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l. Medd elade ord fö r anden att hederslC(lamo lcn Yougt 
och korrespon derande ledamoten Hecl<:.sch cr avgå tt med 
döden saml lys te f rid över deras minn e. 

2. Valdes ti ll fö r edragande i velensk apsgre nen förbind el
seväsende för 1953 ledanwten P. G. Lindgren med ledamo
ten Nors tröm som suppleant. 

3. Föredrog ledamoten Norlander sin årsberällclsc i Ye
tenskapsgrenen torpedväsencle. 

Till föredrage l voro Marindistriktets officerare inbjudna. 

Ti.dskri[l SiDväscndct. 
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Utdrag ur årsberättelse 

vapen 1952 

artilleri och hand ~ 

Av överstelöjtnant HENRJi';: LAN GE. 

Dc senaste ~1 rcns årbcrällclser i artilleri n<.:h hanclvap.cn 
ha behandlat ballistiska räknemaskiner oL"h metoder fm 
ballistiska beräkningar, ma terielöversiklcr. o~ll k_valitctskon
troll av krigsmateriel ävensom vissa rikllill.JCr for del ba l-
listiska forskningsarbeteL . . . 

Om man undanlur dc uppgifter, som vant synhga 1 pres-
sen angående i USA Ycrkställda ~kjntföJ.·sök msd en cltnm 
arlillcripjäs, ha de senaste åren 1cke brmgat nagot \'asen l
ligt nytt i ciagen ifråga om arlillcrimatcrielcn. . . . 

Belr~iffandc atomkanonen ha dc sparsamma uppgtflc l, 
som Yarit tillgängliga Yclat ange piäscn s:"1som en J,

1
:onvcll

tioncll kanon med 28 L"lll kaliber. För 11 ~1gra {n· ser an \'c\l' 
nog den allmänna uppfattningen bland artill~rist~r, a.l al~lll l
vapnet icke var moget för anv~indni ng i ~.rtlllcnp~·o.J2klde r. 
Denna uppfattning fann stöd i de uppgifter an~acndc er
forderliga din'!ensioner för en at~Jmhom~, s~nn 0a '>~)~:o ak 
tuella. Men den tekniska utveL"kllngen gar fram a t. } ra n n l l 
ha varit ett ulcslut::tndc slralcgiskl vapen har alomvapu e l 
under den senaste tiden även blivit ett taktiskt sådant. Upp 
gifter från USA ha även .kunnal.hcrät~a om mode~·na .:l.lom
homber av väsentligt mnHlrc dmJensJonc.r n<.:h v1kt an <k 
ursprungliga. Det synes sålunda numera. m~~lun~la. osa.J~no 
Likl , all atomvapnet skulle kunna utnyll]as Jamval 1 artJlle-
riproj eld i ler. 

Förevarande årsberättelse avser a lt komplettera dc fö.r c
oåendc dels med vissa synpunkter på eldkraften hos olJI;. ~J 
~rtillerikalibrar, dels lämna en rerlogörclse för vissa J?L:alz
Liska truppförsök 1ne cl nya skjulmetoder och ny anmnJilll Jon . 

I. Synpunkter på eldkraften hos olika artillerikali'brar. 

Frågan om vilken kaliber och vilka egen.sk aper i övrigt l.ws 
en artilleripjäs, som äro atl anse som optnn ala mol cll v1ss l 
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må l ~i r n1llid ak tuell så \'äl hos taktikern som hos teknikern 
och ekonomen. 

Gcn erclll gäller härvid, atl man icke skall sät ta in större 
kraft, än Yad som k räves för att med "~1kerhel nå del upp
satta målet d v s att försätta fienden nr stridbart skick. · 

Vid b ck~1mpning av lru pp är sålunda strävan, alt skada 
så många enskilda ind i\'icler i truppen, att å terstoden ay 
s tyrkan blir oförmögen att fortsätta striden och genomföra 
sin stridsavsikt. Denna Yerkan kan i regel uttryckas i en 
viss j{ förluster, som i:ir avhängig av slyrkcförbållandena 
mell an dc stridande, dispositionen av deras styrkor, till
gängli gt skyeld och dc stridande styrkornas stridsmoralm m. 

