart.) hårt trängda, och 
kanonbåten »Bechelaren» (löjtnant Cicior) sändes iväg fö r 
att transportera dessa trupper från Orsova till högra st ra n
den av Donau. Under kraftig fientlig eld lyckades det 
»Bechelaren» att i två omgångar evakuera större delen av 
de överlevande tyska soldaterna. På grund av den tilltagai_l
de rumänska elden måste de tyska fartygen åter draga sig 
uppför Donau till ön Ogradi'n. 24 timmar senare beslö t man 
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att fö_rflytta de tyska fartygen ytterligare 120 km uppför flo
den till -~len __ rum~nska gränsen. Härvid måste den besvärliga 
J{asan-fortrangmngen passeras. Samtidigt hade två tyska s
våta~· från s_varta ha-:et anslut~t sig till de tyska fartygen 
0ch msattes 1 den nybildade stndsgruppcn »Järnporten» . 

Knappt hade »Bechelaren» och en S-båt i morgongryningen 
passera_t de första spärrarna förrän rumänerna öppnade ~eld 
från kll~porna n~ot dc efterföljande fartygen. I en två tim
mars strHI ,s]og s1g det tyska föPbandct utan slörre förluster 
fram mellan rumänska styrkor på nona och serbiska för
band på elen södra stranden. Ovanför spärren anslöt sio· min-

1, . l t:> sveparen » ronJC» oc 1 en landstigningsfarkost till förban-
det, och återtåget genomfördes undce strid över en distans 
av 100 km, varunder skjutavstånden låg mellan 50 och "100 m. 

En sista klimax nåddes, då stridsgruppen under navicra
torisk ledning av rumänska överlotsen Maranitsch nalkades 
den befästa gränsstaden Moldava. Här gick minsveparen 
>>Tronj c» på en mina och sjönk. Räddningen av d e överle
vand e blev mycket besvärlig i d en starka strömmen och un
der f i en Uig eld . 

Nu slöt sig dc här väntande AT 916, AT 917 och spärrbry
taren 192 till förband et, som fram mot aftonen nådde gräns
orten Bazias efter 10 timmars strid och oantaslat kunde fort
sätta förflyttningen efter att ha bcskjutit därvarande crräns
jägarkaserncr. De båda S-båtarna detacherades för att cn
s~mma fortsätta till Östersjön, under det a tt stridsgruppen 
gJ orde h elt om för att tillsammans med en infan teribatalj on 
~n der kaplen As<.:hcnbach på nytt kämpa sig fram d en nyss 
bliryggalagda sträckan i avsikt att öppna »J~irnporlcn» för 
Gruppe Zicb. 
. Närmast koncentrerades de tyska fartygen framför Ba

ZJas. 52 man landsattes under ringa rumänskt motstånd efter1 

att rumänerna förstört alla tekniska anhiggningar. Därefter 
återerövrades Moldavn, och först fra mför Orsova, vid kata
rakternas sista österrikiska klippor, stoppades det tyska fram
trängandet av ryska trupper. Det lyckades dock stridsgrup
pen att få med sig tillbaka en konvoj av tyska hand elsfartyg, 
som brutit ut från Orsova, liksom äve n att ta ombord olika 
lv-enheter, som varit grupperade längs Donau. Tvådagars
framstöten var sålunda id~c gjord förgäves. Vid återtåget 
l11åstc Bazias ånyo beskjulas med arlilleri; härjämte måste 
en minspärr, som utlagts n atlelid, svepas, medan dc tyska 
handelsfartygen väntade i en sidoarm till floden. 

A v de tyska krigsfartyg, som vid det rumänska vapen-
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stilleståndets ikraftträdande befann sig n edanför » J ~\ r n 
ten», hade endas t de båda eskortfartygen »Oder» och >>\Y por. 
sel» lyckats passera förträngningen i tid. Strax däreflcr ClC.h
. a le D · ·· 1 · . 5Par r c s onau av rumans -: a momtorcr och annearlille .· . -
Calafot, Vieli n och Prahova. 

1 1 
YJd 

Järnporten var nu säkert i rysk-rumänsk hand och ej l 
ler det c sista kombine~·ade .~ysk~ anf::llet. den 5 sep t. 1~~~
l .. undc astadkomma nagon andrmg harutmnan 

1 

.. Vi.~serligcn hade 7. L-flottilj en, förslärk t med. Sieb :Jni r' . 
~orsokt at.l under korvcttenkapitän Stelters befö.l arhcla JO.l, 
fr~;1~1 sydt~rån n:~ot d~ fie~~tliga befä~tnir~ga~·:~u; försö i~~1 
mas te.!' docJ.... uppgivas cf~cr fot:lust av sJU plOnJar~;l ormiJ<\ tar 
samt .1cmion andra fanyg. EJ heller hade dc båd a strids
grupperna ur n:men ko.~nmit framåt; åtminstone ku tHle 
do.ck Prahov?s forsvar starkas genom att tillföras d en för
stadda batalJonen Helle och dess månaa stridsvaun·p· 
. Under tiden hade amiral Zieb flugit tillbaka fd~~l B~·lo ral' 

t. t!l ~)r~tbovo, där emellertid mnjor Rehe hade övcrl ~tgit' be~ 
1 alet over aU a landstridskrafter. Härmed sluta de ·1m i r al 
Zieb's verksamhet. ' < 

Vi~l denna lidpu.nkt hade man påbörjat avtransporlcrna 
av sarad? samt kvmnor och barn pr järnväg över Xcgo tin . 

. ~~(~rt efter alt angreppet på »Järnporlen» hade börja l in
traffadc cl1efcn för IMH.D.D, kapitän zur See Lautcnschl~i oer 
i P11ahovo. Sedan det visat sig omöjligt att forcera .Hirnp~r
tcn b~ordra(~.e denne att samtliga fartyg skulle sbink ns. 

Untlcr utforandel av denna order kom en kontraorder 
frå1~. arn~egruppen, enligt vilken man skulle stoppa inte ba
ra ~anknwgen av fartygen utan även evakueringen av dc än
nu 1 \r8..hovo kvarvarande 1.250 civilpersonerna, av vilka .130 
voro 1-::vmnor och barn. Denna order var klart nonsens, oclt 
amiral Zicb sände sin kvinnliga sekretcrare med fh··~ till 
Belgrad för att utverka att ordern beträffande inställ~~nde l 
av den civila personalens evakuering upphävdes. Dc tla 
lY,ckadcs h~.n med. Yt.~~1:ligarc en h'\.gtransport kunde där
for genomfaras; den folJande fördröjdes dock och n iir tå
g?t sed.an änlligen kommit i väg bragtes det 'att ~,para Hl' 

vid ~aJecas genom en landmina på rälsen, som utla gts a" 
parllsaner. Härvid omkom 30 personer. Dc överlevande fö r-
1adcs i Cajecas. Staclen erövrades emellertid av partisane r
na redan samma natt. Partisanerna sköt alla rikslvska ll1än, 
medan kvinnor och »volksdeutschcn» too's till fån'im. 

Senare överraskades partisanerna a~ överläg~'na tyska 
trupper och måste frige snmtliga fångar. Men par tisa ne rna 

Fig. 3. 
l\IFP (Marine Fähr Pram) på Donau. 

gav. sig också tillkänna på ett betydligt originellare sätt: när 
~nural Zieb kom tillbaka från Belgrad fick han ett person
ligt telefonsamtal från rnarskalk Tito, som på flytande tyska 
Uppmanade honom att inte sänka sina fartyg - Tito gjorde 
honom personligen ansvarig för deras öde. Amiral Zieb sva
r~de med ett citat ur »Götz von Berlichingem> och under
rattade den tyska armeg~ruppen om telefonsamtalet. Som 
svar fick han ett meningslöst »heroiskt» telegram. Också Hit
ler ansåg det nödvändigt att ge clt livstecken ifrån sig -
lyckligtvis in te t »Fiihrerbefehl» utan bara ett lakoniskt 
»Fortsätt så, Zicb» ... 

Maj or H.ehc hade i den rapport, som han sände m.cd am.iral 
Zieb's sekreterare till Belgrad föreslagit, aU man skulle läm
Ila stödj epunkten och anträda återtåget. När efter två da
gar ingen order komm.it från Belgrad, flög amiral Zieb ännu 
en gång, den 7 sept., till Belgrad, där han fick veta, att Pra
~ovo inom. dc närmaste dagarna skulle övertagas av ,~Bran-
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denburg»-regementet m ed uppgift a tt skyd da sänknin rrr> n , 
fa rtygen o~.:h I?erson a}ens avtranspor t. ~-ågra daf(ar ~(' lla~" 
uppenbnrade stg ocksa regementet men forla des llll :\"eoo t· e 
Eva l~ueringen a': personale}1 lycka~l cs dock , m en den ·~· ys\~~ 
nunanska mo tstandaren pa motsalla stranden hade> und . 
tiden blivit så stark, att det inte längre blev möjligt alt :-:i nJ~.1 
fartygen. Mer ~in 100 laslade fartyg fick ryssarna som ],r ia~~ 
byte. »Brandenburg»-regemcntct och de sisla överlevande ~1 Gruppe Zieb nådde till slul Belgrad efter fem veckors fc;t~ 
marsc:h under ständiga anfall från parlisaner •Jch flyg. 

Ami l'al Zieb, som vid varje återresa hade lasl:\l sin 
»Storch» med medikamenter och varje gång bliv.it ulsall för 
Iv--eld från Titos trupper kunde inte återvända till P rahoYo. 
Han kallades till \Vicn för all avlägga r:1pport hos armc
gruppen Syd. 

