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Meddelande från Kungl. Örlogsmannasäll::
skapet nr 3/49.

Ordinarie sammanträde den 5 oktober 1949.
1. Meddelade ordföranden, att ledamoten Blöddund
jämlikt Sällskapets stadgar § 3 f o m den 1/10 uppflyttats
till hedersledamot.
2. Beslöt Sällskapet att till högtidssammantr ädet den
15 november 1949 inbjuda en representant för danska Sy)eLieuienant-Selska bet i Köpenhamn.
3. Beslöt Sällskapet att till vissa angivna bibliotek
överlämna katalog över Sällskapets bibliotek.
4. Föredrog ledamoten Lindahl anförande jämlikt
stadgarna § 31.
5. Avsade sig vice ordföranden, ledamoten \\T etterblad, sin befattning under hänvisning till förestående förflyttning till Stockholm.
Framförde ordföranden till ledamoten \V etterblad
Sällskapets tack för det arbete han nedlagt i egenskap av
vice ordförande samt ordförande i Beredningsutskot tet.

Ordinarie sammanträde den 2 november 1949.
1.

Y al des till arbetande ledamöter:
kommendörkapte nen 2. gr. S. M. G. Hammar,
kommendörkapte nen 2. gr. å. F. Lindemalm,
kommendörkapte nen 2. gr. P. G. Lindgren,
kaptenen B. A. L. Rudling samt
marindirektören 2. gr. S. F. H. A. Samzelius.

Tidskrift i Sjöväse ndet.
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2. Valdes till föredragande och suppleant för år 195()
i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria led:unoten SanlZelius resp ledamoten Kemmer.
3. Valdes till föredragande och suppleant för år 1950
i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende ledamoten Samzelius resp ledamoten Kemmcr.
4. Föredrog ledamoten -:\'yman av ledamolen ~or d
ling inlämnat inträdesanförande .
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Berättelse över Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet
under arbetsåret 1948-1949.
1. Sällsl~apet l~ar ~arit samlat till ett högtidssammanträde samt SJU orchnane sammanträden.

2.

Sällskapets ämbetsmän ha varit :
Ordförande, hedersledamoten Ehrensvärd
:'ice ordförande, ledanwten; \V ctterblad, '
Sckreterarc, ledamoten Starck.

Högtidssammanträde den 15 november 1949.
1. Valdes till ordförande för arbetsåret 19-19/1950
ledamoten J edeur-Palmgren.
2. Valdes till vice ordförande för perioden 19-19/1950
--1950/1951 ledamoten Stefenson.
3. Av gav sekreteraren berättelse över Sällskapets
arbeten under det förflutna arbetsåret.
4! Föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckninga r
över avlidna ledam.öterna Lindstedt, Heinius, Asplund och
Xordgren samt korresponderande ledamöterna Falkenberg och Ahlgren.
5. Höll ordföranden anförande jämlikt Sällskapels
stadgar § 22 i samband med nedläggandel av sin befattning. Anförandet berörde »Traditionsbcgrep pct och örlogsvarvet».
6. Skedde ombyte av ordförande.
7. Framförde ordföranden till hedersledamoten
Ehrensvärd örlogsmannasälls kapets tack för hans insatser under långvarigt ordförandeskap.
8. Föredrog ledamoten dc Marc delar av årsberättelse i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria
inlämnad av ledamoten Lilljequist. Årsberättelsen behandlade »De skandinaviska försvarsförhandli ngarna 19-18
-19L19».

3. I Beredningsut:;kot tet ha utom_ vice ordföranden
och sekreteraren ingått:
.. ledamöterna Nyman, V. af Klint och Resen med ledamaterna Hagwall, Lindh och Puke som suppleanter.
. . -1. Inträd esanförande jämlikt stadgarnas § 3 har avgivits .av ledamöterna Lilljequist, Lagerberg, Lindahl och
Nordlmg.
5. Årsberättelser ha avgivits i följand e vetenskapsgrenar:
artilleri- och handvapen av ledamoten de Marc,
t?rp?dväsende av ledamoten Hagwall,
for~md:lseväsencle av leelam o ten Brigge,
nav1gahon och sjöfart av ledamoten Forsberg,
skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten
Kemmer,
sjökrigskonst och sjökrigshistoria av lc(hnnolen
Lillj equist,
hälso- och sjukvård av ledamolen Severin.

(). Sällskapets tidskrift har utkommit med sedvanligt
antal häften.
.. 7. Arbet~t ~ned färdigställandet av en katalog över
Saliskapets bzblwtek m fl arbeten har uneler året avslutats .
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8.

Inom Sällskapet ha följande förändringar ägl rum:

Med döden augdH:
arbetande ledamöterna Asplund, Reinius, :N ordgren och Lindstedt samt
korresponderande ledamöterna Falkenberg oc h
Ablgren.

Traditionsbegreppet och örlogsvarvet.
Anförande på Kungl. Örlogsmannasällskapets
högtidsdag gen 15 november 1949 av Dess ordförande
Konteramiralen, Greve Ehrensvärd.

Up pflyltats till hedersledamot:
arbetande ledamoten Biörldund.

Tillkommit:
arbetande ledamöter:
Kommendörkapten lYI. Hammar
Konuuendörkapten Å. Lindemalm
Kommendörkapten P. G. Lindgren
Kapten L. Rudling
Marindirektör S. Samz elius
9.

För närvarande utgöres Sällskapet ou:
, a) Svenska Förste hedersledamöter
b) Utländsk Förste h edersledamot ....... .
c) Svenska hedersledamöter . . .. ...... . .. .
d) Utländsk hedersledanwt . ... ...... . . . .
e) Arbetande ledamöter ... .. . .. . ..... .. . .
f) Svenska korresponderande ledamöter ..
g) Utländsk korrespon derande ledamot ..
Tillsammans ledamöter

1

51
1

H3
:38
1

2:39

10. Den senast invalde ledamoten intager i Sällskapets forllöpande medlemsmatrikel ordningsnumrel 721
räknat från viceamiral Falkengren med ordningsnummer
l den 15 november år 1771.
Karlskrona den 15 november 19-±9 ..
M. STARCK.
sekreterare.

Kungl. örlogsmanna Sällskapet firar i dag sJn högtidsdag innanför Karlskrona varvs murar. J ag tror, att
det är första gången så sker, i vart fall kan ingen här levande medlem av detta sällskap erinra sig att så varit
fallet.
Då vi i dag äro samlade i en gammal byggnad och
omgivna av många s k traditioner synes det mig vara en
anledning att se på traditionsbegreppet - främst inom
örlogsvarvet - och att se på detta på gott och ont. Det
är nog så, att traditionen lätt och i alltför hög grad biter
sig fast vid gamla byggnader och fartyg - vid materielen
- och därmed flyttar undan det mänskliga ur bilden.
Det är icke riktigt, att så sker; det ger en falsk bild av det
förgångna och, vilket är viktigare, inverkar även på bedömandet av nuvärdena.
I våra tider är det oftast materielen, som i första hand
fångar intresset. Vi behöva blott tänka på atombomben
och robotvapnen, på radar och asdic. Intet av dessa vapen eller hjälpmedel kan dock få utslagsgivande betydelse, om icke d en mänskliga hjärnan fungerar och fungerar även under svåra påfrestningar. Vad so1n gäller
atombomber och robotar gäller i än högre grad fartyg.
Skjutes personalen undan till förmån för materielen, försvåras örlogsflottans rätta nyttjande i kriget till skada
för riket. Så har skett vid olika tillfällen i gångna tider.
Det kan räcka n1.ed att gå tillbaka till en period, nämligen den gustavianska, under vilken mycket av det tillkom, som å detta varv nu anses tillhöra de omistliga vär-
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dena. Perioden kännetecknas av dc stora fartygsbyggn aderna, som här bedrevos, under främst Chapmans ledning.
Skepp och fregatter stapelsattes och sjösattes i rask följ d
i vVasaskjulet, men hamnade icke i någon seglande eskader, utan vid flottans skeppsbro. Chapman hade väl näp peligen nått så goda resultat som skedde utan det stöd,
som gavs honom av de bägge överamiraler, som då verkade i Karlskrona, nämligen af Trolie och C. A. Ehrensvärd. Förgäves sökte dessa emellertid även vid flerfaldiga tillfällen övertyga Konungen om att det ej räckte
enbart med att bygga fartyg, det krävdes ock att skap a,
vidmakthålla och öva den personal, utan vilken fat-tygen betydde föga. Tiderna ändras och mycket av de t
som skrevs av överamiralen Ehrensvärd i hans ryktbara
promemoria till Konungen av den 3 mars 1788 salmar nu
aktualitet, men den förtjänar likväl att nogsamt läsas och
studeras även av sena tiders 111än. Prome1norian, som
i sina huvuddrag återges av Munthe i hans stora verk
»Flottan och ryska kriget 1788- 1790», utgjorde ju ytterst
ett val"l'tingsord till Konungen att ännu ej sätta igång det
tänkta kriget mot Ryssland. överamiralen, forclirade i
denna bl a att kadettskolan skulle återupprättas, att en
underofficersskola skulle skapas och att medel skulle anslås för exercisexpeditioner. Sex års fred för återuppbyggnadsverket beträffande personalen var överamiralens
krav.
J ag kan ej underlåta att göra den reflexionen, att d c
medel, som då åtgingo för att hygga den ståtliga inventariekammaren nr 1 i stället med fördel bort användas
till rustande av övningseskadirar i; freclslt id; att denn a
byggnad i hög grad var innesluten även i överamiralens
kärlek ändrar ej min uppfattning.
Då jag här snuddat vid åtskilliga äldre byggnader,
är det med full avsikt, ty ännu idag är det så att i det allmänna medvetandet flottans skeppsbro, repslagarbanan,
Gallionsträdgården, gamla mastkranen och inventarie-
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och kanslibyggnader intaga första platsen, då det gäller
varvet. D~tta är nedsättande för det levande örlogsvarvet
och ger en falsk bild av det örlogsvarv, som är vårt största
och vars personal är fullt i stånd nybygga, modernisera
och underhålla örlogsfartyg av de flesta slag med deras
olika vapen, det örlogsvarv där det ständigt bedrives en
fruktbringande verksamhet för nuet och framtiden.
Till denna felaktiga uppfattn:jng bidrar också den
museiverksamJ1et, som allt fortfarande äger rum_ å varvet
och detta enligt mitt förmenande till skada för detsamma. Ett örlogsvarv måste nämJigen kunna effektivt bevakas även i djupaste fred. Detta kräver ovedersägligen en
skarp kontroll av tillträdet till och rörelserna på varvet, en
kontroll, som måste slappas av den tidtals och inmn vissa
delar av varvet rätt omfattande s k legala trafiken av
besökanden. En flyttning från örlogsvarvet av det allra
mesta som är av museikaraktär är nödvändigt; i samband
härmed böra redan i fred sådana byggnader och anstalter
undanskaffas, som i bästa fall ej göra någon nytta, i
sämsta fall vid krig genom_ eldsvådor och hopstörtning
kunna göra omätlig skada. Härigenom förlorar i verkligheten icke traditionen sitt grepp över örlogsvarvet och
dess folk.
Det gäller att tänka och tänka rätt. Då jag begrundar
detta varvs verk genom historien hejdas mitt minne främst
icke av den gustavianska utan av den karolinska tiden och
det arbete, som här hedrevs för att rusta flottan för sjötåg mot rikets fiender. Det är andan från Hans vVachtmeisters tid, som främst hör för oss stå levande, en anda,
som levde kvar även sedan generalamiralen slutat sitt
liv. Läs \Vrangels »Kriget i Östersjön 1719- 21», som ger
en gripande bild av, hur här nere i Karlskrona under de
sämsta förhållanden alla krafter spändes till det yttersta
för att i tid rusta linjeflottan att möta befarade ryska
angrepp. Talet om att rikets finanser ej medgåva flottans rustande är felaktigt, i bästa fall överdrivet. Mynt
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saknades icke i Stockholm, men väl där de bäst behövdes
- i Karlskrona. Detta är icke något endast för den tid en
enastående. Tvärtom! Men det som brast i penningmcdel ersattes den gången av mänsklig vilja. Så arbeta de
officerare, underofficerare och båtsmän samt icke minst
varvets timmermän, segelsömmare och många andra h årt
och målmedvetet, fast i slitna kläder och uselt födda, all t
för att få skeppen segelklara till fastställd tid. Denna
vil.i a att lyckas, denna gamla karolinska anda och arbetsglädje, som med skäl nu må efterlysas och som är oändligt mycket värdefullare än dagens prat om trivsel och
fritid, demokrati och centralisering, tidsstudier och rationalisering, den andan fanns och den gav resultat lång t
innan mastkranar, inventariekammare och dockor här
växte fram.
Här ger oss traditionen något av stort och bes lående värde.