När det gbillcr fartygsbekämpning tillkommer möjlighe
ten att sälta själva fartygel eller dess stridsmedel ur strid
bart skick, i yttersta fall all sänka fartyget. 

I del förra fallet är problemet ur artillerislisk synpunkt 
att bland den fientliga truppen på lämpligaste säll fördela 
ett antal skarpa skrot, vilket kan ske genom ell stöne an
ta l lätt a projektiler eller ett mindre anlal lunga projektileL 
Med en viss approximation och inom vissa gränser kan man 
::tlltså nå samma verkan med samma viktsmängd ammuni
tion , antingen denna levereras i form av lätta eller tunga 
proj ek ti ler. 

I det senare fallet ti llkommer i regel kravet på en viss 
ansl agsenergi och h tll lfasthcl hos projektilen för att genom
slå skyddet på fartyget. 

För att bestämma en optimal kaliber erfordras ett m~ltt E 
på effektivilelen av en Yiss pjäslyp. Den kaliber, som ger 
de t slörsta v~irdct p~l E, ~ir den optimala kalibenJ. För att 
det skall vara miijligt alt entydigt bestämma den optimala 
kalibern, måste E vara en funktion av enbart kalibern C. 

Matematiskt sett skulle (1,'1 effektmåttet E vara en funk
tion av alla de parametrar, som inverka på vapnets effek
tivitet odl dessa i sin tur Yara funktioner av C. 

Blan d alla dc faktorer, smn inYerka på effektmåttet åter
finnas emellertid ~'tHiana som utbildningsslåndpunkt, kost
nader och stridsmoral, som svårligen kunna inordnas i cll 
~natematiskt svstem oL"ll följaktligen L\ las i betraktande 
l annal sa1nnwn11ang. 

I allmänhet i.iro stridsmomenten mvckel korta , då det 
gäll er s.i öm~HsbcUimpning. Ett modernt- stridsfartyg har hög 
fart od1 kan följaktligen snabbt dra sig ur en strid mol 
artill eri i land, d~ircst detta artil leris eld är besvärande. 
Vid lnnds tigningsoperationer äro dc <iellagandc fartygen'> 
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farl i r egel icke s~irdeles hög, men antalet mål, som skola 

nedkämpas stort . .:\ven i en s ~ldan strid är liden alltså av 

a v görande be lydelse f ö r st ridens lyckliga genomföra n de. 

Om man i anslutning till ovanslående så sont värdemätarp 

mellan olika kalibrar antar en med liden varierande funk 

l i on övee reslerande stridsvärde R (t) hos målet, kan denn a 

funktion hett;~ddas som en produkt av sannolikheten för n 

träffar P (n) och den betingade fördelningen av reslerande 

st ridsYärde hos m å le l efter n träffar H (n). 

H (l) kan då leeknas sålunda 

H (l) = > P (n) · H (n) 

Om träffsannolikheten antas oberoende av antalet redan 

erhållna träffar, är P (n) binomialt fördelad. 

Faktorn H (n) är svårare alt bestämma. 

Den borde grundas på krigserfarenheterna. Några stati s

tiska uppgifter från det senaste världskriget i förevarande 

hänseende ha emellertid ännu icke slått att få. Man är dä r

för hänvisad till äldre stalistik och i övrigt till en bedöm

ning. Det synes härvid lämpligt, att betrakta R (n) såsom 

en exponentialfunktion 

R (n) = qn, 

där H (n) = resterande stridsvärde efter n träffar och 

q = en konstant, beroende av kaliher och måltyp. 