Därmed hade denna operation nått sitt slut. Mer ~in 200 
tyska fartyg hade gått förlorade, men det hade lyck als att 
rädda slörrc delen av p ersonalen jämte m8nga flyk li 1gar, 
som tillkommit på vägen, undan ryssarna. 

l\.ommenlarer. 

Av två skäl förtjänar amiral Zieb's återtågsoperation ett 
omnämnande: 

1) Operationen är ett skolexempel pil v~l.rdet av den mi
litära ledarens personlighet i besv~irliga situationer; 

2) Aktion en genomfördes av alla deltagande parler mot 
alla krigskonstens regler. 

Först må konsta teras, att del i och för sig är förv anans
värt, aH just en ingenjörofficer var den enda h ögre lYska 
marinofficcr, som kunde disponeras för all leda den na tak
liskt mycket besvärliga operation. Amiral Zicb bar för ÖY
rigt ännu 11är operation en redan v a r i gång, upp repade 
gånge r meddelat de ho11om underställda sjöofficera rn a a tt 
han vore b eredd att överlämna b efäl e t åt en t>jöoffic cr, oaY·· 
sc lt om denn a hade lägre tjänslgrad, om någon såda n önska
de överh1ga ansvaret. Egentligen skulle mniral Zich ink J1~ 
haft nå got med återtåget att göra, eftersom han seel an ju nt 
19-14 var kommenderad till \Yilhclmshafen. J-Jans eftcrtri\da i·c 
upp~ökte honom i Braila omedelbart före fartygens ayga ng 
och v'ille övertaga befälet, vilket emellertid avböjdes av 
amiral Zieb med den motiveringen, att förhållanden a vore 
alltför komplicerade för en officer som inte var h ell f? r
trogen med situationen. Denne efterträdare for därp <~ tlll-
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baka till Berlin och anklagad e där am iral Z_ieh för att ej 
1 9va utfö rt erh å llna ord er inför ögonen på flende n - och 1
fter å terkomsten, sedan räddningen av personalen lyck ats, 

fick amiral Zicb u tstå alleh anda trakasserier f ran OKM :s 
ida ! 5 

Vissa tyska myndigheter i R umänien hade redan veckor 
inna n det rumänisk-sovj etisk a vapenstilleståndet ingicl~s 
]dar t för sig att stora förän dr ingar fö r eslode, men av poli
tiska skäl förbjöds det att företaga några som helst förc
byggande åtgät:~ter av stör re m:1fat~nil1g e~ler att förbereda 
ell er ens planlagga en evakuermg J ratt hd. Detta var or
saken t ill, att amiral Zieb vid avgången från Braila inte 
];:un cle avgöra hur många fartyg och hur mycket folk han 
måste ta hand om på vägen, vilken gruppering och styrka 
de r umänska trupperna och moni torerna hade och vilka 
åtaå reler som eventuellt skulle vidtagas från tysk sida för 
att k onuna hans förband till hjälp. Det fanns inga sjökort, 
inga mililära telefonförbindelser, inga order! P:rovianl, 
dricksvatten, ved, ammunition, lotsar o s v måste ordna~, 
under vägen, varvid rumänerna voro öppet fientliga och 
bulgarerna ställde sig mycket avvisande. Ytterligare en källa 
till osäkerhet och svaghet låg i det moraliska tillståndet hos 
såväl den militära som den civila personalen. Frontens sam
manbrott och Rumäniens vapenslillestå nd och omsvängning 
medförde av naturliga skäl intet gott för den tyska moralen. 
Man gjorde sig inga illusioner om krigets utgång och föt:
sökte bara att inte falla i rysk krigsfångenskap. Dc otroli
gaste rykten cirkulerade, t ex att Hitler beU Amerika om 
fred . 

Farlvgsbesältningarna voro sammansatta av sjömän, ar
mesold~tcr, medlemmar av en straffbataljon, civ ilpersoner, 
kvinnor och barn, ryska frivilliga o s v och självfallet inga
lund a lätta att handha. D12 ständiga förflyttningarna med
fö r de en höggradig överansträngning av manskap e: t. Unde!· 
str id kastade fartygschefen på KT 110 en tom kaffekopp pa 
en pjäsbefälhavare som helt enkelt inte ville vara med läng
re! Men trots detta ha besättningarna hållit ut; ofta under
stödda av civila personer och även av kvinnorna. Hyska 
krigsfånaar och sympatisörer kaslade sig till och med i vatt
net för ~tt simmande ta sig ombord, och på KT 110 över
tog en rysk officer hetjänandet av en pjäs, vars tyska be
manning hade stupat. 

Amir:il Zieb's lugna personlighet och hans av välv ilja p räg
lade fr amträdande förhindrade många gånger panik och lyd-
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nadsbrott, och d et är i högsta grad hans fört j än st a t t l 
överlevande från förb andet nådde de tyska linjerna. E e 
fiende till förbandet, som var svår att utrota, var hela tiden 
alkoholen. Vissa fartyg, j a, h ela grupper, samlades upp 11~1 
vägen, fullständigt »nedsupna», och hos enstaka officera'r<l 
gjorde sig »ba!kaninflytandet» i uppfattningen av tjänstefr;\= 
gor märkbart; här ingrep emellertid amiral Zieb genas t lllecl 
stränghet. 

Till på köpet hade förbandet inte lyckats att .under <le av
görande dagarna i början av återtåget konuna i förlJ indelse 
med någon som helst överordnad myndighet. Hä ri ge nom 
måste förbandets ledning självständigt fatta sådana vitl
gående beslut som att icke spränga Cernavoda-bron, att 
sänka alltför svårmanövrerade tyska fartyg och ensam taga 
ställning till sådana frågor som underställandel av nvti li-
kommande flottilj er. · 

Men så snart kontakten med dc överordnade återupprä t
tats haglade det meningslösa order, som t ex att insEi lla •W

transporten av civilpersoner eller att hålla Prahovo med 
den dåligt beväpnade och fullständigt förbrukade truppen! 
Särskilt de tyska staberna och Belgrad visade ringa för,lael
se och hade uppenbarligen förlorat all överblick över si
tuationen. 

Också i taktiskt hänseende framstår detta återlåg som nå
git nytt. Först bör understrykas, att talrika fartyg, däribla nd 
dc, som fick bära huvudbördan av striden, nämligen KT, 
överhuvudtaget inte byggts för tjänst på floder och på grund 
av sitt stora djupgående blott kunde förflytta sig i en re la
tivt smal, särskilt djup arm av Donau. De övriga »kTigs
fartygens» - MFP, Siebelfärjor och pioHjärbåtar - strids
värde var mycket litet, och det saknades helt hos dc me r än 
femtio handelsfartygen! Förbandets ri1arschfart var myd~et 
låg, i bästa fall 11--5 knop och ofta mindre. Många fartyg 
saknade framdrivningsmaskineri och måste bogseras. s ig
naleringen mellan dc 200 fartygen, som bildade en k olo nn 
av mer än 25 kn1 längd, var mycket besvärlig. Gemcnsmn 
eldledning var omöjlig. 

Flertalet fartyg voro icke eller blott helt otillräckli g\ be
pansrade; fartygsartilleriet knappast ägnat att beskjuta täck
ta mål, särskilt som distansen mellan fartygen och den fient
liga stranden som regel var blott nå2'ra hundra meter. 

'under hela återtåget syntes vare ~ig det tyska eller det 
rumänsk-sovjetiska flygvapnet till, vilket ulan tvivel var a\'
görande för den lyckliga utgången. AH »den gamla iyska 
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Fig. 4. 

MAL (Marine Artilleri Leichter) på Donau. 

bluffen» med de 200 Slukas togs på allvar kan bara förida
ras med fullständig förvirring hos rumänerna. Förmo~ligcn 
fanns det vid denna tidpunkt inte 200 intakta stukas l hela 
det tyska flygvapnet. 

Inalles passerade förhandet Zicb genom fyra starka ru
mänska spärrlinjer, av vilka två gjord e m.<_:>ts~ånd ( Cen_:a
voda och Calafat), uneler det att de tvenne ovnga efter for
handlino'ar lät tvskan1a passera. Det är intressant att kon
statera, 

0
att dc båda fredliga passagerna ägde rum vid da~s

ljus, under det att de nattliga genombrytningarna ledde t~ll 
mycket svåra strider. Förmodligen hade ett gc~1ombrot~. v1d 
dager mot rumänskt motstånd stoppat redan v1d den forsta 
eller andra spärrställningen. Det är svårt att förklara var
för det överlägsna rumänska artilleriet, som f1~~m beto~Jg
gj utna artilleriställningar eller pansartorn beskot de nara 
och mycket långsamt förbiglida1~de ~nål~.n på noga känt skjut
avstånd, inte lyckades att fullstanch~t fo~·mh~ den. tysk:: kon
Vojen. Var månne det rumänska art1llenet eJ utbildat 1 natt-
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skjt~_tnin g? Strå_lkast a r? s~rna~ ej havao anväi_J-lS, oe-h lika lite t 
anvande man sig av mmfallmng. De bada nunor, som brin a·) 
d es att detonera genom tyska spärrbrytare, voro fönnocllci~ 
gen allierade flygminor. 

