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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 högtidssammanträdet den 
15 november 1949 inbjuda en representant för danska Sy)e
Lieuienant-Selskabet 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 etter
blad, sin befattning under hänvisning till förestående för
flyttning till Stockholm. 

Framförde ordföranden till ledamoten \V etterblad 
Sällskapets tack för det arbete han nedlagt i egenskap av 
vice ordförande samt ordförande i Beredningsutskottet. 

Ordinarie sammanträde den 2 november 1949. 

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

Tidskrift i Sjöväsendet. 38 
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2. Valdes till föredragande och suppleant för år 195() 
i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria le
d:unoten SanlZelius resp ledamoten Kemmer. 

3. Valdes till föredragande och suppleant för år 1950 
i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende le
damoten Samzelius resp ledamoten Kemmcr. 

4. Föredrog ledamoten -:\'yman av ledamolen ~ord
ling inlämnat inträdesanförande. 

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. A v gav sekreteraren berättelse över Sällskapets 

arbeten under det förflutna arbetsåret. 
4! Föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningar 

över avlidna ledam.öterna Lindstedt, Heinius, Asplund och 
Xordgren samt korresponderande ledamöterna Falken
berg och Ahlgren. 

5. Höll ordföranden anförande jämlikt Sällskapels 
stadgar § 22 i samband med nedläggandel av sin befatt
ning. Anförandet berörde »Traditionsbcgreppct och ör
logsvarvet». 

6. Skedde ombyte av ordförande. 
7. Framförde ordföranden till hedersledamoten 

Ehrensvärd örlogsmannasällskapets tack för hans insat
ser under långvarigt ordförandeskap. 

8. Föredrog ledamoten dc Marc delar av årsberättel
se i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria 
inlämnad av ledamoten Lilljequist. Årsberättelsen be
handlade »De skandinaviska försvarsförhandlingarna 19-18 
-19L19». 
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Berättelse över Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet 
under arbetsåret 1948-1949. 

1. Sällsl~apet l~ar ~arit samlat till ett högtidssamman
träde samt SJU orchnane sammanträden. 

2. Sällskapets ämbetsmän ha varit : 

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

3. I Beredningsut:;kottet ha utom_ vice ordföranden 
och sekreteraren ingått: 

.. ledamöterna Nyman, V. af Klint och Resen med leda
materna Hagwall, Lindh och Puke som suppleanter. 

. . -1. Inträdesanförande jämlikt stadgarnas § 3 har av
givits .av ledamöterna Lilljequist, Lagerberg, Lindahl och 
Nordlmg. 

5. Årsberättelser ha avgivits i följande vetenskaps
grenar: 

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 av
slutats . 
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8. Inom Sällskapet ha följande förändringar ägl rum: 

Med döden augdH: 
arbetande ledamöterna Asplund, Reinius, :N ord

gren och Lindstedt samt 
korresponderande ledamöterna Falkenberg och 

Ablgren. 

U p pflyltats till hedersledamot: 

arbetande ledamoten Biörldund. 

Tillkommit: 

arbetande ledamöter: 

Kommendörkapten lYI. Hammar 
Konuuendörkapten Å. Lindemalm 
Kommendörkapten P. G. Lindgren 
Kapten L. Rudling 
Marindirektör S. Samzelius 

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 korresponderande ledamot .. 

1 
51 
1 

H 3 
:38 
1 

Tillsammans ledamöter 2:39 

10. Den senast invalde ledamoten intager i Sällska
pets 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. 
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Traditionsbegreppet och örlogsvarvet. 
Anförande på Kungl. Örlogsmannasällskapets 
högtidsdag gen 15 november 1949 av Dess ordförande 
Konteramiralen, Greve Ehrensvärd. 

Kungl. örlogsmanna Sällskapet firar i dag sJn hög
tidsdag innanför Karlskrona varvs murar. J ag tror, att 
det är första gången så sker, i vart fall kan ingen här le
vande 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 bedö
mandet 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 va
pen eller hjälpmedel kan dock få utslagsgivande bety
delse, om icke den mänskliga hjärnan fungerar och fun
gerar även under svåra påfrestningar. Vad so1n gäller 
atombomber och robotar gäller i än högre grad fartyg. 
Skjutes personalen undan till förmån för materielen, för
svåras 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, näm
ligen den gustavianska, under vilken mycket av det till
kom, som å detta varv nu anses tillhöra de omistliga vär-
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dena. Perioden kännetecknas av dc stora fartygsbyggn a
derna, 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 eska
der, 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 ver
kade i Karlskrona, nämligen af Trolie och C. A. Ehren
svärd. Förgäves sökte dessa emellertid även vid flerfal
diga tillfällen övertyga Konungen om att det ej räckte 
enbart med att bygga fartyg, det krävdes ock att skapa, 
vidmakthålla och öva den personal, utan vilken fat-ty
gen 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 an
slås för exercisexpeditioner. Sex års fred för återupp
byggnadsverket beträffande personalen var överamiralens 
krav. 

J ag kan ej underlåta att göra den reflexionen, att dc 
medel, som då åtgingo för att hygga den ståtliga inven
tariekammaren nr 1 i stället med fördel bort användas 
till rustande av övningseskadirar i; freclsltid; att denna 
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 all
männa 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 detsam
ma. Ett örlogsvarv måste nämJigen kunna effektivt beva
kas 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 verk
ligheten 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 sjö
tåg mot rikets fiender. Det är andan från Hans vVacht
meisters 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 flot
tans 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 tiden 
enastående. Tvärtom! Men det som brast i penningmc
del ersattes den gången av mänsklig vilja. Så arbetade 
officerare, underofficerare och båtsmän samt icke minst 
varvets timmermän, segelsömmare och många andra hårt 
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 arbets
glädje, som med skäl nu må efterlysas och som är oänd
ligt mycket värdefullare än dagens prat om trivsel och 
fritid, demokrati och centralisering, tidsstudier och ra
tionalisering, 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 låen
de 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 avgående 
ordföranden, hedersledamoten Ehrensvärd. 

Endast få ledamöter före amiral Ehrensvård ha inne
haft 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 säll
skapets verksamhet fullt levande, var av naturliga skäl 
förenat med stora svårigheter. 
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När fredsslutet kom och därmed dc krigförandes er
farenheter och bemligheter i stor utsträckning offentlig
gjordes, 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 syn
nerligen givande och intressanta årsberättelser inlämna
des. Orienterande föredrag anordnades. Kontakter knö
tos med prominenta personer, såväl inmn - son1 utonl
lands, genom dessas inval i sällskapet. Och slutligen till
fördes sällskapet en del välkomna donationer. 

Trots svårigheterna i början har sålunda sällskapet 
under den avgående ordförandens många regeringsår le
vat ett rild liv. Förtjänsten härav kan i mycket hög grad 
tillskrivas hedersledamoten Ehrensvärd. 

Han har icke endast med pliktuppfyllelse skött ord
förandeskapet 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 av
led 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 av
lade medicine kandidat- och licentiatcxmninn. vid Karo
linska Institutet resp 1901 och 1906. 

Han blev i juli 1903 antagen till marinläkarstipendiat 
vid den då nyuppsatta marinläkarkåren och tillhörde så
lunda den första uppsättningen av unga och dugande lä
kare, som kårens skapare och organisatör Marinöverläka
ren Karl Rudberg hade glädjen omgiva sig med. Marin
läkare av 2. gr blev Asplund 1906, erhöll kaptens värdig
het 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 ma
rinläkare 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 hed
rande insats till sjövapnets bästa. Sålunda se vi honom 
under ungdomsåren såsom fartygsläkare å ett flertal av 
dåtidens örlogsfartyg under årliga längre och kortare kom
menderingar till och med år 1911. Från 1912 och till 1915 

*) Minnesteckningen är författad av ledamoten Westermark 
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var han Yid sidan om landkommendering fartygsläkare 
å chefsfartyget Drott under dess kortvariga sommarcxpe
ditioner. Det kan nämnas att Asplund under d essa år 
omhänderhade inredningsarbetet samt ordnandet av sjuk
vårdsutredningen å lasarettsfartyget Yerdandi och han 
var dess första fartygsläkare under expeditionen aug.
sept. 1909. Under åren 1912-1918 tjänstgjorde Asplund 
i marinförvaltningens sanitetsavdelning och var härunder 
marinöverläkarens adjutant. Under mer än 5 av dessa 
7 år tjänade Asplund hos Karl Rudberg, vars förtroende 
han i hög grad innehade och hade härunder tillfälle att 
väl sälta sig in i dc tankar och den vilja att tjäna 
sjövapnet som besjälade denne det moderna marina 
saniletsväsendets skapare i vårt land. Han anförtro ddes 
under denna tid den närmare planläggningen och inred
ningen av sjuk- och operationsavdelningarna å den första 
F-båten, pansarskeppet Sverige, samt kontrollerade in
rednings- och installationsarbetena ombord vad den me
dicinska 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 Asp
lund först 3 å r som kasernläkare, därefter 3 år som di
striktsläkare samt senare under 11 år intill sitt avskeds
tagande å ter som kasernläkare vid Stockholms örlogssta
tion. Yid sidan om ovan berörda tjänster var Asplund 
därjämte under ej mindre än 24 år eller åren 1912-- 1936 
läkare vid Kungl. Sjökrigsskolan. Asplunds kunnighet 
om 1narinens sanitetsväsende och hans inlevelse i grun
darens in tentioner i detta avseende samt bans egna in
satser i d ess fortgående uppbyggnad jämte hans intelligens 
och vakenhet hade otvivelaldigt predestinerat honom till 
högre uppgifter än dem som blevo honom b eskärda un
der den senare hälften av hans tjänstetid . Ålderskonjunk
turerna voro honom emellertid ogynnsmmna och stängde 
vidare befordringsmöjligheter. 
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Emellertid kom det pö. Asplunds lott att lånat cflet· 
l o l t':> er wl et avsked tagas i anspråk för ett ytterst vik tiat och 

krävande värv. Här åsyftas hans ledamotskap a: 19-1 J 
~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 föredra
gande inom ämnesgruppen Hälso- och sjukvård. l-Ians 
årsberättelse behandlade ämnet Extremitetsskoltskadorna 
och deras behandling under världskriget 

Ovan berörda verksamhet utgjorde emellertid blolt 
en del av de uppgifter, som Asplund med silt rika verk
samhelsbegär omfattade. Hans huvuduppgifl blev den 
ortopediska kirurgens. Efter en mångårig underläk arut
bildning, som i sin grundlighet översteg det som vid den
na _tid :var vanligt, kom han att få sin egentliga special
utbildnmg 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 in
till någon månad före sin bortgång utövade han privat
praktik inom sin specialitet. Asplund var därjämte så
som överläkare och expert anlitad av ett flertal försäk
ringsbolag i huvudstaden. 