Anförande
på Kungl. örlogsmannasällskapefs höglidsdag den 15 nov
vember 1949 av Dess ordförande
Kommendören ]edeur•Palmgren.
Som min första ämbetsålgärd ber jag att med några
ord få tolka sällskapets uppskattning av den avgåend e
ordföranden, hedersledamoten Ehrensvärd.
Endast få ledamöter före amiral Ehrensvård ha innehaft ordförandebefattningen under så lång tid, nämligen
under sju år i en följd.
Av dessa år sammanföllo de tre första n1ed andra
världskrigets tre sista. Att under denna period hålla sällskapets verksamhet fullt levande, var av naturliga skäl
förenat med stora svårigheter.
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När fredsslutet kom och därmed dc krigförandes erfarenheter och bemligheter i stor utsträckning offentliggjordes, samtidigt som våra egna beredskapsuppgifter
bortföllo, skapades nya förutsättningar för sällskapet atl
arbeta för sitt i stadgarna angivna ändamål.
Nu fick också verksamheten nytt liv. En serie synnerligen givande och intressanta årsberättelser inlämnades. Orienterande föredrag anordnades. Kontakter knötos med prominenta personer, såväl inmn - son1 utonllands, genom dessas inval i sällskapet. Och slutligen tillfördes sällskapet en del välkomna donationer.
Trots svårigheterna i början har sålunda sällskapet
under den avgående ordförandens många regeringsår levat ett rild liv. Förtjänsten härav kan i mycket hög grad
tillskrivas hedersledamoten Ehrensvärd.
Han har icke endast med pliktuppfyllelse skött ordförandeskapet och tillsett att ledamöterna fullgjort sina
åligganden, utan framför allt varit den initiativrike och
medryckande ledaren.
Jag kan icke underlåta att i detta sammanhang erinra
on1 det goda exempel han givit genom att sju år i följLl,
vid nedläggandet av sin befattning, hålla ett aktuellt,
tankeväckande anförande.
Med dessa ord ber jag å sällskapets vägnar få fran~
föra ett tack till hedersledamoten Ehrensvärd för hans
värdefulla insatser under långvarigt ordförandeskap.
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Minnesteckningar.
Upplästa vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag
den 15 november 1949.

Erik Gustaf Asplund •=•).
F. d. Förste marinläkaren Erik Gustaf Asplund avled vid 72 års ålder den 27 november Hl18 i Stocldwlm
efter en kort tids sjukdom.
Asplund, som var född i Göteborg den 7 februari 1876,
son till överläkaren vid Sahlgrenska sjukhuset därstädes
Nils Mauritz Asplund och hans maka Hulda Augusta Gjers,
blev student vid hemstadens latinläroverk 1895 och avlade medicine kandidat- och licentiatcxmninn. vid Karolinska Institutet resp 1901 och 1906.
Han blev i juli 1903 antagen till marinläkarstipendiat
vid den då nyuppsatta marinläkarkåren och tillhörde sålunda den första uppsättningen av unga och dugande läkare, som kårens skapare och organisatör Marinöverläkaren Karl Rudberg hade glädjen omgiva sig med. Marinläkare av 2. gr blev Asplund 1906, erhöll kaptens värdighet 1911 och utnämndes 1916 till marinläkare av 1. gr i
marinläkarkåren. Från 1918 var han marinläkare av 1. gr
vid marinläkarkåren och befordrades 1921 till förste marinläkare i kåren. Han erhöll avsked med pension 1936 och
kvarstod i reserven till och med utgången av å r 19-!:5.
Inom ran:1en av dessa data fullgjorde Asplund en hedrande insats till sjövapnets bästa. Sålunda se vi honom
under ungdomsåren såsom fartygsläkare å ett flertal av
dåtidens örlogsfartyg under årliga längre och kortare kommenderingar till och med år 1911. Från 1912 och till 1915
*)

Minnesteckningen är författad av ledamoten Westermark

var han Yid sidan om landkommendering fartygsläkare
å chefsfartyget Drott under dess kortvariga sommarcxp editioner. Det kan nämnas att Asplund under d essa år
omhänderhad e inredningsarbetet samt ordnandet av sjukvårdsutredningen å lasarettsfartyget Yerdandi och han
var dess första fartygsläkar e under expeditionen aug.sept. 1909. Under åren 1912-1918 tjänstgjorde Asplund
i marinförvaltningens sanitetsavdelning och var härunder
marinöverläkarens adjutant. Under mer än 5 a v dessa
7 å r tjänad e Asplund hos Karl Rudberg, vars förtroende
han i hög grad innehade och had e härunder tillfälle att
väl sälta sig in i dc tankar och den vilja att tjäna
sjövapnet som besjälade denne det moder na marina
saniletsväsendets skapare i vårt land. Han anförtro ddes
und er denna tid den närmare planläggningen och inredningen av sjuk- och operationsavdelningarna å den första
F-båten, pansarskeppet Sverige, samt kontroll erade inrednings- och installationsarbetena ombord vad den medicinska sidan beträffar under fartygets byggande samt
tjänstgjorde som. fartygsläkare under dess provresa maj
--juli 1917. Detta blev Asplunds sista sjökommendering.
Sedan han 1918 fått fullmaktstjänst tjäns tgjorde Asplund först 3 å r som kasernläkare, därefter 3 år som distriktsläkare samt senare under 11 år intill sitt avskedstagande å ter som kasernläkare vid Stockholms örlogsstation. Yid sidan om ovan berörda tjänster var Asplund
därjämte under ej mindr e än 24 år eller åren 1912-- 1936
läkare vid Kungl. Sjökrigsskolan. Asplunds kunnighet
om 1narinens sanitetsväsende och hans inlevelse i grundarens in tentioner i detta avseende samt bans egna insatser i d ess fortgående uppbyggnad jämte hans intelligens
och vakenh et hade otvivelaldigt predestinerat honom till
högre uppgifter än dem som blevo honom b eskärda under den senare hälften av hans tjänstetid . Ålderskonjunkturerna voro honom emellertid ogynnsmmna och stängde
vidare befordringsmöjligheter.
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Emellertid kom det pö. Asplunds lott att lånat cflet·
o l
t':>
er l wl et avsked tagas i anspråk för ett ytterst vik tiat och
krävande värv. Här åsyftas hans ledamotskap a: 19-1J
~1 rs militära sjukvårdskommitte, vars båda betänkanden
förelågo resp. december 19-1-! och januari 19-!7. Det är
redan det anmärkningsvär t a t t i 70-års åldern prestera
ett arbete av så krävande art, men än mer framLrädcr
delta i betraktande av att Asplund delvis ensam, delvis
gemensam t med flygvapnets representant i kom mi ttcn i
form av reservationer med saklighet och skärpa gentemot
konunith~ns majo~:itet hävdade sin uppfattning om bl a
nödvändigheten att bibehålla marinläkarkårc~1.
Asplund blev 1922 invald som arbetande ledamot av
Kungl. örlogsmannasällsl.capet och var 1925 dess föredragande inom ämnesgruppen Hälso- och sjukvård. l-Ians
årsberättelse behandlade ämnet Extremitetsskoltskadorna
och deras behandling und er världskriget
Ovan berörda verksamhet utgjorde emellertid blolt
en del av de uppgifter, som Asplund med silt rika verksamhelsbegär omfattade. Hans huvuduppgifl blev den
ortopediska kirurgens. Efter en mångårig und erlä k arutbildning, som i sin grundlighet översteg det som vid denna _tid :var vanligt, kom han att få sin egentliga specialutbildnmg hos Henning \Valdcnström på den nyöppnade
~vdelningcn för kirurgisk tuberkulos å S: t Görans sjukhus
1 Stockholm, där han var verksam åren 1911- 1914.
År
1921 efterträdde han Samuel Hybbinelte som ortopedisk
kirurg på Eugcniahemmet och blev öv~rläkare d ä r 192L1, i
vnken tjänst han kvarstod till 19-13. Från år 191-1 och intill någon månad före sin bortgå ng utövade han privatpraktik inom sin specialitet. Asplund var därjämte såsom överläkare och expert anlitad av ett flertal försäkringsbolag i huvudstaden.
Från trycket har Asplund utgivit ett 20-tal arbeten
huvudsakligen berörande ortopedi och navalmedicin.

Asplund hade en liYshcjakande läggning och bland
hans kar a ktärsdrag intog vänlighet och humor framträdande platser. Dessa egenskaper hade han undfå tt i rik\
mått, vilket gjorde honom bögtuppskattad i vida kret sar,
Han var und er en fler[n·spcriod styrande mästa re i Slockholmslogen av sällskapet S H T.
Asplund bevaras i tacksamt och gott minne ej minst
av sina många vänner inom sjövapnei. Bl a åtskilliga
forn a gunrumskam rater samt ej mindre än 2-1 årskullar·
av svenska sjöofficer are hade under sin kadettid i honom lär t känna en förslående människovän och gynnare
som med den goda blicken bakom dc tjocka glasen ofta
givil t röst och uppmuntran. Det är därför naturligt all
från sj ökrigsskolans mottagningsrum och åskilliga gunrum emanerade många vänskapsband som bestodo livel
igenom.
Aktning och saknad prägla känslorna hos dem som
följt d en bodgångnes gärning inom sjövapnet
Scdan 1908 i lyckligt äktenskap förenad med Karin
Moberg efterlämnade Asplund förutom makan en dolter
och två söner. Av sönerna är Carl Gustaf Mauritz hovrättsråd vid hovrätlen i Sundsvall och Johan (Jan) Gustaf
Daniel tjänslgör som undcrläl;:are vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Gustaf Paul Reinius •:•)
Gustaf Paul Reinius född es i Slackholm den 26 februari 187-! och var son till h a ndlanden Elis Reinius och
hans hustru Selma, född L'garp. Han gjorde sitt intriide i
Kungl. Sjökrigsskolan 1889 oeh blev underlöjtnant vid
Kungl. Flottan 1895, löjtnant 1900, kapten 190"1, kommendörkapl en av 2. gr 1917 och 1. g:r 1919 och kommendör i m,a*)

Minnesteckningen är författad av ledamoten Hägg.
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Han företog studieresa till de hnlroarafisk·
1925.
rinen
1
b
"'
.
.
.
mstitutwnerna i Köpenhamn , Berlin, Pola och Genua 1907;
deltog såsom sakkunnig i skiljedomsförhan dlingarna mellan Sv_:rige och -~orge i Strömstad, Fredrikshalcl och Haag
1909 rorande gransregleringen av det för våra Bohusfiskare så betydelsefulla hummerfisket å Grisbådarne; deltog
såsom 2:e konunissm·ie vid utmärkandel av viss del av
sjögränsen mot ~orge 1911 och såsom l :e kommissarie
för gTranskning av märken vid sjögräns mellan Sverige
och :r\orge 1922; var delegat vid 1926 och 1929 års internationella hydrografiska konferenser i Monaco; var leelamot av 1926 och 1927 års svensk-finska gränskommission
samt företog studieresa tiU Tyskland, Holland och Enab
land 1924.
l

Reinius tjänstgjorde vid Kungl. Sjökarteverkct såsom
mätningsförrättar e 1897-1902 och såsom fartygschef 1903
-1904, 1906- 1915 och 1917- 1919. Såsom mätningschef
le~de_ han år 1920 en kombinerad triangulerings- ocl1 sjömatnmgs,expediti on till \'an Mijens fjord på Spetsbergen.
Under större delen av ovannämnda tidsperioder handlade
han det geodetiska arbetet inom. sjökarteverket och utförde omfattande detaljtriangulerin gar å ~orrlandskusten,
.
i Bohuslän och Skåne.
En mångsidig verksamhel inom sjökartografien gjorde
Gustaf Reinius väl skickad att år 1921 tillträda den ansvarsfulla posten st1som chef för sjökarteverket, vilken bef~ttning han beklädde till år 1931, då han avgick med pensJon. Under hans insiktsfulla ledning omorganiserades
sjömätningsarb etet och den systemat iska grundunde rsökningen utformades. Från han s tid räknas mätningarna
såsom fullt betryggande. Reinius hade även tillfredsställelsen att kunna införa ekolodet bland sjömätningsinstm men~en, vilkcl medförde en omvälvning inom mätningstekmken. Goda instrument. över huvud taget lå go honom
varmt om hjärtat.