Innan konstanten q kan bestämmas måste begreppet »u r 

stridbart skick» definieras. Om man antar, att varje erhå ll en 

träff i ett mål reducerar dess siridsvärde med en viss d el, 

som är beroende på träffens Hige i målet och verkan av d en 

enskilda träffen, så har efler ett v isst an tal träffar strids

värdet hos målet nedgålltill p 'l (l ex 10 %). storleken 

av p svarande mol antalet n 0 träffar spelar ej någon rn 

görande roll vid jämförel se mellan olika kalibrar, särski lt 

om nu är tillräckligt stort (n
0 

:%> 10). Lösningen av q bl ir da 

ll 
q o = p 
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Om n?.~!l vidare. inför bel~~~ningar~Ja för eldhastighe l = h 

skot t/pJas och 111111 samt traffsannohkhet = T , är 

1

,- 1 l J n h t - n 

P(n) = _ 
1

11 
T (1-T) , och 

r es terande stridsvärd e efter liden t blir 

h t 

n (l) = > n (n) p (n) = 
u= O 

lr t 

=> <Jll 
11 = 0 

[ 
11 l J 

n l1 t -- n 
T ( 1-T) -

r n 

= (l - T -T- <t T) Jr t = 

[l ' ( ht 
= - r] 1 - <I)/ 

M~d kännedom om T, q och h kan man ur delta ullrYck 

bestamn.~a den .tid f.ör verkningseld t som är erforde rlig -för 

att nedsat t.a stndsyardet hos målet till en viss bestämd stor-

het, l an~~J]~gen utlrydd i .?i' av det ursprungliga. -

J?e_n ~,~hber, som. medfor det minsia värdet på t, måste 

anses _' ma den. op tm!ala mol det ifdtgaYarande mttlet p å 

de t aktuella sk] ulavs-ta n del. 

II. Nya skjutmetoder för bekämpning av landmål och sjömål 

med kustartilleribatterier. 

1 Erfarenh e lerna från andra världskrigel ha accentuerat 

)~ty(!e~~en av ~~.t koustarlill cribaltericr kunna avge verksa 111 

~l~ sav~~ mot S]o:nai. som mol larHlmål. Ett snabbt skifte aY 

p·c ~m ft~m ett I~1al t11l ett .anna~ at· av vasentlig betydelse. 

. 
0 ~. att ],unna losa elduppglfter 1nom olika delar av ett vid-

f~trackt eldområde krävs ett stort antal cldlcdnii1oso 1·oa 11 
,· 

Ol'] .. t . "' ' ,-,< 

11 
n " av ma sta twn e.1~. och .. el ~11 ed n ingspa lruller m~d 1;erso-

t l ', l, mnpetenl .a t t S.Jalvstan<ltgt leda del skjulande förban

~ e:~ .. eld lll<?l olika slag av mål, som uppträda inom skilda 

euangpart1er och vattenområden. Tillgången p tt högt kva-
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lifice rad personal för all tillgodose delta behov ~ir c me1l cr 
tid begränsad. All h~irför avse officerare och undcroffi n ·
rarc uteslutande av slampersonal ä r icke möjligt med d en 
slamkader, som kuslarlilleriel för närvarande disponcr:u· 
över. Man Jllåsle i stor utsträckning bygga organ isationen 
på reservpersona l och viirnplildig personal. Det ligger da 
vikl uppå, alt använda skju lmetoder och skjulregler g~ras 
så enkla och lättfattliga men samt idigt effektiva oclt LHh