På tysk sida måste man avstå från att lägga ut minspih-rat 
n~_ot -~nöjligen f~·amtr~ngande ~ientliga monitorer, in k, hn ra 
darfor att man mte visste, om mte andra tyska fartyg föl jde 
bakom det egna förbandet utan framför allt därför, att ma n 
inte hade några minor ombord. De kraftigt beväpnade och 
bepansrade rumänslw monitorerna och den sov j etiska Do
nau-flottiljens fartyg ha överhuvudtaget inte synts till. \'is
serligen skulle enligt vissa undenättelser några rumänska 
monitorer ha legat i Vidin-Calafa t och ovanför Prohoyo, och 
måhända deltog dessa fartyg »diskret» i striden med dc l\·ska 
fartygen; men ombord på de sistnämnda har man ald rig 
konstaterat närvaron av någon fientlig monitor. 

Ytterligare några rumänska monitorer och minsvepare fö lj
dc Zieb-cskadern försiktigt och på ansenligt avstånd . Dc Yid 
Cernavoda och Calafat skadade tyska fartygen föll o i h~in
derna på dessa stridskrafter. 

Som anmärkningsvärda framstå också de operationer, som 
utfördes av de vid Orsova ovanför »Järnporten» statwne
rade tyska donaustridskrafterna, vilka inom få dagar och 
med ringa förluster under strid förflyttade sig tre gangc t• 
längs det navigatoriskt besvärliga och av rumänerna bcfi1s ta 
120 km långa Kasan-katarakt-avsnittet Men »Järnporlc n» 
var inte bara d en navigatoriskt besvärligaste delen av Do
nau utan också den starkast befästa; cfterson1 motorisera
dc sovjettrupper anlände elit, innan Gruppe Zicb lång~nm t 
kämpat sig uppför Donau, kunde denna spärrställning inte 
tagas. 

I taktiskt avseende likna stridet"na på nedre Donau i au
gusti-september 19c14 närmast drabbningarna i det amer i
kanska inbördeskriget 1861-65. 

' ' ' ' \ . } ·,, 
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Bilur;a ') 
~. 

Kommentarer till fartygsuppg ifterna. 

Ur den rika floran av tyska förkortningar anföras här de viktigaste 
av de i berättelsen om »Gruppe Zieb» förekommande. 

U-, R- och S-båtarna (ub, Rämnboote och Schnellboote) tillörde de i tyska 
flottan vanliga typerna. Ub i Svarta havet voro alla av t ypen II-B 

M FP = Marine Fähr Prahm, omkr ZOO ton, 10 knop, förekom i varie: 
rande typer. 

MAL = Marine Artillerie Leichier, omkr 180 ton, 8 knop, tvä 75 mm 
pvkan, sex 20 mm Ivkan, en 86 mm grk. 

AFP = Artillerie Fähr Prahm, omkr 280 ton, 8 knop, två 10,5 cm och 
tvä 37 mm lvk, åtta 20 mm !vakan. 

Ovanstående fartyg hade samtliga omkr 25 mm pansar i stridstorn och 
över maskinrum. 
Siebelfähren hade omkr 143 tons depl, 10 knop. Tillhörde i princip ar

men eller flygvapnet. De bestod av två med varandra förbundna 
pontoner och framdr evas av äldre flygmotorer. 

KT Kriegs Transport-schiff. Omkr 700 ton, 12 knop . Liksom de flesta 
av de i Svarta havet a nvända KT voro de båda , som deltog i stri
derna på Donau, av den typ, som ombyggts till ubåts:j aktfartyg 
(U-Jäger). 

A T Artillerie-Träger. 
SM Kustbevakningsbåtar (ianspräktagna fiskebåtar, lotsbåtar o s v). 
G = Geleitboote, av en mängfald olika typer. 

Några andra tankar om sjöofficers

utbild ningen. 
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Av Kapten J, E . Olow. 

Löjtnant T. Arinell har i septembernumret 195-1 av Tid
skrift i Sjöväsendet framlagt några synpunkter på sjöoffi
cersutbildningen. Han har därmed gjort ett inlägg i en dis
kussion som. kan och bör intressera alla sjöofficerare och 
vartill de säkert alla kunna bidraga. Men man måste sam
tidigt göra klart för sig, vilket Arinell också gjort, att de 
flesta kommer att bedöma fråg an m ed utgångspunkt från 
sin egen tid som elev vid sjökrigsskolan, medan r elativt få 
haft tillfälle att som. officer studera utbildningen där när
mare. över tre års tjänst som_ adjutant vid skolan har givit 
mig detta tillfälle. 

F örst måste ett par smärre f elaktigheter i Arinells arlikel 
tillrättaläggas. 

Den teoretiska utbildningen har inte blivit lidande på att 
3-dagarsövningen blivit en 10-dagarsövning (sid 5L15). Tiden 
härför har tagits dels från s k blankdagar (avsedda för en 
del studiebesök) dels från handvapenstjänsten, som ju är 
det ämne som. drar den största fördelen av fälttjänstöv
ningen. 

Kursen vid RA-försvar omfattar 21/z vecka och genom.gås 
i början av 2. underbefälskurs (U2) (sid 548, förmodligen 
tryckfel). Airinells slutsats understrykes ytterligare genom 
denna rättelse. 

I skyddstjänst, radar- och stridsledningstjänst, ubåtsjakt
tjäns t och minröjningstjänst får kadetterna num.era c:a 10 
dagars utbildning under en s k skarvkurs efter k adettsko
lans slut. I dessa ämnen har alltså den nyutnäm.ndc fänriken 
större kunskaper än Arinell förutsätter . 

Målet för utbildningen vid sjökrigsskolan har i föreskrif
terna fastställts till, att den nyblivne officeren skall kunna 
tjänstgöra i lägsta officersgraden. Men dessutom skall sko--
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lans utbildning vara den grund han skall bygga vi dare , 
~m~~cr såväl sin praktiska ~jänsl som sin fortsatta ulbildn it~)~t 
1 forsta hand v1d vapenoff1cersskolan. <; , 

Det nuvarande ämnesomfånget vid kadettskolan hYan . 

på sjöofficersutbildningskommissionens (SOUK) bctön l~,~~~t 
1~1ed de minc~rc rnod~fikalioncr som betinga.~s av utvecL= 
lmgcn eller gJorda erfarenheter. Resultatet hm·av ha 1• tt h 
tvekan blivit »korvstoppning». Kadetterna måste p :"l tv:1 v i'1

1 ~ 
!crhalvtu· lära sig mer än vad de rimligtvis kunna Sllltil t;~ 
Och t endcnse1~ går 1~1?t ökning i ln~rsomfånget 1?crocndc lh~ 
allt fler tckmska h J alpmed el. I b1lagan rcdovtsns l i lll för
dclningen före de ändringar som föranleddes av SOCK:s bc
tänknndc (FUS/ 48), enligt nu gällande »Föreskrifter fiir ut
bildningen vid sjökrigsskolan» (FUS/ 53) och en m ed ut
gångspunkt från denna artikel skisserad timförddn ino· 
(FUS/ förslag). "' 

Därav framgår alt i FUS/ 53 tillkommit fyra ämnen, \ il kct 
som Arinell påpekat, måst ske på bekostnad av a:1dra iim
nens lid. I FUS/förslng har två av dessa ämnen, stri thlcd
Jlingstjänst och ubåtsjakt, fallit bort liksom arlillc riljtinst. 
Vidare har matematik fått minskat timantal och hand va
penstjänst öl-:.at, vartill kommer några mindre justenngar. 
Moliveringen för de viktigaste av dessa ändringar f ramgår 
av det följande. 

I ett tal på lO-årsdagen av sjökrigsskolans utflyttn ing till 
:\'äsby framhöll dåvarande Chefen för Marinen, ami ral 
Slrömbäck, att det inte syntes honom otroligt alt man skulle 
vara tvungen att förlänga utbildningstiden vid skolan m ed 
ett år men att han var medvelen om att detta i dagens higc 
vore sv å rgcnomförbart. 

Eftersom man inte under några omständigheter får sliippa 
på kravet a tt den som skall bliva sjöofficer måste h a stu
dentkompetens före inträdet på sjökrigsskolan, är d el icke 
lämpligt alt förlänga utbildningstiden där, bl a av dc skäl 
som Arincll anfört. Om h·ots allt enhetsskolan skulle sii ttas 
som gnmdförutsättning för inträde måste sjökrigsskolnn gi
va eleverna en fortsatt allmänbildande skolning. I clt 'så
dant fall kommer det att bliva nödvändigt att åte rga ti ll 
den 6-åriga s.iökri,gsskolan som fanns före 1915. F. n. är detta 
icke aktuellt ulan diskussion en måste återföras till dc ~) 1/1 
år, som vi de facto har till förfogande och svara på f ragan 
hur den tiden bäst skulle utnyttjas. 

Arincll lägger fram två alternativa förslag. Båd a fö ru t
sätter att utbildningen fortsätter ytterligare ett ha]Yl :'\ L", 
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J,ursplanerna är desamma i de båda alternativen. Fördc
Jarna med förslaget har Arinell sammanfattat efter en vär
defull detaljgranskning. Den stora nackdelen är den för
längda utbildningstiden, oavsett om den genomgås som 
flaggkadett eller fänrik. En annan lösning antydes av Ari
nell: »Kommer emellertid ingen förlängning alls till stånd, 
erfordras antingen en nedskärning av antalet ämnen på 
J{SS eller en omsorgsfull omvärdering av dessa.» Ett alter
nativ i denna rik t ni ng skall skisseras här. 

övningsåret på sjökrigsskolan har i stort sett följand e in
delning: 

medio oktober- medio april: kadettskola, 
2 l,l:z vecka omkring m ånadsskiftet april- maj: skarvkurser, 
2. veckan i maj - sista veckan i september: sj ökrigsskoleav-

delningen, som under dc senaste åren varit 2. eska
der i Kustflottan. 