Ar 1929 utgavs det första sjökortet i den nyligen slutförda serie sjökort i skala l: 50.000, som. täck er skärgården fr ån öregrund till Strömstad. År 1927 lyckades Reinius erhålla medel till uppbyggande av ett jordmagnetiskt
observatorium på Lovö, vilket oavbrutet fotografiskt registrerar de magnetiska elementens variationer, varigenom en fast utgångspunkt erhålles för magnetiskt fältarbete i Sverige. I ett flertal uppsatser sökte han sprida
kännedom. om och föi'ståelse för det yrke han skattade
så högt. Men hans verksamhetsbegä r sträckte sig även
utanför Sveriges gränser och inom Internationella hydrografiska byrån i Monaco nedlade han ett energiskt arbete
för atl ena nationerna för gemensamma bestämmelser för
sj ökorlutgivningen.
Sitt hängivna intresse för svenskt sjömätningsväsen de bibehöll Reinius in i det sista och med glädje och iver
följde han utvecklingen inom det verksamhetsområ de, där
han så framgångsrikt verkat.
Reinius blev ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsa kademien 1914 och av Kungl. örlogsmannasälls kapet 1920.
Gustaf Reinius var i lyckligt äktenskap förenad med
Signe Sandstedt och hade med henne en son och tre döttrar; Ake, kommendörkapte n vid Kungl. Flottan, gift med
Alice Gentele; Gunvor, gift med rådmannen Gustav Bång;
Tyra, gift med överingenjören Bengt Strömberg samt Barbro, gift med assessorn Fritz Trägårcll1.
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Synpunkter på utbildningen till och som
sjöofficer.
Diskus sionsin lägg.
Av kommen dörkapt enen Per Hall.

Den livliga diskussi on, som kanunit till slånd beträffande utbildni ngen till och som sjöoffic er har hittills i
överväg ande grad rört sig om de stora linjerna i utbildningsgå ngen med hänsyn till svårigh eterna att inom den
nuvaran de utbildni ngsrame n tillgodo se de genom utvecklingen alltmer ökade kraven på utbildni ng i olika hänseenden . Det är därför förklarl igt att hittills inga synpunkler framlag ts på utbildni ng i förvaltn ingstjän st och
icke heller att några önskem ål framlag ts rörande undervisning op1 vad den krigsmä ssiga underhå llstjänst en innebär. Ehuru båda dessa ämnen givetvis äro av sekundärt intresse för sjöoffic erare i allmänh et, är . likväl en
god kännedo m om formern a och betinge lserna för dessa
delar av t j änstcn oundgän glig för de sjöoffic erare, vilka
bestrida tjänst som fartygs- eller förband schefer och framför allt för dem, som. bestrida· chefsbe fattning ar inom
landorg anisatio nen. Då sjöoffic ersutbil dningen nu står
inför en mer eller mindre genomg ripande omdani ng tordc måhänd a några reflexio ner beträffa nde förvaltn ingstjänsten s och underhå llstjänst ens omfalin ing och plals i
ulbildni ngsprog rmnmct vara av intresse .
Utbildn ingen i f'örualtn ingstjän st var vid sjökrigs skolan intill år 1948 förlagd dels till aspirant skolan, dels till
lägre kursen. I aspirant skolan omfatta de ämnet en reredogör else för marinen s förvaltn ingsorg anisatio n och
förrådsv erksamh eten i land sam.t i stora drag genomg ång

av avlöning s- och naturafö rmåner. En sjöoffic er, som
eflcr komple lterande utbildni ng numera överfört s lill marinintcn denturk åren har som sin erfarenh et av denna kurs
uttalat att ämnet förvalln ingstjän st var alltför abstrak t
och svårfatt ligt för de nyinryc kta aspiran terna. Han ansåg aU det varit bättre om kurspla nen ändrats till att omfatta endast en schemat isk översikt av marinen s förvaltningsor ganisati on under det aU man mera ingåend e beskrev förvaltn ingstjän sten ombord , vilket med hänsyn till
föres tående långresa torde kunnat fånga eleverna s intresse. I 1918 års FUS :2 har ämnet förvaltn ingstjän st emellertid försvun nit från aspirant skolans utbildni ngspro gram
och aspirant skolans kurspla n inarbeta ts i det enligt 1944
års FUS :2 i lägre kursen på kadettsk olan ingåend e ämnet
förvaltn ings tjänst ulan att dock tim.anta let undergå tt motsvarand e ökning. Del kan ifrågasä ttas om icke en beskrivnin g av fönaltn ingsver ksamhe ten ombord under aspirantsk olan vore aY värde icke blott som. en förbered else
för första underbe fälskurs en utan jämväl som. en grund
för undervi sningen i kadettsk olan. Alterna tivt skulle man
kunna tänka sig denna orienter ing förlagd till första underbcfäl skm·sen .
Ämnet förvaltn ingstjän st i kadettsk olan hör givetvis
helst förlägga s till högre kursen. Utbildn ingsmål et är att
giva elevern a elen kunskap om förvaltn ingstjän stens organisati on och funktion erande, som. en sjöoffic er bör känna till redan vid hörjan av sin officers bana. Kurspla nen
torde därför kunna begräns as till en allmän orienter ing
om. n1.arinens förvaltn ingsorg anisatio n samt koncent reras
på dc clelar av tjänsten med vilka division sofficer en ombord kornme r i beröring . Under andra befälsku rsen böra
flaggka detterna erhålla praktik som division sofficer are och
därunde r givas den ytterlig are handled ning, som kan vara erforder lig. Därest förvalln ingstjän sten, såsom nu är
fallet, ingår i kadettsk olans lägre kurs, torde det vara nöclTidskrift i Sjöuäscndet.
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vändigt atl under andra befälskursen repetera kursplanen
från kadettskolan. Så sker också för närvarande, enä r
förvaltningstjänsten ingår som en del av ämnet reglementen under flaggkadettsommaren.
Vidareutbildning i förvaltningstjänst förekommer fö r
närvarande endast i de förberedande vapenkurserna och
vissa av specialkurserna. Ämnet, som i regel benämnes
förvaltningslära (i FTbOK dock förvaltningstjänst), har
för de olika kurserna högst skiftande kursplaner, vilket
icke enbart kan tillskrivas den skiftande målsättningen .
Det torde emellertid få anses önskvärt att samtliga sjöofficerare i de ålderskategorier, för vilka denna del av
vidareutbildningen är avsedd, bibringas befästad kunskap
om förvaltningsverksamheten ombord, förvaltnings- och
redogörareansvar samt fartygschefs befogenheter j förvaltningsavseende. Undervisningen bör även omfatta föreskrifter för marketenteriredovisning och kassaväsende
ombord samt bestämmelser rörande ombord utgående
kontanta förmåner. Timantalet för ämnet förvaltningstjänst, sdm för närvarande varierar avsevärt m ellan olika
kurser, bör icke sättas lägre än 20. Som en jämförelse kan
nämnas att förvaltningstjän sten i förberedande specialkurs för utbildning till torpedbåtsstyrman (FTbsl) omfattar 30 timmar.
Den elementära und ervisning, som på d etta sätt bibringas sjöofficeren i förvaltni ngstjänst är närmast inriktad på tjänsten i sådana befattningar, som han kan komma atl b cs lrida till och med kaptens grad. Den är emellertid upp enbarligen icke tiUfyllest och komm er för övrig t at t ligga så långt tillbaka i tiden att den även av denna anledning icke kan vara av något egentligl värde för
sjöofficeren, då han står i begrepp att tillträda chefsbefattningar inom landorganisationen eller å större fartyg
(fartygsförband). Denna på tagliga brist i sjöofficersutbi ldningen behöver uppenbarligen botas. Det förefallee
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därför oundvikligt, att förvaltningstjänsten å terlwmmer
inom vidareutbildningen, förslagsvis under sjökrigshögskolans stabskurs. Här finnes redan nu ett embryo till
utbildning i förvaltningstjänst i det att kursplanen i ämnet stabstjänst bl a upptager »Budget, anslag och titlar,
medelsäskanden, anslagstilldelning och dispositionsbokföring. Industriens krigsorganisation». Förvaltningstjänsten bör emellertid icke inrangeras i stabstjänsten utan utgöra elt fristående ämne, vilket bör ingå i utbildningen
för samtliga officerare, vilka erhålla högre kurs. Undervisningen i ämnet bör förläggas till ett högre plan och
främst omfatta försvarets och särskilt marinens förvaltningsorganisation, förvaltningsansvar (repetition och utbyggnad av tidigare kurser), föredragningsordning, grunderna för den statliga medelsförvallningen och anslagens
användning m m samt en genomgång av förvaltningsverksamheten för att klarlägga såväl de centrala fö rsvarsförvaltningarnas som marindistriktsmyndigheternas uppgifcr och funktioner. En orientering om anskaffningsverksamheten i fred och krig torde jämväl böra inrymm as i
kursplanen. Uppskattningsvis torde c:a 25 föreläsningstimmar Yara tillfyllest för detta kursomfång. Även beträffande kurs {ör äldre sjöofficerare kan man ifrågasätta
om icke en Yiss utbildning i förvallningstjänst är motiverad.
Pndcrballst.fänstcn är för många sjöofficerare ett mer
eller mindre okän t och diffust begrep p. Benämn ingen
undcrhålhtjänst har emellertid sedan länge använts inom
arm en och synes nu komma att få burskap även inom
mannen. Ehuru begreppet underhållstjänst således ~1n
nu icke definierats för marinens del, torde innebörden elV
delsamma kunna sägas vara ait på rätt tid, på rätt plals
och j rätta kYanliteter tillgodose örlogsfartygens och övriga stridande förhands behov av för livsuppehället och
striden nödvändig materiel och service, d Y s tillföra förhanden erforderlig materiel, alt genom vård och repm·a-
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tion vidmakthå lla materielen samt alt undanföra kasserad materiel samt sjuk och sårad personal.
Underhålls tjänstens betydelse för de marina operationerna har först genom erfarenhet erna från det senaste
världskrige t konunitalt framstå i full belysning. I den amerikanska sjömilitära litteraturen framhålles gång på gån g
a tt en rätt fungerande underhålls tjänst är en förulsätlni n g
för att stridsverks ambeten skall kunna fortgå . En amerikansk sjömilitär har hl a framställt den tesen, att jngen
befälhavar e kan r ätt utföra sitt uppdrag ulan att han har
full förståelse för dc problem, som möta hans underhålls stab och dc begränsnin gar, som läggas på operatione rna
med hänsyn till underhålls tjänstens betingelser . Ehuru
förhålland ena inom Förenta Statcrnas flotta och vår egen
i många hänscende n icke äro jämförbara , är det likväl etl
faktum, att det moderna krigets karaktär, teknikens utveckling och övergången till en lätt flotta numera stäHer
helt andra krav på den marina underhålls tjänsten i våri
land än vad man kunde fönJts c under mellankrig stiden .
Man må9te av samtliga sjöofficera re och icke blott av ett
fåtal stabsoffice rare kunna förvi:inla förståelse f ör den
viktiga del av krigsorgan isationen, som underhålls tjänsten
utgör, och varje officer i chefsbefatt ning måste ha så slor
kännedom om d en krigsmässi ga und erhållstjän stens organisation och funktioner ande, att han icke blott mer el ler mindre ytligt erkänner dess betydelse utan även kan
aktivt medverka till att und erlätta densamma . På de1.:ta
område kräves en intim samverkan mellan den operativa
stridsledni ngen och underh ållsorganis ationen.
Men hur skall ett sådant ämne som und erhållstjän st
kunna inpassas i sjökrigshög skolnns kursplaner , vilka s~t 
väl beträffand e allm~inna knrscu, som dc högre kurserna redan förut äro så hårt belastade och som här ovan
föreslagits utökad e med ett nytt ämne, förvallning sljänst?
Della är upp enbarligen endast möjligt om utbildninge n
strängt begränsas i teoretiskt avseende och huvudsakli gen
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meddelas vid sjökrigsspc l, föredrag m m. Den teoretiska
undervisni ngen torde måhända kunna begränsas till cirka 10 förcläsning sti1nmar och förslagsvis ingå son1 ett avsnitt av ~imnena strategi och taktik vid den allmänna kursen. Samspelet mellan den operativa verksamhe ten och
underhålls tjänstens ledning åskådhggö res lättast genom
sjökrigsspe l och applikator iska exempel, i vilka såväl sjösom intendentu roffic erare deltaga och som skulle kunna
göras än mera givande om även representa nter från mariningenjöd~åren kunde medverka. Ytterligare utbildningsm öjligheter stå sjöofficera re vid sjökrigshög skolan
till buds genom att fth öra och uppt•·äda som opponente r
vid dc för ed rag, som hållas i marinintcn dcnturoffic erskursen, varjämte intendentu rofficerarn a på motsvaran de
sätt kunna åhöra resp opponera vid vissa föredr ag inom
stabskurse n och eventuellt allmänna kursen. Den öm.sesidicra förståelse för varandras problem., som på detta sält
kant>fram. växa mellan sjöofficera re och. intendentu rofficerare är ytterligt värdefull.
I kurs för äldre sjöofficera re hör ämnet underhålls tjänst hava sin givna pJats och en kom~)loetter in~ av kursplanen i d etta hänseende förefaller ofrankomh g.
Det ovan skisserade utbildnings förslaget har utformats med hänsyn till aU utbildning smålet hör vara en
sådan allmänbild ning rörande förvaltning sverksamh eten
och den krigsmässi ga underhålls tjänsten, som. är nödvändig för sjöofficera re inom alla grader att känna till o-~~l
som till tiden lagts så att utbildning en så nära som _mo]lig anknyter till de befattninga r, som. sjöofficera re m_on1.
de närmasle åren efter resp kurs kunna vä11.tas bestrida.
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Ett diskuss ionsinlä gg från Washin gton.
Av kommend ören R. Cronebo rg.