besparande som möjligt. 
Tidigare använda skjulmetoder för lwk~impning av m al 

p å land krävde vissa beriikningar av eldledare n i samban d 
med eldregleringen. Eldregleringen grund ar sig på obsen a
tioner av eldens liigc i förhflllande till mål et. D essa olJ 
servalioner hänföra sig till observationslinjcn, d v s en lin je 
mellan observatörens öga och målels milt: saml en mol den 
na linje v inkelräl linje, likaledes genom m~llel s milt. D e 
sålu nda gjorda observalionema kunna emellert id direkt a n
viindas för korrektion av eldens läge endast under föru t
sättning a ll observatörens plats sammanfa11cr med batte
ricls. dm sö icke är fa11el - vilket är regel vid skjutnin g 
mol landmö l - mås le en omvandling ske av observatione r
na gällande längs och tvärs observationslinjen till ~tll gäl ln 
längs och tvärs skjutriktningen. Denna omvandling verk
ställes m ed hjälp aY vissa s k observa lionsfaktorer, vilkas 
Yärden heslämmas av förhållandet mellan skjutavståndet 
och observ ntionsavsltuJ det samt vinkeln m ellan skjutrik t
ningen och obscrvalionslinjen. Dc med omvandlingen fö r 
-knippade räkneoperationerna skulle vid dc tidigare använd a 
sl.;:iulllletodcrna ske i huvudet oclt så snabbt som möjlig t. 
D~ visade sig of ta bereda eldledaren huvudbr~', särskilt 0111 
han var orutinerad. Felräkning och långsamhet medförde 
·Ösäker eldreglering och långa inskjutningslidcr. 

Tillkomslen av den s k cldledningsskivan, ctl instrumen t. 
som är enkell till sin konstruktion oeb som dessutom visal 
sig vara praktisk t och lätthanterligt, har öppnat möjligheter 
till förenkling av skjulmelodcma och i s tort sett befriat el d
ledaren f rå n del bcsvi.irliga räknearbetet. Med hjälp aY 
denn a eskiva kan eldledaren snabbt och beh~tndigt omvan d
la sina i förh ~dlande till obscnalionslinjen tagna obsen'a
Lioner till all gälla skjutrikningcn ulan att ulfö•:a ll ~l!:(O ll 
annan räl.::neoperation än all förvand la sin sidobscrvati o1 1 

från streck till meter. 
Principen för clclleclningsskivan är ingalmHla ny. Den f ii

rekommcr l ex hos vindta\'lor, flygohscrYalionstavlor oc l1 
vissa skjulbmd, men sätte t för utnyttjandet inn ehär en nyll e t. 
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Sk.i utn.~clo~l ~r och ~ skjutregler kunna nu göras betydligt 
enkla re an lHilgare. b ldl edaren anger helt enkelt eldens läge 
i förh ål la nde till observationslinjen och en nwt dcnsamn;a. 
vinkelräl li n .i c genom må l c t såsom vänster ellet· höger resp 
hitom ell er borlom m ålet. Hans slräYan skall härvid vara 
a lt a nge e t l. sf1 rikli gt mått p å observationens storlek som möj
ligt. Sedan observa tion en tagits, prickas densamma i lämJ)
Iig skala in på eskivan i förhållande till observationslinjcn. 
Däreft er v rid es cskivan så alt index pekar på skjutriktningen 
och erforderl ig korrektion gällande denna kan avläsas vå 
eski van. Obsenalioncr och korrektioner anges på cskivan i 
m e ler. 

Om eld ledaren id:c sk ull e känna till skjutriktningen, kan 
omvamllingen av eldledarens observationer till för skjutrikt
ningen gällande koncklioncr ske vid batteriets sammanställ
ningsplals. Eldledaren måste emellertid härvid till splatsen 
ange sin observationsriktning. Sistnämnda förfaringssätt får 
sin a lld eles särskilda betydelse, då det möjliggör för en eld
ledare all leda elden med elt batteri, utan att han själv äger 
kännedom om var de lta batteri är grupperat. 

Om man sålunda har ett antal svåra eller medelsvåra bat
terier, vilka kunna samverka inom ett visst omrtule, kan 
följ aktligen en cldledningspalrull, som från en observations
plats behä rskar ett visst terrängavsnitt, leda elden mot mål, 
som uppträda inom delta lerrängparli, oberoende av vilket 
balleri, som insättes för bcskjutningsuppgiftcn. Eldledaren 
!wr ocks[t möjlighel alt leda elden från samtliga batterier 
Inom del ifrågavarande området ävensom från fartygsar
till cri, vilket medger kraftsamling, då sådan ä r erforderlig. 
Ett sådant eldsystem medger maximmn av kraftinsats med 
ett minimum av cldlcdningsorgan. 