Från trycket har Asplund utgivit ett 20-tal arbeten 
huvudsakligen berörande ortopedi och navalmedicin. 
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Asplund hade en liYshcjakande läggning och bland 
hans karaktärsdrag intog vänlighet och humor framträ
dande platser. Dessa egenskaper hade han undfå tt i rik\ 
mått, vilket gjorde honom bögtuppskattad i vida kretsar, 
Han var under en fler[n·spcriod styrande mästa re i Slock
holmslogen 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 gunrumskamrater samt ej mindre än 2-1 årskullar· 
av svenska sjöofficer are hade under sin kadettid i ho
nom 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 gun
rum 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 hov
rättsråd vid hovrätlen i Sundsvall och Johan (Jan) Gustaf 
Daniel tjänslgör som undcrläl;:are vid Karolinska sjukhu
set i Stockholm. 

Gustaf Paul Reinius •:•) 

Gustaf Paul Reinius född es i Slackholm den 26 feb
ruari 187-! och var son till h andlanden 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, kommen
dörkaplen av 2. gr 1917 och 1. g:r 1919 och kommendör i m,a-

*) Minnesteckningen är författad av ledamoten Hägg. 
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rinen 1925. Han företog studieresa till de hnlroarafisk·1 . . . "' b l 

mstitutwnerna i Köpenhamn, Berlin, Pola och Genua 1907; 

deltog såsom sakkunnig i skiljedomsförhandlingarna mel

lan Sv_:rige och -~orge i Strömstad, Fredrikshalcl och Haag 
1909 rorande gransregleringen av det för våra Bohusfiska

re 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 inter

nationella hydrografiska konferenser i Monaco; var leela

mot av 1926 och 1927 års svensk-finska gränskommission 
samt företog studieresa tiU Tyskland, Holland och Ena-
land 1924. b 

Reinius tjänstgjorde vid Kungl. Sjökarteverkct såsom 

mätningsförrättare 1897-1902 och såsom fartygschef 1903 

-1904, 1906- 1915 och 1917- 1919. Såsom mätningschef 

le~de_ han år 1920 en kombinerad triangulerings- ocl1 sjö
matnmgs,expedition till \'an Mijens fjord på Spetsbergen. 

Under större delen av ovannämnda tidsperioder handlade 

han det geodetiska arbetet inom. sjökarteverket och ut

förde omfattande detaljtrianguleringar å ~orrlandskusten, 
i Bohuslän och Skåne. . 

En mångsidig verksamhel inom sjökartografien gjorde 
Gustaf Reinius väl skickad att år 1921 tillträda den an

svarsfulla posten st1som chef för sjökarteverket, vilken be

f~ttning han beklädde till år 1931, då han avgick med pen

sJon. Under hans insiktsfulla ledning omorganiserades 

sjömätningsarbetet och den systematiska grundundersök

ningen utformades. Från hans tid räknas mätningarna 

såsom fullt betryggande. Reinius hade även tillfredsstäl

lelsen att kunna införa ekolodet bland sjömätningsinstm

men~en, vilkcl medförde en omvälvning inom mätnings

tekmken. Goda instrument. över huvud taget lågo honom 
varmt om hjärtat. 

607 

Ar 1929 utgavs det första sjökortet i den nyligen slut

förda serie sjökort i skala l: 50.000, som. täcker skärgår

den från öregrund till Strömstad. År 1927 lyckades Rei

nius erhålla medel till uppbyggande av ett jordmagnetiskt 

observatorium på Lovö, vilket oavbrutet fotografiskt re

gistrerar de magnetiska elementens variationer, varige

nom en fast utgångspunkt erhålles för magnetiskt fält

arbete i Sverige. I ett flertal uppsatser sökte han sprida 

kännedom. om och föi'ståelse för det yrke han skattade 

så högt. Men hans verksamhetsbegär sträckte sig även 

utanför Sveriges gränser och inom Internationella hydro

grafiska 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 verksamhetsområde, där 

han så framgångsrikt verkat. 
Reinius blev ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsaka

demien 1914 och av Kungl. örlogsmannasällskapet 1920. 
Gustaf Reinius var i lyckligt äktenskap förenad med 

Signe Sandstedt och hade med henne en son och tre dött

rar; Ake, kommendörkapten vid Kungl. Flottan, gift med 

Alice Gentele; Gunvor, gift med rådmannen Gustav Bång; 

Tyra, gift med överingenjören Bengt Strömberg samt Bar

bro, gift med assessorn Fritz Trägårcll1. 
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Synpunkter på utbildningen till och som 
sjöofficer. 

Diskussionsinlägg. 

Av kommendörkaptenen Per Hall. 

Den livliga diskussion, som kanunit till slånd beträf
fande utbildningen till och som sjöofficer har hittills i 
övervägande grad rört sig om de stora linjerna i utbild
ningsgången med hänsyn till svårigheterna att inom den 
nuvarande utbildningsramen tillgodose de genom utveck
lingen alltmer ökade kraven på utbildning i olika hän
seenden. Det är därför förklarligt att hittills inga syn
punkler framlagts på utbildning i förvaltningstjänst och 
icke heller att några önskemål framlagts rörande under
visning op1 vad den krigsmässiga underhållstjänsten in
nebär. Ehuru båda dessa ämnen givetvis äro av sekun
därt intresse för sjöofficerare i allmänhet, är . likväl en 
god kännedom om formerna och betingelserna för dessa 
delar av t j änstcn oundgänglig för de sjöofficerare, vilka 
bestrida tjänst som fartygs- eller förbandschefer och fram
för allt för dem, som. bestrida· chefsbefattningar inom 
landorganisationen. Då sjöofficersutbildningen nu står 
inför en mer eller mindre genomgripande omdaning tor
dc måhända några reflexioner beträffande förvaltnings
tjänstens och underhållstjänstens omfalining och plals i 
ulbildningsprogrmnmct vara av intresse. 

Utbildningen i f'örualtningstjänst var vid sjökrigssko
lan intill år 1948 förlagd dels till aspirantskolan, dels till 
lägre kursen. I aspirantskolan omfattade ämnet en re
redogörelse för marinens förvaltningsorganisation och 
förrådsverksamheten i land sam.t i stora drag genomgång 
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av avlönings- och naturaförmåner. En sjöofficer, som 
eflcr komplelterande utbildning numera överförts lill ma
rinintcndenturkåren har som sin erfarenhet av denna kurs 
uttalat att ämnet förvallningstjänst var alltför abstrakt 
och svårfattligt för de nyinryckta aspiranterna. Han an
såg aU det varit bättre om kursplanen ändrats till att om
fatta endast en schematisk översikt av marinens förvalt
ningsorganisation under det aU man mera ingående be
skrev förvaltningstjänsten ombord, vilket med hänsyn till 
föres tående långresa torde kunnat fånga elevernas intres
se. I 1918 års FUS :2 har ämnet förvaltningstjänst emel
lertid försvunnit från aspirantskolans utbildningsprogram 
och aspirantskolans kursplan inarbetats i det enligt 1944 
års FUS :2 i lägre kursen på kadettskolan ingående ämnet 
förvaltnings tjänst ulan att dock tim.antalet undergått mot
svarande ökning. Del kan ifrågasättas om icke en be
skrivning av fönaltningsverksamheten ombord under as
pirantskolan vore aY värde icke blott som. en förberedelse 
för första underbefälskursen utan jämväl som. en grund 
för undervisningen i kadettskolan. Alternativt skulle man 
kunna tänka sig denna orientering förlagd till första un-
derbcfälskm·sen. 

Ämnet förvaltningstjänst i kadettskolan hör givetvis 
helst förläggas till högre kursen. Utbildningsmålet är att 
giva eleverna elen kunskap om förvaltningstjänstens or
ganisation och funktionerande, som. en sjöofficer bör kän
na till redan vid hörjan av sin officersbana. Kursplanen 
torde därför kunna begränsas till en allmän orientering 
om. n1.arinens förvaltningsorganisation samt koncentreras 
på dc clelar av tjänsten med vilka divisionsofficeren om
bord kornmer i beröring. Under andra befälskursen böra 
flaggkadetterna erhålla praktik som divisionsofficerare och 
därunder givas den ytterligare handledning, som kan va
ra erforderlig. Därest förvallningstjänsten, såsom nu är 
fallet, ingår i kadettskolans lägre kurs, torde det vara nöcl-
Tidskrift i Sjöuäscndet. 39 
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vändigt atl under andra befälskursen repetera kursplanen 
från kadettskolan. Så sker också för närvarande, enär 
förvaltningstjänsten ingår som en del av ämnet reglemen
ten 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 sjö
officerare i de ålderskategorier, för vilka denna del av 
vidareutbildningen är avsedd, bibringas befästad kunskap 
om förvaltningsverksamheten ombord, förvaltnings- och 
redogörareansvar samt fartygschefs befogenheter j för
valtningsavseende. Undervisningen bör även omfatta fö
reskrifter för marketenteriredovisning och kassaväsende 
ombord samt bestämmelser rörande ombord utgående 
kontanta förmåner. Timantalet för ämnet förvaltnings
tjänst, sdm för närvarande varierar avsevärt m ellan olika 
kurser, bör icke sättas lägre än 20. Som en jämförelse kan 
nämnas att förvaltningstjänsten i förberedande special
kurs för utbildning till torpedbåtsstyrman (FTbsl) om
fattar 30 timmar. 

