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An/ärande på Kungl. örlogsmannasällskapets 
högtidsdag den 15 november 1050 au Des:; 
vice ordfömnde, Kommendören Stefenson. 

När stoftet av Konung Gustaf V en kulen november
dag fördes till sitt sista vilorum i Riddarholmskyrkan, var 
det mer än de ståtliga och tilltalande yttre formerna, som 
grepo dellagare och åskådare. Den vemodsfyllda värm_e, 
som_ enligt radio och press å terspeglades i huvudstadsbe
folieningens tysta man kan nästan säga andäktiga upp
slutning kring sorgeUiget, buro starkt vittnesbörd om_ den 
vördnad och tillgivenhet de liksom vi alla hyste för den 
gamle monarken. Alla de minneshögtidligheter, som av
hållits i vårt land och på andra platser runt jorden, där 
svenskar eller svenskättlingar befinna sig, och de utta
landen om Gustaf V :s person och konungagärning, som 
gjorts av framstående svenskar, som stått honom_ nära, 
liksom pressens artiklar från när och fjärran visa också, 
hur högt uppskattad Konungen var. 

En konungs bortgång är visserligen i och för sig en 
händelse, som uppmärksammas av en hel värld, särskilt 
om han såsom i detta fall nått en ovanligt hög ålder och 
regerat under mer än 40 år, men det förklarar dock icke 
allt, som_ skett i samband med Konung Gustafs död. Hans 
personliga egenskaper hava säkerligen i mycket hög grad 
bidragit till dc uppsk_attande uttalandena och de vackra 
och gripande hyllningarna. Klokhet, sanningskärlek, rid
derlighet, plikttrohet, mod, vänlighet, enkelhet och en fin 
humor sägas hava varit cle mest utmärkande egenskaper-
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na hos Gustaf V. Lägger man härUll hans omvittnade fö r
måga att skilja det väsentliga från det oväsenlliga, a ll 
fatta snabba beslut och att orubbligen stå fast vid vad 
han sagt samt hans fysiska och psykiska spänstighet, s:1 

inser man, vilken fullödig ledargestalt han varit. 
Konung Gustaf var uppfostrad under en tid, då del 

parlamentariska styrelsesättet ännu icke vunnit insteg i 
vårt land. Han förstod emellertid alt smidigt inpassa si g 
i detta men höll på sina konstitutionella rättigheter, da 
han ansåg sig böra b egagna dem . Märkliga och typiska 
i detta avseende voro Konungens båda diktamina ti ll 
statsrådsprotokollet på senhösten 1911, då den Staaffskt, 
ministären ville skära ned försvarskostnaderna och bl a 
förmådde Konungen - 1ned den ena diktam en som föl jd 
- att i konselj besluta uppskov med tillverkningen av d l 
redan beställda kanonerna till F-båten. 

Konungen insåg klart, att han bäst tjänade sitt land . 
om han kunde hålla det utanför krigiska förvecklingar 
under förutsättning att det kunde ske med bibehållen ära . 
Det var därför naturligt, att han särskilt inlressei:ade si g 
för och ingrep i utrikespolitiken samt ivrade för ett stark! 
försvar. Det var också oron för den utr ik espolitiska s i
tuationens utveckling, som_ gav upphov till de ovannämn
da diktamina till statsrådsprotokollet. Manande voro Ko
nungens ord i det tack han i maj 1912 utla1adc i anled
ning av elen framgångsrih:a pansarhåtsinsamlingen. Hans 
ord föllo så: »Högt vittnar detta om den försvarsvil ja 
som finnes hos oss. Det är min livliga förhoppning, at 1 

hela folket måtte alltmera och mera enas i strävandet al l 
uneler fredens dagar stärka vårt försvar. På så sätt kun
na vi med tillförsikt gå framtiden till mötes. Nutiden s 
krig kräva mer än n ågonsin icke endast handlingskraf t, 
när ofred hotar, utan jåmväl dessförinnan långa och kos l
samma förberedelser för att denna handlingskraft i del 
givna ögonblicket skall kunna göra den erforderlign 

verkan.» 
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.~\ven om vi i denna kr els ej alllid tyckt oss hos det 
svenska folket finna den råtta förståelsen för försvarets 
betydelse, så kunna vi dock med gläclj e konstatera, att 
Kung Gus tafs. förhoppningar om försvaret som en hela 
fo lke ls angelägenhet gått i uppfyllelse. Han lvckades ock 
lotsa statsskeppet undan krigets bränningar· vid tvenne 
orosfyllda perioder av sin regering. 

Ehuru Gustaf V fålt sin militära utbildning vid ar
men, inriktade han aldrig ensidigt sitt intresse på denna 
~ örsvarsgren utan såg på försvarels utnyttjande i stort. 
Han tog vid en mångfald tillfällen del av marinens spe
ciella angelägenheter. Sålunda ledde ban personligen 
krigsövningar, gjorde åtskilliga färder med örlogsfartyg i 
såväl ös ter- som västerled, inspekterade kustfästningar, 
närvar vid stapelavlöpningar m m. 

Kon u~~ g Gus taf åtog sig strax efter sin tronbestigning 
alt vara Orlogsmannasällskapets Höge Beskyddare. Un
der åren 1879- 1907 hade han som Kronprins varit Säll
~kapets Förste Hedersledamot. l{onungen kunde av na
turliga skäl ej personligen deltaga i våra sammanträden, 
men med tacksamhet minnas vi, att han hedrade vårt 
150-årsj ubileum 1921 med sin närvaro. Detta var för öv
rigt hans sista besök i Karlskrona. Gustaf V, som i sin 
gärning städse främja de de syften, för vilka örlogsman
nasällskapet arbetar, har därjämte vid åtskilliga tillfällen 
pft olika så lt visat sitt personliga intresse för vår verk
samhet. 

Kungl. örlogsmannasällskpet skall stådse med dju
paste aktning och vördnad bevara det ljusa och förplik
tande minnet av sin Ilöge Beskyddare Konung Gustaf Y. 
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna= 
sällskapet nr 4/50. 

Ordinarie sammanträde onsdagen den 4 oktober 1950. 

1. Förklarade ordföranden sammanträdet öppn al 
samt meddelade, alt efter föregående sammanträde he
dersledamoten Riben avgått med döden och lyste frid 
över hans minne. 

2. Meddelade ordföranden att ledamoten \Vachlmeis
ter fr o m den 1 oktober Hl50 uppflyttats till heders
ledamot. 

3. Bifölls hedersledamoten \Vachtmeisters framställ 
ning alt bokdubbletter ur Sällskapets bibliotek enligt sär
skild förteckning skulle överlämnas till Sjöofficerssåll
skapet i Göteborg. 

4. Beslöt Sällskapet alt för år 1951 icke utgiva sär
skilda tåvlingsåmnen utan enelast inbjuda till inlämnande 
av tävlingsskrifter i fria åmnen inom Sällskapels ordi 
narie vetenskapsgrenar. 

5. Föredrog sekreteraren av ledamoten ·Hammar in
lämnat inträdesanförande, vilket berörde »Försvarets psy
kologiska belägenhet». 

6. Föredrog ledamoten Samzelius årsberätlelse i ve
tenskapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende. 

Ordinarie sammanträde den l november 1950. 

l. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat 
samt erinrade om H. M. Konung Gustaf V :s, Sällskapeb 
Höge Besl..:yddares bortgång och lyste frid över Hans min
ne, varefter följde en tyst minut. 
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2. Beslöt Sällskapet att uppdraga åt ordföranden, att 
avgiva underdånig framställning till H. M. Konung Gustaf 
\'I Adolf att bliva Sällskapels Höge beskyddare. 

3. Valdes till arbetande ledamöter: 
Majoren S. F. Rydb erg, 
Kaptenen C. F. B. Taube, 
Kommendörkaptenen 2 gr K. G. Norström, 
Kommendörkaptenen 1 gr S. S. G. D. Hermelin, 
Kommendörkaptenen 1 gr K. G. Segrell. 

-1. Valdes till föredragande och suppleant för år 1951 
i velenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria le
damoten Lagerberg resp. ledamoten Lindemalm .. 

5. Valdes till föredragande och suppleant för år 1951 
i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende le
damoten Falkendal resp. ledamoten Samzelius. 

6. Beslöts att med Sällskapels medalj i silver jämte 
GOO: - kr. belöna en inlämnad tävlingsskrift i torped
väsende, rörande förbättrad djupstyrning av torpeder. Vid 
namnsedelns brytande befanns författaren vara kaptenen 
vid flottan S. G. T. Rydström. 

Högtidssammanträde den 15 november 1950. 

1. Yaleles till ordförande för arbetsåret 1950/1951 
hedersledamoten Samuelson. 

2. Sedan Sällskapet samt inbjudna gäster samlats i 
Modellsalen öVK uppläste ordföranden minnesord över 
H. M. Konung Gustaf V. 

3. Meddelade ordföranden att H. M. Konung Gustaf 
VI Adolf i nåder behagat bliva Sällskapets Höge Be
skyddare. 

4. A v gav sekreteraren berättelse över Sällskapels 
arbeten under det förflutna arbe tsåret. 
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5. Föredrog sekreteraren minnesteckningar över aY
lidna hedersledamoten Ribcn, ledamöterna l'\ eucndorff 
och vVirström samt korresponderande ledamöterna Sparrl 
och Lind af Hageby. 

6. Enär ordinarie ordföranden, hedersledamoten J c
dcur-Palmgren, av sjukdom var förhindrad närvara, upp
läste vice ordföranden hans anförande i samband m ed 
nedläggandet av ordförandebefattningcn. Anförandet b e
rörde »Synpunkter på flottans underhållstjänst». 

7. Verkställdes ombyte av ordförande. 
8. Tackade ordföranden för den heder och det för

troende som Sällskapet visat honom genom valet sam t 
uttalade Sällskapets tack till hedersledamoten J edeu r
Palmgren för den tid han varit ordförande. 

9. Föredrog ledamolen Starck delar av årsberättel
sen i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria 
inlämnad av ledamolen Krok.stedt. Årsberättelsen be
handlade striden mellan försvarsgrenarna i USA Hl-19- 5(; 
under titeln »The Battle of the Pentagon». 

10. Uppdrogs åt sekreteraren att överbringa Sällska
pets pris till författaren av belönad tävlingsskrift, kap
tenen S. G. T. Hydström, som av tjänst var förhindrad in
finna sig för att själv avhämta detsamma. 
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Berättelse över Kungl. Ör1ogsmanna== 

sällskapets verksamhet under 
arbetsåret -1949-1950. 

1. Sällskapet har varit samlat till ett högtidssamman
träde och sju ordinarie samnu~nträden. 

2. Sällskapets ämbetsmän ha varit: 
Ordförande, hedersledamoten J edeur-Palmgrcn . 
Vice ordförande, ledamoten Stefenson. 
Sckreterare, ledamoten Slarck (intill den 1/ 7 1950) 
därefter ledamoten dc Man~ . 

3. I Beredningsutskottet ha, utom vice ordföranden 
och sekreteraren, ingått: 

intill den 12/4 1950: ledamöterna Nyman, Carlfors 
och Lindh n1.cd ledamöterna de Mare, Puke och Hagwall 
som suppleanter; 

från den 13/ 4 1950: ledamöterna Nyman, Molander 
och Starck med ledamöterna Eng, Th. Lindgren och Puke 
som suppleanter. 

4. I nlrädesanf ärande jämlikt stadgarnas § 31 har av
givits av ledamöterna Lindemalm, P. G. Lindgren och 

J lammar. 

5. Årsberättelser ha avgivils i följande vetenskaps-

grenar: 
Artilleri- och handvapen av ledamoten Nordling, 
Minväsende av ledamoten Forshell, 
Förbindelseväsende av ledamoten Lindahl, 
Navigation och sjöfart av ledamoten Forsberg, 
skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten 

Samzelius, 
Sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten 

Kroksted t. 
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Då årsberättelserna ha varit av mera allmänt i n
tt·cssc har vid deras framförande tillträde lämnats även 
för officerare och vederlikar utanför Sällskapets l{J·cts . 

6. Sällskapels tidskrift har utkommit med sedvan
ligt an tal häften. 

7. Till Sällskapet har inkommit en täulingsskri{l i 
lorpedväscnde, vilken belönats med Sällskapels silvermc
dalj jämte 500: - kr i prispcngar. Vid brytande av 
namnsedeln befanns förfaltaren vara kaptenen vid fJollan 
S. Rydström. 

8. Enligt Sällskapets stadgar kunna även andra ti ll 
Sällskapet inkomna avhandlingar än tävlingsskrifter be
lönas. Beredningsutskottet har därför erhållit uppdrag 
att årligen granska de artiklar, som influtit i Sällskapels 
Lidskrift och inkomma med bära v föranlett yttrande. 