De främsta invändningarna är att arbetstakten under ka
dettskolan ät· alltför forcerad av tidigare angivna skäl och 
att den teoretiska och praktiska utbildningen under som
markurserna blir lidande på att sjökrigsskoleavdelningen 
helt måste anpassa sig efter Kustflottan. 

Och nu några detaljer: 

skarvkurserna omfatta: 

2. underbefälskurs: kurs vid KA-försvae, 
1. befälskurs: minröjningskurs och skyddstjänstkurs, 
2. befälskurs: ubå tsjaktkurs samt radar och strids-

ledningskurs. 

Eftersom de sålunda omfattar ubåtsjakt-, radar- och strids
ledningstjänst kunna dessa ämnen utgå på kadettskolan och 
helt koncentreras till skarvkurserna. Det teoretiska under
laget bör kadettema ha fått i ämnet elektroteknik. 

Undervisningen i matematik är mycket omfattande och 
för den som varit kadett och officer förefaller ämnet över
dimensionerat på detta stadium. Stora delar därav behövs 
inte förrän på sjökrigshögskolans tekniska kurser, och då 
har eleverna i den allmänna kursen fått erforderlig högre 
11latematil;:undervisning. Matematiken på sjökrigsskolan skall 
på realstudentexamens grund by,g,ga vidare så mycket som 
erfordras för att göra det möjligt för eleverna att följa med 
den teoretiska undervisningen i de tekniska ämnena (navi
gation, artilleri, elektroteknik m m) . 

48 
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skarvkurserna ~ö.r omf~~tta tr~ veckor o~h vara. di~]lo ne
rade som nu bctraffande 2. hefalskurs: stndsledmngstjänst 
och ubåtsjakttjänst. 2. underbefälskurs hör icke, vilket Ari
~1ell o.ckså påpekat, gå .~au~~ vi.d l~A-försvar, för. v.i}kcn de 
1cke ar mogna. Den blir latt 1 stallet en kurs 1 fa llthins' 
och amfihiestrid. Erfarenheterna från de senaste åren hur~ 
däremot visat att 2. underbefälskurs behöver en rep etit ion 
i båttjänst och signa1tjäi1st. Kursen vid KA-försvar k an då 
i stället flyttas till l. befälskurs och utbytas mot skydds
tjänstkursen. Uppdelningen på skarvkurser skulle därdtel' 
bliva: 

2. underhcfälskurs: 10 dagar båt- och signaltjänstkurs, 10 
dagar skyddstj änstkurs. 

-1. befälskurs: lO dagar minröjningskurs; 10 dagar kurs v id 
KA-försvar. 

2. hefälskurs: 10 dagar radar- och stridsledningskurs; 10 da
gar uh å tsjaktkurs. 

skarvkurserna skulle på detta sätt pågå till medio m aj, 
värefter sjökrigsskoleavdclningcn bildas och utbild ni ngen 
där pågår till medio juli. Därunder genomgås då kadetter
nas sh·jutskola, skärgårdsnavigering och manöverövningar 
samt ingår en utomlandsexpedition med de traditiollellcl 
nordiska kadettävlingarna under c:a 14 dagar. Därefter in
går avdelningen i Kustflottan som dess 2. eskader under 1le 
taktiska och operativa övningarna, varunder kadetter ocfl 
aspiranter få tjänstgöra i sina olika drabbningshefattn ingar 
men utan samma ansvar i manöver och navigering som un
der den tidigare perioden. 

övningsåret vid sjökrigsskolan skulle efter dessa fö rslag 
få följande indelning: 

medio oktober- medio april: kadettskola, därefter övni ngs-
uppehåll, 

slutet april-medio maj: skarvkurser, 
medio maj- medio juli: sjökrigsskoleavdelning, 
medio juli- månadsskiftet september--oktober: Kustfl o t ta n, 

därefter övningsuppehålL 

Här har som synes något midsommaruppehåll icke m~d
räknats, då kadetterna har sina övningsuppehåll vår och h(~s t . 
För besättningarna får ledighet beredas p å liknande satt 
eller successivt hela sommaren. Det problemet bör ick e -va
ra olösligt. 
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Med de här skisserade ändringarna i utbildningen, vilka 
jcke är a~ltför r~volutionera~Jd?, skulle dc flesta av dc na~k.: 
delar. Arme]~ pat~lat l~.a el~I.nu~erat.s utan att. ma.n h~hovt 
tiJlgrJpa en Icke onskvard forlangnm g av nlbildnmgsbden. 

B ilagc1. 

jim.fö rdelning på kadettskolan enligt de tre olika alternativen. 

Timantal per vecka enligt 

A m n e FUS/'18 \ FUS/53 \J:__US/förslag 

l SKL \ SKH l SKL l SKH l SKL f SKH 
---------------,--~--~~--~---~--

Allmän befäls utbildning 
Artill eri 
Elek troteknik 
Engelska . ...... . .. .. .... . 
Franska. 
F.örbindelse1ära 
Förva ltningslära 
Kustartiii eritaktik 
Lantkrigskonst 
Luftkrigskons t 
Maskinlära ..... ..... ... . ... . 
Matematik ..... .. ... . . . . ... . 
Minlär a; ....... . ..... . . . . '('. 
Navigation .......... . 
Organisationslära .. . . . . . . 
Sjökrigskonst .... . . ..... . 
Skeppsbyggeri, 
stridslednings t j in st 
Torpedlära 
Torpedlära och u båtsjakt 
Ubåtsjakt 

Artill eritjänst 
, Befälstjänstgöring 

Gymnastik och idrott 
Handvapentjänst . ... 

.. · .• · 

2 
3 
2 

3') 

2 

5 

5 

l 
2 

0,5 

8 
7 

2 
2,5 
3 

2 

1,5 

1,5 
3,5 
2 
3 
2 

2 

8 
7 

2 

2,5 
2 
2 
2 

0,5 
2 
5 

1,5 
4,5 
1,5 
3 

0,5 

7 
6 

2 

3 
3 
1,5 
1,5 
2 
l 

3 
l 
2 
2 

2 

2 
7 
4 

2 
2,5 
3 
2 
2 

0,5 
2 
3 
2 

4,5 
1,5 

2 

7 
7 

2 

3 
3 
1,5 
1,5 
2 

1,5 
l 

3,5 
l 
3 
2 

2 

2 

7 
5 

Summa l 42,5 143 143 143 141 l 43 

') Ett a_y ämnena en!. CSS bestämmelser. 
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Den levande traditionen - några synpunkter. 

Av Löjtnant NILS HELLST Rör;, . 

Traditionens dybe indgreb i sjrelelivet, denn-e tYde. 
lige indvil'kning pä viljes- og handlingsfrenomPner af. 
slörer traditionen som ett begreb af allerstö rste 
militrerpsykologiske betydning. 
(Orlogskaptajn E. Saabye i Dansk Tidskrift i Sö1·iisen. ) 

En känd amerikansk sociolog s·krev för några år sedan 
att det inom. varje ny organisation på mycket kort tid ska
pas traditioner både när det gäller relationerna utå t och ar
betsformerna inom organisationen i fråga. Dessa trad itioner 
växer sig på mycket kort tid starka och utövar ett stort in
flytande både på arbetsresultaten och andan inom exem
pelvis ett företag. Ar tikeln slutar med följande påståe nde : 
»Vare sig vi vill eller ej uppstår i alla former av m änskligt 
samarbete traditioner - det tillkommer ledningen att taga 
vara på de goda och positiva, ty de ger individerna rotfäste 
samt ökar deras andliga stabilitet inför påfrestningar av 
olika slag». 

Denna s tyrka hos traditionen har medvetet eller omedve
tet förnummits i alla tider och i alla väpnade organisationer, 
icke minst av dem som vid svåra nederlag eller and ra for
mer av ps.ykiska påfrestningar bittert saknat denna fasta 
ankarbotten. Generellt kan väl också sägas att hel a denna 
fråga alltid har särskild aktualitet inom. krigsväsendel där
för att krigets svåra påfrestningar kräver att alla förefint
liga inspirationskällor utnyttjas för att stärka individe rnas 
andliga motståndskraft. 

Inom ledande sjönationer, bl a i Storbritannien, Frank 
rike och icke minst i USA pågår därför ett kontinuerl ig t ar
bete att levandegöra det födlutna för personalen. Så ordnas 
liksom hos oss vid utbildningsanstalterna särskilda minnes~ 
och trofesalar, ombord på fartygen uppsättes honnörstavlo_t 
visande krigiska eller andra märkliga bedrifter som farl)_
get självt eller dess tidigare namnar utfört, i fack och pet: 
sonaUidningar behandlas ofta marinhistoriska till el ragc}seJ ~ 
Vidare fästs stor vikt vid val av fartygsnamn som sy)ll bo 
liserar framgång, tapperhet etc. 

Ryska traditionsfartyget Aurora i va rdagslag förtöjt på Nevan uncl8r 
P eter Paulsfästningens va llar. Konstnä ren har em eUertid valt att av
bilda henn e till sjöss mot en fri horisont. Marinmuseet, Leningr ad. 

Den som haft tillfälle att gå igenom marinmuseet i Lenin
grad har inte heller kunnat undgå att lägga märke till sam
ma strävan. Traditionsanknylni n gen till tsartidens flott a är 
mycket påtaglig liksom. för övrigt till flottans insats vid re
volutionerna 1905 och 1917. Den utländske besökaren blir 
kansk e doC'k en aning konfunderad, när han på den ena 
väggens bataljmålningar ser de kejserliga ryska fartygens, 
bl a kustpansarskeppet Ushakovs, insatser vid Tsushima 
glorifieras , medan på väggen mitt emot dc ryska matrose r
nas myteri samma år ombord på pansarkryssaren Potemkin 
återges med konstnärens tydliga sympati. 