Den elementära undervisning, som på detta sätt bi
bringas sjöofficeren i förvaltningstjänst är närmast inrik
tad på tjänsten i sådana befattningar, som han kan kom
ma atl b cs lrida till och med kaptens grad. Den är emel
lertid uppenbarligen icke tiUfyllest och kommer för öv
rig t at t ligga så långt tillbaka i tiden att den även av den
na anledning icke kan vara av något egentligl värde för 
sjöofficeren, då han står i begrepp att tillträda chefsbe
fattningar inom landorganisationen eller å större fartyg 
(fartygsförband). Denna på tagliga brist i sjöofficersut
bi ldningen behöver uppenbarligen botas. Det förefallee 
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därför oundvikligt, att förvaltningstjänsten å terlwmmer 
inom vidareutbildningen, förslagsvis under sjökrigshög
skolans stabskurs. Här finnes redan nu ett embryo till 
utbildning i förvaltningstjänst i det att kursplanen i äm
net stabstjänst bl a upptager »Budget, anslag och titlar, 
medelsäskanden, anslagstilldelning och dispositionsbokfö
ring. Industriens krigsorganisation». Förvaltningstjäns
ten bör emellertid icke inrangeras i stabstjänsten utan ut
göra elt fristående ämne, vilket bör ingå i utbildningen 
för samtliga officerare, vilka erhålla högre kurs. Under
visningen i ämnet bör förläggas till ett högre plan och 
främst omfatta försvarets och särskilt marinens förvalt
ningsorganisation, förvaltningsansvar (repetition och ut
byggnad av tidigare kurser), föredragningsordning, grun
derna för den statliga medelsförvallningen och anslagens 
användning m m samt en genomgång av förvaltningsverk
samheten för att klarlägga såväl de centrala fö rsvarsför
valtningarnas som marindistriktsmyndigheternas uppgif
cr och funktioner. En orientering om anskaffningsverk
samheten i fred och krig torde jämväl böra inrymmas i 
kursplanen. Uppskattningsvis torde c:a 25 föreläsnings
timmar Yara tillfyllest för detta kursomfång. Även be
träffande kurs {ör äldre sjöofficerare kan man ifrågasätta 
om icke en Yiss utbildning i förvallningstjänst är moti
verad. 

Pndcrballst.fänstcn är för många sjöofficerare ett mer 
eller mindre okän t och diffust begrepp. 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 öv
riga stridande förhands behov av för livsuppehället och 
striden nödvändig materiel och service, d Y s tillföra för
handen erforderlig materiel, alt genom vård och repm·a-
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tion vidmakthålla materielen samt alt undanföra kasse
rad materiel samt sjuk och sårad personal. 

Underhållstjänstens betydelse för de marina opera
tionerna har först genom erfarenheterna från det senaste 
världskriget konunitalt framstå i full belysning. I den ame
rikanska sjömilitära litteraturen framhålles gång på gång 
a tt en rätt fungerande underhållstjänst är en förulsätlnin g 
för att stridsverksambeten skall kunna fortgå . En ameri
kansk sjömilitär har hl a framställt den tesen, att jngen 
befälhavare kan rätt utföra sitt uppdrag ulan att han har 
full förståelse för dc problem, som möta hans underhålls
stab och dc begränsningar, som läggas på operationerna 
med hänsyn till underhållstjänstens betingelser. Ehuru 
förhållandena inom Förenta Statcrnas flotta och vår egen 
i många hänscenden icke äro jämförbara, är det likväl etl 
faktum, att det moderna krigets karaktär, teknikens ut
veckling och övergången till en lätt flotta numera stäHer 
helt andra krav på den marina underhållstjänsten i våri 
land än vad man kunde fönJts c under mellankrigstiden. 
Man må9te av samtliga sjöofficerare och icke blott av ett 
fåtal stabsofficerare kunna förvi:inla förståelse för den 
viktiga del av krigsorganisationen, som underhållstjänsten 
utgör, och varje officer i chefsbefattning måste ha så slor 
kännedom om d en krigsmässiga und erhållstjänstens or
ganisation och funktionerande, att han icke blott mer el 
ler mindre ytligt erkänner dess betydelse utan även kan 
aktivt medverka till att underlätta densamma. På de1.:ta 
område kräves en intim samverkan mellan den operativa 
stridsledningen och underhållsorganisationen. 

Men hur skall ett sådant ämne som underhållstjänst 
kunna inpassas i sjökrigshögskolnns kursplaner, vilka s~t 
väl beträffande allm~inna knrscu, som dc högre kurser
na redan förut äro så hårt belastade och som här ovan 
föreslagits utökade med ett nytt ämne, förvallningsljänst? 
Della är uppenbarligen endast möjligt om utbildningen 
strängt begränsas i teoretiskt avseende och huvudsakligen 
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meddelas vid sjökrigsspcl, föredrag m m. Den teoretiska 
undervisningen torde måhända kunna begränsas till cir
ka 10 förcläsningsti1nmar och förslagsvis ingå son1 ett av
snitt av ~imnena strategi och taktik vid den allmänna kur
sen. Samspelet mellan den operativa verksamheten och 
underhållstjänstens ledning åskådhggöres lättast genom 
sjökrigsspel och applikatoriska exempel, i vilka såväl sjö
som intendenturofficerare deltaga och som skulle kunna 
göras än mera givande om även representanter från ma
riningenjöd~åren kunde medverka. Ytterligare utbild
ningsm öjligheter stå sjöofficerare vid sjökrigshögskolan 
till buds genom att fth öra och uppt•·äda som opponenter 
vid dc föred rag, som hållas i marinintcndcnturofficers
kursen, varjämte intendenturofficerarna på motsvarande 
sätt kunna åhöra resp opponera vid vissa föredrag inom 
stabskursen och eventuellt allmänna kursen. Den öm.se
sidicra förståelse för varandras problem., som på detta sält 
kan t> fram. växa mellan sjöofficerare och. intendenturoffice-
rare är ytterligt värdefull. 

I kurs för äldre sjöofficerare hör ämnet underhålls-
tjänst hava sin givna pJats och en kom~)loetterin~ av kurs
planen i d etta hänseende förefaller ofrankomhg. 

Det ovan skisserade utbildningsförslaget har utfor
mats med hänsyn till aU utbildningsmålet hör vara en 
sådan allmänbildning rörande förvaltningsverksamheten 
och den krigsmässiga underhållstjänsten, som. är nödvän
dig för sjöofficerare inom alla grader att känna till o-~~l 
som till tiden lagts så att utbildningen så nära som _mo]
lig anknyter till de befattningar, som. sjöofficerare m_on1. 
de närmasle åren efter resp kurs kunna vä11.tas bestrida. 
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Ett diskussionsinlägg från Washington. 

Av kommendören R. Croneborg. 

Tidskrift i Sjöväsendets oktoberhäfte är en stimule

rande läsning och ett glädjande initiativ från yngre kam

rater. .De1~ kritiska granskning av den svenska sjöoffi

cersutbildmngen, som där framföres, är merendels väl

motiverad och säkerligen välbehövlig. Det är särskilt 

glädjande att författarna icke från början förlorat sia i 

detaljer utan hörjat med en allmän principdiskuss>i~n 
dänned höjande sig över särintressen och alltid förefint

liga motsättningar mellan olika specialgrenar. 

Eftersom u,ndertecknad tidigare någJot svsi,lat med 

här ifrågavarande frågekomplex och för 
1

närv.arande har 

förmånen att se detsamma så att säga på avstånd, känner 

jag mig manad att lämna ett bidrag till den diskussion , 

vartill fö11·fattarna med älskvärd blygsamhet inbjuda. 

Det kan till en början vara ägnat att vidga synvin

keln genom att i slörsta korthet undersöka hur motsvaran

dc problem hava lösts i världens numera främsta örlocrs

flotta, United States Navy, ulan att därmed vilja på;ta 

att det system som tillämpas av en stormaktsmarin med 

nära nog obegränsade resurser utan vidare .oår att till

lämpa inom ett litet lands örlogsflotta med de~s helt and

ra uppgifter och begränsade möjligheter. Inom Förenta 

Stalernas flotta har man emellertid färsk krigscrfarcnhd 

och en i många avseenden förutsättningslös 1;raktisk sYn 
på tingen. -

Den amerikanska flottan skilj er sig redan till sin all

männa struktur väsentligt från den svenska flottan. Man 

salmar verklig motsvarighet till vår underofficerskår men 

~lar i stället uteslutande värvat stammanskap. Man har 

Icke någon särskild mariningenjörskår med crrundläo-o·an-
n t'lö 
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de utbildning vid teknisk högskola ulan utbildar stam

Dfficerare till ingenjörofficerare på ett senare stadium. 

Det må vidare anmärkas att borlåt hälften av sjöofficers

kåren börjat som reservofficerare eller i manskaps grad, 

vilket är ett ganska naturligt resultat av flottans rent 

fantastiska expansion under krigsåren. 

Den amerikanska utbildningen till sjöofficer äger hu

vudsakligen rum vid Naval Academy i Annapolis, men 

kompletteras genom att »Naval Reserve Officers Training 

Corps>> (NROTC) vid universiteten utbildar reservoffice

rare, som sedermera kunna antagas till stamofficerare. 