9. Till Sjöofficerssällskapet i Göteborg har so1n gäva 
överlämnats en del bokdubbletter ur Sällskapels bibliotek . 

10. Med anledning av Sällskapets Höge Beskyddares, 
H. M. Konung Gustaf V, bortgång har Sällskapet - i stäl
let för blomsterhyllning vid båren - överlämnat en pen
ninggåva till Kungafonden »Med folket för fosterlandet». 

11. Inom Sällskapet ha följ ande förändringar ägt 
nun: 

I samband med tronskiftet har H. M. Konung Gustaf 
Yl Adolf i nåder åtagit sig att vara Sällskapels Höge Be
skyddade och har därmed upphört att vara Sällskapets 
Förste Hedersledamot. 

M ed döden avgått: 
Hedersledamolen Ribcn, 
Arbetande ledamöterna Neuendorff och \Virström 
samt korresponderande ledamöterna Sparre och 
Lind af Hageby. 

U p p{lyttat till hedersledamot: 
Arbetande ledamöterna J edeur-Palmgren och 
\Vachtmeister. 

Tillkommil: 

Arbetande ledamöter: 
Major S. Rydberg 
Kapten F. Taube 
Kommendörkaplen K. G. ~orslröm 
Kommendörkapten S. H ermelin 
Komendörkaptcn K. G. Segrcll 

12. För närvarande utgöres Sällskap et au: 
a) Svenska Förste hedersledamöter .. ... . 
b) Utländsk Förste hedersledamot ..... .. . 
c) Svenska hed ersledamöter .. . .. . .... . . 
d) Utländsk hedersledamot . .. . . . .. . . . .. . 
c) Arbetamlen ledamöter . . . ... . . . . . .... . 
f) Svenska korresponderande ledamöter .. 
g) Utländsk korresponderande ledamot . . 

5ö7 

•) 
,) 

1 
52 

l 
14-l 

36 
1 

Tillsammans ledamöter 238 

13. Den senast invalde ledamoten intager i Sällska
pels fortlöpande medlemsmatrikel ordningsnumret 726 
räknat från viceamiral Falkengren med ordningsnummce 
l den 15 november år 1771. 

Karlskrona den 15 november 1950. 

C. G. d c MAR:E. 
s ekretera re. 
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Synpunkter på flottans underhållstjänst. 

An f ärande på [{ung l. örlogsmannasäilskapels 
högtidsdag den 15 november 1950 au n ess 

ordförande, Konleramiral Jedeur-Palmgrell. 

Före det andra världskriget kunde flottans under

hållstjänst i krig uppläggas efter i stort sett samma linj et 

som motsvarande tjänst i fred. 

Förfarandet i fred innebär, dels att flottans strids

medel, bemannade och försedda med vederbörliga förr å< l 

och utredningar, ställas till den operative befälhavaren -.. 

förfogande av marindistriktets olika organ, dels att r epa

rationer och översyner jämte erforderliga förrådslwmpl el

teringar, även efter stridsmedlens ingående i militära fö r

band, verkställas på dc i fred befintliga örlogsbaserna. 

Erfarenheterna från det andra världskriget ha givit 

vid handen, att nyssnämnda fredsförfarande endast i m Yc

ket begränsad utsträckning kan tillämpas under krig . . 

Med anledning härav och då begreppet underhålls

tjänst först på senare tid kommit till användning inolll 

vår flolla , har det synts mig lämpligt att här framfö n1 

några synpunkter på denna tjänst. 

Härvid kommer jag att insk.ränka mig till att behand

la materiel- och reparationsfrågor och därvid blott sh

dana, som f n handläggas av marina fö rvaltningsmyndig

heter, d v s spörsmål tillhörande vapen- och skeppslek

niska tjänsterna samt intendenturtjänsten. 

Då det gäller nyssnämnd materiel, kan underhålls

tjänsten sägas omfatta följande fem, från varandra tnl-

ligt avgränsade verksamheter, nämligen: . 
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1. fastställande av behoven, 
2. anskaffning, 
3. distribution, 
4. vård och 
5. reparation. 

Man inser omedelbart, hur intimt samarbetet måste 

vara mellan staber, förvallningar och förband för atl 

tjänsten ifråga skall fungera effektivt. 

Sålunda lämnas direktiv och anvisningar för faststäl

landet av behoven av Chefen för Marinen, varefter marin

förvaltningen upprättar huvudplaner för krigsförvallning

en eller meddelar lokalförvaltningarna föreskrifter i annan 

ordning för den lokala planläggningen. Härför erforder

liga underlag, såsom utredningsreglementen, inventarieför

'teckningar m m, fastställas av marinförvaltningen eller 

enligt bemyndigande av lokalförvaltningsmyndigheL 

Anskaffning verkställes av marinförvaltningen, krigs

materielverket eller vederbörande lokalförvaltning, men 

kan i vissa fall även ske direkt genom vederbörande för

bands försorg. 

Av strategiska planer betingad fördelning av förnö

denb eler sker enligt marinförvaltningens anvisningar efter 

av Chefen för Marinen utfärdade direktiv. Omflyttningar 

av artiklar mellan de inom clt 1narindistrikt befintliga för

råden utföras i krig på order av marindistriktschefen lik

som även distributionen till förbrukarna. 

Yård till förebyggand e av materielförstörelse måste 

givclvis förekomma såväl i förvaltningarnas förråd som å 

de stridande enheterna. skötselföreskrifter utfärdas av 

marinförvaltningen. 
Smärre reparationer utföras ombord i den mån far

tygens resurser så tillåta, större iståndsättningsarbeten 

måste ulföras å under lokalförvaltningarna lydande repa

rationsanstalter i land eller av därifrån utsända repara

tionsgrupper. 
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lVIan finner sålunda, all å tgärder inom unclerhåll s
Lj än s ten s område, så som d elta här definierats, må s te vid
tagas av såväl operativa chefer som av förvaltningsm yn
digheter. Av det sagda följer även, att dc operativa sta
bcma måste ha tillgång till personal väl förtrogen m ed 
underhållstjänstens problem. Detta kan ske antingen ge
nom direkt och intim s:unvcrJ.wn mellan staber och för
valtningar eller genom att förvaltningarna placera repre
sentanter i staberna eller genom att dessa utrustas m ed 
egna underhållsorgan. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att underhållstjänsten 
i sig omfattar alla de åtgärd er, som fordras för atl dc 
stridande förbandens behov av förnö.dcnhcter och service 
skall kunna tillgodoses på rätt tid , på rätt plats och i rälla 
kvantiteter. Härför kräves bl a, att krigsförvaltningen in
riktas i enlighet med den operativa målsällningen och 
att en för krigsförhållanden lämpad distributionsorgan i
sation uppbygges. 

Dessa grundprinciper för underhållstjänsten äro icke 
nya; det är tillämpningen av desamma som måste tagas 
under omprövning. 

Härvid m ås te hänsyn tagas till bl a följande faktore r. 
Befintliga fredsbaser måste i krig kompletteras med ett 
flertal operationsbaser eller basområden. Inom dessa för
läggas fartygen till län<pligt spridda krigsförtöjningspla t
ser. Sjöstyrkornas operationer ledas numera i stor ut 
sträckning från i land belägna stridsledningscenlraler. 
Flyghotet ställer krav på maskering och skydd, icke en
dast av stridsfartygen, ulan även av förrådstransporlerna . 
övergången till lättare fartyg har medfört fortgåend e 
minskning av förrådsutrymmena ombord. Tekniska ny
heter, bl a inom distributionsområdet, böra tillvaratagas. 
För ett rationell utnyttjande av förnödenheter, förrådsut 
rymmen, r eparationsanslaltcr, transportmedel 111 nt er
fordras samverkan med Kustartilleriet och övriga för
svarsgrenar. 

I krig leder Chefen för Marinen dc marina opera-
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tioncrna. Därvid för han befäl över marinens stridskraf
ter. I sin stridsledningscentral har ban en ständigt ak
tuell bild av bricko rna i spelet. Till hrick.orna måste 
härvid räknas icke endast de stridande förhanden utan 
ä ven dc underhållsanstalter och -förband, som erfordras 
för att skänka de förra erforderlig stridsuthålligheL Det 
är ett uppenbart krav, att chefen för marinen härvid kan 
giva order icke blott till stridskrafterna utan jämväl till 
undcrhå Usanstalter och -förband. Här räcker det icke 
med att insända önskemål, t ex till någon under Chefen 
för Marinen icke lydande centralförvaltning. Så länge 
en vapengren är ansvarig för sina egna operationer, är 
planerandet och dirigcrandet av underhållstjänsten en 
funktion, som vapengrenen icke kan utesluta från sina 
egna befälslin.fer. Dessa måste vara enkla och klara, så 
att order snabbt och utan omgång kunna givas och ut
j'öras alltelter väx.Zingar i läget. En prövning av order
vägarna ifråga om underhållsverksamheten måste komma 
till stånd och klara direktiv för dessa lämnas. 

I Chefen för Marinens operativa stab måste ständigt 
finnas aktuella uppgifter om stridsenheternas stridsdug
lighet och om underhållsläget i stort, så aU omdispositio
ner av stridsmedel och förnödenheter mellan flottan och 
kustartilleriet, mellan olika marindistrikt och i vissa fall 
inom ett ocb samma marindistrikt kunna genomföras 
utan dröjsmål. De förnödenheter, som härvid i främst:l 
rummet äro av intresse, äro ammuni tion, livsmedel och 
drivmedel, vartill komma uppgifter beträffande repara
tionsservicen. 

Chefen för Marinen hör sålunda från högkvarteret 
centralt leda marinens underhållstjänst med biträde av 
marinförvaltningen och marinstaben. Med nuvarande för
valtningsorganisation kan så ske utan omgång genom att 
Chefen för Marinen tillika är chef för marinförvaltningcn. 

Uppgörandet i fred av dc i operativt hänseende be
tydelsefulla krigsförvaltningsplanerna samt revideringar 
av desamma kan även ske smidigt genom att detta sker 



562 

inom marinledningen, där direkt personlig kontakt vilket 
ögonblick som helst kan etableras mellan representanter 
för marinstaben och marinförvaltningen. Genmn att m a
rinens viktigaste krigsförvaltningsplaner nu uppgöras av 
marinens egen centralförvaltning vinner man även den 
för lokalförvaltningarna viktiga fördelen, att planerna s[t 

långt det är möjligt bli enhetligt uppställda och anpassade 
efter marinens speciella förhållanden. 

I 1946 års förvaltningsutrednings förslag till omorga
nisation av dc centrala försvarsförvaltningarna har m a
rinförvaltningens intendenturavdelning utgått och ären
den beträffande bl a livsmedel och drivmedel överflytta ts 
till försvarets centrala intendenturförvaltning. Direkt or
dergivning till sistnämnda förvaltning är utesluten, var
för, om detta förslag går igenom, farliga dröjsmål måste 
konuna att uppstå, varjämte missförstånd beroende p ~! 

bristande kunskaper och erfarenheter i marina spörsmf1l 
med största sannolikhet bliva följden. 

Förvaltningsutredningens förslag till lösning au inten
denturproblemet kan därf'ör ur marin underhållssynpunk t 
ej godtagas, utan en särskild intendenturavdelning måste 
bibehållas inom marinförvaltningen. 

Marindistriktschefens befattning med underhållstjäns
ten motsvarar i princip Chefens för Marinen, men gälle1 
det begränsade område, som distriktet utgör. Vid upp
görandet av sina operationsplaner måste marindistrikb
chefen laga vederbörlig hänsyn till befintliga förråd och 
tillgänglig transportkapacitet. Omgrupperingar av förnö
denbeler mellan olika förråd kan ske genom direkt order 
till tjänstegrenscheferna resp militära direktiv till varvs
chefen och kustartilleriförsvarschefen. Som ansvarig för 
underhållstjänsten inom hela marindistriktet måste här
vid marindistriktschefen ha möjlighet att utnyttja kustar
tilleritillgångar jämväl för flottan och tvärtom. Fartyg. 
som för reparation måste intagas till varv, dirigeras ti ll 
örlogsvarv eller civilt varv efter samråd med chefen för 
örlogsvarvet. 
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Den dagliga, normala underhållstjänsten under krig, 
liksom utförandet av smärre reparationer, måste kunna 
ombesörjas utan direkta ingripanden från marindistrikts
chefen. Fartygens försörjning med förnödenh eter och -
i viss utsträckning - reparationsservice måste vidare 
kunna ske direkt på krigsförtöjningsplatserna. Härför 
erfordras inom varje basområde en fönnediande länk -
förslagsvis kallad baschef - mellan fartygen och dc lo
kala förvaltningsm.yndigheterna, till vilken fartygens samt
liga behov kunna uppgivas och som svarar för att de bli 
tillgodosedda. Baschefen, som bör vara sjöofficer, tilldc
las erforderliga sjö-, flyg- och landtransportorgan, t ex 
förråds-, tvätt- och verkstadsfartyg, ammunitionspråmar, 
helicoptrar och fordon, samt hänvisas till inom eller i när
heten av basområdet befintliga förråd och serviceorgan. 
Dvlik hänvisning innebär, dels att baschefens beställning
m~ skola tillgodoses i största m.öjliga utsträckning, dels 
skyldighet till ömsesidig och fortlöpande orientering mel
lan baschefen och de lokala förvaltningsm.yndighcterna. 
Dessa senare ansvara för förrådens, serviceorganens och 
krigsförtöjningsplatsernas uppläggning, rustning, påfyll
ning redovisnina n1 m jämte reparationernas utförande, 
un(l~r det att b~~chefen beordrar lastning samt planerar 
och verkställer distributionen. Till baschefens förfogan
de härför hör ställas en transportledare. 