Tidskrift i Sjöväsen dets oktoberh äfte är en stimulerande läsning och ett glädjand e initiativ från yngre kam rater. .De1~ kritiska granskni ng av den svenska sjöofficersutbil dmngen, som där framföre s, är merende ls välmotivera d och säkerlige n välbehöv lig. Det är särskilt
glädjand e att författar na icke från början förlorat sia i
detaljer utan hörjat med en allmän principdiskuss>i~n
dänned höjande sig över särintres sen och alltid förefintliga motsättn ingar mellan olika specialgr enar.
svsi,lat med
Eftersom u,n derteckn ad tidigare någJot
1
här ifrågavar ande frågekom plex och för närv.aran de har
förmånen att se detsamm a så att säga på avstånd, känner
jag mig manad att lämna ett bidrag till den diskussio n ,
vartill fö11·fattarna med älskvärd blygsamh et inbjuda.
Det kan till en början vara ägnat att vidga synvinkeln genom att i slörsta korthet undersök a hur motsvara ndc problem hava lösts i världens numera främsta örlocrsflotta, United States Navy, ulan att därmed vilja på;ta
att det system som tillämpas av en stormakt smarin med
nära nog obegräns ade resurser utan vidare .oår att tilllämpa inom ett litet lands örlogsflo tta med de~s helt andra uppgifter och begränsa de möjlighe ter. Inom Förenta
Stalernas flotta har man emellerti d färsk krigscrfa rcnhd
och en i många avseende n förutsättn ingslös 1;raktisk sYn
på tingen.
Den amerikan ska flottan skilj er sig redan till sin allmänna struktur väsentlig t från den svenska flottan. Man
salmar verklig motsvari ghet till vår underoff icerskår men
~lar i stället uteslutan de värvat stamman skap. Man har
o·anIcke någon särskild marining enjörskå r med ncrrundläo-t'lö

de utbildnin g vid teknisk högskola ulan utbildar stamDfficerar e till ingenjöro fficerare på ett senare stadium.
Det må vidare anmärka s att borlåt hälften av sjöofficer skåren börjat som reservoff icerare eller i manskap s grad,
vilket är ett ganska naturligt resultat av flottans rent
fantastisk a expansio n under krigsåren .
Den amerikan ska utbildnin gen till sjöoffice r äger huvudsaklig en rum vid Naval Academy i Annapoli s, men
komplett eras genom att »Naval Reserve Officers Training
Corps>> (NROTC) vid universit eten utbildar reservoff icerare, som sedermer a kunna antagas till stamoffic erare.
\'ad som emellerti d här är av särskilt intresse är utbildningen vid Naval Academy . Denna är som bekant fyraårig samt huvudsak ligen förlagd till landtjäns tgöring.
sjötjänst göringen inskränk er sig till två korta sommarexpeditio ner, vartill kommer en sommar ägnad åt förberedande flygutbil dning ombord och i land. I gengäld får
den amerikan ske sjökadett en en anmärkn ingsvärt grundlig teknisk utbildnin g, som gör honom kompete nt att
tjänstgör a som fartygsin genjör å mindre fartyg. För att
möjliggö ra detta har man i Annapoli s tillgång till den
yppersta åskådnin gsunderv isning och den rikligaste praktiska övningsm aterieL
Den amerikan ska utbildnin gen som sjöoffice r företer
även vissa säregna drag. Man har endast två särskilda
vapentjä nster, nämligen flygutbil dning och: ubåtsutbi ldr
ning, försedda med särskild betecknin g i rullan. I övrigt
vill man göra gällande att varje officer skall vara kompetent attc tjänstgör a å varje slag av fartyg. Detta håller
väl knappast streck i praktiken , men vidhålles såsom ett
ideal. Det bör vidare framhåll as att den amerikan ske
sjöoffice ren bär ett större personlig t ansvar för materielens skötsel och vård än den svenske sjöoffice rn, som därvidlag i betydand e omfattni ng kan förlita sig på kunniga
underoff icerare.
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Alla office rare skola und er sjunde office rsåret genomgå »Gene ral line School », en motsv arighe t till KSHS
allmän na kurs. Denna utbild ning har emelle rtid ännu ej
komm it igång, emeda n man alltjäm t är syssel satt med att
vid nämnd a skola kompJ ettera alla de under kt·iget snabbutbild ade office rarnas kunsk aper. All vapen utbild ning
i
och specia lutbild ning äger rum vid utbild ningsa nstalte r
dels
meren
pl'\.går
ter
anstal
dessa
land. Utbild ningen vid
året runt med längre el1er kortar e lmrser . Genom gå ng
·
av dylik kurs sker efler ansök an. E lt visst antal plalset
sanstå årlige n till förfog ande inom varje utbild ningsg ren
c
noWd regler ade med hänsy n till mobil isering sbebo vet D
med
e
ad
utrust
is
givetv
äro
lterna
olika underv isning sansta
ypperl ig underv isning smate riel och ha där så erford ras
tillgån g till behöv liga övning sfariyg . Efter genom gång
av »Gene ral line Scl10o h kunna de office rare, som så
önsl.;:a, genom gå »postg raclua te coursc s» exvis militä r eller
civil högre teknis k utbild ning för erhåll ande av kompe tens
h
som ingcnj öroffic er. Vid flottan s »Post gradn ate Schoo
arande
motsv
n
å
m
kan även' utbild ning erhåll as i någon
KSHS teknis ka kurser . Molsv arighe t till KSHS stabsk urs
komm er därem ot först på ett något senare stadiu m, nämligen efter 12 års tjänste tid som officer . Den särski lda
stabsu tbilcln ing, som finnes , är därjäm te gemen sam för
samtli ga försva rsgren ar och hedriv es vid »Arme d Forces
Staff CoiJeg e» i Norfo lie I-Iögre utbild ning för regem entsoffice rare i strateg i, taktik och under hållstj änst (logist ics)
bedriv es vid »Nava l 'Var Colleg e» i Newpo rL Högre utbildni ng gemen sam för samtli ga försva rsgren ar hedriv es
därjäm te vid »Natio nal " Tar Colleg e» och »Indu strial College of Armed Forces » i \Vashi ngton D. C. I förstn ämnda
högsk ola äro de flesta elever na av caplai ns eller colone ls
grad. Vid »Nava l 'Var Colleg e» anord nas emella nåt en
advan ced course för flaggm än.
Detta är i allra största korthe t den ameri kansk a flottans system för utbild ning till sjöoff icer och som sjöoff i-
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cers u tbild ning en mås te sålu nda i varJ· e
fall grun cla s·g
1
.
·
l ea l'.~s t·IS l za pers onal berä knin gar och kanu '
'
pa
n er troli gen
inneba ra krav på pers onal ökni ngar .
Sås.Oin .framh.åll~.s i den inled ande artik
eln »S jöoff ice.~su~brld.r~mgen 1 stop sleve n»
är det nödv ändi gt att taga
sta ll~mg ull h~r rnyc ket sjöo ffice
ren mås te inträ nga
teklus~~~ d et a lJ:rn a. Härv id.la g syne s d et nödv ändi i de
gt aH
t~.ga lard01~1 fran den ame nkan
ska flott an och klar t er1~-~~na att m_~ående tekn iska kuns
kape r äro nödv ändi ga
for yngr e offic erare . Det går ej atl avla
sta utve cklin gen
och hand hava ndet av den alltm er tekn
iskt kom plice rade
:·.~~)e.n- ~ch fartygsn~aterielen utes
lutan d e på mari ning enJor er och unde roffi cera re. Dän ned
förlo rar offic eren
som .skal l utny ttja ~~rtyg .och vape n i strid
en, den verklig~
ledn mge n av det vase nthg a unde rlag et
för hela sin verk s~mhet. Man kans ke därv id
dock kan göra den disti nki10~1en . att den tekn iska offic ersu
tbild ning en främ st bör
sy ft~ trll att .lära sig först å,
hand hava och prak tiskt utIJYttJa mat~nelen och icke att trän ga
alltf ör djup t i det
rer~t teorl!~rsk~ und erlag et.
Vid en omo rgan isati on av
?f,frc~1~sutb1ldr~mgen. syne s det i
varj e fall nödv ändi gt att
oka ~~l aven pa tekm skt kunn ande snar
are än tvärt om.
~
Aven 01:1 det - ~no~:l s~enska flott an seda
n mån ga årt:ond en ~-~nt. en fornc .:mh g trad ition att
förlä gga så myc~~~t av SJo.o fflc: rens tJäns tgöri ng
omb ord som möjl igt, så
dl
sann olrid tiden num era kom men för
o
att J1ar
.
.. .vr' dl ag
astac~komma en försk jutni ng
mot förlä ggni ng av all väsent bg skol utbil dnin g för offic erar e i land
. Den tekn iska
kom pone nten . inom sjök rigfö ring en har
num era tagit sådana prop~~:troner att den bör j ar bli bety
dels efull are än
den rent S]om ansm ässig a kom pone nten
.. Dett a kan belda~~s, n~en knap past ändr as.
De offie ersk urse r, som nu
~~ltJam~ aro förlagd~ omb ord böra
därf ör om möjl igt förlagg as .. ~ ~and 1~1ed tillg ång till rikli g utbil
dnin gsm ateri el
o~h mo]l lghe t llll fulls tänd ig konc
entr ation på arbe tsup pgrfte n.
0