Scclan ovan angivna skjulmetod prövats mol landmål och 
befunnits ö.ndamillsenlig, uppstod lanken att jåmväl utnyttja 
densamma mol sjömå l, då elden skulle ledas från mätsla
ti~n ulanför b])lalsen. Skillnadcn mellan skjutning mot sjö
ma_! och skjutning mot landmå l är alt skjulrikning, obscr
vatiOn sriklning, skjulavstånd och observationsavslttnd samt 
de av dem beroe nde observationsfaktorerna ständigt variera , 
tmdcr del att dc vid skjutning mot fast mål på Jaed ~1ro kons
tanta v id beLimpning av ett och samma mål. För den ovan 
a_ngivna omvandlingc~ n av obsen·ationer gällande observa
ltonslinjcn till att gi.illa skjutriktningen kan eskivan i dess 
llrs11rungliga ulformning icke utan vidare användas. Svi\rig-
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heterna att hålla reda på aktuella skjulriktningar och obser . 

vationsriktningar äro i praktiken alltför stora. Det gällde dn 

att få fram en eskiva, med vilken nämnda variabla storheter 

ständigt kunde hållas aktuella. 
I anslutning härtill uppställdes följande krav på den fi i1· 

sjönullsskjutning avsedda eskivan. Den skall städse an gl· 

aktuell skjutriktning och aktuell observationsriktning (= 

aktuell mätbäring), omvandla eldledarens sidvär tsobser

vationer i streck till meter med utnyttjande av obser

vationsavståndet (= mätavslåndet), materialisera eld le

darens observation på eskivan, omvandla densamma till 

att gälla korrektion i meter längs och tvärs skjulriktningen 

samt slutligen om.vandla sidkorrektionen fr tm meter till 

streck med utnyttjande av skju lavståndel (uppsättningen ) . 

Den på en sålunda konstruerad eskiva grundade skj u l

metoden, som är användbar såväl vid radar mätning som 

vid optisk målning har prövats oc.:h befunnits ändamålsenl ig. 

Den synes fylla alla rimliga krav på snabbhet och cnkelhc l. 

Ett annat instrument, som väsentligt bidragit till förcn l, 

Jing oc.:h effektivisering av kustartilleri e ls skjulmetoder ii r 

eldledningsradarn. Den exakthet, med vilken cradan1. k a n 

bestämma såväl mätelementen som nedslagslägcnn, medfill" 

jämväl att skjulelementbestämningen blir noggrannare oclt 

enklare att utföra v id cldledningsinstrumenlen. 

Metoden medger en mycket kort inskjutningslid och 

elden kan avges närmast som eldöverfall , varigenom över

raskningsnwmenlct med alla dess taktiska fördelar kan u t

nyttjas. 
Rad::trns effektivilet och bclYdelse framlr~icla alldeles s ~i r

skilt under mörker oc.:h då lig . sikt, vilka efter radarns ti ll

komst icke längre medföra n ågon begränsning DV arllleric ts 

utnyttjande. 
En av stötestenarna för en mindre rutinerad eldledare Jwr 

alltid varit svårigheten alt h å ll a is~"ir olika skjulmeloder. 

Genom att metoderna nu kunnat göras ytlcrligl enkla och 

i princip överensstämmande såväl vi.d bekämpning av lan d

m ål som av sjömål synes en viss garanti ha sknpals för a ll 

kustarlillcriel i krigstid skall kunna mobilisera c tl erforde r

ligt antal kunniga eldledare för att lösa alla d c uppgifter, 

inför vilka vapnets artilleriförhand kunna komma all ställ a s. 

Även ifrå ga om skjutning mol sjömå l med lätl artill e r i 

har en förenklad skjutmetod kunnat framställas. Denna m c

lod bygger p å ett centralsikte från vilket skjutelement och 

korrektioner genom följvisarsyst em överföras till pjäscm ·L 

7:1 

Cei~.tra.lsiktet .. m~d~?r en icke oväsentlig lidsvinst genom 

att d<?dllder for mforande av korrektioner, eldsignt~lerinu 
m m 1 huntdsak bortfalla. L b 

III. Zonrör. 

. Y i~! lJ:k.:imt~ni~:g av .leva1_~dc och oskyddad trupp med ar

illl_eu. et balle~. vasentlJgt slon·e verkan med användande av 

Juftbnsadoeld an med nedslagseld. I regel räknar man med 

dt~b!) e.lt sa stor verkan av Juftbrisadeld som av nedslagseld. 