Baschefer måste utses icke blott för de spridda bas
områdena, som tillkomma vid mobilisering, utan i krig 
även för fredsbaserna, så länge förr åd och serviceorgan 
äro belägna inom desamma. De under bascheferna ly
dande transportledarna skola icke endast betjäna sjöstyr
korna utan jämväl i stor utsträckning tillgodose varvens 
och tjänstegrenschefernas transportbehov och i möjligaste 
m ån samordna inom marindistriktet förekommande trans
porter. Åtskilliga svårigheter konuna emellertid härvid 
att uppstå beroende på att kustartilleriets och kustbevak
ningens beställningar bliva relativt konstanta, varigenom 
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molsvarande transporter lätt kunna rationaliseras, Utl<let· 

det att fartygsförbandens önskemål genom ofla förekom
mande basväxlingar bliva ojämna. 

Som transportledare duga i regel icke vanliga off i
cCI·are eller underofficerare: de hava icke den ulbildnin " 
och erfarenhet, som erfordras. Drt bästa torde vara, at~ 
uttaga transportledarna bland civilt yrkesfolk, som i fr eds
tid ägnar sig åt ledandet av transporter, eller bland rc
~ervofficerare, som skaffat sig dylik erfarenheL Del hö r 
l dett~ samman.~1ang observeras, att transportledning icke 
har nagot att gora med anskaffning och handhavande ay 
för transporter avseelda fartyg, flygplan och fordon. 

Transporterna äro så intimt sammanhäncrande m ed 
stridshandlingar och operationer, att det är otänkbart aU 
utesluta ledningen av dessa nr de operativa befälslinje r
na. Bascheferna böra därför ställas under marindistrikts 
chefens befäl. 

Chef för marindistrikt bör alltså leda underhålls
tjänsten inom~ distriktet genom att vid behov beordra om
dispositioner av förnödenheter, genom att hänvisa sjö
styrkor och förband till visst basområde och skadade fa r
tyg till visst varv samt genom att hänvisa vederbörande 
basc_~1ef till vissa förråd och serviceorgan och genom alt 
bestamma transportmedlens användning. 
.. A~. ~et anförda torde framgå, att det i krig numera 
ar omoJhgt att låta underhållstjänsten följa vanliga freds
normer. Underhållstjänsten i krig är av en h elt annan 
natur. Det är därför en nödvändighet, att genom studier , 
spel och krigsövningar samt goda instruktioner och en 
klok krigsplanläggning förbereda denna ur operativ syn-
1~-~mkt .. bct?'delsefulla del av tjänsten. En viktig grund
f~rutsatt.~lmg för dess effektiva bedrivande är jämväl en 
ratt avvagd krigsförvaltningsorganisation. Må statsmak
terna besinna detta, när beslut snart ~ skall fattas om för
ändringar i den centrala försvarsförvaltningen. 
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Minnesteckningar. 

Ppplästa vid l\ungl. örlogsmannasällskaprts 
högtidssammanträde den 15 november 1950. 

Carl Fredrik Wilhelm Riben•=•). 
Den 3 augusti 1950 avled i Uddevalla, vid tillfälligt 

besök därstädes, f. eL Yiceamiralen Carl Fredrik \Vilhelm 
Riben. Han var född på Löfsta gård i Håbo-Tibble soc
ken i Uppland den 13 maj 1868. Föräldrarna voro un
derlöj tnanten och kamreraren Carl Axel Riben och hans 
maka, född Malm. 

Riben ägnade sig från tidigaste ungdomen åt det sjö
militära yrket och seglade redan 1882 som aspirant om
bord å korvetten Norrköping. Höslen 1883 antogs han 
till kadett och genomgick den då sexåriga sjökrigsskolan 
med sommarexpeditioner å korvetten Saga och fregatten 
Vanadis. Han blev underlöjtnant vid flottan 1889 och 
löjtnant 1891. Åren 1890- 91 tjänstgjord e han t korvetten 
Freja under dess långresa till avlägsnare farvatten och 
togs under subalternofficersliclen i övrigt i anspråk för 
stations- och varvstjänstg13ring jäm_te sjökommendering 
bl a å pansarbåten Göta och korvetten Norrköping samt 
tjänstgjorde åren 1896- 1900 so1n kadettofficer vid sjö
krigsskolan. Vid utgången av år 1900 blev Riben kapten 
vid flottan och tjänstgjorde en kortare tid i flottans stab 
samt 1901- 1903 som föreståndare för sjöinstrument- och 
sjökar tcförrådct vid Stockholms örlogsvarv. 

Efter sin förtjänstfulla verksamhet som~ kadettofficer 
återbördades Riben till sjökrigsskolan 1903, där han, som 

*) Minnesteckningen är författad av hedersledamoten Giron. 
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tidigare av lagt navigationsskoleföreståndareexamen, för
ordnades till lärare i navigation, trigonmnetri, sjömätning 
och förtoningstcclming, varmed följd e årligen återkom
mande sommartjänstgöring som navigeringsofficer å ka
dettfartyget. Denna lärarebefattning uppehöll han till 
1909, för det mesta förenad med tjänstgöring i ma rinför
valtningen. Efter att åren 1910~1912 hava tjänstgjorl ,·t 

delta ämbetsverks nautiska avdelning samt 1911 som 1. 
flaggadjutant hos högste befälhavaren över kustflottan 
blev Rihcn, som i början av 1912 hade befordrats till kom
mendörkapten av 2. graden, kommenderad att genomgil. 
torpedskola i Karlskrona och erhöll sommaren 1912 be
fälet över den då rustade jagardivisionen, samtidigt far
tygschef å jagaren Hugin. 

Åren 19)1~19f4 innehade Riben befattningen, som 
chef för sjömanskårens skolor i Karlskrona, men p<'t 
grund av det oroande u trikespolitiska läget och därav för
nuledda krav på ökad beredskap kom han att under den
na tid i stor utsträckning disponeras i sin mobiliserings
befattning som chef för en av kustflottans jagardivisio
ner. Han tjänstgjorde sålunda som jagardivisionschef 
under den s k vinterkustflottan 1912--1913 med sitt be
fälstecken å jagaren \Vale och tillträdde vid mobilise
ringen i augusti 1914 samma befäl, vilket han följand e 
år lämnade för att övertaga chefskapet å pansarkryssa
ren Fylgia. 

1916 befordrades Riben till kommendörkapten av 1. 
graden samt innehade 191G-1918 befattningen som chef 
för nwrinförvaltningens nautiska avdelning. Härund,er 
erhöll han den hedrande kommenderingen som elen först e 
fartygschefen å den då färdigbyggda pansarbåten Sverige, 
som 1917 utgick på sin första expedition. 1918~1921 v at· 
Riben chef för sjökrigsskolan, 1919 befordrades han till 
kommendör samt tjänstgjorde samma år som. chef fö1 
pansarbåtsdivision med sitt befälstecken blåsande å pan
sarbåten Oden. Hösten 1921 till våren 1923 var han chef 
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för sjöförsvarets kommandoexpedition, varefter han i 
samband med utnämning till konteramiral tillträdde be
fattningen som högste befälhavare över kustflottan. Med 
utgången av år 1925 frånträdde Riben detta befäl och blev 
stationsbefälhavare vid flottans station i Stod::.holm , vil
ken befattning han innehade till våren 1933, då han läm
nade den aktiva tjänsten. 1930 hade han utnämnts till 
viceamiral. I reserven kvarstod Riben till utgången av 
år Hl-!0. 

På grund av sina gedigna kunskaper och framslående 
duglighet blev Hiben tagen i anspråk för mångahanda 
värv vid sidan av den ordinarie tjänsten. Han tillkalla
des 1921 som sakkunnig för att biträda vid utredning an
<Jående ordnandet av den centrala förvaltningen under b 

försvarsdepartementet och blev 1922 ordförande för sak-
kunniga för omarbetande av reglementet för marinen. 
1925~1933 var han militär ledamot av Högsta domstolen. 
I-lans insikter och erfarenhet utnyttjades även på det in
ternationella området genom vissa uppdrag inom Natio
nernas förbund. Sålunda förordnades han 1922 som. le
damot av N alionernas förbunds militärkommission och 
var 1926~1928 ledamot av förbundets förberedande av
rustningskommission samt tjänstgjorde en tid 1930 som 
sakkunnigt biträde i Geneve lill Sveriges ombud i ni.i.mn
da kommission. 

Även efter avgången ur aktiv tjänst var Hibcn livligt 
intresserad av sitt gamla vapen och då kamratföreningen 
Flottans Män bildades 1935 ställde han sig gärna till för
fogande som dess ordförande och kvarstod son1 sådan 
under tio år. Han nedlade ett förtjänstfullt arbete för 
föreningens tillblivelse och dess vidare utveckling, var
vid hans samlande namn och vidsträckta popularitet vo
ro av slor betydelse. 

Under åren 1940~194L1 var Riben ordförande i Rid
d arhusdirck tionen. 

A v nu anförda dala framgår att Rihcn fullgjorde en 
ovanligt hedrande bana som sjöofficer. Dc befattningar, 
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som anförtroddes honom, kunna i allmänhet hänföras till 
flottans 1nest krävande och betydelsefulla kommendc
ringar och hans arbete kännetecknades alltid av a·edio·en
het och plikttrohet utan några sidoblickar på e~na för
delar eller yttre utmärkelser. Såsom av särskild betY
delse må framhållas hans stora insatser i fråga om_ k~l
dettutbildningen, såsom kadettofficer, lärare i navigation 
och sjökrigsskolechcf. Ribcn förenade i sin person 1;1ånga 
av en folkuppfostrares bästa egenskaper, fasthet i åsikter 
och tänkesätt, orubbligt lugn och en stilla mänsklig hu
mor, vilket gjorde honom särskilt skickad att taga hand 
om kadetternas fostran. Också var »Calle Riben», som 
han allmänt kallades under sjökrigsskoletiden, avhållen 
och respekterad av kadetterna och många sjöofficerare 
hava ännu i gott minne hans gemytliga och överseende 
ledning av den tidens kadettsjöm.ätningar. 

Ribcn var en framstående och duglig sjöman och 
den praktiska tjänsten intresserade honom i allmänhet 
mera än strategiska och taktiska spekulationer. Hans go
da förstånd och sunda förnuft visade honom vägen 1;är 
det gällde att rätt bedöma de olika sjömilitära proble
men. Hans tid som högste befälhavare över kustflottan 
var för denna vår främsta sjöstyrk~ en nydaninaens och 
utvecklingens period genom att då utprövades ~ch for
mades de regler för kustflottans taktiska uppträdande , 
som_ betingades av dc tre nya Sverigeskeppens insättande 
i tjänst som_ kustflottans kärna. 

Med sitt vänliga och naturliga väsen, sin redbara ka
raktär och rättframma uppträdande tillvann sig Riben 
allmänt förtroende samt omfattades från sina underord
nades sida med stor tillgivenhet och respekt. Han var 
en u1~pskattad chef och befälhavare, såväl på bryggan 
som 1 gunrummet eller kajutan, han kunde emellertid 
visa stor stränghet, id::c minst när det gällde brott mot 
sanning och heder, och han kunde med ovanlig kraft läsa 
lagen för de felande. 
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Carl Fredrik Riben efterlämnar minnet av en säll
synt god och fin människa, en förnämlig personlighet av 
mindre vanlig resning. 

Riben blev ledamot av Kungl. örlogsmanna Sällska
pet 1907 och hedersledamot 1923. 

Ar 1913 invaldes han i Kungl. Krigsvctenskapsakade
mien. 