\'ad som emellertid här är av särskilt intresse är utbild

ningen vid Naval Academy. Denna är som bekant fyra

årig samt huvudsakligen förlagd till landtjänstgöring. 

sjötjänstgöringen inskränker sig till två korta sommar

expeditioner, vartill kommer en sommar ägnad åt förbe

redande flygutbildning ombord och i land. I gengäld får 

den amerikanske sjökadetten en anmärkningsvärt grund

lig teknisk utbildning, som gör honom kompetent att 

tjänstgöra som fartygsingenjör å mindre fartyg. För att 

möjliggöra detta har man i Annapolis tillgång till den 

yppersta åskådningsundervisning och den rikligaste prak

tiska övningsmaterieL 

Den amerikanska utbildningen som sjöofficer företer 

även vissa säregna drag. Man har endast två särskilda 

vapentjänster, nämligen flygutbildning och: ubåtsutbildr 

ning, försedda med särskild beteckning i rullan. I övrigt 

vill man göra gällande att varje officer skall vara kom

petent attc tjänstgöra å varje slag av fartyg. Detta håller 

väl knappast streck i praktiken, men vidhålles såsom ett 

ideal. Det bör vidare framhållas att den amerikanske 

sjöofficeren bär ett större personligt ansvar för materie

lens skötsel och vård än den svenske sjöofficern, som där

vidlag i betydande omfattning kan förlita sig på kunniga 

underofficerare. 
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Alla officerare skola under sjunde officersåret ge

nomgå »General line School», en motsvarighet till KSHS 

allmänna kurs. Denna utbildning har emellertid ännu ej 

kommit igång, emedan man alltjämt är sysselsatt med att 

vid nämnda skola kompJ ettera alla de under kt·iget snabb

utbildade officerarnas kunskaper. All vapenutbildning 

och specialutbildning äger rum vid utbildningsanstalter i 

land. Utbildningen vid dessa anstalter pl'\.går merendels 

året runt med längre el1er kortare lmrser. Genomgå ng 

av dylik kurs sker efler ansökan. E lt visst antal plalset· 

stå årligen till förfogande inom varje utbildningsgren san

noWd reglerade med hänsyn till mobiliseringsbebovet D c 

olika undervisningsanstalterna äro givetvis utrustade med 

ypperlig undervisningsmateriel och ha där så erfordras 

tillgång till behövliga övningsfariyg. Efter genomgång 

av »General line Scl10oh kunna de officerare, som så 

önsl.;:a, genomgå »postgracluate courscs» exvis militär eller 

civil högre teknisk utbildning för erhållande av kompetens 

som ingcnjörofficer. Vid flottans »Post gradnate Schooh 

kan även' utbildning erhållas i någon m å n motsvarande 

KSHS tekniska kurser. Molsvarighet till KSHS stabskurs 

kommer däremot först på ett något senare stadium, näm

ligen efter 12 års tjänstetid som officer. Den särskilda 

stabsutbilclning, som finnes, är därjämte gemensam för 

samtliga försvarsgrenar och hedrives vid »Armed Forces 

Staff CoiJege» i Norfolie I-Iögre utbildning för regements

officerare i strategi, taktik och underhållstjänst (logistics) 

bedrives vid »Naval 'Var College» i NewporL Högre ut

bildning gemensam för samtliga försvarsgrenar hedrives 

därjämte vid »National " Tar College» och »Industrial Col

lege of Armed Forces» i \Vashington D. C. I förstnämnda 

högskola äro de flesta eleverna av caplains eller colonels 

grad. Vid »Naval 'Var College» anordnas emellanåt en 

advanced course för flaggmän. 

Detta är i allra största korthet den amerikanska flot

tans system för utbildning till sjöofficer och som sjöoffi-
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cer. För närmare studium av t~etta _syst~m rc:w~~~men~e~ 

ras hl a artikeln »The :'\avy VmvcrsHy» l U. S. ~c~val n 

stilute Procecdings, maj 1949. . 

c d 1enl'ansk1 Mnd utoånospunkt från ovan an or a an ... < 

v ::. :s f 1 t · l) 'l pcrso-
uthildningsfm·mcr samt från egna er arcnd~ .. et <.. • l 

. -1· f . la wa folJtmc e 
naltjänstcns område skulle Jag VJ Ja Jmn g5 - ,· .. 

a;lmänno. och principiella synpunkler på den svenska SJO

officersu tbi ldningen. 

Först måste man givetvis fråga sig vart man vill kom-

IJ • sl"all elen framtida svenska flolian se ut, med 
1na . .LUl , , f' 1 ·) 

vill~en våra sjöofficerare skola kunna m<~.~~ C~1 .. l~lH ~ ~ 
Ut ·l·ll'ng·en Järer väl oå mot en flotta av huta fat t~ g oc1 

vec... . "' . f" · · hur he-
,o ·t da"rför ung·efärligen sklzzera or sig 

1nan n1c1S e · . o . f" l o 11 n 
l t . l'l,a officerskategorier under saaana or w a -
Iove av o I'-< S .. o l t l a . 

t f ... . l 1 ·o u orsnut e l e 1 
l ]·an beräknas komma at orc e a SI,_.,. L o 

t en '- ··F ll t · non1 fra -
. o got trängre bemärkelse redan upp s a . s. ge .. 

l na t ff c ·are forc-
. V'll, t mobiliseringsbehov av S amo !C l .. 

gan. » l ... e · t. .. t ? Tvvarr 
Ii . er inom olika vapen- och special Jans er :>> " .... 

b;~kar emellertid icke mobiliseringsbelw.vet .. sl~~mm~ ~,al 
·l,'lt "l med fredsbehovet De kompromlsslosi~~ngat, sOI~l 
s d va .. b paaenhet att 
härvidlag pläga åstadkommas, ha garna en . c. :::> ... ~ 

.. . . t t ,t,o 1clcts Jag För att undvll,:a detta bOI a 
folJa JlllDS a 1110 S cll · 

klara principer fastställas. . .. 

E f ldamental fråga vid en rationell lösning av s~o-

11 UI 1 l - "r personaltill-
officersutbildningens problem cm.np ~.x a ... , r lt 

o Svensl·a flottan har alltid raknal med fot sn~ 
gangen. ' " ,o , . f' nas ti llräckligt 
tilltaana personalstater. Det maste m . 

o :a officersbeställningar för lärare och elever .vH~. bc-
Inan::, f o Il -

1
g aven 

hövliga utbildningsanstalter, annars ~r I~an a c I . . 

den vackrast tänkta u tbildningsorgamsatlon att fun~era. 

c 'el ]' l l"ansl -e l'a n mne-
Förslaaet on1 en gemensanr stn ss .. o a " . , ... " 

:s . . 1 d" . d 1)ersonalbcspa-
bära en viss rationallsermg oc 1 m me , ... 

rina men tagas alla eleverna från de r ustade farlyge~1, ~m 

l :s• .. sl:olat erhålla sin vapenuthildning, uppstar an
c e anna1s .... .. . . . . v s ' öoffi
dock ett ökat officersbehov. En omlaggnmg a ·J 
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cersu tbildningen måste sålunda i varJ· e fall gruncla s·g .0 · l' t· l ' ' 
1 

p a l ea .~s IS z a personalberäkningar och kanuner troligen in-nebara krav på personalökningar. 
Sås.Oin .framh.åll~.s i den inledande artikeln »Sjöoffi