Efte rsom sven ska flott an sakn ar eget
mari nfly g får
därm ed icke intre f.set och först åelse n för
sanw erka n med
flyg vapn et försu mma s. Sven ska örlo gsfa
rtyg kom ma därjämt e und er krig befi nna sig inom farv
atten , där fiend en
med störs ta sann olikh et är över lägs en
i lufte n. Intim
känn edom om flyge ts möjl ighe ter och
icke mins t svag het er är därf ör av den ytter sta bety delse .
Det räck er därf ör
icke m ed utbil dnin g i luftk rigsk onst vid
KSS och KSH S.
Det syne s mig vara nödv ändi gt att varj
e offic er även får
någo n prak tisk inbli ck i fl ygtjä nste n,
vilke t lämp ligen
skul le kunn a kom bine ras med utbil dnin
gen vid den föresla gna strid ssko lan. Vida re mås te mari
nsp anar utbil dning en så orga nise ras att dens anun a smid
igt anpa ssas till
den övri ga offic ersu tbild ning en, så att mar
insp anar na icke
kom ma i oför dela khg ställ ning i förh
ållan de till övrig n
sjöo ffice rare. Härt ill ford ras dock att
flyg vapn et gör ytterli gare efter gifte r ifråg a om sina krav
. Vad som i övrigt bör och mås te göra s för att inom
sjöo ffice rskå ren
öka intre sse och förs tåels e för sam verk
an med flyg vapn et
ligge r utan för själv a offic ersu tbild ning
ens omr åde.
Den mod erna krig stek nike n har väse ntlig
t ökat kraven på intim sam verk an mell an samt liga
försv arsg rena r.
Gem ensa m utbil dnin g för sam ordn at uppt
räda nde är därför num era nödv ändi g och ofrå nkom lig.
Den na utbil dning bör eme llert id förlä ggas till ett sena
re stad ium av
offic eTsu tbild ning en. Före geno mgå ng av
KSH S allm änna
kurs bör all utbil dnin g konc entr eras på
att skap a kunn iga officerar e för tjäns tgör ing omb ord å
strid sfart yg_ im:efatta nde ovan näm nd flyg kom pon ent
D et har van l sardele s lyck ligt för sven ska flott an a tt
man å KSH S allmän na kurs seda n läng e haft unde rvisn
ing förut om. i marin strat egi och tal.;:tik sam t luftk rigsk onst
även i lantk rigskons t. Dett a ger varj e sjöo ffice r önsk värd
mili tär allm änbildn in g.
En närm are deta ljgra nskn ing av fram lagd
a synp unkter på utbil dnin gen till och som sjöo ffice
r skul le här föra
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för långt . I det följa nde !!Öre
~
s därfö r enela-st nagr
o
a ranc1anmä rknin .?ar av mera alllll änt. princ ipiel l
inneb örd.
. ::\fcd kann edom om den lång tgåen de tekn
iska utbil dnmg som .. medd elas amer ikan ska sjöof ficer are
skull e man
v~ra be1~a~en at~ ön:k a ~1ågot likna
nde vid vår sjökr igsskol.~. L~~r utbil dmn gsbd ens läng
d knap past lärET kun101a okas , .lare r det dock icke vara möjl igt
att härv idlag
astad
nå!!o
n väse ntlig u;.;11d 1·1'·11g • At'
,.
.kom ma
.
"
· 1,;,a cl en
"
L nnns
Ved or~an~serade och utny ttjad e utbil
dnin gen omb ord är
sam~ol1kt Icke lämp ligt sär ~k ilt med
häns yn t.ill v~n·a svårnavig era~~ sven ska farva tten, vilka
fordr a särsk ild crfar~·n.he~.' .. ~.ms_~'-V~rd ök~1ing av den tekn
iska utbil dnin gen
bm darfo r forla ggas till ett sena re stadi um.
Försla~~t att de två först a tjäns teåre
n efter KSS böra
vara okurs fna är särde les beak tanSY iirt. ;\uva
rand e hets
a.lt s~~ snoart .~ke k~n skaff a sig vape nu tbild
ning är icke
tJll form an ~m· off:c ersut bildn ingen sedd. på
lång sild.
.
Det o~~Ivelakhgt betyd elsef ullas te försl aget,
som nu
f~·.amlagts, ~r att ratio nalis era vape
nu tbild ning en i en land forla gd s~ndsskola. Såso m förut antyl l.s är
detta icke ell1J~rt eno orga nisat orisk fråga utan även
en fråga om l.iligang .~nl perso nal. Förs laget syne s emel lertid
värd ef ullt
och h.?r om möjl igt reali seras . Avsi kten är
dock icke här
att nann are gran ska försl agets dctal jutfo rmni
n11.
n~ot kan det vara skäl att någo t berö ra strid ssko lansDäre
uppgifte r. Det ~ynes mig fr ån börja n böra fasts
lås att denn a
skola skall ume bära utbil dnin g för prak tisk
tiäns taöri no·
OJ.nbord. Den mera djup gåen de och allmämni
litän~ skol~
n1ng
.. en. kom mer sede rmer a vid IlSH
.. S a ll1nan
.. na 1,;,urs.
Sarsk~lt skull~ jag här vilja peka
på beho vet av ytter ligar e
pr~kt~sk-tel~~~Isl~ utbil dnin g i vape näm
nen såso m komp lett~nng av SJok ngss kolan s utbil dnin
g. Vida re beho vet av
f?.~·ut . anty dd nödv ändi g erfar enhe
t från prak tisk flyglJans t. Hur detta skall kunn a ordn as lämn as
i detta sam:1~~mha.~1g ås~do.. .?:essu~o.n~ är d.el em~llerlid
a t vm Je off1ce1 selsom at falle t 1 ame nkan ska nödv ändi gt
flott an får
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prak tisk utbil dnin g i .~kyddsljäml (dam age-c onlro
l-scll ool).
vilke t ocks å av försl agss tälla rna anlyl ts. Med
den praktiska utbil dnin g, som bör vara måle t för
slrid~skolans
verk samh et, är det önsk värt att skola n dispo
nera r egna
farty g . Efter som detta tillsv idare 1ärer vara
svårt att
åstad kom ma, måsl c man därv idlag utny ttja
ck mod erna
farly g, som ingtt i Sioc kbol msav deini ngcn
och i kustf lottan, trots därm ed fören ade oläge nhete r.
. En kink ig fråga ~u· givet vis huru vida del
i forts ättni ngen är nödv ändi gt att bibe hålla artill eri- och
torpe dtjän st
åtski lda. Arlil lerH jänsl ens kara klär kom mer
givet vis i
någo n mån att förän dras geno m d e t svår
a artill eriet s
bortf alL Den mod erna strid skeln inge n inne
bär en: än
1ner g·en onv>ri11a1Hle för~i.ndring. Hmu vida
det blir nöd\'ändi&\t att åtski lja artill eri- och torpe dtjän
st syne s därför v~ra i hög grad bero ende av den tekn
iska utvec klinge n . Fram hålla s må i varje fall att man
inom den
amer ikan ska Hotl an icke gör någo n väse
ntlig skill nad
mell an artill eritj änst och torpe dtjän st vad
beträ ffar yngre offic erare , som. icke geno mgåt t högr e 1.ekn
isk vape nulbildn ing. Mots varig hel till sven sbl flotta ns
krav på att
varje offic er före geno mgån g av KSH S skall
er~1ålla u~
bildn ing till viss vapenlj~i.nst sakn as dä r jämt
e 1 ame nkans ka flotta n .
Ett anna t kink igt kapi tel är den s k spcci alutb
i1cln ingrn. Natu rligtv is är det nödv ändi gt att ha
spec ialist er aY
olika slag, men nog ha vi gått en smul a lång
t ifråg a om
detal jföre skrif ter i detla avse ende . ;\r det
icke mång ens
önsk an att få så mån ga betec knin gar som möjl
igt i rulla n,
som därv idlag spela t någo n roll? Fram lagd
a försl ag om
en rimli g upps tädn ing blan d spec ialtjä nster
na syne s därför väl moli verad e. Det vore vida re princ ipiel
lt förm ånligt, om man kund e förlä gga spec ialist utbil
dnin g föret rädesvi s till tiden efter geno mgån g av KSH S allm
änna kurs .
:-Jär det gälle r utbil dnin gen vid KSH S är
det av intress e att kons l.ater a vilke t bety dand e värd
e som geno m~
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gåe nde tlllm ätes den allm änn a kurs
en. Den na kurs har
ock så med säke rhet väse ntlig en bidr
agit till sven ska sj öoffi cers kåre ns hög a stan dard . Mat
ema tike n - den na stöteste n för så mån ga - bör kva rstå
på allm änn a kurs en,
ty god kän t bety g i mat ema tik bör
väl i alla fall vara en
avg öran de inkö rspo rt till hög re tekn
isk utbi ldni ng. - Särdele s intr essa nt är vida re att kon stat
era, huru som man nu
krit iser ar den förs öksv is gen omf örda
gen1 .cns amm a stab soch hög re tekn iska utbi ldni nge n vid
KSH S. För den som
vari t med und er de tide r d å stab sutb
ilda de och tekn iker
mer elle r min dre sågo snet t på vara
ndr a, har den na one klige n tung a utbi ldni ngs form betr akta
ts som ett verk ligt
allv arlig t förs ök att öve rbry gga dess
a mot sätt ning ar. Jag
är eme ller tid för egen del på det klar
a med , att tide n nu
är inne att sök a en bätt re kom prom
isslö snin g. Äve n om
stab sutb ildn inge n orga nise ras sep arat
mås te de hög re teknisk a kur sern a däre mot alltj ämt
bibe b{tl las vid KSH S.
Det syne s vida re vara en rikt ig tank
e, att god a vits ord
från gen omg ång en strid ssko la i någ
on mån skol a kun na
påv erka utja gnin gen till stab sku rs
och hög re tekn iska
kurs er.
Avs lutn ings vis må fram håll as att det
ovan sli"l endc efter m er än tvåå rig bort ova ro från
den akti va tjän sten i
hem land et och i avsa kna d av gäll
and e utbi ldni ngsf ilreskri fter har skri vits så att säga på
kän n. Det år än doc k
min förh opp ning atl med här fram
lagd a syn pun ktc-,, ha
kun nat läm na elt posi tivt bidr ag
till den pt1b örja dc dis-kuss ione n om den sven ska sjöoffic
er~utbildningen.

Västmaktsflottornas gemensamma övn
ing.
Av kom men dörk apte nen A. Kull .

.. .
- 8/ 7 i år utfö rdes ovm
vad
ngc n » Yer ib.'>>
.;
Den 28 / 6
.. t . peis l'a fl o tt
1~de
r be.
orn
a
u
'
delt oga förban_d _ur de v~~ ~u~o Sir
..._Rhoderick McG rigo r.
fäl av ~len_ bn.~tlske a~::~~ae inte rnat
ione ll a man öve r, som
Den na ovm ng ar c~en s
1"1
tor
övn ing kom mer att
före tagi ts i fred stlcl , och en 1 m s
l-t
..
..
"
alla Atla nt-p a" ens flot tor.~ Eraga rum nasl a a r med
.
l
.
ff"ei
f o •• 1Jng cn 1a C] o
'~tligg]· o rts. Ett refare nhe tern a l'al~ ovr
.
l
·
l·
·vat
iva
eng elsm änn en hä..
sult a t ar cm e Uerh el a l t l e.. ..._onsell r~or1
er
cfle r nun -tal e t l.
dan efte r lw m ma a tt bena n1.n a d.m- '
tal t ex 152 nnn kan on
st. f. som nu med tum - och pu:1 .:g~
1~
. t f'
tum s 76 nun kan on l s . . ""' p~nclig kan on.
l s . . v
'
Följ and e fart yg och förb and delt ogo i övn inge n:
Ar till erij'artyg:
1 slag skep p : b r An son;
.
G lätta krys sare : br 2. kr _dlv = Sup erb, Cleo patr a,
Dia dem ; fr Mon tcal m, GlOire, Geo rges Ley gues .
L

L

•

{!

Fly u plan { w·ty g:

-1 Iwn garf arly g: br Imp laca bl c, T ll eseu s, \'i c tori ous;
fr Arro man ches (ex br).

Tor pcd {art yg:
. .
r; •
·fl= Q st av Batt le-k lass ;
12 torp cdk ryss m·c . bl 4., ~- 3ag
T
L
mph anl; boll rom p.
fr Le Fan lasq uc, c T··
.
. . . -n =no3 st av \"T.v eap on-"l·las s, , 1 st av
9 Jaga1·c. b1 6. Jag
. l
. 2 · .skol
fl = -1 st av Z-k lass ' 1.011 1 ,st (ex br).
C - l'-' l'åSS,
_
).
1 torp ec.lb·elot ·· fr 1 st (ex tvsk
. l )
•
(
, o t . b . 8 st
var, av -,_1 s·to·· r re , 4 11111H re ·
8 mot orto rpNloa
ar· t '
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U bålar :

17 ubåta r: br lO st av A-, S-, T -klas s= 2., 3., 5.
ubfl;
fr 5 st (vara v L! st ex tyska ); holl 2 st (ex hr).
Esko rtfart yg:
3 eskor tjaga re: br 3 st av Huut -klas s = Xore
-fl·
ll frega tter: br 4 st av Castl e-kla ss = 2. skolf
l;
fr 6 st (vara v -1 ex hr, 2 ex amer ik); holl l st (ex
br).
l ubåts jagar e: boll l st (ex an1er ik).
Min- och svepf artyg :
2 minu tlägg are: br 2 st.
30 mins vepa re: br ll st; fr 8 st (ex amer ik); boll
7 st
(ex br); h elg 4 st (ex br).
Därjä mte: l br, l fr ubåts depå farty g, l holl
verks tadsfartyg , l br, 1 holl radar skolf artyg (leda re för
jaktflyg) , 1 br oljeia nkfar tyg.
Följa nde fjorto n mom ent övad es:
M om 1: 28/6 -30/6 . Liten konv oj nära kust.
övnin g för
helg, hr och fr farty g i eskor tering och upprä tth:U
lande av t,rafik en till konti nente n.
17 it: holl flyg, hr 2. skolf l och 4 moto rtorp edbå tar.
Blå: helg, holl överv atten sfarty g, br Xore -fl, helg
flyg.
Mom 2: 30/6. Ubåt sanfa ll mo t förba nd, som_
styra mot
Penz ance från Fran krike och Holla nd. öva upptä
ckt
av och anfal l mot ubåta r.
Vit: fr och boll ubåta r.
Blå: fr och holl överv atten sfarty g, br Nore- fL
Mo m 3: 1/ 7-L
!/7. övnin gar i hamn (Penz ance Bay) . Instruk tione r för signa lpers onal m fl som förbe redel
se
till följa nde mom ent.
ll!om 4-: -1/7. övnin g i beskj utnin g av landm
ål med kryssare och nedsl agsob serva tione r från hang arfar tygsf
lyg.
Grup p A: Arrom anchc s, Mont calm, Supe rb, Cleop
atra,
Trom p, 1 fr torpe dbåt.
Grup p B: These us, Diad em, G. Leyg ues, Gloir
e, l br
torpe dkrys sare.