Riben var tvenne gånger gift, försla gången med Eli
sabeth i\eumilller, som avled 1899, och andra gången m.ed 
Karin Piehl, som_ avled 1932. Han sörjes nännast av barn 
i båda äktenskapen, i första giftet sonen S.ture, lantbru
kare, Sigtuna, kaplen i Upplanels regementes reserv, med 
maka, född Sandh, och döttrarna Daisy, gift med stads
läkaren i Uddevalla Birger Åhrcn, och Margit, gift med 
civilrådmannen i Ystad Eric Zättcrström, smnt i andra 
giftet sonen Sven, komm_endörkapten av 2. graden, En
skede, med maka, född \Vieselgrcn, ävensom döttrarna 
Dagmar, gift med affärsmannen Erik Evcrs, Göteborg, 
och Karin, gift med kaptenen vid Nonhottens arti1leri
kår Gunnar Modigh , Boden, jämte barnbarn. 

Isac Neuendorff'). 

Kungl. örlogsmannasållskapels till såväl levnads- som. 
medlemsåren åldste ledanwt, förre chefsintendenten och 
överkommissarien Isa c N euendorff, slu lade sistlidna vår 
sin långa och arbetsfvllda levnad i den höaa åldern av 

~ ' ~ 

95 år. 
Slamfadern för släkten Neuendorff i Karlskrona var 

iVIårtcn Christoffer Ncuendorff. När ban eller hans för
fäder kom till Blekinge är ej känt, men i slutet av 1600-
talct torde han ha inflyttat till Karlskrona från Ronneby, 
sannolikt sedan sistnämnda stads borgare av Karl XI 

") Minnesteckningen är författad av ledamoten Ryden. 
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{tlagls all bosätta sig i den nyanlagda örlogsstaden. I-Ian 
finnes sedermera omnämnd som förman för »Stadcn~ 
1\ldste». 

Mårlen Christoffer N cuendorff efterlänmade sönerna 
Martin, Christoffer och Joachim, vilka blcvo slamfäder 
för var sin shiktgrcn. Flera av deras eflerkommandc ha 
gjort sig bemärkta i fosterlandels tjänst och inom Karls
krona samhälle. 

Sålunda voro tv[l älllingar till Christoffer Keucndorff, 
överskeppsbyggmästare, r esp. skeppsbyggmästare och of
ficerare vid flottans konstruktionsk:1r, en, vid m1mn Da
vid Fredrik, var sjöofficer, förde befälet p å fregatten 
Thelis i slaget vid Hagland 1788 och var chef på fregallen 
Zemire, då denna vid utbrytningen från Viborgska viken 
1790 antändes av en brännare och flög i luften. Chefen 
blev dock räddad, deltog sedermera i andra sjödrabbning
ar och befordrades till överstelöjtnant. Han valdes till 
ledamot av örlogsmannasällskapet 1798 och avled 1808. 
En ättling, Gustaf Adolph, adopterades av viceamiral 
Fredrik Ilenrik af Chapman och var vid sin död 1821 
överste. 

Martin N cuendorffs efterkommande vor o, son efter 
far, aktade borgare i Karlskrona. Hans ättling i fjärde 
led var Isac ~cuendorffs fader, juveleraren och guldsmc
den Carl Johan ~euendorff, född 1814, död 1901. Han var 
gift med Emelic Sofie Jansson, född 1815, död 1858. 

Isac Ncucndorff föddes i Karlskrona den 26 septcm
her 1851. Efter avlagd studentexamen idkade han någon 
tid studier vid Lunds uniYersitet men över gick till flottans 
tjänst, blev 1875 extra ordinarie och 1880 ordinarie kam
marskrivare vid fiollans civilstat samt avancerade inom 
denna, Wls den vid utgången av Hl03 uppgick i den då 
organiserade marinintendeniurkåren. Den 31 december 
sistnämnda år utnämndes han till förste marinintendent 
och chefsintendent vid Karlskrona örlogsstation och kvar
stod i detta ämbete till den 31 december 1919, då han er
höll nådigt avsked och ÖYcrgick till reserven. Samtidigt 
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därmed tilldelades han den sällsynta utmärkelsen av me
daljen i guld av tolfte storleken med inskriften: »För nit 
och redligh et i rikets tjänst». Av svenska utmärkelsc
tecken i övrigt innehade han 1\ordstjärne- och Vasaord
narnas riddarkors. 

Dessa torra data omfatta en nitisk och oförtruten 
verksan1hct i statens och det allmännas tjänst. 

Vid sidan av sin ordinarie befattning anförtroddes 
~euendorff en mångfald maktpåliggande uppdrag. Här 
må nämnas att han 1902 förordnades till ledamot av en 
kommittc för avgivande av förslag till omorganisation av 
Hollans civilslat och 1903 inkallades han att i sjöförsvars
departementet såsom sakkunnig biträda 1ned utarbetandet 
av föreskrifler för organisation av den blivande marin
intendenturkåren. År 1910 biträdde han ånyo i departe
mentet vid utredning av vissa frågor rörande kårens or
ganisation. Ar 1912 tjänstgjorde han en tid i militära pcn
sionskommitten. 

Av 190·1 års fullmäktige i flottans pensionskassa vald 
till ledamot av kassans direktion, förordnades han 1906 
av Kungl. Maj: t till överkommissarie i direktionen. Den
na ansvarsfulla post - å vilken hans goda omdöme be
träffande penningplacering gjorde sig väl gällande - in
nehade han Lill och med april 1922, då han på egen be
gäran erhöll entledigande. 

Ledamot av örlogsmannasällskapet blev han 1898 och 
fungerade en tid som redaktionssekreterare vid utgiv
ningen av Tidskrift i SjöväsendeL 

Ingen tjänsteman vid flottans civilstat torde ha över
träffat Isac Xeuendorff beträffande antalet »sjömånadcr». 
Under tiden 1887-1895 var han varje år längre eller kor
tare tid kommenderad såsom fartygsintendent - eller 
som det då hette »förvaltare» - på något av flottans 
fartyg. "Cnder ej mindre än tre »långresor» på olika 
världshav tjänstgjorde han i sagda egenskap, nämligen 
1888-1889 å korvetten Saga, 1890-1891 å korvetten Freja 
och 1891-1893 å korvetten Balder. Åren 1897 och 1898 
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var han stabssekreterare i högste befälhavarens över kust
eskadern stab. 

Mycket kunde han berätta om upplevelser under d essa 
resor, ej minst från »Frcjas» färd under prins Oscar Bcr
nadottcs chcfsskap, då korvctlcns besättning bidrog vid 
räddningen av skeppsbrutna från den italienska emigrant
ångaren Utopia, som under hård slorm gick under på 
Gtibraltars redd efter kollission med ett engelskt slag
skepp. En liten italiensk gosse, som vid samma katastrof 
upptagits på »Freja», medförde Ncucndorff till sitt hem 
och behöll där, tills gossen kunde återbördas till upp
spanade anhöriga i hemlandet. 

Skicklighet och omtanke i tjänsteutövningen som 
»förvallare» och ett glatt och frejdigt sjömanshumör ut
märkte Ncuendorff under hans tjänst till sjöss. Som 
exempel på det senare kan nämnas, att han, då det föll 
honom in, kunde ta sig för alt »äntra över slorloppcn>>. 

Det säger sig självt, att en man med Isac Neucndorffs 
kvalifikationer togs i anspråk för kommunala uppdrag. 
År 1901 invaldes han sålunda i Karlskrona stadsfnlhnäk
tige, som han tillhörde till och med 1a17 och åren 1907 
- 1916 var han medlem av bercdningsulskotlct, sista ti
den som dess vice ordförande. Inom båda dessa insti
tutioner utförde han ett uppskallat arbete, liksom ocksa 
inom Amiralitetsförsamlingens kyrkoråd, av vilket han 
var ledamot åren 189L1- 1912. Kyrkakassör var han från 
189-1 till och med 1920. 

Efter att 1922 ha lämnat det sista av sina offentliga 
uppdrag i Karlskrona avflytlade Neucndorff Lill Slor
ängcn, där han inköpt en villa, men besökte då och då 
fädernestaden för att tillse sina där ägande fastigheter. 
I övrigt ägnade han sig med iver åt vården av sin villa 
och trädgård samt åt biskölseL 

Slunclom tänkte han väl tillhaka på sin ungdomstid, 
sina gångna arbetsår, sina många sjöfärder och sina sjö
fågelsjakter bland de y ltcrsla skären och kobbarna i 
Karlskrona skärgård. 
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Sin andliga och kroppsliga vitalitet och a.rbetslust be
höll han in i senaste å lderdomen. Först mot slutet av 
sistförflutna året avtogo h ans hälsa och krafter, han måste 
intaga sjukbädden, och den 8 sistlidne mars insomnade . 
han för alltid. 

Med honom borlgick en framslående ämbels- och 
kommunalman, en vänlig, god och hjälpsam människa. 

Gift med Ida Elmström, som avled 1931, efterlämna
de den bortgångna såsom närmast sörjande sonen Carl 
Gösta, kammarrättsråd, samt döllrarna Martha, maka till 
kommendörkaptenen Gustaf Frendin, Gertrud, som förc
stå 1t hans hus, och Ella, änka efter läroverksadj unl..:.tcn 
Arne von Koch, jämte barnbarn och barnbarnsbarn. 

Ärat och vördat är hans minne. 
Requiesca t in pace! 

John Gustaf Emil Wirström'='). 

John \Yirström föddes i Stockholm den 20 juni 18R). 
Han var son till grosshandlare Emil \Yirström och hans 
maka Carolina, född Schmidt. 

Fadern tillhörde en gammul Ya~holms-släk l och var 
en av dc bröder \Yirström, som under 1800--lalcts lvJ. 
sista decennier gjorde uppm~i.rksammadc insatser s:lsum 
utövare och främjare av roddsporten. Det var thi rför 
ganska naturligt, att J olm \Virslröm under uppvi.ixtliden 
kom alt ägna en avsevärd del av sommarvistelsen pit fa-
milj ens J antstållc i närheten n v Sallsj öb a den å t rodd u ch 
segling. Tradition och egna tidiga upplevelser grundlade 
sålunda den kärlek till sjön och sjölivet, som redan vid 
mycket unga år kom honom all bestämma sig för att söka 
sig till sjöofficersbanan. 

Efter att år 1914 ha avlagl studentexamen vid Korra 
Realläroverket i Stockholm blev han samma år kadett v:(l 
Kungl. Sjökrigsskolan och ulni.i.mndes efter hedr::md·~ ge-

*) Minnesteckningen författad av ledamoten Montelius. 
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nomgång av denna till fänrik vid flottan höslen 1917. 
Löjtnantsutnämningen följde två år senare, kaptcnsul
n~inmingen år 1930, utnämningen till kommendörk apten 
av 2. graden år 1939, till kommendörkapten av l. graden 
år 1942 och till kommendör år 1945. 

Scdan \Virström år 1925 genomgått Kungl. Sjökrigs
högskolans allmänna högre kurs, blev hans verksamhe t 
huvudsakligen knuten till stabstjänstgöring iland och om
hord med avbrott för de då och då återkommande kom
menderingar na såsom förbands- eller fartygschef. Av 
staLstjänstgöringarna må här enelast nämnas den såsom 
flaggadjutant i chefens för kustflottan stab 1930-1934, 
såsom flaggkaplen i samma stab 1946-1948 och som ch ef 
för marinstabens personalavdelning 1940--1943. Vid si n 
bortgång var han förordnad såsom sektionschef i för
svarsstaben, vilken befattning han dock aldrig kom att 
utöva. Bland chefsbefattningarna ombord märkas under 
tiden för den förstärkta försvarsberedskapen fartygschef 
på pansarskeppet Gustaf V 19-13-1944, chef för spanings
avdelningen 1944-1945 och chef för L pansarskeppsdi
visionen 1945. 

År 1938 blev han arbetande ledamot av Kungl. ör
logsmannasällskapet. 

\Virströms gedigna kunskaper, arbetsförmåga, plikt
trohet, lojalitet och kärlek till sitt vapen gåva honom så
lunda den belöning, som ligger i a tt utnyttjas i ansvars
fulla befattningar. Hans u tpräglade rältskänsla och 
stränga hedersgrepp kom honom att kämpa hårt för vad 
han ans~1g vara det rikliga, då meningarna brötos. Detb 
uppfattades kanske stundom av såväl över- som under
ordnade som ett drag av envishet. Men det må omvitt
nas av en, som haft förmånen att få räkna sig till hans 
nännastc personliga vänner och son1 1ned honom under 
sena timmar på lu man hand »pratat tjänst» att han all
tid också vid sådana tillfällen visade absolut lojalitet mot 
sina förmön och deras åsikter, även då han icke person
ligen delade dessa. 
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\Yirströms starka känsla för gott kamratskap kom 
honom att slå vakt om sina unelerlydandes intressen, ~iven 
om han ansåg, att dessa bäst främjades genom alt han 
sade dem vad man brukar kalla obehagliga sanningar. En 
viss ldirvhct i hans väsen kom kanske en och annan alt 
missförslå dessa uttryck för välvilja och önskan alt hjälpa 
till rätta. 