ce.~su~brld.r~mgen 1 stopsleven» är det nödvändigt att taga 
stall~mg ull h~r rnycket sjöofficeren måste intränga i de teklus~~~ d etalJ:rna. Härvid.lag synes d et nödvändigt aH 
t~.ga lard01~1 fran den amenkanska flottan och klart er-
1~-~~na att m_~ående tekniska kunskaper äro nödvändiga for yngre officerare. Det går ej atl avlasta utvecklingen och handhavandet av den alltmer tekniskt komplicerade 
:·.~~)e.n- ~ch fartygsn~aterielen uteslutande på mariningenJ or er och underofficerare. Dänned förlorar officeren 
som .skall utnyttja ~~rtyg .och vapen i striden, den verklig~ lednmgen av det vasenthga underlaget för hela sin verk
s~mhet. Man kanske därvid dock kan göra den distink
i10~1en . att den tekniska officersutbildningen främst bör 
syft~ trll att .lära sig förstå, handhava och praktiskt utIJYttJa mat~nelen och icke att tränga alltför djupt i det 
rer~t teorl!~rsk~ underlaget. Vid en omorganisation av 
?f,frc~1~sutb1ldr~mgen. synes det i varje fall nödvändigt att oka ~~l aven pa tekmskt kunnande snarare än tvärtom. 
~ Aven 01:1 det - ~no~:l s~enska flottan sedan många årt:onden ~-~nt. en fornc.:mhg tradition att förlägga så myc

~~~t av SJo.offlc:rens tJänstgöring ombord som möjligt, så 
dl sannolrid tiden numera kommen för att J .. . ' dl 
o 

. 1ar vr ag 
astac~komma en förskjutning mot förläggning av all väsentbg skolutbildning för officerare i land. Den tekniska komponenten. inom sjökrigföringen har numera tagit så
dana prop~~:troner att den bör j ar bli betydelsefullare än den rent S]omansmässiga komponenten.. Detta kan be
lda~~s, n~en knappast ändras. De offieerskurser, som nu 
~~ltJam~ aro förlagd~ ombord böra därför om möjligt förlaggas .. ~ ~and 1~1ed tillgång till riklig utbildningsmateriel 
o~h mo]llghet llll fullständig koncentration på arbetsuppgrften. 
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Eftersom svenska flottan saknar eget marinflyg får 
därmed icke intref.set och förståelsen för sanwerkan med flygvapnet försummas. Svenska örlogsfartyg komma därjämte under krig befinna sig inom farvatten, där fiend en med största sannolikhet är överlägsen i luften. Intim kännedom om flygets möjligheter och icke minst svagheter är därför av den yttersta betydelse. Det räcker därför icke m ed utbildning i luftkrigskonst vid KSS och KSHS. Det synes mig vara nödvändigt att varje officer även får någon praktisk inblick i fl ygtjänsten, vilket lämpligen skulle kunna kombineras med utbildningen vid den föreslagna stridsskolan. Vidare måste marinspanarutbildningen så organiseras att densanuna smidigt anpassas till den övriga officersutbildningen, så att marinspanarna icke komma i ofördelakhg ställning i förhållande till övrign sjöofficerare. Härtill fordras dock att flygvapnet gör ytterligare eftergifter ifråga om sina krav. Vad som i övrigt bör och måste göras för att inom sjöofficerskåren öka intresse och förs tåelse för samverkan med flygvapnet 
ligger utanför själva officersutbildningens område. Den moderna krigstekniken har väsentligt ökat kraven på intim samverkan mellan samtliga försvarsgrenar. 
Gemensam utbildning för samordnat uppträdande är därför numera nödvändig och ofrånkomlig. Denna utbildning bör emellertid förläggas till ett senare stadium av 
officeTsutbildningen. Före genomgång av KSHS allmänna kurs bör all utbildning koncentreras på att skapa kunniga officerare för tjänstgöring ombord å stridsfartyg_ im:efattande ovan nämnd flygkomponent D et har vanl sar
deles lyckligt för svenska flottan att man å KSHS allmänna kurs sedan länge haft undervisning förutom. i marin strategi och tal.;:tik samt luftkrigskonst även i lantkrigskonst. Detta ger varje sjöofficer önskvärd militär allmän-
bildning. 

En närmare detaljgranskning av framlagda synpunk-
ter på utbildningen till och som sjöofficer skulle här föra 
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för långt. I det följande !!Öres därför enelast o 1 ~ - nagra ranc-
anmärknin.?ar av mera alllllänt. principiell innebörd. 

. ::\fcd kannedom om den långtgående tekniska utbild
nmg som .. meddelas amerikanska sjöofficerare skulle man 
v~ra be1~a~en at~ ön:ka ~1ågot liknande vid vår sjökrigs
skol.~. L~~r utbildmngsbdens längd knappast lärET kun-101a okas, .larer det dock icke vara möjligt att härvidlag astadkomma nå!!on väsentlig ;.;11d1·1'·1g At' · 1 l " ,. . . " u 1 • L nnns ,;,a c en Ved or~an~serade och utnyttjade utbildningen ombord är 
sam~ol1kt Icke lämpligt sär~kilt med hänsyn t.ill v~n·a svår
navigera~~ svenska farvatten, vilka fordra särskild crfa
r~·n.he~.' .. ~.ms_~'-V~rd ök~1ing av den tekniska utbildningen bm darfor forlaggas till ett senare stadium. 

Försla~~t att de två första tjänsteåren efter KSS böra vara okursfna är särdeles beaktanSYiirt. ;\uvarande hets 
a.lt s~~ snoart .~ke k~n skaffa sig vapenu tbildning är icke tJll forman ~m· off:cersutbildningen sedd. på lång sild. 
. Det o~~Ivelakhgt betydelsefullaste förslaget, som nu 
f~·.amlagts, ~r att rationalisera vapenutbildningen i en landforlagd s~ndsskola. Såsom förut antyll.s är detta icke ell-
1J~rt eno organisatorisk fråga utan även en fråga om l.ili
gang .~nl personal. Förslaget synes emellertid värdefullt 
och h.?r om möjligt realiseras. Avsikten är dock icke här att nannare granska förslagets dctaljutformnin11. Dären~ot kan det vara skäl att något beröra stridsskolans upp
gifter. Det ~ynes mig fr ån början böra fastslås att denna skola skall umebära utbildning för praktisk tiänstaörino· 
OJ.nbord. Den mera djupgående och allmämnilitän~ skol~ n1ngen kommer sedermera vid IlSHS ll .. 1 .. . .. a 1nanna ,;,urs. 
Sarsk~lt skull~ jag här vilja peka på behovet av ytterligare 
pr~kt~sk-tel~~~Isl~ utbildning i vapenämnen såsom komplet
t~nng av SJokngsskolans utbildning. Vidare behovet av 
f?.~·ut . antydd nödvändig erfarenhet från praktisk flyglJanst. Hur detta skall kunna ordnas lämnas i detta sam-
:1~~mha.~1g ås~do.. .?:essu~o.n~ är d.el em~llerlid nödvändigt a t vm Je off1ce1 selsom at fallet 1 amenkanska flottan får 
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praktisk utbildning i .~kyddsljäml (damage-conlrol-scllool). 
vilket också av förslagsställarna anlylts. Med den praktiska utbildning, som bör vara målet för slrid~skolans 
verksamhet, är det önskvärt att skolan disponerar egna 
fartyg. Eftersom detta tillsvidare 1ärer vara svårt att 
åstadkomma, måslc man därvidlag utnyttja ck moderna 
farlyg, som ingtt i Siockbolmsavdeiningcn och i kustflot
tan, trots därmed förenade olägenheter. 
. En kinkig fråga ~u · givetvis huruvida del i fortsättning
en är nödvändigt att bibehålla artilleri- och torpedtjänst 
åtskilda. ArlillerHjänslens karaklär kommer givetvis i någon mån att förändras genom d e t svåra artilleriets 
bortfalL Den moderna stridskelningen innebär en: än 
1ner g·enonv>ri11a1Hle för~i.ndring. Hmuvida det blir nöd-~ <'C> \'ändi&\t att åtskilja artilleri- och torpedtjänst synes där-för v~ra i hög grad beroende av den tekniska utveck
lingen . Framhållas må i varje fall att man inom den 
amerikanska Hotlan icke gör någon väsentlig skillnad mellan artilleritjänst och torpedtjänst vad beträffar yng
re officerare, som. icke genomgått högre 1.eknisk vapenul
bildning. Motsvarighel till svensbl flottans krav på att 
varje officer före genomgång av KSHS skall er~1ålla u~
bildning till viss vapenlj~i.nst saknas dä r jämte 1 amen-
kanska flottan . 

Ett annat kinkigt kapitel är den s k spccialutbi1clning-
rn. Naturligtvis är det nödvändigt att ha specialister aY 
olika slag, men nog ha vi gått en smula långt ifråga om 
detaljföreskrifter i detla avseende. ;\r det icke mångens önskan att få så många beteckningar som möjligt i rullan, 
som därvidlag spelat någon roll? Framlagda förslag om 
en rimlig uppstädning bland specialtjänsterna synes där
för väl moliverade. Det vore vidare principiellt förmån
ligt, om man kunde förlägga specialistutbildning företrä
desvis till tiden efter genomgång av KSHS allmänna kurs. 

:-Jär det gäller utbildningen vid KSHS är det av in
tresse att konsl.atera vilket betydande värde som genom-



622 

gående tlllmätes den allmänna kursen. Denna kurs har också med säkerhet väsentligen bidragit till svenska sj öofficerskårens höga standard. Matematiken - denna stötesten för så många - bör kvarstå på allmänna kursen, ty godkänt betyg i matematik bör väl i alla fall vara en avgörande inkörsport till högre teknisk utbildning. - Särdeles intressant är vidare att konstatera, hurusom man nu kritiserar den försöksvis genomförda gen1.cnsamma stabsoch högre tekniska utbildningen vid KSHS. För den som varit med under de tider då stabsutbildade och tekniker mer eller mindre sågo snett på varandra, har denna onekligen tunga utbildningsform betraktats som ett verkligt allvarligt försök att överbrygga dessa motsättningar. Jag är emellertid för egen del på det klara med, att tiden nu är inne att söka en bättre kompromisslösning. Även om stabsutbildningen organiseras separat måste de högre tekniska kurserna däremot alltjämt bibeb{tllas vid KSHS. Det synes vidare vara en riktig tanke, att goda vitsord från genomgången stridsskola i någon mån skola kunna påverka utjagningen till stabskurs och högre tekniska kurser. 
Avslutningsvis må framhållas att det ovansli"lendc efter m er än tvåårig bortovaro från den aktiva tjänsten i hemlandet och i avsaknad av gällande utbildningsfilreskrifter har skrivits så att säga på känn. Det år ändock min förhoppning atl med här framlagda synpunktc-,, ha kunnat lämna elt positivt bidrag till den pt1börjadc dis-kussionen om den svenska sjöofficer~utbildningen. 