Mom 5: Enkl a manö vrar för att vänja och
samö Ya för-

band en.

Konv oj: Anso n, Yicto rious , 6 depå farty g o
s v.
~
Esko rt: Impl acahl e, Le Triom phan t, Le Fanta
sque

, l
br torpe dkrys sare, 3 br. 1 holl jagar e, 6 fr, l holl
fregatt, 1 boll ub~t tsj agare .
. .
. ..
..
Mom 6: 4/7. Enkl a anfal l mot konvo J till SJOSS.
ova upptäckt av och anfal l av ubåta r.
Vit: ()hr, 5 fr, 2 holl ubåta r, hr kustf lyg, fr ntarin flyg.
Blå: Konv oj och Esko rt enlig t mom. 5, br kus tflyg,
fr
marin fly g.
Mom 7: 5/7. Hang arfar tygsf lyg anfal ler
konv oj. öva
anfal l och försv ar.
Vit: se mom 4.
Blå: se mom 5.
Mom 8: 5/7 kl 1700 -(:i/7 kl 1900. Samman~a
tta anfal l
mot konv oj till sjöss. öva anfal l och forsv ar
mot
stark t skyd dad konv oj.
Vit: se nwm 6.
Blå: se m_om 6 samt mon1 4 Grup p A och B.
Mom 9: 6/7- 7/7. Konv oj nära kust. öva
när-s kydd ,
ledni ng och radar -span ing från land samt ubåts
jaktledni ng från land.
Vit: hr bomb flyg, hang arfar tygsf lyg (grup p 15), 2.
ubdiv, 8 mtb, fr marin flyg, holl jakt-m arinf lyg.
Blå: se mom 8 samt hr kustf lyg och jaktfl yg.
M om 10: 7 ; 7. Gång geno m ett minf ält. Anko mst Portl
and.
Mom 11: 1/7-- 7 j7. Mins vepni ng. öva områ dessv
epnin g
och utboj ning.
Styrk a: 11 br (vara v 2 från RNV R), 8 fr, 7 holl
och
4 helg mins vepar e.
Jlom 12: Minu tlägg ning. öva utläg gning av
ett övnin gsminf ält.
styrk a: 2 br minu tlägg are.
Tidsh ift i S)ötäs endet.
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Mom 13: Genomgång av övning »Verity».
Mom 14: Dhigering av konvojer över Engelska Kanalen.

öva landmyndigheterna att bestämmll( avgångstider
och kurser.
Styrka: Samtliga fr, holl och helg enheter.
Anm. De franska torpedkryssarna Le Fantasque och Le
Triomphant samt den holl Tromp betecknades under
hela övningen som lätta kryssare.

Några brittiska synpunkter på minkrig::
föring.
Av kommendörkaptenen M. Starck.

När det gäller elen form av mellanfolkligt umgänge,
som benämnes krig, är det otvivelaktigt för den mänskliaa
b
naturen mest lockande att ägna sig åt sådana vapen, som
direkt riktas mot motståndaren och vilkas verkan omedelbart kan iakttagas, med andra ord kanoner, torpeder, raketer, sjunkbomber och åtskilligt annat. Till dessa vapen hör
däremot icke minan, som i stort sett är ett stationärt Yapen, till vilket fienden måste komma, om något resultat
skall erhållas. Måhända är detta anledningen till att s k
populärvetenskapliga arbeten rörande minkrigföring äro
förhållandevis tunnsådda. Att det är möjligt alt skriva
både roligt och instruktivt om minkrig bevisas emellertid
av captain J. S. Cmvie i brittiska flottan, som nyligen
åstadkommit ett arbete,!) som med god behållning kan
läsas av både fackmän och lekmän, med någon tyngd~
punkt på den sistnämnda kategorien.
') J. S. Cowie: Mines, minelayers and minelaying; Oxford University Press, 1949.

Beträffande författaren anför den kände amiralen sir
Robert Burnetl i ett kort förord bland annat, att han förvärvade viss krigserfarenhet redan und er första världskriget, då han deltog i slaget vid Jutland och spärrningen
av Zeebriigge, samt att han under det senaste kriget beklädde en framträdande befattning inom den brittiska lekniska mintjänslen.
Som motivering för sin litterära ansträngning framhåller captain Cowie, att minan under fred kan utvecklas
i rent tekniskt hänseende, desslikes kan minfällning övas
från fartyg och flygplan. I förbigående sagt anses tydligen, och med rälla, flygstridskrafternas deltagande i minkriget vara en självklar sak, som icke behöver närmare
motiveras. Däremot kan minkrigföring endast studeras,
enär det är omöjligt att fingera den ekonomiska, sh·ategiska och politiska effekten; i själva verket förefinnes en
tendens att under fredsövningar begränsa mineringsopeJ·ationerna till »uppritandet av röda ytor i sjökorten».
Som följd härav kan hos de makthavande, d v s de som
manipulera den nationella penningpungen, spåras en viss
motvilja mot att i fred åstadkomma medel för minor och
minfartyg, varav i sin tur följer, alt minan tenderar att
försvinna i bakgrunden vid den planläggning, som m{tste
utföras under fredstid. Måhända äro dessa synpunkter
giltiga för brittiska förhållanden; på många andra håll
skulle det förmodligen anses synnerligen angenämt om
den ekonomiska återhållsamheten ifråga om anskaffning
av krigsmateriel endast gällde minor och vad därtill hörer.
Därmed må vara hur som_helst, captain Cmvie ställer som
sin uppgift att avliva vissa allmänna missuppfattningar
ifråga om minan, att undersöka densammas inflytande på
det strategiska, ekonomiska och politiska området samt
att framlägga en bild av berörda tekniska och industriella
faktorer. Totalt sett kan detta nog anses vara ett väl så
maktpåliggande företag.
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Den numera hädangångne Admiral of the Fleet, Lord
Fisher of Kilverstonc, har tydligen i yngre dagar såsom
commandcr, gjort sig skyldig till ett även för denne dynamiske man sälJsport temperament sfullt förord till brittiska flottans första instruktion för minljänstcn, i vilket
han med skärpa framhåller, att studerande på området
höra koncentrera sig på förefintlig eller under konstruktion varande materiel och helt bortse från förfädernas
listiga m en fåfänga försök på området. Capain Cowie
passar p[t alt i all vördsamhet rikta en liten slöl mol Lord
Fisher, en sak som i regel sorgfälligt undveks under den
väldiges livstid, och anmäler en helt avvikande uppfattning, varefter han glatt börjar sin redogörelse ungefär vid
tidpunkten för »Den stora armadan».
Minans historia g[t r nämligen lillbal.;:a hll år 1585, då
bolländarna med hjälp av något slags drivminor lyckades
sända ett par hundra spanjorer i Antwerpen till en annan
värld. Därefter tycks intet av nämnvärt intreEse ha inträffat på området förrän i slutet på 1700-talet, då herrar
Bushell ocL1 Fulton uppträdde på arenan. Den förres
ubåt med vidhängande mina torde vara relativt välkänd.
Fulton mötte trögare före nien lyckades 1804 intressera
Pitt, Storbritannie ns dåvarande prcmii.irminis tcr, för sina ideer. Sakkunnskap cn fick han emellertid icke med
sig, vilket otvetydigt framgflr av förste sjölordcns, den
bistre Lord St Yincenl vttrande: »Pitt är den störste dåre,
som någonsin existerat, då han uppmuntrar en krigföringsform, som icke ~ir önskvärd för den som innehur herravälde till sjöss och som, om den visar sig framgångsrik ,
kanuner att beröva honom del ta herravälde.>-' Inför slik
vinlerkyla gav Fulton upp och återvände till Amerika.
Hans ideer hade dock slagit rot och omkring 1810 framlades ett första förslag till en förankrad slölmina. 1813 uppträdde den första kontaktminan ; upphovsman var överste
Colt annars mest kiind som framgångsrik revolverkonstruktör.
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Krimkriget, den moderna teknikens gcnombroltst id,
förde med sig ytterligare nykonstruktio ner bl a ett sinnrik avhrninashor n, som officiellt tillskrives en professor
"'
"
J acoby, men vars verkliga konstruktör hi r ha varit Alfred
~obcls fader.
Ytterligare något tiotal år förflöt, varefter amiral Farragut dök upp vid Mobile 18G2 utstötande sitt berömda rytande »Damm tbc torpcdoes, Caplain Drayton, go abead,
Mr Jowett, full speed»; jäm le Monitors strid på Hampton
Hoad förmodligen den enda episod under nordamerikan ska inhördeskdge t, som gett å terklang ända till våra dagar.
Senare hälften av 1800-talet var ur sjökrigssyn}m nkL
förhf1llandevi s lugn. Intresset för minan hade emellert id
vaknat på fullt allvar: 1868 konstruerade doktor Her:(, sil t
berömda avfyrningsho rn; ett tjugotal å r senare följde införandet av Jodförankring en och ännu något senare hydrosto. '. förankringen. Utvecklingen gick sålunda raskt frmrtåt
nä1· britliska amiralitetet 1894 plötsligt beslöt att helt frångå den okonlroltcrba ra minan. Beslutet synes ha föranletts
av britternas beshimda uppfattning, att flottans främsta
up pgift var alt f örstöra motståndaren s flotta och att utläggning av minor kunde försvåra uppnåendet av detta
Dessutom bedömdes del ogörligt att stänga in en
fi ende i hans baser med hjälp av minor, vilka därför voro
värdelösa. ~Uthämla gav också Sl Yincents våldsamm<l
Yttrande från år 1804 alltjämt eko i amiralitete ls korri~l01·cr. Britterna äro j u kända för att vara konservativa.
År 1904 drogos blickarna plötsligt mot östern. Mäktiga explosioner förmunmos utanför Port Arthur; tre fulll
moderna slagskepp - dc japnnska Halsusc och Yashim.a
samt den ryska Pctropavlows k - hade i rask följd gåtl
på minor och förstörts. Explosionern a voro nog kraftiga
att bringa britiiska amiralitetet på nya tankar. Beslut
faliades atl återinföra den okontrollerba ra minan och 1905
ullades order på 1000 aggregat.
Hcsultatet av utvecklingen blev i stort sett aU Tyskland och Rvssland vid krigsutbrolle t 1911 förfogade över
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teknis kt högtsl ående minva pen och avsevä rda minfö rråd.
Frank rikes minva pen var svagt, medan britter na disponerad e -1000 minor smul, som minfa rtyg, sju giktbr utna
15 knops kryssa re med en kapac itet av 100 minor per
fartyg .
l\1inva pnets utveck ling under förs la världs kriget blev
ofantl ig såväl i kvalit ativt som kvanti tativt häns een de.
Detsa mma gäller svepm ateriel en, som i högst blygsa m
skala gjorde sitl inträd e på scenen under rysk-j apans ka
kriget . De alliera de inledd e, som frams kymla t i del föregåend e, kraftm ätning en från ett särdel es ogynn samt utgångsl äge ifråga om minva pnet 1918 var en enorm produktio n i gång, delvis av helt nya minly per, bl a antenn minan . Britte rna utlade under kriget 128,000 minor ; amerika narna 56,000, huvud saklig en i den slora Nords jöspär ren. Dessa minor koslad e tyskar na omkri ng 150 fartyg ,
därav sanno likt 35 ubåtar . Result atet ter sig kansk e icke
särski lt impon erande men måste ses mot bakgr unden a v
att den tyska insats en i sjökri get icke föranl edde nämnvärd lräng~el på haven .
Tyska rna utlade 43,000 minor . Som följd härav förlorade enbar t Storbr itanni en L10 strids- , 225 hjälp- , 63 fiskeoch 200 hande lsfarty g. De alliera des totala förlus t av
hande lsfarty g uppgic k till 586 fartyg på i nml tal 1,000,000
ton.
Minkr iget gav sålund a för Tyskla nds vidko mman de
en vida bättre utdeln ing. Detta ligger emelle rtid i sakens natur. Sjöför bindel serna voro för de stora sjöma kterna en av kriget s avgöra nde faktor er, en tes som till
fullo gäller även i våra atom- och roboto roade dagar.
Första världs kriget s slut fann Storbr itanni en med etl
förråd av omkri ng GO,OOO minor saml en mängd nya tekniska och operat iva erfare nheter , dc sistnä mnda dock till
stor del obearb e tade. En teknis k, till Portsm outh för-