I den mån sträng pliktuppfyllelse i tjänsten det med
gav, ägnade \Virström sina intressen främst å t familje
livet, åt värdefull litteratur och åt musiken. Särskilt i 
yngre dagar tog han gärna fran1 sin fiol och njöt av att 
till sin makas ackompanjemang söka tolka något klassiskt 
musikverk. På senare år tillfredsställde han mest sin kär
lek till musiken genom att studera och såsom åhörare 
söka tränga in i dess väsen. 

DJCt var för J olm \Virströms vänner smärtsamt att se 
honom under hans sista levnadsår märkas av den be
gynnande ohälsa, som i juni månad 1949 lade bonom på ett 
plågsamt sjukläger. Det förunnades honom visserligen 
att de sista månaderna av sin levnad få vistas i sitt hem, 
men då orkade han endast för någon kortare stund ta 
emot besök. Vid ett dylikt ett par veckor före hans bort
gång var hans intresse för tjänsten alltjämt orubbat och 
han hoppades att få återupptaga den verksamhet, i vil
ken han såg sin livsuppgift, »även om det kanske skulle 
dröj a ända till våren». Men det gid:: snabbt utför n1cd 
hans krafter, och på sistone förstod han säkert själY, att 
han hade sitt Ycrk bakom sig. Den 27 november 19-19 fick 
han sluta sitt tålmodigt burna lidande. 

John \Virström cflerlänmar minnet aY en riddare 
utan fruktan och tadel. 

Närmast efterlevande äro maka Gurli, född \\T ester
dahl, en son Slig, tjänsteman i Götcborgsbanken, och en 
dotter Britt-Marie, gift med notarie Anders Yallin, snmt 
sonhustru och barnbarn. 
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Per Sixten C:son Sparre':'). 

Friherre Per Sixten C :son Spane föddes i Stockholm 
den 17 maj 1870. Föräldrarna voro överdirektören vid 
Statens Järnvägar friherre Carl Ulfsson Sparre och fri
herrinnan Emilie Cederström. 

Efter sin år 1888 avlagda studentexamen genomgick 
Spane Kungl. Tekn. Högskolans fackskola för väg- och 
vattenbyggnadskonst, varifrån han utexaminerades år 
1893. Efter en d ä r på följ ande militärkurs v id väg- och 
vattenbyggnadskåren anställdes han i slutet av 1893 som 
ritare vid Karlskrona örlogsvarv. Ar 1896 tog han av
sked därifrån och verkade under de närmaste lre åren 
bl a vid järnvägs- och kanalbyggnader. Ar 1899 anställ
des han ånyo som ritare vid Karlskrona örlogsvarv, och 
samma år blev han löjtnant vid väg- och vattenbyggnads
kåren. Xu var Sparre definitivt inne på den uppgift, 
varåt han främst skulle ägna sin livsgäming, arbetet m ed 
fiollans hus och byggnader. I januari 1900 förordnad es 
han nämligen till byggmästare vid mm·iningenjörsstaten 
och, efter dennas omorganisation 1906, till stationsingen
jör vid mariningenjörkåren. Hans tjänstgöring i Karls
krona avbröts 1911, i det att han då överflyttades till m ol
svarande tjänst vid örlogsvarvet i Stockholm. Ar 191G. 
då byggnadsärendena, vilka hittills sorterat under örlogs
varvens ingenjördcparlement, utbrötos och särskilda bygg
nadsdepartement inrättades, blev Sparre chef för dettn 
nya departement i Stockholm. Redan 1919 kunde ban 
dock återvända till Karlskrona som chef för därvarande 
byggnadsdepartement. Här verkade han sedan till siu 
avgång 1930. Sparre befordrades såväl inom marinin
genjörkåren som väg- och vattenhyggnadskåren. Såhu1da 
tilldelades han år 1916 tjänsteställning lika med kommen
dörkapten av 2 gr. och i samband med avgången utnäm n
des han till marindirektör av 1 gr. i marinen. I väg- och 

''') Minnesteckningen är författad av ledamoten Holmberg. 
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vattenbyggnadskåren blev han kapten 1910, maJor 1918 
och överstelöjtnant 1931. 

Detta är i lwrthet dc yllre dragen av Sparres verk
samhet i flottans tjänst. Från denna tid datera sig många 
av örlogsvarvets och örlogsstationens större byggnadsob
jekt, i vilkas tillkomst Sparre tagit aktiv del. Här m:\ 
nämnas Oscarsdockan, tyghuse t, mobiliseringskaj en, tor
pedverkstaden m fl inom örlogsvarvet samt Centrala be
klädnadsverkstaden, Kronans bostadshus å Saltö och bo
stadsområdet »Göta Lejon» m fl utom örlogsvarvet. 

Vid sidan av sin egentliga tjänst å örlogsvarvet an
litades Sparre som sakkunnig i flera viktiga statliga upp
drag, varav må nämnas kontrollantskap vid dockanlägg
ningen i Malmö, flottslationskommitten 19Hi- 17 samt 
kommitten för organiserandet av armens och marinens 
flygväsende 1917. 

I Kungl. örlogsmannasällskapet invaldes Sparre som 
korresponderande ledanwt år 1919. 

Sparre besatt stor teknisk såväl som administrativ 
förmåga samt var begåvad med den värdefulla egenska
pen att kunna åstadkomma ett gott och fruktbärande sam
arbete med andra och n1.ellan andra. Denna hans för
måga parad med intresse för allmänna angelägenheter 
kommo snart att i hög grad tagas i anspråk av det sam
hälle han i så många år tillhör de, och som han lämnade 
först sex år efter avgången ur tjänsten vid marinen. 

Redan under åren 1900- 1911, d v s Sparres första 
tid som. stationsingenjör i Karlskrona, blev han anlitad 
av det allmänna i många förtroendeuppdrag. Efter att 
1901-03 ha varit suppleant i drätselkammaren var han 
1903- 11 ordinarie ledamot av densamma. Dessutom 
tillhörde han stadsfullmäktige, byggnadsnämnden, vatten
ledningsstyrelsen, där han 1908- 11 var ordförande, tea
terstyrelsen, hamnstyrelsen och styrelsen för tekniska yr
kesskolan. När Sparre efter stockholmstiden återkom till 
Karlskrona år 1919, dröj de det ej länge, förrän han ånyo 
och i än större utsträckning anlitades i samhällets tjänst. 
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I stadsfullmäktige och drätselkammare å terinsattes han 
redan 1920~21 och verkade där ända till sin avflyttnin u 
från staden 1936. Framför allt var det i egenskap a~ 
ordförande i drätselkammar en, vartill han utsågs i början 

av 1921 som han under ca 16 år kom aH öva inflytande 

på Karlskrona slads utveckling. Att hans duglighet upp
skattades och utnyttjades därom vittna den långa rad av 

andra maldpåliggande uppdrag av olika slag, varmed han 
under dessa år anförtroddes. Att uppräkna dem all ~. 
skulle här föra för Hmgt. 

Sedan Spane 1936 bosalt sig i Stockholm verkadt 
han under sex år som ledamot av styrelsen för Svenskn 
stadsförbundet smnl föreståndare för Stockholms stad s 
ar be tsb eredningsbyrå. 

Det var en i hög grad verksam och i flottans och 
samhällels tjänst gagnande livsgärning som avslutades, da 
Sparre den 8 februari 1950 slutade sina dagar. 

Sparre var tvenne gånger gift, första gången 1902 
med Anna Hägg, dotter till konteramiralen Jacob Hägg. 

Hon avled 190-k Si l t andra äktenskap ingick Sparre 1907 

med Eva ödmansson och hade med henne fem barn, näm
ligen sonen Eric, kapten vid flottan, dottern Margareta, 

gift Laurin, sonen Lars, l :c byråsekreterare i Yäg- och 
Yattenbyggnadsstyrelsen, dottern Ulrika, gift Strchlenerl , 
sam t l\Ii:trtha, gift Unclqvist. 

Ernst August Ludvig Lind af Hageby•=•). 

översten Ernst August Ludvig Lind af Hageby föd dL 
i Jönköping den 17 juni 187-1 och var son till häradshö'
dingen Emil Lind af Hagcby och dennes maka fö d1l 
Eriander. 

Han utgick som nr 1 vid Karlberg och blev under
löjtnant vid Göta Livgarde i Slackholm 189-1. Han till

hörde sedan »Andra Gardet» under större delen av sin 

*) Minnesteckningen är författad av sekreteraren. 
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officcrstid. Från 1916 till 1922 var han major vid Svea 
Livgarde, men kom därefter åter tillbaka till sill cramla 

b 

regemente som överstelöjtnant, och utnämndes år 1925 

till överste och chef för Karlskrona Grenadiäncgcmente. 
Vid dess upplösning år 1928 gick han på övt:rgångsstat 
och drog sig tillbaka till privatlivet. 

I Kungl. örlogsmannasällskapet invaldes L. af Hagc
by som korresponderande ledamot år 1929. 

Krigshögskolan genomgick han med goda betyg 1898 
~1900 och 1901~1902 var han kommenderad till 11. 

preussiska grcnacliärregementet i Breslan och infanteri
skjutskolan i Spandau. Under tjänstgöringen i Tyskland 
knöt han många vänskapsband för livet och grundlades 
den beundran för tysk militär anda, som sedermera kom_ 

att i viss mån sätta sin prägel på hans politiska in
ställning. 

Efter tjänstgöring i diverse adjutants- och stabsbe
fallningar samt som lärare vid Krigshögskolan återkom 
han år 1911 till Tyskland som tf militäratlachc vid 
svenska beskickningen i Berlin. 

Han nedlade ett mycket förtjänstfullt arbete inmP 
lundstormsrörelsen och var 1914~1015 sakkunnig i lant
försvarsdepartementet för organiscrandet av frivilliga 
lan d s tormshef älskurser. 

År 1917 var han ledare för en delegation svenska 
officcmre vid en studieresa till österrike-Ungerska krigt;
fronterna och Hl19~1922 erhöll han tillfälligt avsked för 
att tillträda en befattning som legationsråd vid svenska 
beskickningen i Konstantinopcl, för tillvaratagande av ~ju 

f d kt·igförande makters intressen. Hans språkkunn ighet, 
sällskapsvana och arbetsförmåga gjorde honom --~~u lii.m

pad för denna svåra posl, fd'm vilken han återvände 1922, 
rikt dekorerad men försvagad till hälsan på gnmd av 

tyfus. 
Gnder sin tjänstgöring som regementsdlCf i Karls

krona arbetade Lind af IIageby energiskt Lit· intimetre 
kontakt och hällre först[telse mellan armen och marinen 
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samt intresserade sig ntycket för en förslärkninn av m-

fanteribesättningarna i kustfästningarna. :-, 

Han var en god stilist och en utomordentlig• t l" _ :J ul'C. 

Bland verl-::en av hans penna må nämnas boken ;>Fält

tjänst och orderteknik». Hans talargåva, organisations

förmåga och ledareegenskaper gjorde alt han under sin 

levnad kom all tagas i anspråk i stor utsträckning såsom 

ordförande i olika fören ingar och sammanslttlnill! . .'ar. 

Under Karlskronatiden verkade han t ex som Styra~~de 
mästare i Frimurarelogen Gustaf. Han var hängivet in

tresserad av frimureriet, vars levnadsideal stämde vä l 

överens med de höga moraliska krav han alltid ställde 

på sig själv. Han nådde också tidigt Frimurarordens 

högsta grad. 

Under de sista 20 åren av sitt liv bodde Lind av Ha

geby på släktgården Berghem på DJ..;.ottningholm, där han 

tillfredsställde sin in i det sista oförbrukade arbetslust 

med att bedriva släktforskning och samla minnen av den 

gamla bonde- och officersätten Lind fr ån Västercrötland 
b ' 

vars främste represen tant han var. Han nedlade också 

mycket arbete som Stormästare i Par Bricole och Bell

mans Minne m fl ordenssammanslutningar samt sist men 

icke minst som ordförande i Göta Livgardes kamratföre

ning, vars stiftare och eldsjäl han var ända tills en vack

lande hälsa år 1948 tvingade honom att draga sig till

baka från det offentliga livet. Han kämpade hårt för be

varande av det gamla gardets stolta traditioner och hade 

också tillfredsställelsen att med kamratföreningens hjälp 

genomdriva att Göta Livgardes Iliamn och fanor m fl 

n1.innen fick övertagas och föras vidare av Göta Pansar

livgarde i Enköping. 

Efter slutad livsgärning vilar han i sina fäders graY 

i Jönköping. 
Den bortgångne sörjes närmast av sönerna Gösta, 

ryttmästare, och Bengt, kommendörkapten, båda i Stock

holm, dottern Märla, gift med dire.ktör ödegaard, Oslo, 

samt systern Lizzi, London. · 
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Arsberättelse i sjökrigskonst och 

sj ökrigshistoria. 