Den röda flottans kamp under andra världskriget presen
leras naturligtvis också v:'\. framträdande plats. 

Det mest intressanta under hela rundvandringen var emel
lertid ciceronens (en ung studerande) uppgift att det i denna 
lllilj ö ofta hölls föredrag för de ryska fadygsbesättningarna, 
Varvid officerare eller marinhistoriker skildrar både moderna 
Och klassiska operationer och sjöslag. Ljusbilder i färg visan
d.~ k artor och taktiska skisser klarlägger förutsättningar, 
f?rl opp och resnita t, medan filmer ,samt l j usbilcler å ter
givande marinmålningar eller fotografier levandegör miljön. 
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I vår egen krigsmakt, icke minst inom flottan, h a 1• tr . 
tionen alltid haft en fast förankring och ett segt mots t~(h
har etablerats mot den åsiktsriktning, som tillmäter ~~d 
rin~a ~Uer i1~tet värde. Att aldrig så avancerad tekn isk 1~1~~~ 
tenel mte mmsl~ar bet}~delsen av en gocl.anda (stridsmo ral) 
h?s pe~·~onalen ar ocksa hos os_s en allmant veder_tage_n san
mng, liksom att denna anda till en del hamtar msp1rati 
ur goda traditione r. Alldeles uppenbart förstärk s den on 
cf:fek~ ju vi\larc nnderlag den bygger på. Därför är d et nd~l~ 
vand1gt att mte bara knyta an till den töregående gcnc ra ti _ 
n ens livsstil och insatser, vilka vi .i u mer eller m i n d re f ·~l . 
t ill skänks, ulan också fö l.ia tidsaxeln bakåt genom sckl ~ll 
o c~ l på .så s ii t! fördjup a traditionsanknytningen. Persona~~ 
<:r1entermgur lilcn?nde d~ ov_an skisserade ryska m å:-,l e Yara 
agnade att verka 1 d en nktmn~{en och göra vår flottas la naa 
och händelserika historia känd av all personal. "' 

Sett på lång sikt ökar detta tron på den egna fö n nfwnn 
s·kapar kontinutet i utvecklingsarbetet samJ ge r en fas( i n~ 
riktning åt personalens handlande även i de ~vårastc higen. 
Utan tvekan är den förpliktande traditionen en av dc vik
tigaste länkarna i den kedja av irrationella fakt ore r ~om 
bestämmer en krigsmakts inre balt. 
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Reservofficerarnas nordiska marina tävlingar. 

Av Kapten G. RIBBING. 

. Under veckoslut12t 4- 5 september i å r genomfönles i Stock
holms sk~irgård marina tävlingar med deltagare från de ma
rina reservofficersförb unden i Finland, N orac och Sverioe. 
Denna tävling var den andra i ordningen:::. av, som m~n 
hoppas, årligen återkommande tävlingar mellan nordiska 
r eservofficerare. 
Upp~laget ti.~l tävling_ar av denna typ konnner ur,;prungli

gen fran ordforanden 1 Svenska Flottans Heservofficersför
~und , kapten Gunnar Bråkenhielm. Denne tog för några 
ar sedan kontakt med den marina sektionen av Finlands 
Reservofficersförbunds Helsingforsklubb och uppslage t väck
te genast stort intresse i klubb~ns styrelse. Under något år 
utvecklades p~anerna genout llvlig1a kontakter mellan de 
båda länderna och förra året tog finnarna initiativet och 
inbjöd till den första tävlingen. 

Tyvärr kunde d e danska och norska förbunden icke då 
anmäla sig till tävlingen, medan Sverige kunde anmäla två 
lag med reservofficerare ur flottan ooh ett lag från kustar
tilleriet. Finnarna själva ställde upp med två lag. 

Denn a tävling i Finland, vid vilken grunden l~des till in
ternordiskt tävlingsumgänge mellan marina reservofficerare. 
var synnerligen väl organiserad och ingen möda hade spa~ 
rats för att skänka gästerna såväl en intressant och n vtti o· 
.tävling som mycket angenäm samvaro med både stat-" ocl~ 
reservofficerare ur finska marinen med Chefen för Flottan 
själv som främste representant. 
~ävlin~en ge~1omJördes som. lagtävling omfattande navi

germg, s1gnalenng och positionsbestämning under daaer och 
mörker samt skjutning under dager. ~ 

Segern hemfördes av ett av svenska flottans lag och finnar
·na lovade beslutsamt att återkdmma väl rustade och hjud a 
hårdare motstånd efter det att kapten Bråkenhielm vid ban
ketten efter tävlingen hade inbjudit till tävlingar i Sverige 
denna sonunar. 

_Det var en omfattande uppgift, som våra båda reservoffi
c~i·sförbund då påtog sig. Redan i vintras började planlägg-
11mgen och i skrivelse till Chefen för 1\Iarinen framlades 
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uppläggningen i stora drag tillsammans med en an h<'l l!a 
f e d" f t l • • Il om att a tsponera ar y g o c 1 viss annan rnaten el sam t 

lämplig förläggningsplats i Stockholms skärgård. 
Redan från första början visade Marinledningen stort t ill 

mötesgående och i det fortsatta arbetet ävensom under sj äl
va tävlingen kunde förbunden glädja sig åt ett mycket "110_ 
sitivt intresse från Marinledningens sida. I den tävlingsk0111_ 
mitte, som tillsattes, ställde Marinledningen även en repre
sentant till förfogande vilken var till stor hjälp vid lösan
d et av en mängd praktiska detalj er. 

I juni hade planerna mognat så pass att en inbjudan ti ll 
tävlingarna kunde utsändas. Den definitiva anmälningslista n 
omfattade så småningom tre lag från Finland, ett från ~orge 
samt tre svenska lag, varav ett frå n flottans och två f61 n 
kusta rtilleriets reservofficersförbund. Då d et danska födJun
de t nödgades tacka nej till deltagande med Jag, inbjöds de a tt 
sända två r epresentanter att följa tävlingen som observatö
rer, för att knyta kontakter med de övriga nordiska fö rbun
den och draga erfarenheter av tävlingen. 

Tävlingen följde i stort samma linje som förra årets tä v
ling i Fin land och började med ett nattpass med n avigering 
i fyrbelysta leder. Under denna navigering skulle etl m orse
meddelande, avgivet som utan-svars-meddelande emoltaga !'. 
Emottaget m eddelande, som_ var sänt på kod ur ISB skull e 
tydas och såväl kodgmpper som klartext skulle up pvisas 
för den n1edföljande kontrollofficeren, vilken var fa rtygs
chefen på tävlingsfartyget - minsvepare av M-typ . Två de l
sträckor i banan var lagda utanför den belysta leden och 
brytpunkten var markerad med en boj, vars position angi
vits tidigare i nyss nämnda signalmeddclande. Boj en skull e 
uppsökas och rundas. Om den icke upptäckts efter ;) min. 
sökande fick strålkastare användas. Fartygens fart var m ax i
malt 9 knop och en idealtid för navigeringen hade beräknats. 
Varje minuts överskridande av denna idealtid gav poäng
avdrag. Nattbanan var lagd från tävlingsförläggningen på 
Dalarö Skans norrut via Jungfrufjärden förbi ö . stendörren 
t1ch Grönö fyr och sedan ned mot Fjärdhällans fyr. Eftet· 
det denna fyr passerats kom avsnittet utanför de belysta le
derna mot bojen, som placera ts p å södra Jungfrufj ä rde n. 
Härifrån angjordes Genböteleden, som följdes mot måle t 
öster om Dalarö Skans. Nattävlingen genomfördes u nder 
kvällen före och natten till söndagen den 5 september. 

På söndagsmorgonen, då tävlingen skulle fortsätta , var sik
ten ganska dålig nedåt Mysingen, där dagbanan var för lngd. 
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pet bed?mdes dock att de olika uppgifte~·n~ lrots detta skulle 
J<UI1n a ]osas och fartygen startade. Dagtavlmgen var upplagd 
så att fartygen följde en bana från Dalarö Skans sydväst
,.8rt ned mot Söderhälls fyr. På denna sträcka emottogs ett 
111orsemeddelande angivande den ungefärliga platsen för en 
boj, som skulle uppsökas och dessutom skulle dess exakta 
position a~1~ivas. ~rå n ~oj en Jortsatle fart~gen till två an
givna pos1t10ner 1 omradct oster om Mysmgeholm. Lagen 
skull e genom att n edhala en signalflagga angiva när de an
såg sig vara på respektive position . Deras veddiga position 
invinldades då från teodolitstationer i land och avvikelsen 
från den angivna positionen beräknades och poängvärdera
cles . Bojen och de två position erna var lagda så att enslinjer 
kun de utnyttjas. På ö. Pjukan blåste samtidigt ett signa 1

-

fl aggshiss, som skulle avläsas och tydas enligt ISB. ~är des:;a 
uppgifter lösts forlsatt e fartygen mot målet i Yarsnäsfj är
den, där lagen ilandsattes för att genomföra skjulmomentet. 
I likhe t med vad som gällde under nattävlingen var farty
gens fart maximert1_d till 9 knop och en idealtid för banan 
hade beräknats. överskriden idealtid medförde poängavdrag. 