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Västmaktsflottornas gemensamma övning. 
Av kommendörkaptenen A. Kull. 

.. . Yerib.' >> vad 28/ 6- 8/ 7 i år utfördes ovmngcn » .; Den fl tt 1~der be-.. t . peisl'a o . orna u ' deltoga förban_d _ur de v~~ ~u~o Sir ..._Rhoderick McGrigor. 
fäl av ~len_ bn.~tlske a~::~~ae internationella manöver, som Denna ovmng ar c~en s 1"1 tor övning kommer att företagits i fredstlcl, och en 1 m s l-t flottor. Er-.. .. " r med alla Atlant-pa" ens ~ aga rum nasla a . l . ff"ei~tligg]· orts. Ett re-L f o •• 1Jngcn 1a C] o ' L • farenheterna l'al~ ovr . l · l· ·vativa engelsmännen hä-.. Uerhel a l t l e ..._onsel t . sulta t ar cm e .. l r~or1er cfler nun-tale l l tt benan1.na m ' danefter w m ma a d. - tal t ex 152 nnn kanon st. f. som nu med tum- och pu:1 .:g~ 1~ p~nclig kanon. . t f' {! tums 76 nun kanon l s . . ""' l s . . v ' 

Följande fartyg 
och förband deltogo i övningen: 

Ar till e rij'artyg: 
1 slagskepp : b r An son; . 
G lätta kryssare: br 2. kr _dlv 
Diadem; fr Montcalm, GlOire, 

= Superb, Cleopatra, 
Georges Leygues. 

Fly u plan{ w·tyg: 
-1 Iwngarfarlyg: 
fr Arromanches 

bl T lleseus, \'i c torious; br Implaca c, 
(ex br). 

Torpcd{artyg: . . r; • ·fl= Q st av Battle-klass ; 12 torpcdkryssm·c. bl 4., ~- 3ag T - L T·· mphanl; boll romp. fr Le Fanlasquc, c no \"T l·lass 1 st av . . . . -n = 3 st av .v eapon-" , , 9 Jaga1·c. b1 6. Jag . l 11 1 st (ex br). 
C l' l' . 2 skolfl = -1 st av Z-klass' 1.0 , - '- åSS, · .._ 

1 .lb·o t · fr 1 st (ex tvsk). . l ) torpec el · • ( , 1 ·to·· r re 4 11111H re · l , o t . b . 8 st var av -,_ s , 8 motortorpNoa ar· t ' 



U bålar: 

17 ubåtar: br lO st av A-, S-, T -klass= 2., 3., 5. ubfl; 
fr 5 st (varav L! st ex tyska); holl 2 st (ex hr). 

Eskortfartyg: 

3 eskortjagare: br 3 st av Huut-klass = Xore-fl· 
ll fregatter: br 4 st av Castle-klass = 2. skolfl; 
fr 6 st (varav -1 ex hr, 2 ex amerik); holl l st (ex br). 
l ubåtsjagare: boll l st (ex an1erik). 

Min- och svepfartyg: 
2 minutläggare: br 2 st. 
30 minsvepare: br ll st; fr 8 st (ex amerik); boll 7 st 
(ex br); helg 4 st (ex br). 

Därjämte: l br, l fr ubåtsdepåfartyg, l holl verkstads
fartyg, l br, 1 holl radarskolfartyg (ledare för jakt
flyg), 1 br oljeiankfartyg. 
Följande fjorton moment övades: 

M om 1: 28/6-30/6. Liten konvoj nära kust. övning för 
helg, hr och fr fartyg i eskortering och upprätth:Ulan
de av t,rafiken till kontinenten. 
17it: holl flyg, hr 2. skolfl och 4 motortorpedbåtar. 
Blå: helg, holl övervattensfartyg, br Xore-fl, helg flyg. 

Mom 2: 30/6. Ubåtsanfall mot förband, som_ styra mot 
Penzance från Frankrike och Holland. öva upptäckt 
av och anfall mot ubåtar. 
Vit: fr och boll ubåtar. 
Blå: fr och holl övervattensfartyg, br Nore-fL 

Mo m 3: 1/ 7-L!/7. övningar i hamn (Penzance Bay). In
struktioner för signalpersonal m fl som förberedelse 
till följande moment. 

ll!om 4-: -1/7. övning i beskjutning av landmål med krys
sare och nedslagsobservationer från hangarfartygsflyg. 
Grupp A: Arromanchcs, Montcalm, Superb, Cleopatra, 
Tromp, 1 fr torpedbåt. 
Grupp B: Theseus, Diadem, G. Leygues, Gloire, l br 
torpedkryssare. 
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Mom 5: Enkla manövrar för att vänja och samöYa för
banden. 
Konvoj: Anson, Yictorious, 6 depåfartyg o s v. ~ 
Eskort: Implacahle, Le Triomphant, Le Fantasque, l 
br torpedkryssare, 3 br. 1 holl jagare, 6 fr, l holl fre-
gatt, 1 boll ub~t tsj agare. . . . .. .. Mom 6: 4/7. Enkla anfall mot konvoJ till SJOSS. ova upp-
täckt av och anfall av ubåtar. 
Vit: ()hr, 5 fr, 2 holl ubåtar, hr kustflyg, fr ntarinflyg. 
Blå: Konvoj och Eskort enligt mom. 5, br kus tflyg, fr 
marinfly g. 

Mom 7: 5/7. Hangarfartygsflyg anfaller konvoj. 
anfall och försvar. 
Vit: se mom 4. 

öva 

Blå: se mom 5. 
Mom 8: 5/7 kl 1700-(:i/7 kl 1900. Samman~atta anfall 

mot konvoj till sjöss. öva anfall och forsvar mot 
starkt skyddad konvoj. 
Vit: se nwm 6. 
Blå: se m_om 6 samt mon1 4 Grupp A och B. 

Mom 9: 6/7-7/7. Konvoj nära kust. öva när-skydd, 
ledning och radar-spaning från land samt ubåtsjakt-
ledning från land. 
Vit: hr bombflyg, hangarfartygsflyg (grupp 15), 2. ub-
div, 8 mtb, fr marinflyg, holl jakt-marinflyg. 
Blå: se mom 8 samt hr kustflyg och jaktflyg. 

M om 10: 7 ; 7. Gång genom ett minfält. Ankomst Portland. 
M om 11: 1/7--7 j7. Minsvepning. öva områdessvepning 

och utbojning. 
Styrka: 11 br (varav 2 från RNVR), 8 fr, 7 holl och 
4 helg minsvepare. 

Jlom 12: Minutläggning. öva utläggning av ett övnings-
minfält. 
styrka: 2 br minutläggare. 

Tidshift i S)ötäsendet. 40 
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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 omedel
bart kan iakttagas, med andra ord kanoner, torpeder, rake
ter, sjunkbomber och åtskilligt annat. Till dessa vapen hör 
däremot icke minan, som i stort sett är ett stationärt Ya
pen, 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 Uni
versity Press, 1949. 
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Beträffande författaren anför den kände amiralen sir 
Robert Burnetl i ett kort förord bland annat, att han för
värvade viss krigserfarenhet redan under första världs
kriget, då han deltog i slaget vid Jutland och spärrningen 
av Zeebriigge, samt att han under det senaste kriget be
klädde en framträdande befattning inom den brittiska lek
niska mintjänslen. 

Som motivering för sin litterära ansträngning fram
håller captain Cowie, att minan under fred kan utvecklas 
i rent tekniskt hänseende, desslikes kan minfällning övas 
från fartyg och flygplan. I förbigående sagt anses tydli
gen, och med rälla, flygstridskrafternas deltagande i min
kriget vara en självklar sak, som icke behöver närmare 
motiveras. Däremot kan minkrigföring endast studeras, 
enär det är omöjligt att fingera den ekonomiska, sh·ate
giska och politiska effekten; i själva verket förefinnes en 
tendens att under fredsövningar begränsa mineringsope
J·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 dy

namiske man sälJsport temperamentsfullt förord till brit

tiska flottans första instruktion för minljänstcn, i vilket 

han med skärpa framhåller, att studerande på området 

höra koncentrera sig på förefintlig eller under konstruk

tion 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 uppfatt

ning, 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 in

träffat 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, Storbritanniens dåvarande prcmii.irministcr, för si

na ideer. Sakkunnskapcn 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 krigfö

ringsform, som icke ~ir önskvärd för den som innehur her

ravälde 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 framla

des ett första förslag till en förankrad slölmina. 1813 upp

trädde den första kontaktminan; upphovsman var överste 

Colt annars mest kiind som framgångsrik revolver

konstruktör. 
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Krimkriget, den moderna teknikens gcnombroltstid, 

förde med sig ytterligare nykonstruktioner bl a ett sinn

rik avhrninashorn, 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 Far

ragut dök upp vid Mobile 18G2 utstötande sitt berömda ry

tande »Damm tbc torpcdoes, Caplain Drayton, go abead, 

Mr Jowett, full speed»; jäm le Monitors strid på Hampton 

Hoad förmodligen den enda episod under nordamerikans

ka inhördeskdget, som gett å terklang ända till våra dagar. 

Senare hälften av 1800-talet var ur sjökrigssyn}mnkL 

förhf1llandevis lugn. Intresset för minan hade emellert id 

vaknat på fullt allvar: 1868 konstruerade doktor Her:(, sil t 

berömda avfyrningshorn; ett tjugotal å r senare följde in

förandet av Jodförankringen och ännu något senare hyd

rosto. '.förankringen. Utvecklingen gick sålunda raskt frmrtåt 

nä1· britliska amiralitetet 1894 plötsligt beslöt att helt från

gå den okonlroltcrbara minan. Beslutet synes ha föranletts 

av britternas beshimda uppfattning, att flottans främsta 

uppgift var alt förstöra motståndarens flotta och att ut

läggning av minor kunde försvåra uppnåendet av detta 

mftl. 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. Mäk

tiga explosioner förmunmos utanför Port Arthur; tre fulll 

moderna slagskepp - dc japnnska Halsusc och Yashim.a 

samt den ryska Pctropavlowsk - hade i rask följd gåtl 

på minor och förstörts. Explosionerna voro nog kraftiga 

att bringa britiiska amiralitetet på nya tankar. Beslut 

faliades atl återinföra den okontrollerbara minan och 1905 

ullades order på 1000 aggregat. 
Hcsultatet av utvecklingen blev i stort sett aU Tysk

land och Rvssland vid krigsutbrollet 1911 förfogade över 
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tekniskt högtslående minvapen och avsevärda minförråd. 
Frankrikes minvapen var svagt, medan britterna dispo
nerade -1000 minor smul, som minfartyg, sju giktbrutna 
15 knops kryssare med en kapacitet av 100 minor per 
fartyg. 

l\1invapnets utveckling under förs la världskriget blev 
ofantlig såväl i kvalitativt som kvantitativt hänseen de. 
Detsamma gäller svepmaterielen, som i högst blygsam 
skala gjorde sitl inträde på scenen under rysk-japanska 
kriget. De allierade inledde, som framskymlat i del före
gående, kraftmätningen från ett särdeles ogynnsamt ut
gångsläge ifråga om minvapnet 1918 var en enorm pro
duktion i gång, delvis av helt nya minlyper, bl a antenn
minan. Britterna utlade under kriget 128,000 minor; ame