The hattie of the Pentagon. 

Av Kommendörkapten O. 1\.rol.:stcdl. 

Under d e t år som förflutit sedan föregående årsbe

rättelse avgavs i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjö

krigshistoria, har e tt nytt krig utbrutit exakt fem år se

dan det andra världskrigels varma krig slutade; huru

vida det dessförinnan igångsatta och alltjämt pågående 

kalla kriget är epilogen till det andra världskriget eller 

en prolog till det treclj e utgör samtidens största, än si't 

länge - måhända lycldiglvis - obesvarade, fråga. 

Det nya, hitintills till Korea lokaliserade kriget bör

jade först vid midsommartiden 1950; det för historieskriv

ning nödvändiga perspektivet saknas således. Vidare har 

kriget närmast karaktären av ett landkrig, ehuru sjö

och luftmaktens inflytande varit lika märkbart nu som 

i gångna tider. Värt att observera är bl a att fartyg till

delats rena bombarderingsuppdrag (kustbeskjutning). 

Men mest i ögonen fallande är att den gamla regeln be

sannats, att elen som har sjöherraväldet fritt kan välja 

anfallsområden och plötsligt utveckla sin lantmilitära 

styrka i oförutsedda eller srvagt försvarade riktningar. 

D:etta av sjöstrategerna väl kända förhållande har i det 

kustlånga Sverige aldrig blivit vederbörligen uppmärk

sammat. Yår försvarsdiskussion rör sig gärna ensidigt 

kring segt djupförsvar i nord-sydlig riktning. Den ost

västliga negligeras ofta och unelerskattas vanligen, ehu

ru den ur flera synpunkter är den farligaste, där feta by-

Tidshitt i S jöväsencle t,. 39 
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ten hägra för en anfallande, där landterritoriellt djup 
saknas och där snabba avgörande kan nås, om han näm
ligen kan komma fram den vägen, vilket inte bör inträffa 
förrän flotta och flyg förintats eller genom stalsmakter
nas försummelser i fred blivit en quantitc negligeable. 

Denna lilla blick på Korea får vara nog. Årsberättel
sen kommer icke alt vidare sysselsätta sig med det där
städes pågående kriget ulan skall försöka skildra ett an
nat - oblodigare, dock även del med många offer. Års
b erättaren avser alltså »The ballic of the Pentagon», så
som den populära benämningen blivit på den strid, soJH 
1D49 fördes mellan försvarsgrenarna i USA; som påbör
jades i staber och departement, fortsaltes i personliga 
uttalanelen muntligen och skriftligen och slutligen fördes 
inför kongressens särskilda försvarsutskott under stor 
publicitet och därmed även inför all världens ögon; som 
trots utskottets i mars 1950 avgivna domslut sannolikt 
skulle ha fortsatt om icke Koreakriget kommit emellan, 
och man åter b efann sig i realiteternas hand1ingskl·ä \'an
de värld och tillsvidare fick lämna teoriema åsi do . 

Striclen fördes med såväl dolk som värja, ibland även 
med knölpåk. Skådespelct, som mestadels bjöd på hög 
dramatik, fick bloll nflgon enslaka gång karaktär av ope
ra buffa. Dl'amatis p e rsonac bar 2:a världskrigels mes t 
kända namn: strategers, taktikers, scgcrv innares n am n 
som ryktet fört till världens yttersta kap och skär: Mar
shall och King, E isenhower och ~imitz, Bradlcy och Hal
scy samt mera dagsaktuella namn på politiker och krigs
män, visserligen av mindre storleksordning än de nyss 
nämnda men ändock med tillräddig ljusstyrka för att 
vara observerade ulanför USA: Johnson, Denfeld, Collins, 
V andenberg m fl. 

När ridån gick ner och striden var över låg där många 
hjältar slagne: chefen för marinen (Cbicf of N a val Ope
rations), Denfcld, var avskedad eller, som han själv mc
ra pittoreskt uttryckte sig, hade »f& tt sparken»; samtliga 
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inblandade amiraler i tjänst utom en hade omplacerats, 
entledigats eller på egen begäran avgått; denne ende var 
en av de djupast engagerade: chefen för Stilla Hav:;flot
tan, amiral Hadford, som alltjämt utövar sitt befäl, nu i 
koreanska vallen. Målet för många täckande salvor, för
svarsminisler Jolmson höll sig trots svåra träffar flytan
de efter slaget men sjönk när Koreakriget uppenbarade 
ohållbarheten av hans politik. >>\Vir haben doch rccht 
gebabl» kunde vid underrättelsen därom en och annan 
amiral ha mumlat m ed utnyttjande av en tysk kollegas 
berömda signal, dock med lämpligt ombyte av personligt 
pronmncn. 

:Vfcningsskiljaktighelerna mellan försvarsgrenarna ha
de trä t t i dagen under de två år långa förberedelserna 
för 1917 års »National Secnrity Act>> och vid tolkningen 
och tillämpningen av denna under dc närmast följande 
~!ren, icke minst när det gällde all diskutera och förb e
reda ändringar till nämnda lag. Fn'lgor rörande budget
fördeln ingen och materialanskaffningen blev svåra tviste
ämnen, särskilt som fredsårens successivt minskande an
slag krävde ideliga reduktioner, indragningar och avrust
llingar. Frfm flottans sida bedömdes - med rätt eller 
orä tt - del hemliga och outtalade målet för »unification» 
vara icke vad namnet innebar, nämligen en samordning 
av stridskrafterna ulan en centralisering med ty åtföljan
de diktatur och likriktning; man ki:"inde starkt pressen 
från dc båda andra försvarsgrenarnas sida: från armen 
när del gällde marinkårens ställning och från det nyli
aen sJ· älvsländig·t vordna flv avarmet, när det aälldc ma-:::-, ~ ... .._ , '-.} 

rinflygets ställning eller uppgiftsfördelningen mellan 
flygvapnet och marinflyget särskilt ifråga om strategisk 
bombning. 

Under den förste försvarsministern (Sccrclary of D c
fcnce) Forrestals ämbetstid hölls det hela s::nnman , och 



584 

fastän Pcntagon var underminerat kom meningsskiljak
tigheterna aldrig till något våldsam.t utbrott. :Men liksom 
den av marina frågor intresserade Roosevelt förfångats 
av f d armekaptenen Truman så avlöstes nu våren 1940 
presidentens närmaste man i försvarsärenden, den som 
»seaminded» ansedde Forrestal, av Johnson, som var ut
präglat »airminded», och det blev denne mindre smidige 
man som själv kmn att avfyra minan. När han den 23 
april 1949 beslöt att stoppa byggandet av hangarfartygel 
»Unilcd States» vred han på tändströmmen till minan och 
denna detonerade med en förmodligen för Jolmson själv 
oanad häftighet. 

Byggandet av det ö5,000 ton stora, flushdäckade han
garfartyget hade tidigare livligt diskuterats; särskilt flyg
vapnet hade opponerat sig däremot, då man befarade atl 
flottan skulle komma att inkräkta på flygvapnets spe
ciella uppgift, den strategiska bombningen; hangarfarty
get skulle nämligen - bedömdes det - kunna slarta dc 
tyngsta atombo1nblastade flygp\lan. Flygvapnets repre
sentant i Joint Chiefs of Staff hade också reserverat sig 
mot beslutet att godkänna det av marinen framlagda ny
byggnadsförslaget. Ritningarna hade cn1.ellertid godkänts, 
medel beviljats och den 18 april hade kölen börjat sträc
kas; försvarsministerns beslut fem dagar senare var där
för ett djupt ingrepp i flottans verksamhet och planer. 
Man reagerade: häftigt inom flottan; givetvis främst mot 
beslutet i sak men också mot det säll på vilket beslutet 
meddelades: marinchefen delgavs detsamma genom att 
få en kopia av en för pressen avsedd konununike, och den 
övriga flatlan fick höra beslutet i radions dagsnyheter. 
Det var tyvärr inte sista gången mr Johnson visade 
brislande sinne för god ton och gott sätt. 

Pressdiskussionen blev livlig och kom snarl att glida 
in på USA:s strategiska förhållanden och försvarsplane
ringen samt försvarsgrenarnas uppgifler. Genom den aY 

försvarsministern i mars 19-!9 utfärdade »Consolidation 
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Act» fick militära upplysningar ej lämnas utan att dessa 
i förväg granskats; denna s k »munkorgsordcr» förhind
l·ade sjöofficerarna att öppet delta i pressdiskussionen 
men ett antal inlägg gjordes dock; särskilt uppmärksam
mades hangarfartygsveteranen Fleet Admiral Halseys tid
skriftsartikel i » US N cws and ·world Rep ort» den 20/ 5, 
där han kraftigt underströk hangarfartygens betydelse i 
morgondagens flotta, f aran av för långt driven »unifica
tion» (i fortsättningen som regel översatt med samord
ning) och faran av all tför stor tilltro till strategisk bomb
ning som den allena krigsavgörande metoden. 

Livlig uppmärksamhet väckte också en artikel i »Sa
lurday Evening Post» den 25/ 6, skriven av marinflygaren 
konteramiral Gallery, under rubriken »An admiral talks 
back to the airmen». Gallery påpekade, alt han kände 
ett inre behov av att tala rent ut, av att klarlägga sin 
mening i de för landets framtid avgörande strategiska 
frågorna, även om han därigenom skulle riskera sin kar
riär i flottan; sålunda mellan raderna påpekande mun
korgsorderns odemokraliska diktat. Artikeln vände sig 
- mångordig men ändock skarp - mot flygva1mcls atom
bombningsprincip, som var en falsk lära och gift för fol
ket: kriget, alltid långt och mödosamt, kunde aldrig bli 
en enkel och smärtfri affär; möjligen km1.de man vinna 
kriget genom strategisk bombning, men man ~kulle för
lora freden och prisge sina europeiska vänner. 

Att de amerikanska amiralerna starkt påverkats av 
Fuller synes sti't utom allt tvivel; flygarna å sin sida häm
tade tröst i Churchills bekanta yttrande att om icke USA 
hade haft atombomben så hade Europa varit kommunis
tiskt och London bombat. 

Diskussionen kom också att röra sig om användbar
heten av flygplanstyp en B 36, flygvapnets dcrnier cri. 
Från flottans håll hävdades att detta strategiska, atom
bombförande långdistansplan ingalunda var så oålkom
ligt och osårbart som allmänheten förleddes att tro; flo t-
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lans nya jaktflygplan »Banshee» kunde utan vidare fånga 
upp B 36 :an, vilket man var villig alt visa och bevisa 
genom praktiska p rov. J oint Chief s of Staff avrådde 
emellertid härifrån, och proven kom inte till stånd. 

Under denna i staber, departement och press förd a 
diskussion började ryktet gå att försvarsministern Jolm
son och flygministern Symington var ekonomiskt intres
serade av att just B 36:s leverantör fått denna flygvapnets 
stora beställning. Efter begäran om officiell utredning i 
ärendet beslöt kongressen den 8 juni, att en undersökning 
skulle göras genom dess försvarsutskott (The House Com
mittee on Arm.ed Services), och att därvid även de förhål
landen skulle utredas, som givit anledning till den bittra 
f örsvarsg rensstrid en. 

Undersökningen började den 9 augus ti. Den 5 okto
her kunde försvarsutskottets ordförande meddela, att in
tet fog fanns för dc mot ministrarna riktade beskyll
ningarna, samt att flygvapnet utvalt typen B 36 allenast 
av sakliga skäl. Ryktessmidaren hade trätt fram i da
gen; det var en f d sjöofficer, men han synes ha handlat 
på egen ingivelse och icke på uppdrag. Därmed var ut
skottets uppdrag emellertid icke slutfört; på dagordning
en stod ännu följande viktiga ärenden, som skulle utredas : 

1) Huruvida B 36 var lämplig för strategisk bomb
ning. 

2) Uppgiftsfördelningen mellan flygvapnet och flot
tans flyg. 

3) Det berättigade i att stoppa byggandet av hangar
fartyget »United Statcs». 

4) Huruvida flygvapne fäst så stor vikt vid strategisk 
bombning alt det menligt inverkat på det taktiska flyget 
och j aktfly get. 

5) Huruvida två försvarsgrenar kunde få bestämma 
över den tredjes vapenanskaffning. 
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6) Yerkningarna av strategisk bombning för att klar
lägga om de nuvarande riktlinjerna för strategin n1 m 
lämpligen borde följas i föreslagen uts träckning. 

Innan årsberättelsen fo rtsätter skildringen av för
svarsutskottets undersökningar (hearings) måste några 
viktiga händelse inordnas i sin kronologiska följd. 

Den 10 augusti undertecknade presidenten ett tillägg 
till » Unificalion Act», varigenom försvarsministerns makt 
Yäsentligen ökades genom att ban nu blev ensam före
dragande för presidenten; vidare tillsattes en ordförande 
i J o in t Chief s of Staff; d en förste ordföranden blev ge
neral Bradley och J C S kom sålunda därefter att vara 
sammansatt av två armcgeneraler, en flyggeneral och en 
amiral. 