Skjulningen omfattade fältskjutning lagvis med egna 
tjänstevapen (pistol) på två skjutstationer samt liknande 
skjutning med kpist på en tredje station. Tiderna för eld
givning på pistolskjutningens båda skjutstationer var be
gränsade till 60 sele respektive 20 sele inklusive tid för 
framryckning till eldställningarna och i det senare fallet 
även inkluderande tid för tillbakaryckning till skyddade 
ställningar efter skjutningen (eldöverfall). På vardera sta
tionen avlossades 6 skott. Kpist-skjutningen, under vilken 
2 m agasin om vardera 10 skott fick avlossas, omfattade fmm
ryckning till liggande eldställningar och skjutning under l 
min. 40 sek. Må lens antal var 10 st. på de två första statio
nenia och 15 st. på kpist-stationen fördelade på olika figur
mål från helf igur till hjälm och grupperade i djup- och sid
led i terrängen. 

Skjutningen var tävlingarnas sista moment. Det omfattan
de förbin delsenätet med 3 watts uk, som etablerats, möjlig
gjorde för tävlingskansliet att löpande protokollföra lagen ~; 
Prestationer och slutresultat i hela tävlingen kunde således 
kungöras strax efte r det att sista Jaget genomfört sin skjut
ning. Som segrare i tävlingen utglck det finska laget med 
löjtn ant \Vesterlund som lagledare. övriga deltagare i laget 
Var Hartikainen, Hyrsky och \V esslin. Endast 1 1f2 poäng 
sälllre resultat fick det svenska laget med kapten Stefenson 
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som lagledare. övriga lagdc~.tag.aee var ~Troschinsky, Gö t .. 
hannnar och \Vestermark. Harefter kom 1 tur och o 1·d ni, 
lvå fi nska lag, två svenska KA-lag och det norska laget. lg 
Poängber~ikningen gjordes efter samma regler som gö l! c[ 

i Finland förra sommaren. Man hade valt 100 poän g sone 
den summa, vilken gavs för felfritt utförande av sam lJiu~ 
t~vlingsu]~pgifter. Denna summa förde~ades på dc ol~ka .u p~'
gifterna sa att 40 poang sammanlagt tilldelades JWYJ gennus
momentcn och 20 poäng för vardera signalering, posilio ~s
hestämningar och skjutning. 

Tävlingsförläggningen Dalarö Skans var utomorden tli:• t 
lämplig för ändamålet och speciellt iör de utländsk a del
tagarna, men även för de flesta svenska dellagarna var det 
en upplevelse att vistas i den nu snart 300-åriga skansen. 

Dagtävlingen följdes av ett antal inbjudna gäsl ~r, bl a 
från d e nordiska ländernas beskickningar, Marinled nin ge n 
och pressen; vilka fölide tävlingslagen på banan och inlogo 
lunch på Dalarö Skans. 

För förplägnaden samt hjälp i kansLiet svarade ett a ntal 
marinlottor, vilkas frivilliga insatser under dehis primit iva 
och svåra förhållanden förtjänar ett särskilt hed~rsomniim
nande. I övrigt hade ett stort antal reservofficerare u r både 
flottan och kustartilleriet ställt sig till förfogande som fu nk
tionärer och slutligen hade ett antal man ur kusta rti lleriet 
ställts till förfogande som hanrlräclming m. m. 

Tävlingarna avslutades med middag med prisutdl' ln ing 
och dans på Näsby slott med livligt deltagande. 

När nu två tävlingar avhållits har vissa erfarenheter n u
nits, som det gäller att taga vara på till kommande hi vl i!tgar. 
Den mest påtagliga erfarenheten är att poängberäknings.sy
stemet bör bearbetas så, att en lämpligare värdering av o_hk.a 
prestationer åstadkommes. Denna fråga är bland dc v~.ldt
gaslc för den regelkommittc, som skall tillsättas för nasta 
års tävling. .. 

I övrigt skall man söka finna nya inslag m.ed. vilka.~~~
lingarna kan utbyggas . l\lan har icke stora vanatwnsm.o.Jll :-:
heter på grund av tävlingarnas speciella natur m ed w te·,
uationellt inslag. Uppgifter som avse handhavande nv va
pen samt båt- och signalmateriel o dyl ombon1 eller s o~n 
innebär utförande av vissa manövrar m~d fart~get ?r sa ~ 
Jedes i de flesta fall uteslutna. D?ssuto~11. ar det lamJ?h~t ai 
utesluta moment som fordra fysisk spanst eller uthall tBhe · 
Orsaken härtill är att man icke från början vill bcgra nsa 
deltagandet till yngre reservofficerare. 
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En av avsikterna m ed denna artikel är atl söka intressera 
de av denna tidskrifts läsare, söm hm• erfarenheter av olika 
former av sjömilitära tävlingar eller i övrigt kan komma 
med uppslag, att m edverka till denna tävlingsforms utbygg
nad. Detta torde vara av värde icke endast för flottans och 
kustartilleriets reservofficersförbund utan även för dem 
som leder utbildningen vid marinens olika skolor. 

i. 
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Meddelande från främmande marmer. 

Meddelanden från Marinstabens pressdetalj. 

Frankr ike. 

Hangm·fartygen Lafayette, Arromanches och Bois-Belleau, de två första 
överlåtna, den tredje lånad av England och USA, är jämförelsevis de 
äldsta fartygen i den franska flottan. Det är därför en trängande nöd
vändighet att hangarfartyget P. A. 54 upptaget på 1954 års flottpl an, blir 
färd igställt. 

Följande data för P. A. 54 är !rända. 

Deplacement 
Längd 
Bredd 
Djupgående 
Fart .... . 
Aktionsradie 

22.000 ton. 
254 m. 
43 In. 

8 m. 

32 knop. 
7.500/ 18 k n. 

Bestyckning . . . . . . . . . . . . 12.-57 mm dubbe1lavetage. 
Besättning . . . . . . . . . . . . . . 2.500 man. 

De tre fregatterna typ E 54 på 1.000 ton utrustas uteslutande 
jakt, medan de mindre E 50 och E 52. är lv-fregatter. 

Data för typ E 54. 

Deplacement. 
Längd 
Bredd 
Fart .. . ....... .. ... . .. . . 
Aktionsradie 
Bestyckning 
Besättning· 

1.000 ton. 
89m. 

9 m. 

25 knop. 
4.500/ 12 kn. 

2- 40 mm dubbellavetage·. 
150 man. 

fö r ubi\ ts-

(La Revue- Maritime, maj.) 

Italien. 

Fregatten Centaura sjösattes den 4 april 

Följande data är kända . 

Depla<'ement ..... . ..... . 
Längd ... .. .... . .. . .... . 

1.500 ton. 
96 m . 

Livorno. 
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Bredd 11m. 
Djupgående . . . . . . . . . . . . 3,4 n1.. 
Fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 knop. 
Bestyckning . . . . . . . . . . . . 4-76 mm, 4-40 mm . 

Ytt erligare två fartyg, le Canopo och le Cigno är under byggnad. De 
amerikanska ubåtarna Barb och Dace som överlåtits till italienska flottan 
]lar omdöpts till Leonardo da Vinci och Enrico Tazzoli. 

(La Revue Maritime, juni. ) 

Canada. 

Det största örlogsfartyg som byggts i Canada, H M C S Labrador, är för 
närvarande ute på 5 månaders expedition i nordliga farvatten. Fartyget, 
som är byggt för gång i is, är 260 fot långt och har ett deplacement på 
6.500 ton . Farten är 16 knop. Besättningen utgöres av 24 officerare och 
204 man. Expeditionens ändamål är att göra be.sättni_ngen förtrogen med 
de arktiska farvat tnen samt att utföra vetenskaplig forskning. Vid ett 
even tuellt anfall över polen skall Labrador tillsammans med andra lik
nand e fartyg bilda en skyddande skärm i nor r. Fartyget har modern ra· 
darutrn3•tn ing samt materiel för undersökning av de met eorologiska. och 
hydrografiska förhållanden m. m. Även den kosmiska strålningen skall 
studeras . 

(All Hands , se·pt. 1954.) 

Samtl iga jagare den canadensiska flottan har nu ombyggts t ill eskort
jagare. 

(Marine News, sept. 1954. ) 

No rge. 

Engelska eskortjagaren Zehland, deplacement 1.050 ton överlämn2.de-s 
den 7 sept. till norska flottan. Före överlämnandet hade fartyget under
gått en omfattande modernisering. Fartyget omdöptes till Tromsö. 

J agaren Stord har gått på grund vid Norges västkust. Fartyget flottogs 
efter fyra dygn och kunde för egen maskin taga sig in till varv. 

(Marine News , sept. 1954.) 

Storbritannien. 

E nheter ur Home F leet har sammandragits till Invergordon som förbere· 
delse för höstens övningar som började med en Nato-övning under tiden 
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23 sept.- 3 okt. I övningen deltoga följande fartyg. Lätta kryssa r,, 11 
maica, depåfartyget Tyne jagama Daring, Delight. Agincourt Ai~n Ja. ' , .._ e, Bq. 
r~ssa, Ba_ttleaxe, Corunna , Crossborv, Scorpion, eskortjagarna Vent s, \'i. 
g1lant, V1rago samt bogserbåten Reward . Efter övningen blir det he .. 

1
_ 

. J"k b .. k l so , 1 o 1 a nttls ·a lamnar varefter far tygen samlas i Gibraltar för en ~ko\. 

period av en månad. 
Hangarfartygen Ark Royal , Eag·Je, Albion och Centaur kOillll1a • Ll'olig,2J1 

till Voren att ingå i Medelhavsflottan. Slagskeppet Vanguard skall för 
över syn. do ckas i Portsmouth. översynen beräknas taga åtskillig-a lll1\
nader. 