rikanarna 56,000, huvudsakligen i den slora Nordsjöspär
ren. Dessa minor koslade tyskarna omkring 150 fartyg, 
därav sannolikt 35 ubåtar. Resultatet ter sig kanske icke 
särskilt imponerande men måste ses mot bakgrunden av 
att den tyska insatsen i sjökriget icke föranledde nämn
värd lräng~el på haven. 

Tyskarna utlade 43,000 minor. Som följd härav för
lorade enbart Storbritannien L10 strids-, 225 hjälp-, 63 fiske
och 200 handelsfartyg. De allierades totala förlust av 
handelsfartyg uppgick till 586 fartyg på i nml tal 1,000,000 
ton. 

Minkriget gav sålunda för Tysklands vidkommande 
en vida bättre utdelning. Detta ligger emellertid i sa
kens natur. Sjöförbindelserna voro för de stora sjömak
terna en av krigets avgörande faktorer, en tes som till 
fullo gäller även i våra atom- och robotoroade dagar. 

Första världskrigets slut fann Storbritannien med etl 
förråd av omkring GO,OOO minor saml en mängd nya tek
niska och operativa erfarenheter, dc sistnämnda dock till 
stor del obearbe tade. En teknisk, till Portsmouth för-
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lagd stab organiserades och erhöll i uppdrag aU ulföra 
praktiska försök med ny ntateriel. 

Bland annat konstruerades en standardmina, som 
kunde utläggas på upp till 1800 m djup. Åtskilligt grub
bel synes också ha lagts ned på problemet att åstad
komma en mina, som oavsett tidvattnet höll sig på be
stämt djup uneler vattenytan, dock utan att någon prak
tiskt godtagbar lösning uppnåddes. 

Av än större intresse är, att britterna under mellan
krigsperioden lyckades konstruera både magnetiska och 
akustiska minor. I samband härmed samlades en myc
kenhet erfarenhet och tekniska data rörande hithörande 
frågor, vilket i början på andra världskriget kom att visa 
sig utomordentligt värdefullt. 

Största uppmärksarnhet ägnades åt frågan on1 lämp
liga fartyg för ulläggning av minor. I stort sett rådde 
allmän enighet ont den på erfarenheterna från 1914--1918 
grundade uppfattningen, att ombyggda hanclelsfaryg vo
ro n1.cst lämpliga för utläggning av stora minfält på fria 
havet, varvid slor minkapacitet och sjövärdighet måste 
ställas i första rummet, medan farten spelade mindre roll. 

När det gällde fartyg för minfällning i fientliga far
vatten, blev striden i stället desto hetare. Handelsfartyg 
kunde uppenbarligen icke användas, enär det icke fanns 
dylika av rimlig storlek, som hade erforderlig fart. I~e
sulta t et blev en kompromiss: den år 1922 kölsträckta mm
kryssaren Advenlure på 6,740 ton med 28 knops fart och 
en kapacitet på 280 minor. Som dc flesta kompromisser 
visade sig detta fartyg vara en »vit elefant», alltför stor 
och alltför långsam. 

o 

Efter äventyret Actventure följde ett långt uppehall 
sannolikt i första hand förorsakat av inledningsvis om
talad njugghet med medel för specialfartygsbygge. Icke 
förrän 1938, då den politiska horisonten redan var svårt 
molnfylld, beviljades två minfartyg av helt ny typ, Abdicl 
och Latona, vi lka i rask takt följeles av ytterligare fyra 
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enheter. Dessa fartyg deplacerade 2,650 ton, gjorde 39 
knops fart och kunde medföra 160 minor samt beteck
nas ur alla synpunkter som sällsynt lyckade. Så lyckade, 
framhåller i själva verket minexpertcma dystert att de 
icke alltid kunde påräknas för mincringsförclag, emedan 
dc voro sysselsatta med något annat. Bland annat ulför
dc de några djärva undsättningsexpeditioner till Malta. 

Jagare hade under första världskriget visat sig myc
ket användbara för vissa typer av mincringsförelag. Ef
ter långdragna strider i an1iraliletcl beslöts slutligen att 
två nya jagare, för övrigt Esk och Express, från början 
skulle konstrueras så att de snabbt kunde ombyggas till 
minfartyg med bland annat maskinella fällningsanord
ningar. Experimentet slog väl ut och senare fattades lik
nande beslut rörande 24 jagare tillhörande G-, H- och I
klasserna. Slutligen kan nämnas, att under mellankrigs
perioden även byggdes de sex mycket lyckade minubå
tarna av Porpoise-klassen med en kapacitet av 50 minor 
per båt. Kapaciteten har tidigare angivits v:na 120 mi
nor, vilkct'tydligen var en lätl överdrift. 

Ifråga om förrådshållning och industri beräknades att 
ett på hemlandet och kolonierna fördelat fredsförråd pä 
20,000 minor skulle vara tillfyllest. Det största minförrå
det i Storbritannien ordnades vid Fraler nära Gosport, 
smärre förråd vid Milford Haven och \Yrabncss nära 
Harwich. Immingham utbyggdes till minombordtagnings
hamn, 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. 

Fredsproduktionen hölls vid 500 minor om året med 
industrien så organiserad, aU produktionen kunde ökas 
till 10,000 minor i månaden efter sex krigsmånader. Av 
stort intresse är, att de firmor, som avsågos för mintill
verkning i krig, fingo deltaga även i konstruktionsarbetet, 

vilket medförde ökade möjligheter att rationellt utnyttja 
förefinnig verktygs- och masbnulrustning. 

Slorbritannien var sålunda väl rustat för minkrig, 
när näsla stora konflikt bröt ut år 1939; jämfört med 1911 
kunde läget till och med betecknas som mycket gott. 

Dc bri ltiska mineringsoperationerna l:ldcs upp efter 
i sanning breda riktlinjer. Av~:ikten angavs nämligen 
vara: »att bidraga till skydde l av Imperiets sjöförbindcl-
ser· acnom förstörina eller hot om förslöring av fiendens o n ..__ 
sjöstridskrafter samt att i största möjliga utsträckning 
medverka vid försvårandel 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 kontinuerlig utläggning av smärre mine-
ringar i fientliga farvatten, varvid tanken främst -var rik
tad på Helgolandsbukten, rörande vilken erfarenheter på 
både ont och gott torde ha förelegat i riklig mängd . 

Operationerna hörjade naturligt nog med utbyggandel 
av Kanabpärren. 3-4 septcmbc1· utlade det 1illa minfm·
tyget Plover en minering vid Bcss Hock. {\ästa uppgift 
blev utläggningen 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 järnvägsfär jor, Rampton och Shcppcrton. 

De två sistnämnda övcrgingo därefter till utläggning 
av ubåtsmineringar i området Folkestonc-Gris ~ez. Rö
rande dessa företag finnes tyvärr inga närmare uppgiflcr; 
enligt britternas uppfattning genomfördes dc med en 
snabbhet, som överraskade tyskarna. Två ubåtar min
sprängdes 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 Kanalspärren ha fylll sin upp-
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gift, ehuru den sedermera delvis saltes ur spel genom 
tyskarnas framfart på kontinenten. 

I november 19~\9 fingo britterna klart för sig, ntl mot
ståndaren utnyttjande något slags avståndsmina. Delta 
gav upphov lill tre vitt spridda 1nissuppfattningar, näm
ligen 

atl tyskarna voro dc verkliga uppfinnarna av magnet
minan; 

att brillerna blevo tagna med överraskning samt 
aU amiralitetet, sedan några experter undersökt en 

p å träffad mina, lmnde linda några varv l"abel runt far
tygen, varefter saken var klar! 

Alt tyskarna icke kunna taga åt sig ärnn av all ha 
uppfunnit magnetminan framgår av det föregående; äran. 
om det nu överhuvudtaget skall betraktas som en ära att 
ha uppfunnit en så kvalificerad otrevlighet som magnctmi
nan, tillfaller i stället deras motståndare. Ej heller är det 
rimligt att påstå, att britterna hlevo överraskndc, då de ju 
tidigare själya ]öst magnetminans problem. Förhållan
d et att britterna så oväntat snabbt lyckades bemästra mag
netminan tillskrives i huvudsak fyra faktorer nämligen: 
för det första det utomordentliga arbete, som under rncl
lankrigsperiodcn ulföreles av dem, som samlade alla fakta 
rörande magnctminan; för det andra modet hos de män, 
som under svåra förhållanden vid Shoehurvncss den 22 
november 1939 gjorde den inledande bekantskapen med 
Adolf Hitlers första hemliga vapen; för det tredje skick
ligheten hos de vetenskapsmän, som omsatte dc gjorda 
rönen i förslag till m.otåtgärder, och slutligen den brittiska 
elektriska industrien, som. snabbt fick fram erforderlig ut
rustning och ställde experter till förfogande för dess in
stallerande. 

Efter det försla draget och moldraget följde i rask 
följd från båda sidor nya drag och motdrag, totalt ett 
spännande drama, som ännu söker sin författare. 
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Före kriget hade britterna gjort vissa beräkningar rö
rande de resurser, som erfordrades för aU lägga en spärr 
mellan Skotlland och ~orge, om delta skulle visa sig er
forderligt. I oktober 1939 fattades beslutet att sätta igå ng. 
Storhrilannien gav sig sålunda i kast med uppgiften att 
utan Förenta Stalcrnas hjälp återupprepa del väldiga fö
retaget från år 1918. Anledningen var det växande ubåts
hotet, som framkallade känslan av alt varj e uhå tshindcr. 
som kunde åstadkommas, var värt ansträngningen. 

Fem stora handelsfartyg rekvirerades och byggdes om 
till minfar tyg. En särskild bas upprättades på skotsk~l 
västkusten vid Kyle of Loch Alsh. Slulligcn beställdes 
60,000 antennminor, vilka beräknades kunna ulläggas in
om fem till sex månader. 

Innan förberedelserna hunnit avslutas, omkastades 
det strategiska läget helt genom tyskarnas plötsliga inva
sion i ~orgc. Härvid må tilläggas, att denna operation åt
Ininstone delvis just föranleddes av det från tysk sida sell 
ofrånkomliga kravet på att förbättra ubåtarnas bassystem, 
d v s att befria ubåtarna från nödvändigheten att ideli-
gen forcera förtränaningar mellan Skottland och ~orge. ~ o ~ 

Britterna tvingades givetvis att uppgiva sin ursprung-
liga plan oeh hörjade i stället undersöka möjligheterna 