I början av september dök så namnet Crommelin 
upp för försla gången i diskussionen men det skulle un
der de följande månaderna ofta förekomma i spalterna. 
Captain Crommelin - en av fem bröder, alla sjöoffice
rare - tFinstgjorde i Joint Chiefs of Staff och kunde så
lunda på nära håll följa striden och de deltagandes ma
növrer. öppet brytande mot gällande order trädde han 
nu fram och avslöjade sensationellt en - enligt hans ut
sago - i försvarsdepartementet befintlig plan på marin
flygels successiva snöpande och därefter snara uppgåen
de i flygvapnet. Crommclin, livligt försvarad av den 
stridbare Halsey, fick omedelbart byta tjänstgöringsplats, 
men han hade nått sitt mål: att purra ut flottans flygare. 

På Cromm.elins utlåtande följde en ny munkorgsor
der: alla för allmänheten avsedda uttalanden skulle in
sändas tjänstvägen; särskilt betydelsefullt var detta - sa
des det i ordern - då det gällde de nära förestående vitt
nesmålen inför försvarsutskottet. 

Den 4 oktober inträffade nästa sensation. Då publi
cerades under stora rubriker i tidningarna en officiell 
skrivelse - daterad 20/9 - från Chefen för First Task 
Fleet, viceamiral Bogan, till försvarsminister Jolmson med 
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bifogade yttranden från Bogans närmaste chef,. a mir a l 
Hadford, och marinchefen , amiral Denfeld, d v s flottans. 
båda i tjänst varande högsta befattningshavare. 

Bogan förklarade i sin skrivelse att han: helt och 
fullt delade de av Crommelin framförda åsikterna och 
framhöll den oro som man inom flottan hyste för lan
dets säkerhet om icke den av försvarsdepartementet ut
stakade politiken snarast radikalt ändrades; som följd 
av den allmänna osäkerheten, misstron och förvirringen 
var - ansåg han - andan inom flottan nu sämre än den 
någonsin hade varit sedan han 1916 blev officer. Han slu
tade med att uttala förhoppningen, att flottan vid för
svarsutsko ttets fortsatta undersökningar skulle bli i till
fälle att få redogöra för sin syn på nationens försvars
problem. 

Chefen för Stilla Havsflottan, amiral Radforcl, som 
den 22/ 9 vidarebefordrat skrivelsen tjänstevägen till ma
rinchefen med eget yttrande, framhöll Bogans skicklighet 
och erfarenhet, hans uppriktighet, idealitet och patrio
tism; vidare uttalade Radford att flertalet av Stilla I-Iavs
floltans officerare - rightly or wrongly - delade Crom
melins och Bogans åsikter, och att han vidarebefordrade 
skrivelsen just därför att han ansåg den representativ för 
den allmänna opinionen. 

Marinchefen Denfeld, som den 28/ 9 vidarebefordrat 
skrivelsen tiU försvarsministern, hade även avgivit elt 
yttrande vari han anslöt sig till vad Radford anfört; han 
citerade ett uttalande från amiral King, där den ameri
kanska försvarsorganisationen ställdes upp i belysning av 
andra världskrigets erfarenheter från Frankrike, Tysk
land, Storbritannien och Japan; av dessa framgick, att 
flottans välfärd var en förutsättning för nationens, och 
att varje för flottan skadlig åtgärd därför var skadlig för 
nationen. 

Tidningarna hade mottagit en avskrift av denna skri
velse med bifogade yttranden, icke genom försvarsdepar-
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lem en tets pressorganisation -- vilket knappast hade va
rit alt vänta - utan på ett högst sensationellt sätt: den 
3 oktober hade en okänd herre i en mörk pelargå ng över
lämnat elen till en pressagen t. Sensationen blev inte mind
re när Crommelin dagen därpå anmälde sig som d en 
okände. Han blev omedelbart suspenderad, men ~i n e 11 
gång hade han lyckats med sin avsikt. Efter att först 
ha purrat ut flottans flygare, väckte han nu allmänheten 
och kongressen, som fi ck klart för sig, att man stod in
för en kritisk situation; att flottans förtroende för för
svarsdepartementets objektivitet och dess förmåga alt le
da krigsmalden var i stadigt sjunkande liksom för övrigt 
förtroendet försvarsgrenarna emellan; alt »National Se
curily Act» måhända bara var ett papper utan täckning 
i verkligheten, särskilt vad samordningen beträffade; 
man beslöt också att grundligt utreda den trassliga här
van och att flottans officerare i första hand skulle höras 
av försvarsutskottet. 

Delta, som nyligen klarlagt förhållandena beträffan
de försvars- och flygministrarnas påslåelda sanu·öre m.ed 
leverantören av B 36, sammanträdde på nytt den 6 ok
tober, då marinn1.inister Matthe\'/S först hördes. Denne 
ville se oron inom flottan såsom emanerande från en re
bellisk klick marinflygare och förringade över huvud ta
get flottans bekymmer. Han föreslog, att förhören icke 
skulle ske offentligt, enär nationen härigenom Ymnde till
fogas skada, men detta förslag avvisades, och det bestäm
des aU var och en fritt och otvunget skulle få säga sin 
uppfattning utan att behöva rädas för repressalier. 

Fr o m påföljande dag den 7 oktober t o m den 21 
oktober pågick sedan praktiskt taget varje dag u tskottets 
hearings i offentlighetens klara dagsljus. 38 vittnen hör
des: politiker, officerare, tekniker och andra experter. 
Följande sammanställning upptager i tidsföljd de mera 
bemärkta vittnen, som hördes; den utgör vad amiraler 
och generaler beträffar en modern upplaga av elen ho
meriska skeppskatalogen. 
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Den 7/ 10 
11 / 10 

12/10 

13/10 

17/10 

18/10 
19/ 10 

20/10 

21/10 

Amiral Radford, chef för Stilla HavsflottalL 
Amiral Blandy, chef för Allanlfloltan. 
Konteramiral Ofstic, marinexpert i Almnie 
Encrgy Commission. 
Fleet Admiral I-Ialscy. 
Amiral Conolly, chef för sjöstridskrafterna 
östra Atlanten och Medelhavet. 
Fleet Admiral King. 
Amiral Kinkaid , chef för Eastcrn Sca Fron
liers. 
Amiral Dcnfeld, chef för marinen. 
Fleet Admiral Nimilz. 
Amiral Spruance. 
General Catcs, chef för marinkåren. 
General Vandegrifl, förutvarande marin
kårschef. 
Flygminister Symington. 
General Bradley, ordförande i Joint Chiefs 
of Staff. 
General Vanderberg, chef för flyg,·apne l. 
General of the Army Eisenhower. 
General Collins, chef för armen. 
Försvarsminister J olm son. 
General of the Army MarshalL 
f d President Hoover. 

All återberälta varje vittnesmål skulle bli utrymmes

krävande och därjämte medföra åtsk illiga upprepningar 

särskilt vad dc marina föredragandena beträffar, som, 

många till antalet, givetvis icke kunde variera temat p [l 

lika många sälL Det centrala, för dc marina synpunk

terna mest repr esen tativa och därför med spänning mol

sedda villnesmålet avgavs av marinchefen, amiral Dc n

fcld. Dc för andra tankegångar mest representativa ut

talandena gjordes av generalerna Bradley och \'anden
berg samt försvarsminisler Johnson. 
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Med dessa anföranden - särskilt Bradlcvs, som in
nefalladc skarpa ulfall mol flottan -- had~ debattens 
stormvågor nå tt sin högsta höjd. Dc följande talama 

E isenhower, arnH:~chcfcn Collins, Marshall och Hoover sv

nes ha velat dämpa vågrörelsen; deras anföranden IJrä~·-::-. 

las av måttfullhetens och utjämningens försonliga tonfall. 

Efter avslutade förhör den 21 oktober beslöt försvars

utskoilet att ajournera förhandlingarna till januari 1950 
för att Jcdamölcma skulle få tid att begrunda del avhör

da och la ställning till de svårbemästrade problemen. 

Mellanliden kom dock - trots de si>,la förhörsdagar

na - icke alt gå i försonlighelens tecken. Den 27 oktober 

avsattes am.iral Denfcld från sitt ämbete som marin chef 

av presidenten efter förslag därom från marinminister 

Nfatthews. Ehuru åtgärden politiskt torde ha varit ound

viklig, vidlogs den under synnerligen taktlösa former. 

Amiralen ha1· själv berättat därom i en intressant artikel

serie i »Collicr's Magazine» under rubriken »Heprisal, 

\Yhy I was fircd». Pressdiskussionen kom åter igång: 

sympatierna var i slorl sett på amiralens sida; man såg 

åtgärden som repressalie och många kommentatorer gjor

de jämförelser med Hitlers likviderande av obehagliga, 

icke ja-sägm·e och ansåg å tgärden strida mot demokra

tiskt styrclscskick. Den 2 november utsågs till Denfclds 

efterträdare dåvarande viceamiralen Sherman, chef för 

den s k »Sixth Task Force>> i Medelhavet; utnämningen 

godki:indes av senalen den 2~1 januari 1950. 
Under början av å ret 1950 städades det friskt i flol

lans högsta ledning i land och till sjöss; av clc i höslcns 

försvarsstrid inblandade behöll endast Radford - st'1som 

inledningsvis omnämndes - sitt innehavda befäl över 

Slilla Ilavsflollan; amiral Dcnfeld, som efter avsättaodet 

erbjudits en hög befä lspost - Commander-in-chief Eas

tcrn Allantic and Mcdilerranean - avböjde denna och 

hegärdc si tt avskefl från 1 mars; den av ideella motiv 

drivne men mindre omdömesgille Crommclin blev tillrät

lavisad - offi ciellt varnad - av marinchefen . 
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Den 1 mars förelåg även försvarsutskottets utredninrr 
b 

»A Heport of Inves tigation on Unification and Strategy». 

Happorten meddelade icke något domslut. Detta var 

knappast h eller väntat; de omdebatterade frågorna var 

så många, så komplicerade och av så stor räckvidd att 

någon patentlösning hell enkelt icke var möjlig; i flerta

let fall gällde vad utskottet uttalade om verkan av en 

strategisk bombning, nämligen att sanningen väl ligger 

någonstans mellan två ytterligheter, och att det tyvärr i1 r 

så, alt allenast ett krig och därpå följande fred kan be

visa vilken åsikt som var den riktigaste. Happnrten har 

varit föremål för en utförlig anmälan i Dansk Tidskrift 

for Söv:rscn, maj 1950 (Orlogskaptajn Zig lcr); nedan föl

jande resume bygger i väsentliga delar pft denna fram -
ställning. · 

Amiral Den f eld fick upprättelse. A vsä ttandel av ho

nom förklarades såsom en repressalieåtgärd för hans fria 

uttalanden inför utskottet; delta bedömdes vara en mot 

demokratiska principer stridande åtgärd, som. kunde få 

till konsekvens att för särskilda unelersökningar inkalla

dc vittnen hädanefter måhända icke skulle våga yttra sig 

fritt och ärligt av fruktan för senare eftcrräkninam .. vi-
"' ' 

dare hade åtgärden inneburit ett brott mot det till de in-

kallade vittnena givna löftet om säkerhet för efterföljd. 