De tre anti-uhfregatterna Keppel, Grafton och Pellew h a sjösatt~ un
der augusti-september månad. Fartygen tillhöra de.n mindre tYPPil av 
a nti-uhfregatter med en största längd av 310 fot och en bred d av 3;~ fot. 
Bestyckningen kommer att utgöras av 3 s t Boforskanoner. 

(Marine News, sept. 1~5 4 .) 

I England fo r tsätter byggandet av nya typer av småfar tyg. Ny ligen 
sjösattes en minsvepare avsedd fö r inre farvatten, en kustminsvepare och 
ett ubåts jaktfartyg. Den mindre min sveparen är 106,5 fot lån g och 20,5 
fo t bred. Bestyckningen utgöres av en lätt kanon. KustminsvepareJJ är 
152 fot lå ng och 30 fot bred . Den är byggd av aluminium och i bott en ~i r 

den klädd m ed trä. Någon magnetism finnes praktiskt taget inte i far ty
get . Minsveparen, som är diese-ldriven, kommer att utrustas med mouer~a 
svep för magnetiska och akustiska minor. 

U båtsjaktfartyget är även dieseldrivet. Längd 117 fot , bredd 20 fot. Dess 
uppgift är att upptäcka och förstöra ubå tar i nä rheten av h amnarn a. Be
stycknin gen utgöres av sjunkbomber och lätt artilleri. 

(All Hands, sept.) 

USA. 

Av 1955 års flottprogram har, föru tom ett h angar fartyg av Fone:--ta l· 
klass, kontrakt uppgjorts för två jaga re, fyra eskortjagare, en atomubJ.t 
samt två la ndstigningsfartyg. 

Hangarfartygen Lexington och Shangri-la ligga för närY2.rande på \arr 
för ombyggnad av fl ygdäcken . Fartygen beräknas klara igen i april 19::iÖ 
Yarefter det är Midways tur att undergå en liknande ombyggnad. 

Atomubå ten Nautilu s erhöll sin besättning den 2.0 september 19 54. ven 
utgöres av 11 officerare och 85 man. 

(Marine News, sept. 1H54.) 

Litteratur. 

687 

»THE ATOMIC SUBMARINE and Admiral F;;ckover». 

Av C. Blair , Jr. Förlag: Holt and Compa ny, New York 
(270 sid., ill. ). 

Allts edan James \V::~tt på 1700-talet uppfunnit ångmaskinen och Fulto:1 
något senare kommit på iden att i stället för vinden utnyttja ångkraften 
även för framdriVlling av fa rtyg h a r väl knappast något p roj ekt på des sa 
områden väckt större upphetsning i fackkretsar än meddeland et, att man 
i USA var i färd med att konstruera ett atomkraftverk avsett som f ram
drivningsmaskineri för en ubåt. De mest fantasirika notiser började snart 
också sk ymta i tidningar och tidskrifter värld en runt, och man Jmnde 
litet till mans undra över vad som i själva ve.rket iåg bakom.. Av för
klarliga OJ·saker ville amerikanarna till en början inte lyfta på för!åten 
till sin dyrt förvärvade h emlighet - ubåtsreaktorn uppges kos ta c: a 15 
milj. dollars (ubåten 40 milj.) - och officie.Jia upplysningar om projektet 
var man s jälvfa llet mycket njugg med. För a tt i någon mån dämp a den 
våldsamma upph e·tsnin gen ansåg myndigheterna em ellertid sig icke kun
na und erlåta att offentliggöra vissa uppgifter. Med »The Atomic Sub
marine» publiceras nu vissa upplysningar, kanske främst avsedda för 
den breda a llmänheten , som i vår »atomåld er» visat nästan lika stort 
intresse för saken som fackmännen . Detta kan tyckas ganska naturligt, 
när ntan har atombomberna över Japan inte Jiggande så värst avlägsna 
i tiden och försöken i Söderhavet och vid Australien nästan inför ögo
nen. Man hade hört glunkas om efterlängtade försök att · sök a utn yttja 
atomkraft också för fre dliga civila än damål. Men så blev det ett örlogs
fartyg som ändå fick prioritet ! Och det skall m.an kanske inte förvåna 
sig över m ed tanke på den oroliga tid vi a lltjämt leve·r i trots från 
Olika hå ll gjorda försök att gjuta olj a på tid en s oroliga vågor. striden 
lll.ellan valet av krigsinstrument som plattform för atomkraftförsöken blev 
Ock:;,å härd inom USA: s krigsmakt och det är först i sista ronden som 
Ubåten segrat i hård kamp med hangarkryssar e och flyg. Av dessa tycks 
enligt bokens uppgifter kryssaren stå närmast i tur på det lwmmanrl e 
amerikanska nybyggnadspragrammeL 

Boken »Th e Atomic Submarine» är uppd elad i t re delar. Den första 
behandlar hur tanken att söka konstruera ett för besättningen riskfritt 
fartygsmaskin eri med uranklyvning som energikälla växer fram samt hur 
dåvarande Captain Riclwver (EDO) pil egen hand startar en kampanj i 
inflytelserika marina kretsar och lyckas få medel till utbildning av er
forderlig personal och till projekteringsarbetet. Trots starkt motstånd 
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från m å nga h å ll skaffar Rickover sig själv jämte några likas innade 
god inbiick i arbetet med atombombframställningen i flera av USA strang;t 

bevakade atomkraftanläggningar och kommer i kontakt med nJå 
forskare på området. Dessa ger honom god utbildning i reaktorfruga 

t .. ! · å . an1. s a lmngens m nga hem!Igheter. Ett slag är det dock nära att han s t . . . s 0)'. 
stilade planer rnmer ut 1 sanden och att han själv jämte. sina anhä 11 . 

o •• gat·e helt avkopplas fran arbetet. Med ofortruten energi bearbetar han e lllel. 
lertid infiytelserika förmän och lyckas också vinna Mr Kimballs bev:t. 
genhet (dåvarande Secretary of the N a vy). Snart är han så ater, och ar
betet med den nya ubåten Nautilus i full gång. På sitt nyskapade konst. 
ruktionskontor (»Tempo-3») i Washington leder Rickover verksamheten 
som spindeln i nätet. 

Bokens andra del om,fattar själva fartygsbygget och ger en del glitn. 
tar om det intressanta framdrivningsm.askineriet. Även sedan myndig. 
hete-rna fattat beslut om byggandet av ubåten fanns ullinga besYärJig. 
heter att övervinna. Ofta uppstod t ex leveranssvårigheter fö r o;lk:t 
underleverantörer, och Rickover måste därför ständigt och jämt fly ga 
kors och tvärs över kontinenten för att klara svårigheterna och lägget 
fram; sina synpunkter för olika industriledare. Varje framställ d deta lj 
låter han undergå stränga prov och v id minsta defekt eller svaghet 
kasseras materieten utan prut. Endast det bästa är gott nog fö r h ans 
ubåt , som blivit den fo-rne ubåtsofficerens längtan och mål. Snart är h ela 
nationen underkunnig ont att något stort håller på att skapas , och när 
till och med presidenten (Trum.an) egenhändigt sträcke·r kölen till ubåts· 
skrovet inför en mängd marina dignitärer på det sedan gammalt kända 
ubåtsvarvet General Dynamic Corp . i Croton, Connecticut, flyger med
delandet om det märkliga fartygsbygget ut över hela den civiliserade 
världen. Innan dess har dock mycket förarbete utförts. Så har man t ex 
uppfört en väldig anläggning för reaktorförsök långt inne i landet inom 
ett glest befolkat ökenområde för att, om något oväntat skulle hända. 
å tminstone skydda civilbefolkningen. Och på varvet bygger man på land 
en replik av ubåten i trä, där allt prövas och inpassas innan delarna 
föras ombord på det väldiga ubåtsskrove t på stapelbädden. Med en s tor 
skrovmodell gör man också försök i ubåtens rätta element, och vissa de
lar prövas vid kraftiga chockprov, som Jnan låter en av ubåtarn a f rån 
VK 2 (Wahoo) undergå. 

När sedan skrovet blivit klart för sjösättning i januari 1954 vi sar den 
nye presidenten samma intresse för bygget som sin företrädare och 
självaste Mrs Eisenhower förrättar dopet på traditionellt maner - cha!ll· 
pagneflaska mot stäven. Men ännu återstår mycket innan u!Jåtens väl di· 
ga inre (som ej längre tynges av de på konventionella ubåtar n ödvändi
ga stora ackumuia.torbatterierna för magasinering av e lektrisk energil 
b!i t• fyllt och ubåten utrustat med de tusen och en detaljer, som gör cten 
till ett krigsinstrument. Då vidtager också de omfattande provfärderna 
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n1ed denna första experimentubåt, som likväl snart torde följas av en 
redan kölsträckt systerbåt, »Sea Wolf», vars framdrivningsmaskineri konst
ruerats efter något andra principer än på Nautilus. 