aU i stä llet spärra passagen mellan Orkneyöarna och Is
land. Förhållandena visade sig särdeles oförmånliga. 
D enna ogästvänliga passage hade nämligen en bredel av 
nära 500 distansminuter -- näslan dubbelt så mycket som 
mellan Skoltland och Norge. Djup på upp till 900 mcler 
kunde icke undvikas, strömmarna voro på sina ställen ut
omordentligt kraftiga, varjämte slutligen som bekant hög 
sjö inom dessa områden under en avsevärd del av året 
hör till ordningen för dagen. 

Britterna gåvo sig emellertid ej, heslut fatlades atl 
gå på och nya planer uppgjordes. För att göra en lång 
historia kort forsattes fällningen till januari 19-13, då äveu 
vissa delar av Danmarksundet minerats. Yid denna tid-
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punkt beslöt amiralitetet 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 

magnetminor 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-öarna och Island 

kan naturligtvis diskuteras. Otvivelaldigt förslördes åt

skilliga ubåtar inom området; bytet synes dock ur brittisk 

synpunkt ha varit skäligen klent Dåvarande förste sjö

lorden, ~dmiral of the Fleet sir Dudley Pound, ansåg 

emcllerlHl aH amiralitetet aldrig skulle fått tillgift, om 

det icke försökt spärra denna passage samt alt minfälten, 

förntom att de nlgjorde en fara för ubåtarna , voro av

sedd~ att utöva ett återhållande på d e fientliga tunga 

ytstndskraftcrnas operationer mot den allierade sjöfarten 

på Atlanicn. Mot denna uppfattning kunna inga rimliaa 
. .. - . o 
mvanclningar resas. 

I j ämfö1:clse med Isl andspärren, som ställde såväl 

personal som materiel inför långvariga och hårda påfrest

ningar, framstå övriga brittiska dcfcnsivmincringar, hl a 

i St. Gcorgskanalen och utanför ostkusten som mera all

dagliga företeelser, som i detta sammanhang måste läm

nas åt sitt öde. 

De stora defensiva mineringarna hlevo dc ombyggda 

handelsfartygens sak; de offensiva mineringarna i fient

liga farvatten föllo däremot på dc snabba övervattensfar

tygens, ubåtarnas och flygets lott. 

Ifråga om dc offensiva mineringarna tillämpade brit

terna följ ande grundprinciper: 
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att sprida verksamheten till sii. stora områden sc,.ct 

möjligt, var.ie fientlig territoriell vinst inneLar en öknlllg 

av de kustvatten, inom vilka han kunde angripas; 

alt sammansätta mineringarna av olika mintyper för 

att försvåra svcpverksamheten; 

all utnyttja fördröj d armering, stegverk m m; 

att till egen fördel ulnyllja den ficulliga sveptekni

ken samt 

alt använda olika slags krigslisler. 

En redogörelse för de brittiska, så småningom allie

rades, offensiva mineringsexpeditioner skulle säkert fylla 

en vol~·m av väl så spännande karaktär. I detta sannnan

hang kunna endast några av huvuddragen skisset·as. 

Den första vintern ägnades i fö rsta band åt Helgo

landsbuk len, där bland andra de tidigare niimnda j agar

na Esk och Express voro i livlig verksamhet. 

\'åren 1940 följde beslutet aU minera vissa områden 

utanför norska västkusten i avsikt att avbryta den till 

Tyskland flödande strömmen av järnmalm, som i föräd

lad form gjorde sig förnimbar på dc olika krigsskådeplat

serna till sjöss och till lands. De dramatiska händelserna 

i samband med mineringarna i Yestfjorden samt utanför 

Stadtlandet och Bud äro så välkända, att dc icke behöva 

heröras i detta sammanhang. 

Det kan emellertid ha sitt in tresse att ta del av brit

ternas synpunkl på de neutralas ställning i detta samman

hang. Captain Cowie anför hell oskyldigt: »Det vänta

des naturligtvis att både Xorge och Sverige åtminstone 

formellt skulle protestera mol denna kränkning av neu

h·ala rältigheter; våldsamheten i det språk, i vilket dessa 

prolesler formulerades, överskred dock allt som beräk

nats. Världsopinionen 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 



G38 

sanning svårt att rubba det brittiska lugnet, grundat på 
långvarig vana att rida ut blåsväder; att »vissa svårighe
ter» förutsågos är i varje fall ingen överdrift. 

Då britterna icke lyckades hejda den tyska landstig
ningen 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; operatio
nerna utsträcktes så småningom till Östersjön - med 
sorgfälligt undvikande av svenskt territorialvatten - Ja
debukten, 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 för
hållanden 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 brit
tiska flyget en frmnträdande roll; de brittiska erfarenhe
terna klarlägga otvetydigt, att flyget under strategiskt de
fensiv krigföring är av mycket stor betydelse för minkrig
föringcn. 

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 of
fensiv krigföring; första slaget riktades från två håll mot 
;\Jordafrika. I samband härmed ändrade minkrigföringen 
i viss mån karaktär och övergick till att bli ett komple
ment till dc stora överskeppningsföretagen med huvud
uppgift att förhindra fientliga motanfall och överförandet 
av förstärkningar till hotade områden. Bl a kan näm
nas, 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 den
na krigsavgörande operation avsågs insättas. 

Parallellt med kampen vid »fronterna» fortskred ock
så kraftmätningen på det tekniska planet. Den akustiska 
minan, vars problem tidigare undersökts, gjorde sitt in
träde på fullt allvar så småningom följd av den akustisk
magnetiska typen. En belysande episod kan i detta sam
manhang vara värd ett onmämnande. Spaning visade, att 
tyskarna i regel eskorterade ubåtar och andra viktiga far
tyg in och ut ur hamn; eskorten utgjordes av en spärrbry
tare 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 
minsveparen och sprängdes under målet». Tyskarna sva
rade med att sätta in två minsvepare, varefter britterna 
kompletterade sin mina så att den släppte förbi två far
tyg. Tyskarna försökte tre minsvepare och britterna bör
jade i rosiga framtidsvyer skymta, hur den sista ubåten 
eskorterades i hamn av tyska flottans samlade svepstyrka. 
Olyckligtvis är em.ellertid utrymmet i ett minskal begrän
sat; 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 ytterli
gare 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 nlin
fällning 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 upp
gick. till 521. 

Som följd härav hävdas från brittisk sida »att våra 
minor besegrade deras sveporganisation, medan vår svep
och avmagnetiseringsorganisation besegrade deras minor». 

Vilka erfarenheter kunna då dragas av andra världs
kriget och hur ter sig framliden för minans vidkomman
de? 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 tack
sam omvp.rld. 

Av största vikt är, att minkrigföringen icke betraklas 
som en sak för sig: den måste alltid ses som en del av sjö
krigföringen i dess helhet och i samband med övriga sjö
stridskrafters 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 till
fälliga ändringar i lägel. Yid planläggning av mineringar 
måste den egna rörelsefriheten ständigt hållas i minnet. 
Framför alll gäller delta i fientliga vatten utlagda mine
ringar, 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 möj
ligt att med enbart minor spärra mer än en helt kort front. 
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På den tekniska sidan lägges stark tonvikt på sam
arbetet mellan vetenskapsmännen, teknikerna och den nu
litära personalen. 

Uttalandena angående framtiden äro som sig bör ora
kelmässiga. Atomladdningar bedömas uppenbarligen 
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 Yin
nas 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 an
tingen kunna ständigt kontrolleras av den utläggande si
dan eller äro i stånd att skilja på vän och fiende. Sam
tidigt 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 far
tygs 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 missför
stånd 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 reflexio
nerna få stå för författarens räkning. 
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De viktigaste brittiska minutläggarna 
i andra världskriget. 

Antal 
Typ Namn fällda An m. 

minor 

Minkryssare Ad venture 12.401 Skadad av mina 
Snabbt minfartyg Abdiel 2.207 Sänkt av mina 

Latona - » » bomber 
Manxman 3.111 Skadad av torped 
Welshman 3.275 Sänkt av torped 
Ariadne 1.352 
Apollo 8.361 

Kustminfartyg Plover 15.327 
Van der Zaan 2.198 Hollänsk 

J aga re Express 1.210 Skadad av mina 
E sk 1.110 Sänkt av mina 
I ca rus 1.196 
Impulsive 892 
Ivanhoe 754 Sänkt av mina 

t Intrepid 1.592 
Smärre fartyg 6.900 Fyra fartyg förlorade 
(Coastal forces) 

Summa minor utlagda av övervattens~ l 
l stridsfartyg 61.886 

l 

l 

Typ 

l 
Minubåt l 

Namn 

Porpoise 
Narwhal 
Cachalot 
Seal 
Grampus 
Rorqual 
R u bis 

l 
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Antal l fällda An m. 
l minor 
l 

465 Förlorad l 
450 )) 

300 )) 

50 )) 

50 )) 

1284 
684 J Fransk 

Summa minor utlagda av ubåtar 3.283 

Ombyggda han' 
delsfartyg 

Järnvägsfärjor 

BilLirja 

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

Summa minor utlagda av hjälpfartyg 

Totalt antal minor u t lagda av fartyg 

Flyg 

Totalt antal fällda minor 

23.762 
22.886 
33.494 
24.216 

6.331 
15.865 
6.800 
5.190 
2. 7-:l-2 
2.755 

1144 021 

1

209.190 

5-!1 9-J. 

1263 .384 

Skadad av torped 
» >> bomber 

Förstörd av brand 

500 fpl förlorad e 



MOTORBÅT FOR PANSARSKEPP. 

75 HKR. 3·CYL. DIREKT OMKAST· 

BAR MOTOR. FART 10 KNOP. 

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 