\'ad elen strategiska diskussionen i princip beträffar, 

faltaclc utskottet ingen ståndpunkt till de framförda, mot

salta åsiktsriktningarna. Flottans åsikt hade - m.ycket 

förenklat och schematiskt uttryckt - varit att ett kria 
b 

icke kunde vinnas genom atombombning från slor höjd 

mot städer och andra befolkningscentra; a tt en dylik 

krigföring enelast skulle ödelägga fienden och omöjlig

göra en sund fred; alt bombarmador icke kunde försvara 

USA och dess framskjutna baser eller hålla fienden borta 

från Västeuropa eller bevara herravä)clet till sjöss; för allt 

detta behövdes i första hand taktiskt fl va sJ· ömakt och 
. "'' 

trupp. Mot denna åsikt hade från Bradlcys och flygvap-
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ncls sida anförts, att atombomben och det strategiska 

bombflyget i och för sig var fredsbevarande, att dc ut

gjorde USA :s enda motvikt mot Hysslands mångmilj on

hövelade härar, och att dc hindrade fiendens produktion 

och tvingade honom till defensiva åtgärder, därigenom 

försvagande hans offensivkraft Utskottets uttalande var 

salomoniskt: man påpekade betydelsen av att försvarsor

ganisationen rält måste kunna värdera dc olika försvars

grenarnas skilda syn, så alt dessa fick förtroende för led

ningen, och nationen kunde förlita sig p å att fatlade be

slut var resultanten av flera uppfattningar och icke blott 

en eller två försvarsgrenars syn, seelan den tre d j e bli vi t 

nedröstad. 
Vad själva luftmakten beträffade var alla överens om 

dess grundläggande betydelse. I fråga om s trategisk 

bombning hade emellertid flottan varit av den åsikten att 

denna främst borde ske i form av luftkrigföring mot val

da militära mål och icke sont massbombning av städer 

o dyl. Vidare hade flottan p åpekat att B 36:an icke var 

såsom antytts osårbar och ifrågasatt dess lämplighet. Flyg

vapnet och ordföranden i Joint Chiefs of Staff hade där

emot hävelat ytbombningens stora betydelse och B 36 :ans 

lämplighet för de uppgifter den var avsedd föt·. Utskottet 

ullalade sig icke direkt i själva sakfrågan utan påpekade 

endast att största avseende måste fästas vid den försvars

grens synpunkter, som. hade de största erfarenhelerna på 

området; härtill fogades den generella anmärkningen att 

man på samordningens aktuella stadimn - då försvars

grenarna visste så litet om varandra - knappast var be

tjänt av gemensamma uttalanden eller avgöranden i tek

niskt högt kvalificerade frågor rörande en försvarsgren , 

vilka denna ensam. var bäst ägnad att lösa inom ramen 

för tilldelade uppgifter; uttalandet hade synbarligen räck

vidd utöver frågan om strategisk bombning. Den strate

giska bombningens verkan hade också bedömts olika . 

Flottan hade med stöd av »The strategic bombing survey 
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mission's» undersökningar rörande andra världskrigets 
bombningar den uppfattningen, att en dylik krigföring 
icke var lönande. General Bradlev hade hävdat motsat
sen och påstått att bombningen av .Tyskland varit av stor 
betydelse, sparat många amerikaners liv, avkortat kriget 
och inbesparat pengar. Utskottet hänvisade i denna frå
ga till gjorda spccialutredningar, som emellertid var hem
ligstämplade och därför ej kunde citeras. Det var här, 
som förut nämnts, utskottet påpekade hurusom ett krig 
allenast kan ge det rätta svaret och icke enbart kriget utan 
även d en följande freden. Uskottet passade även här på 
tillfället att betona a t t det p å samordningens aktuella sta
dimn främst gällde aH se till att rimlig säkerhet skapades 
för varje högt specialiserad försvarsgren att göra sina syn
punkter gällande, och att dc ej undertrycktes av dc öv
riga i frågan icke sakkunniga försvarsgrenarna; möjlig
heter alt härutinnan förbättra rådande förhållanden an
sågs föreligga. 

Man hade nu kommit in på frågan om samordning, 
»unificalion», det i debatterna oftast förekommande or
det, den samordning som flottan påstod icke i praktiken 
tillämpades enligt lagens anda och som Bradlev förklara
dc att flotlan aldrig innerst inne erkänt uta;1. från b e
gynnelsen saboterat. Utskottet sade sig ha ko mm i t till 
den uppfattningen att samordningen vanligen bedömdes 
känslomässigt, och att den ständigt förefintUga misstron 
mellan försvarsgrenarna, rivaliteten d em emellan och 
den skiljakUga uppfattningen om ett krigs rätta förande 
därvidlag spelade en betydande roll. Samordningen ha-
de ännu ej trampat ut barnskorna; det enda som kunde 
få den att växa harmoniskt var en förnuftia administra-

'"' tion och ett försiktigt tillvägagångssä tt, medan förhasta-
dc avgöranden var av ond.o; vidare borde samordningen 
kunna underlättas genom fördjupade kunskaper (bristan
de kunskap föder misstro), genom gemensamma skolor, 
krigsspel, övningar, anstalter o s v. Samordningen borde 
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vara icke så mycket en fakticitet som fastmera en omdö
messak. 

I frågan om Joint Chiefs of Staffs sammansättning 
hade flottan klagat på för liten representation och bristan
de förståelse för flottan, varigenom marina ärenden icke 
blev vederbörligen sakkunnigt behandlade; från Bradleys 
sida förnekades flottans anklagelser. Utskottet kom här 
m ed två preciserade förslag : dels att J C S skulle utökas 
m ed en medlem, nämligen marinkårchefen och dels att 
låta ordförandeposten skifta nmt mellan ledamöterna d
ter vartannantårssystem. 

Slopandet av hangarfartygshygget hade, såsom inled
ningsvis påpekades, varit den åtgärd, som kom minan 
under Pentagan att springa. Utskottet fann , att det icke 
var själva åtgärden i och för sig som mest hade skadat 
förhållandet mellan försvarsgrenarna utan det sätt på vil
ket försvarsministern hade handlagt denna ömtåliga frä
ga. Behövligheten av det stora hangarfartyget hade be
dömts olika av flottan och de andra två försvarsgrena nu; 

utskottet ifrågasatte om ordföranden i Joint Chiefs of 
Staff samt flygvapenschefen hade tillräcklig teknisk sak
kunskap för alt bestämma vilka vapen flottan borde ha 
för att upprätthålla herraväldet till sjöss. 

Slutligcn uttalade sig utskottet även i budgetfrågorna, 
där det rekommenderades att beviljande myndigheter del
tog vid utarbetandet av försvarsgrenarnas petitor, så att 
bättre kännedom vanns beträffande de olika anslags
äskandenas motivering och bakgrund. 

Dänned var den stora försvarsstriden slut. Redan 
några månader senare stod krigsmakten enig inför krigs
uppgifter mot en yttre fiende, och det gällde att åter bör
ja bygga upp vad som hunnit raseras under nilgl·a freds
år, då CSA icke fatta t sin nya maktställning och vad den 
förpliktigade. 
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Den i tal och skrift förda fejden hade onekligen ren

sat luften; de över strategiska problem tänkande - vare 

sig de såg framtiden med oro eller ej - hade öppet och 

fritt inför nationen fått uttala sina tankar i dessa väsent

liga, för varje medborgare livsviktiga ting. På sina håll 

hade en så öppen undersökning setts med ogillande, men 

å tgärden var onekligen sund och gav icke plats för skmn

raskmanövrer. En av debattens flitigaste och bäst infor

merade kommentatorer, Hanson \V. Baldwin, gav följan

dc bild av läget: 
»Anmärkningar har riklats mot undersökningen, men 

dessa härstammar i huvudsak från sådana som önskade 

att den ej skulle äga rum. 

Rättmätigheten av undersökningen har ifrågasatts av 

två skäl - man blev tvungen att offentligt tvätta sin smut

siga byk, och en potentiell fiende fick upplysningar av 

värde. Ukaså har integriteten och lojaliteten hos flot

tans män satts i fråga. De framhöllos som revolterande 

Jnot landets lag och mot kriksmaktens civila ledning. 

Alla dessa beskyllningar är enligt författarens åsikt 

utan grund i verkligheten . 

Det är naturligtvis alltid otrevligt att tvätta sin snmt

siga byk offentligt om det i stället kan ske privat. Men 

när omständigheterna och läget gör det senare omöjligt, 

så har det alltid varit demokratins styrka att aldrig tveka 

att lägga fram_ otrevligheterna - ute i fria luften och i 

solen. 
Vi må väl fråga oss, och måste då gå långt tillhaka 

i tiden, orsakerna till alt situationen kommit därhän, men 

när den nu var för handen måste motverkande mått och 

steg vidtagas. Det är just vad utskottet gjort. Den som. 

inte tyclcer om lukten har för ömtålig näsa för att passa 

i en demokrati. 
Grundlösa äro od:.så de anklagelser, som vissa mot 

flottan vittnande personer kommit med. Dessa anklagel

ser gick ut på att undersökningen i och för sig och vad 
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som föregåtl den och vad som sannolikt skulle f-T _ o 

l · l f f... F·- l S 0 Ja pa 
l en utgjorc c en ara ·or ' orcl: a Laternas säkerheL Delta 

ö. r rent nonsens. Inga tekmska och opera liva de t a l · er 

eller militära synpunkter, som ej diskuterats tidi g~~rc 
offentligt, ha avslöjats vid viUnes1nålen. 

Det han hända, att fiollan hade fel. Det kan också 

l•ända, att flottan få r dela alla minoriteters öde att få 

se sina synpunkter icke bli b eaktade. Men flottans män 

får inte straffas, ej heller får deras integritet och lojalitet 

d ras i tvivelsmål blott därför att dc utnyttjat varje ame

rikansk medborgares rättighet - rätten att säga vad dc 

trodde och tänkte.» Så lå ngt Baldwin. 

Om ett positivt resultat av utredningen sålunda var, 

a.lt luften rensades i Pentagan och att allm.änna opinionen 

fick ta del av landels strategiska problem kan man fråga 

i vad mån utredningen torde komm;;t att påverka utfor

mandet av USA :s strategi och vapengrenarnas samman

sättning och uppgifter. Om Koreakriget ej konunit emel

lan så hade väl de gjorde undersökningarna konnnt att 

bilda grundvalen för fortsatta teoretiska diskussioner un

der hänsynstagande till kontinuerliga förändringar i den 

politiska utvecklingen, vapentekniken och det ekonom.iska 

underlaget men alltjämt med argument hämtade från det 

anrlra världskrigels erfarenheter. Koreakrige t innebär 

emellertid clt avbrott i diskussionen icke blott genom att 

vapnen nu talar och genom att den fortlöpande nedrust

ningen ersatts av en upprustning, utan även genom att 

nya erfarenheter och praktiska rön göras. Redan det för

hållandet alt ett så geografiskt begränsat krig sOITl det i 

Korea kunde uppstå och under lång tid har förts utan 

a lt övergå i ett storkrig är en erfarenhet. D et är faktiskt 

frapperande att vid genomläsning av försvarsstridens do

kom cnt se hur man allmänt, men i främst a nmnnet hos 

arm ens och flygvapnets representanter, var behärskad av 
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tanken på ett storkrig - en giganternas kamp mellan 

USA och Sovjetunionen. Delta kan till någon del förida

ra de dimmiga begreppen om floltans roll, ty självfallet 

måste denna bli större när kampen gäller geografiskt be

gränsade mål: öar, halvöar o dyl på den eurasiska kon

tinenten. 
Utgångsläget för försvarsdiskussionen kan sålunda i 

fortsättningen komma att bli elt helt annat, och nya ar

gument föreligga när diskussionen åter tas upp. Att den 

måste göra detta är alldeles klart; intet demokratiskt 

styrt land kan för krigsmaktens behov ställa så väldiga 

belopp till förfogande, att alla försvarsgrenar tillfreds

ställas; avvägningsproblem kommer alllid alt vara ak

tuella. 
De direkta resultaten av försvarsstriden blir därför 

kanske inte så stora som · man medan den pågick hade 

anledning förmoda. En sak torde em.ellertid icke kunna 

undgå att göra sitt inflytande gällande nämligen försvars

utskottets i olika sammanhang påtagligt återkon:nnande 

rekommendation att när det gäller samordning (unifica

tion) skynda långsamt. Och det är väl här som vi fö1 · 

vår del i Sverige har mest att lära av försvarsstriden, ty 

de diskuterade problemen i övrigt var av sådan art -

strategisk bombning, hangarfartyg, kombinerade opera-· 

tioner o dyl - att de saknar motsvarighet hos oss. 

Tendenser har icke saknats heller hos oss att samord

na enligt ett långt drivet centralisationssystem, all se 

problemen efter orderlin j er, att underordna i st f sam

ordna . Vid diskussioner och krigsspel visas ofta från en 

vapengrens sida en bristande kännedom om en annan va

pengrens verksamhet, taktik, materiel och möjligheter, 

men ändå höjas icke sällan röster som, obesvärade av 

sakkunskap, tvärsäkert yltra sig i dessa angelägna ting; 

detta icke blott i en trängre militär krets såson1 vid nämn

da diskussioner och spel utan inför utredningar och all

mänhet. Detta befrämjar icke förståelse mellan försvars-
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grenarna och samordning aY desamma. General Eisen

hower, som förmodligen vel mer om samordningens prak

tik än någon annan, yllrade inför försvarsutskottet föl 

jande: »There is such a t!1ing as secking too much uni

fication too fast - and moreover, there are real possibi

lilies for extremely scrious ciamage to the efficiency of 

the Nation's dcfensc in altempling too early in unifica

tion to reach joint decisions in mallers on which only onc 

of the highly professionalized services can be expec led 

to have sound judgement». 

Årsberälta ren får sålunda sluta sin skildring av den 

billra försvarsstriden i USA med alt uttala förhoppningen 

att vi målle följa del många gånger givna rådet alt i 

samordningsfrågor skynda långsamt, så att en konstlad 

samordning icke pålYingas oss, men att en sund samord

ning växer fram inifrån. 



MOTORBÅT FÖR PANSARSKEPP. 
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