Sista delen av boken benämnes »The Admirals intervene» och beskri
ver bl a den opinionsstorn1,, som växte upp även i inflytelserika kretsar 
11är det blev känt att den amerikanska flottans befordringskommission 
överhoppat Rickover för befordran till Rear Admiral. Motivet till detta 
beslut (några protoko~i fördes ej) torde bl a varit att R. haft sin egen 
uppfattning om vissa av flottans traditioner och normer, viiket stundom 
knappast gjort hans överordnade vänligt stämda. Redan på 30-talet över
gick han från allmänna linjen som sjöofficer till tjänstegrenen EDO 
(engineering duty only) och frånsade sig därmed vidare möjligheter att få 
högre befäl till sjöss. Så gick det som det gick när hans nanm upptäcktes 
på listan. Han blev »passed over» för andra gången, vilket normalt skulle 
inneburit att han efter kort tid bleve överförd till reserven (med full 
lön första året). Det stora arbete han lagt ned och de kvalifikationer 
han visat som ledare av ubåten Nautilus' konstruktion och byggande hade 
emellertid blivit allmänt kända och meddelandet om hans förbigående 
vid befordran väckte förstämning främst bland hans medarbetare i Tempo 
3. Efter slutligt ingripande· från presidenten blev därför R. sällsamt nog 
för tredje gången uppförd på listan över befordringsläm.pliga kandidater 
och fick slutligen sin högre grad. Detta avsnitt av boken kan synas 
ganska olustigt men ger en viss inblick i en del förhållanden i det stora 
landet i väster. Rickover tycks f n vara i full färd med att kons.tru.era 
ett atonlJkraftmaskineri för en stor hangarkryssare, som torde kunna åstad
komma lika stor revolution inom framtidens sjökrig som ubåten Nautilus 
och hennes medsystrar. 

Pä bokens sista sidor har författaren gjort en del optimistiska uttalan
den och förutsäge-lser rörande vad han tror att en atomkraftdriven ubåt 
av Nautilus typ kan förväntas u trätta. Framtiden får väl visa vad den 
ena eller andra krigsmaskinen som a nvänder atomkraft verkligen duger 
till när alla klorna vässats. Historiens gång visar oss att nya stridsmedel 
snart föder lika starka motmedeL Man må likväl hoppas, att det skall 
dröja ·länge än, innan Nautilus ställes inför eldprovet att göra en krigs
ll1ässig insats mot sitt lands fiender. 

G. Bolling. 

THE SEVEN MEN OF SPANDAU av Jack Fishman. 
W . H. Allens förlag, London. 16 shilling. 

Jack Fishman var av en händelse närvarande nät· engelska soldater 
skull e övertaga vakttjänsten för nästkommande 1nånad vid det interna .. 
tionell a fängelset Spamlau i Berlins västsektor. Det var unga britt i ska 
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värnpliktiga, som under det senaste kriget befunnit sig i pojkåren Detl 
engelske officer, som förde befälet samlade dem och frågade om de visste 
vilka de skulle vakta. Inget svar. Han skrev då följande namn på en 
svart tavla i rummet: Hess, Funk, Speer, Schirach, Neurath , Doen itz 
Raeder och pekade på det fö>rsta namnet. »Vet någon vem den manne1~ 
är?» Tystnad. Småningont kommer en hand upp. - »Nå?» frågade offi. 
ceren. »Är det inte en svartabörsjobbare·?» kom det naiva svaret. -- Ingen 
av dessa soldater hade hört talas om de sju männen i Spandau eller 
visste orsaken varför de var fängslade . 

Detta. kom Fishman att besluta sig för att sprida upplysning om lie 
sju krigsförbrytarna och att forska efter deras förhållanden i fän gelset. 
Resultatet av detta beslut redovisar han i sin bok. Hur han fått tag i 
dessa synnerligen intressanta upplysningar, som boken lämnar, kan han 
inte redovisa, eftersom han i stor utsträckning bedrivit sina efterforsk
rungar på illegalt sätt - Spandau är utan tvekan världens bäst be
vakade fängelse. De sju är fu llkomligt isolerade från yttervärlden. Trots 
detta beskrivs i detaij vad fångarna gör och hur de lever. Samtal dem 
emellan återges, deras i de flesta fall svaga hälsotillstånd redovisas no
ga, deras korrespondens med fruarna och familjerna publiceras m m. m m. 
Och det som kanske är märkligast av allt är att i boken finns ett stort 
antal bilder från det inre av fängelset, där Jäsaren får se fångarna i ar
bete. Bilderna förefalla tagna med mikrokamera. Författaren redogör för 
en fånge i sänder, orsakerna till hans dom och hans liv i fängelset. T rots 
försök att dölja sin egen uppfattning om fångarna lyser författarens 
sympatier och antipatier då och då igenom. Att han anser att den gamle 
von Neurath blivit för hårt bestraffad (15 år) är lika klart som, a tt han 
fruktar vad som konuner att hända när Doenitz som förste fånge blir fri 
1955. Han anser honom mycket farlig i det nya tyska samhället. F . ö är 
det rätt intressant att läsa om den animositet för att inte säga hat som 
fortfarande råder mellan de båda amiralerna Raeder och Doenitz . I ett 
annat avsnitt av boken behandlar han spandaufångarnas familj er och 
hur de lever och hur de käntpar för sina män och fäder. Fishman strä· 
var uppenbarligen efter att ge en objektiv bild av vad som för när· 
varande sker i Spandau och kring fångarnas personer utan att ge ~ig 
in på nåoTa politiska värderingar av domarnas riktighet eller deras t ill· 

"' t ar lämpning. Men trots detta undrar man , om inte det som. han ytters 
ute efter, är att skapa en opinion mot detta medeltida fäng E:1sesyRteJ11, 

· H ' ll · · gslösheten som han ger oss en skrämmande b1ld av. an VI v1sa memn 
i det hela. En tanke som man inte kan släppa är att det kan vara »Span· 
dauänkorna» som ligger bakom boken och att den är ett led i deras 
strävan att få sina män fria. Hur som. helst så är det i a lla fall nw äet_ 
skickligt gjort och ett oerhört arbete har nedlagts på att samla lllate 

t vnkt· rialet. Förmodligen har även stora summor åtgått för att mu a 
personalen för att komma över de foton, som illustre,ra boken. 

Lennart Fors mal'l· 
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» From the Danube to the Yalu», av Mark Clark. 
Harpers förlag, New York. 

Koreakrige t har rönt en synnerligen omfattande publicitet både mili
tärt och politiskt. Officerare, soldater och journalister har i ett flertal 
~ en del mycket goda - skildringar beskrivit sina intryck från kriget. 
EJn del av dessa skildringar har upptagit taktiska och strategiska spörs
mål, andra politiska. Beträffande vem som segrade eller förlorade i Ko
rea uttrycker sig de flesta dock tämligen svävande. 

Så gör också general Clark - FN-överbefälhavare i Kot·ea efter Ridg
way - men han tillfogar dock med all skärpa att FN kunde vunnit kri
get. Han uttalar sig kritiskt om både FN: s och den amerikanska rege
ringens handlande i koreafrågan. Man tycker sig märka en viss bitterhet 
]los honom därför att det konunit på hans lott att i den amerikanska 
krigshistorien bli den förs te general som undertecknade ett vapenstille
ståndsavtal som inte varit resultatet av en otvetydig :c.merikanslr seger. 

General Clark hade tidi gare erfarenheter av kommunistisk aggressivitet 
och infiitration när han kom till Korea. Som USA: s High Commissioner 
i Österrike efter andr::1 väridsluigets slut kom han att få tillfäll e att re
dan på ett tidigt stadium få kännedom om kommunistiska expansions
metoder. Det är också känt att han lyckades att i Österrike sticka åt· 
skilliga käppar i hjulet för ryssarna och deras expansionslusta. 

När general Clark kom till Korea var han erfaren officer. Han deltog 
redan i första världskriget och under det andra förde han armeer -
bl a en armegrupp under stri<terna i Italien. Dessutom. hade han som 
tidigare nämnts haft den ömtåliga befattningen som, i praktiken ameri
kansk m:i!itärguvernör i Österrike. Han var därför väl skickad att föra 
befä let över de brokiga och av många nationaliteter sammansatta FN
styrkorna i Korea. 

Som soldat är general Clark med sina erfarenheter av ryssarna från 
Österrike och Korea mot allt vad eftergifter heter. Han sticker inte un
der stol med att en FN-seger låg inom räckhåll i Kore·a. Lika litet sticker 
han under stol med att han själv anser att denna seger borde föregått 
allt tal om vapenstillestånd. Som det nu var konstaterar general Clark 
att de kinesiska trupperna gick starkare ur striden än in i den. Vi kan 
också konstatera att striderna i Indokina blossade upp efter vapenstille
ståndet i Korea och att de ko1nmunistiska trupperna dä1• visade sig 
Väl kunna mäta sig med europeiska förband. 

General Clark låter inte politisk trångsynthet beröva sig den objektiva 
Och klara blicken när han betraktar motståndaren. Han pekar på hur 
fruktansvärd denna m,otståndare är - hur planmässigt, effektivt och 
konsekvent han fullföljer ett långsiktigt program .. Ingenting lämnas åt 
slumpen . Inte ens fångarna ger upp. General Clark klarlägger hur fång· 
lb.yterierna på ön Koje är organiserade av de nordkoreanska och kinesiska: 
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staberna i norr. Hela tiden står konununistiska officerare i fan glägre
1 

i kontakt med s ina överordnade i norr genom hemliga kanaler. 
1 

Synnerligen intressant är författarens uppgift om att F N-sid an orga, 

niserat ett partisatwäsende i norr bakom motståndarens linj er. I sa
111

_ 

band med vapenstilleståndet evakuerades de emellertid av amerikanerna 

General Clark antyder att man med de erfarenheter man vann i Kore,; 

av dessa partisaner kan låta dem spela en än viktigare roll i de r>·ska 

vasallstaterna vid ett nytt eventuellt krig mot Sovjet. 

Det råder ingen tvekan om att general Clarks bok är en av de Iller 

betydande ur militär synpunkt om koreakriget. Med sin ställning 8 0 ,11 
överbefälhavare har han haft en överblick över läget som är utomonlent

lig och dessutom har han förmågan a tt kort och sakligt uttrycka vad soill 

är hans uppfattning i varje skede. 

K. R. Perhuse n. 