lagd stab organi serade s och erhöll i uppdr ag aU ulföra
prakti ska försök med ny ntateri el.
Bland annat konstr uerade s en standa rdmin a, som
kunde utlägg as på upp till 1800 m djup. Åtskil ligt grubbel synes också ha lagts ned på proble met att åstadkomm a en mina, som oavset t tidvat tnet höll sig på bestämt djup uneler vatten ytan, dock utan att någon praktiskt godtag bar lösnin g uppnå dd es.
Av än större intress e är, att britter na under mellan krigsp eriode n lyckad es konstr uera både magne tiska och
akusti ska minor . I samba nd härme d samla des en myckenhe t erfare nhet och teknis ka data rörand e hithör ande
frågor , vilket i början på andra världs kriget kom att visa
sig utomo rd entligt värdef ullt.
Störst a uppmä rksarn het ägnad es åt frågan on1 lämpliga fartyg för ullägg ning av minor . I stort sett rådde
allmän enighe t ont den på erfare nheter na från 1914-- 1918
grund ade uppfat tninge n, att ombyg gda hancle lsfaryg voro n1.cst lämpli ga för utlägg ning av stora minfä lt på fria
havet, varvid slor minka pacite t och sjövär dighet måste
ställas i första rumm et, medan farten spelad e mindr e roll.
När det gällde fartyg för minfä llning i fientli ga farvatten , blev stride n i stället desto hetare . Hande lsfarty g
kunde uppen barlig en icke använ das, enär det icke fanns
dylika av rimlig storlek , som hade erford erlig fart. I~e
sulta t et blev en kompr omiss : den år 1922 kölstr äckta mmkryssa ren Adven lure på 6,740 ton med 28 knops fart och
en kapac itet på 280 minor . Som dc flesta kompr omiss er
visade sig detta fartyg vara en »vit elefan t», alltför stor
och alltför långsa m.
o
Efter äventy ret Actven ture följde ett långt upp ehall
sanno likt i första hand förors akat av inledn ingsvi s omtalad njuggh et med medel för specia lfartyg sbygge . Icke
förrän 1938, då den politis ka horiso nten redan var svårt
molnf ylld, b eviljad es två minfa rtyg av helt ny typ, Abdic l
och Laton a, vi lka i rask takt följele s av ytterli gare fyra
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enheter. Dessa fartyg deplacerad e 2,650 ton, gjorde 39
kn ops fart och kunde medföra 160 minor samt betecknas ur alla synpunkte r som sällsynt lyckade. Så lyckade,
framhåller i själva verket minexpert cma dystert att de
icke alltid kunde påräknas för mincringsf örclag, emedan
dc voro sysselsatta med något annat. Bland annat ulfördc de några djärva undsättnin gsexpediti oner till Malta.
Jagare hade under första världskrige t visat sig mycket användbar a för vissa typer av mincringsf örelag. Efter långdragna strider i an1iraliletc l beslöts slutligen att
två nya jagare, för övrigt Esk och Express, från början
skulle konstruera s så att de snabbt kunde ombyggas till
minfartyg med bland annat maskinella fällningsan ordningar. Experimen tet slog väl ut och senare fattades liknande beslut rörande 24 jagare tillhörande G-, H - och Iklasserna. Slutligen kan nämnas, att under mellankrig sperioden även byggdes de sex mycket lyckade minubåtarna av Porpoise-k lassen med en kapacitet av 50 minor
per båt. Kapacitete n har tidigare angivits v:na 120 minor, vilkct'tydl igen var en lätl överdrift.
Ifråga om förrådshåll ning och industri beräknade s att
ett på hemlandet och kolonierna fördelat fredsförråd pä
20,000 minor skulle vara tillfyllest. Det största minförrådet i Storbritann ien ordnades vid Fraler nära Gosport,
smärre förråd vid Milford Haven och \Yrabncss nära
Harwich. Immingha m utbyggdes till minombord tagningshamn, dessutom vidtogos åtgärder i Dover, eftersom en
spärr över Kanalen sannolikt skulle visa sig nödvändig.
l dominions och kolonier upplades minförråd på iYialla
samt i Haifa, Trincomali , Singapore, Hongkong, Kilindini,
Dm·ban, Freetown och Australien.
Fredsprodu ktionen hölls vid 500 minor om året med
industrien så organisera d, aU produktion en kunde ökas
till 10,000 minor i månaden efter sex krigsmåna der. Av
stort intresse är, att de firmor, som avsågos för mintillverkning i krig, fingo deltaga även i konstruktio nsarbetet,

vilket medförde ökade möjlighete r att rationellt utnyttja
förefinnig verktygs- och masbnulru stning.
Slorbritann ien var sålunda väl rustat för minkrig,
när näsla stora konflikt bröt ut år 1939; jämfört med 1911
kund e läget till och med betecknas som mycket gott.

Dc bri ltiska mineringso perationer na l:ldcs upp efter
i sanning breda riktlinjer. Av~:ikten ang avs nämligen
vara: »att bidraga till skydde l av Imperiets sjöförbindc ls er· oacnom förstörinan eller hot om förslöring. __ av fiendens
sjöstridskr after samt att i största möjliga utsträcknin g
medverka vid försvårand el av hans krigsinsats ».
För att nå detta mål avsågo britlerna att i princip
framgå på två olika vägar. Den första innebar successiv
utläggning , allteftersom läget så påfordrade , a v stora
skvddande
minfält i egna furvattcn. Den andra skulle
.
taga formen av kontinuerl ig utläggning av smärre mineringar i fientliga farvatten, varvid tanken främst -var riktad på Helgolands bukten, rörande vilken erfa renheter på
både ont och gott torde ha förelegat i riklig mängd .
Operatione rna hörjade naturligt nog med utbyggand el
av Kanabpärr en. 3-4 septcmbc1· utlade det 1illa minfm·tyget Plover en minering vid Bcss Hock. {\ästa uppgift
blev utläggning en av en spärr m ellan Good\\'in Sands och
Dyck Shoal. Fältel omfattade 3,000 minor och utlades
under tiden 11--15 september a-v Advcnture , Plover och
två ombyggda järnvägsfä r jor, Rampton och Shcppcrton .
De två sistnämnda övcrgingo därefter till utläggning
av ubåtsmine ringar i området Folkestonc-Gris ~ez. Rörande dessa fö retag finnes tyvärr inga närmare uppgiflcr;
enligt britternas uppfattnin g genomförd es dc med en
snabbhet, som överraskad e tyskarna. Två ubåtar minsprängdes o<.:h sänktes under oktober, m edan en tredj e
råkade i svårigheter och slutligen förslönles på GoO(hvi n
Sands. I stort sett anses Kanalspär ren ha fylll sin upp~
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gift, ehuru den seder mera delvis saltes ur spel genom
tyska rnas framf art på kontin enten .
I novem ber 19~\9 fingo britte rna klart för sig, ntl motstånd aren utnyt tjand e något slags avstån dsmin a.
Delta
gav uppho v lill tre vitt sprid da 1nissu ppfatt ninga r,
nämligen
atl tyska rna voro dc verkli ga uppfi nnarn a av magn etminan ;
att brille rna blevo tagna med överr askni ng samt
aU amira litetet , sedan några exper ter under sökt en
p å träffa d mina, lmnd e linda några varv l"abel runt
fartygen , varef ter saken var klar!
Alt tyska rna icke kunna taga åt sig ärnn av all ha
uppfu nnit magn etmin an framg år av det föreg ående ;
äran.
om det nu överh uvudt aget skall betra ktas som en ära
att
ha uppfu nnit en så kvalif icerad otrevl ighet som magn
ctminan, tillfal ler i ställe t deras motst åndar e. Ej heller är
det
rimlig t att påstå, att britte rna hlevo överr asknd c, då
de ju
tidiga re själya ]öst magn etmin ans probl em. Förhå
lland et att britte rna så ovänt at snabb t lycka des bemä stra
magnetmi nan tillskr ives i huvud sak fyra fakto rer nämli
gen:
för det första det utomo rdent liga arbete , som under
rncllankr igspe riodc n ulföre les av dem, som samla de alla
fakta
röran de magn ctmin an; för det andra mode t hos de
män,
som under svåra förhå llande n vid Shoeh urvnc ss den
22
novem ber 1939 gjord e den inleda nde bekan tskap en
med
Adolf Hitler s första hemli ga vapen ; för det tredje
skicklighet en hos de veten skaps män, som omsa tte dc gjord
a
rönen i försla g till m.otåt gärde r, och slutlig en den brittis
ka
elektr iska indus trien, som. snabb t fick fram erford erlig
utrustni ng och ställd e exper ter till förfog ande för dess
installe rande .
Efter det försla drage t och moldr aget följde i rask
följd från båda sidor nya drag och motdr ag, totalt
ett
spänn ande drama , som ännu söker sin förfat tare.
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Före krige t hade britte rna gjort vissa beräk ninga r rörande de resurs er, som erford rades för aU lägga en
spärr
mella n Skotl land och ~orge, om delta skulle visa sig
erforde rligt. I oktob er 1939 fattad es beslu tet att sätta
igå ng.
Storh rilann ien gav sig sålun da i kast med uppgi ften
att
utan Fören ta Stalcr nas hjälp återu pprep a del väldig
a företage t från år 1918. Anled ninge n var det växan de
ubåts hotet, som framk allade känsl an av alt varj e uhå tshind
cr.
som kunde åstad komm as, var värt ansträ ngnin gen.
Fem stora hande lsfart yg rekvi rerad es och byggd es om
till minfa r tyg. En särsk ild bas upprä ttades på skotsk
~l
västk us ten vid Kyle of Loch Alsh. Slulli gcn bestäl
ldes
60,000 anten nmino r, vilka beräk nades kunna ullägg
as inom fem till sex måna der.
Innan förbe redels erna hunni t avslut as, omka stade
s
det strate giska läget helt genom tyska rnas plötsl iga
invasion i ~orgc. Härvi d må tillägg as, att denna opera tion
åtIninst one delvis just föran ledde s av det från tysk sida
sell
ofrån komli ga krave t på att förbä ttra ubåta rnas bassy
stem,
d v s att b efria ubåta rna från nödvä ndigh eten att
ideligar mella n Skott land och ~orge.
g en force ra förträ nanin
o
Britte rna tvinga des givetv is att uppgi va sin urspr ungliga plan oeh hörja de i ställe t under söka möjli ghete
rna
aU i stä llet spärr a passa gen mella n Orkne yöarn a och
Island. Förhå lland ena visa de sig särde les oförm ånliga
.
D enna ogäst vänlig a passa ge hade nämli gen en brede
l av
nära 500 distan sminu ter -- näsla n dubbe lt så myck et
som
mella n Skolt land och Norge . Djup på upp till 900
mcler
kunde icke undvi kas, ström marn a voro på sina ställe
n utomor dentli gt krafti ga, varjä mte slutlig en som bekan
t hög
sjö inom dessa områ den under en avsev ärd del av
året
hör till ordni ngen för dagen .
Britte rna gåvo sig emell ertid ej, heslu t fatlad es atl
gå på och nya plane r uppgj ordes . För att göra en
lång
histor ia kort forsat tes fällni ngen till janua ri 19-13, då
äveu
vissa delar av Danm arksu ndet miner ats. Yid denna
tid~

~
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punkt beslöt amiralitete t att övergiva försökel alt bygga
upp en fullst~indig barriär i dessa farvatten och att i
stället övergå till utläggning av djupa fält av förankrade
magnetmin or på de router, som ubåtarna bedömdes följa.
Källorna äro i detta hänseende något grumliga; det
vill dock synas som om i runt tal 110,000 minor förbrukats
i detta storslilade företag.
Yärdet av spärren mell::tn Orkncv-öa rna och Island
kan naturligtvi s diskuteras. Otvivelald igt förslördes åtskilliga ubåtar inom området; bytet synes dock ur brittisk
synpunkt ha varit skäligen klent Dåvarande förste sjölorden, ~dmiral of the Fleet sir Dudley Pound, ansåg
emcllerlHl aH amiralitete t aldrig skulle fått tillgift, om
det icke försökt spärra denna passage samt alt minfälten,
förntom att de nlgjorde en fara för ubåtarna , voro avsedd~ att utöva ett återhålland e på d e fientliga tunga
ytstndskra ftcrnas operatione r mot den allierade sjöfarten
på Atlanicn. Mot denna uppfattnin g kunna inga rimliaa
o
.. - .
.
mvanclning ar resas.
I j ämfö1:clse med Isl andspärren , som ställde såväl
personal som materiel inför långvariga och hårda påfrestningar, framstå övriga brittiska dcfcnsivmi ncringar, hl a
i St. Gcorgskan alen och utanför ostkusten som mera alldagliga företeelser , som i detta sammanha ng måste lämnas åt sitt öde.

De stora defensiva mineringa rna hlevo dc ombyggda
handelsfar tygens sak; de offensiva mineringa rna i fientliga farvatten föllo däremot på dc snabba övervatten sfartygens, ubåtarnas och flygets lott.
Ifråga om dc offensiva mineringa rna tillämpade britterna följ ande grundprinc iper:
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att sprida verksamhe ten till sii. stora områden sc,.ct
möjligt, var.ie fientlig territoriell vinst inneLar en öknlllg
av de kustvatten, inom v ilka han kund e angripas;
alt sammansä tta mineringa rna av olika mintyper för
att försvåra svcpverksa mheten;
all utnyttja fördröj d armering, stegverk m m;
att till egen fördel ulnyllja den ficulliga sveptekniken samt
alt använda olika slags krigslisler.

En redogörels e för de brittiska, så småningom allierades, offensiva mineringse xpeditione r skulle säkert fylla
en vol~·m av väl så spännande karaktär. I detta sannnanhang kunna endast några av huvuddrag en skisset·as.
Den första vintern ägnades i fö rsta band åt Helgolandsbuk len, där bland andra de tidigare niimnda j agarna Esk och Express voro i livlig v erksamhet.
\'åren 1940 följde beslutet aU minera vissa områden
utanför norska västkusten i avsikt att avbryta den till
Tyskland flödande strömmen av järnmalm, som i förädlad form gjorde sig förnimbar på dc olika krigsskåde platserna till sjöss och till lands. De dramatiska händelsern a
i samband med mineringa rna i Yestfjorde n samt utanför
Stadtlande t och Bud äro så välkända, att dc icke behöva
heröras i detta sammanha ng.
D et kan emellertid ha sitt in tresse att ta del av britternas synpunkl på de neutralas ställning i detta sammanhang. Captain Cowie anför hell oskyldigt: »Det väntades naturligtvi s att både Xorge och Sverige åtminstone
formellt skulle protestera mol denna kränkning av neuh·ala rältigheter ; våldsamhe ten i det språk, i vilket dessa
prolesler formulerad es, överskred dock allt som beräknats. Världsopin ionen i dess helhet godtog läget med
lugn, dock förutsågas på några håll vissa svårigheter med
hänsyn till de neutrala s framtida ställning.» Det ~t r i
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sanning svårt att rubba det brittiska lugnet, grundat på
långvarig vana att rida ut blåsväder; att »vissa svårigheter» förutsågos är i varje fall ingen överdrift.
Då britterna icke lyckades hejda den tyska landstigningen i ::\'orge, inriktades dc fortsatta ansträngningarna
på alt försvåra förstärkning och underhåll av de tyska
styrkorna i Norge.
;\Jatten mellan den 13 och 14 april började brittiskt
flyg minera Stora och Lilla Bält samt Öresund; operationerna utsträcktes så småningom till Östersjön med
sorgfälligt undvikande av svenskt territorialvatten - Jadebukten, Oslofjorden samt Simgerack och Kattegatt.
Samtidigt forsatte jagarna, biträdda av ubåten :0Jarwhal,
minfällningen på norska kusten. Tyskarna lyd-::ades dock
fullfölja sitt företag och annat var under rådande förhållanden knappast att förvänta.
Under den därpå följande perioden fram till slutet
av år 1942, »::'\Tazismens segerår», inriktade sig britterna
på att successivt infektera alla kustfarvalten, som kunde
vara av värde för motståndarna. Härvid spelade det brittiska flyget en frmnträdande roll; de brittiska erfarenheterna klarlägga otvetydigt, att flyget under strategiskt defensiv krigföring är av mycket stor betydelse för minkrigföringcn.
I slutet på år 1942 hade krigsrustningen fortskridit
så långt, att de allierade, som dittills fått nöja sig med
att taga emot fiendens stötar, själva kunde övergå till offensiv krigföring; första slaget riktades från två håll mot
;\Jordafrika. I samband härmed ändrade minkrigföringen
i viss mån karaktär och övergick till att bli ett komplement till dc stora överskeppningsföretagen med huvuduppgift att förhindra fientliga motanfall och överförandet
av förstärkningar till hotade områden. Bl a kan nämnas, att de allierade före 1\'ormandief,öretaget utlade 7,000
minor i avsikt att dels försvåra tyskt ingripande till sjöss,
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dels vilseleda tyskarna rörande den riktning, i vilken denna krigsavgörande operation avsågs insättas.
Parallellt med kampen vid »fronterna» fortskred också kraftmätningen på det tekniska planet. Den akustiska
minan, vars problem tidigare undersökts, gjorde sitt inträde på fullt allvar så småningom följd av den akustiskmagnetiska typen. En belysande episod kan i detta sammanhang vara värd ett onmämnande. Spaning visade, att
tyskarna i regel eskorterade ubåtar och andra viktiga fartyg in och ut ur hamn; eskorten utgjordes av en spärrbrytare eller minsvepare stationerad för om det eskorterade
fartyget. Sedan avståndet mellan fartygen samt använda
farter fastställts - i den utsträckning så lät sig göra konstruerades en mina, som släppte förbi ett fartyg och
detonerade under nästa, om detta passerade inom ett visst
bestämt tidsintervall efter det första. »Minan hånlog åt
minsvep aren och sprängdes under målet». Tyskarna svarade med att sätta in två minsvepare, varefter britterna
kompletterade sin mina så att den släppte förbi två fartyg. Tyskarna försökte tre minsvepare och britterna började i rosiga framtidsvyer skymta, hur den sista ubåten
eskorterades i hamn av tyska flottans samlade svepstyrka.
Olyckligtvis är em.ellertid utrymmet i ett minskal begränsat; den sista ubåten fick infångas på annat sätt.

Den 15 n1aj 1946 tillkännagav amiralitetet att som
resultat av brittisk mineringsverksamhet omkring 1,050
fientliga strids- och handelsfartyg sänkts, medan ytterligare 540 skadats. Häri ingå icke de japanska förlusterna,
sannolikt 266 fartyg.
Flertalet förluster förorsakades av flygminor. Annat
var icke att förvänta, då de tyska fartygsförflyttningarna
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lill öven:ägande del ägde rum i farvalten, där endast nlinfällning från flyg var möjlig.
Tyskarna visade stor skicklighet, när det gällde att
utveckla minmaterielen och bedömas ha utlagt 120,000
minor förulom 30,000 svephinder enbart i nordeuropeiska
farvatten.
Som följd av denna aktivitet förlorade britterna 281
örlogs- ocll 296 handelsfartyg, medan de allierades totala
förlust av handelsfartyg som följd av minsprängr<ing uppgick. till 521.
Som följd härav hävdas från brittisk sida »att våra
minor besegrade deras sveporganisation, medan vår svepoch avmagnetiseringsorganisat ion b esegrade deras minor».
Vilka erfarenheter kunna då dragas av andra världskriget och hur ter sig framliden för minans vidkommand e? Capiain C o wie framlägger vissa synpunkter; det är
dock nödvändigt att utgå ifrån, att de viktigaste rönen, av
nära till hands liggande skäl, icke utbasuneras för en tacksam omvp.rld.
Av största vikt är, att minkrigföringen icke betraklas
som en sak för sig: den måste alltid ses som en del av sjökrigföringen i dess helhet och i samband med övriga sjöstridskrafters operationer. Minkrigföringen måste bedrivas
systematiskt och med hänsyn till krigsutvecklingens stora,
allmänna drag; ledaren av operationerna måste motstå
frestelsen att ändra sina planer med anledning av tillfälliga ändringar i lägel. Yid planläggning av mineringar
måste den egna rörelsefriheten ständigt hållas i minnet.
Framför alll gäller delta i fientliga vatten utlagda mineringar, vilka efter utläggning i realiteten bli fiendens
egendom, mednn mineringar i egna farvatten som regel
efter behag kunna svepas och omläggas.
Det är icke annat än i sällsynt gynnsamma fall möjligt att med enbart minor spärra mer än en helt kort front.

På den tekniska sidan lägges stark tonvikt på samarbetet mellan vetenskapsmännen, teknikerna och den nulitära personalen.
Uttalandena angående framtiden äro som sig bör oraAtomladdningar bedömas uppenbarligen
kelmässiga.
överkvalificerade för användning i minor; det skulle ju
utan tvekan innebära slöseri att offra en dylik mina på
ett enda fartyg, medan samtidigt ingen garanti kan Yinnas för att den spränges, när en hel fientlig flottq finnes
i närheten. Målet bedömes vara minor, som. bli svårare
och svårare för fienden att komma åt och samtidigt antingen kunna ständigt kontrolleras av den utläggande sidan eller äro i stånd att skilja på vän och fiende. Samtidigt antydes, att hittills vissa av ett fartygs egenskaper
utnyttjas för att bringa minor till detonation, men att
det finns åtskilliga andra metoder, genom vilka ett fartygs passage kan upptäckas och vilka kunna läggas till
grund för minkonstruktioner. Och med denna upplysning,
som icke bådar gott för den framtida marina tillvaron, når
denna framställning sitt slut. För att förhindra missförstånd må dock än en gång framhållas, att fakta hän1.tats
ur captain Cowies läsvärda bok jämte - i några fall andra officiella källor, men att de därtill fogade reflexionerna få stå för författarens räkning.
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De viktigaste brittiska minutläggarna
i andra världskriget.
Antal
fällda
minor

Namn

Typ

Kustminfartyg
J aga re

t

12.401
2.207

Ad venture
Abdiel
Latona
Manxman
Welshman
Ariadne
Apollo
Plover
Van der Zaan
Express
Esk
I ca rus
Impulsive
Ivanhoe
Intrepid

l

Minubåt

3.111
3.275
1.352
8.361
15.327
2.198
1.210
1.110
1.196
892
754
1.592
6.900

Summa minor utlagda av övervattens~
stridsfartyg

l

61.886

465
450
300
50
50
1284
684

l Porpoise

l

Summa minor utlagda av ubåtar

3.283

Southern Prince
Menestheus
Port Quebec
Agarnemnon
Port N ap i er
Teviot Bank
Bungaree
Hampton
Shepp erton
Princess Victoria

23. 762
22.886
33.494
24.216
6.331
15.865
6.800
5.190
2. 7-:l-2
2.755

Ombyggda han'
delsfartyg
Hollänsk
Skadad av mina
Sänkt av mina

l

l

Narwhal
Cachalot
Seal
Grampus
Rorqual
R u bis

Skadad av mina
Sänkt av mina
» bomber
»
Skadad av torped
Sänkt av torped

-

Smärre fartyg
(Coastal forces)

An m.

l
l
l

An m.

l
Minkryssare
Snabbt minfartyg

Antal
fällda
minor

Namn

Typ

Sänkt av mina

Järnvägsfärjor

Fyra fartyg förlorade

BilLirja

Förlorad
))
))
))
))

J

Fransk

Skadad av torped
>> bomber
»

Förstörd av brand

Summa minor utlagda av hjälpfartyg 1144 021
Totalt antal minor u t lagda av fartyg 209 .190
5-!1 9-J.

Flyg

1

Totalt antal fällda minor

1263 .384

500 fpl förlo rad e

l

MOTORBÅT FOR PANSARSKEPP.
75 HKR. 3·CYL. DIREKT OMKAST·
FART 10 KNOP.
BAR MOTOR.

KUNGL. FLOTTANS FÖRTROENDE FÖR OSS
HAR RESUL TERAT l ATT VI TILLS DATO FÅTT
LEVERERA 6 ST. 75 HKR. DIREKT OMKAST·
BARA MOTORER TILL PANSARSKEPPSSLUPAR.
t

VI TILLVERKA SÅVÄL MARINA SOM STATIO·
NÄRA MOTORER FÖR ALLA ÄNDAMÅL l STOR·
LEKAR FRÅN 10 TILL 400 H~<R.

L A v A L-

MOTORN UTMÄRKER SIG FÖR
GEDIGEN KONSTRUKTION, FÖRSTKLASSIGT
UTFÖRANDE, SÄKER GÅNG OCH BILLIG l DRIFT.

VID BEHOV AV MOTORER, RÅDFRÅGA OSS!

A.-B. de LAVALS ÅNGTURBIN
STOCKHOLM 15