. fHllg.are har man för att erhålla brisad i luften varitL hän

visad _llll s~uds el ler någon fonn av tidrör. 

A~~vandnmgen tw studsbrisad kräver emellertid viss bc

s l~ affen h~t ho~ mar~~cn inom mtdområdel s<cunl att nedslaus

v.~n.ke.In. 1cke ov.erslJger .vissa ~'ä rden. Detta slag av eld k~w 

fo!J,~k~!.J?cn UHtast anvand~1s 1 begränsad omfattning. 

~_1<1 1 O l en ,.<~ro ursprungligen krulsalsrör, i vilka en krut

slrang. av vanabe~ lä~1gcl och med jämn förbriinningshaslig

h.et bnngadC..JH"OJ eklilen till krevad efter en viss, inställd 

tnl. Krutsatsroren ha sedan ersatts med urverksrör med mvc-

ket god precision. · 

-~uflb·~'~sadelden kräv<;:r föt· alt ge god verkan en ]ä 1nplig 

~)~l~adhoJd. Denna beslammes av ländröret o<.:h hänför sia 

l~rag~~ om ~lrverk.~rör lill en mätning av liden från avi"\-~ 

n.ngsogonbl1ckct. Aven med god til!Ycrkningsslandard mt1s.lc 

v:ssa. lol.eranscr i lidmätningens precision tillåtas. Dessa ge 

s1g tlllkanna så.son.l en viss spridning i brisademas höjdlli

ge~~· D?_~ma spndmng ökar med längre skjullid. Crverksrör 

k~·ava . . fordenskull korta skjultider och lämpa sig därfö 1· bi.1st 

'~J.d PJa~et· _med l1öq utgångshastighel på korta ~kjulavsltliHl. 

1_~1~ sp::ICln.mgen medverkar även bristande noggrannhel vid 

ro;·;~1stal~nmgen (temperingen). · ' 

ollll sk _tl ln~l<l från lidrören arbetar zonröret m ed a \"s l<'bdcl 

~~:an. ]~r?.Jc_khlen till _mtllel eller markylan som ingångsv~irdc 
for Jn.J!Je~·mgen, vangenom rörels funktion gjorts ob~roendc 

av skJultHleJ:. Då den .erforde rliga avsl:l.ndsmillningen dess

uton~ ~ker pa elcklromsk väg, ern ås en ulomordct~lliut stor 

precJSIOJL "' 

~l~lregleringen vid luftbrisadeld har alllid erbjudit stora 

svay1gheler för en eldledare, särskilt om han varit mindre 

;~t~tmera~J· Utö~ e~ cldr~g~ring. ~ sida o~h I.ängd l illkommer 

~.avel pa att ctna_ctlnk!Jgl hojdlagc pa bnsadernG. Du sisl-

namJ~d a eldreglenng dessutom kan ske på två säll, nämli

gen J banan genom all ändra på rörinställningen (lempc-
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t·in ge n) samt m ed La na n genom all höj a ell e r s~inka de n na . 
h a L~ lu ftb ri sadeld en ofta i praktiken icke fåll den ve rk a n. 
som koretiska beräkningar givit a nledning förm oda . 

Med zonrörets lillk oms l syn es en ny e pok ifråga om luf t
JJrisadeldens an v~t!Hlnin g o(:h utnyttjand e ha inträtt. Zo n
röret kräver inge n särskild eldregle ring fö r al t erhå lla rä tt 
bri sadhöjd. Bri~adcwståndel är v id fabrikati?nen in sotällt oc.h 
eldledaren kan inte l göra å td ctsamma. Bnsadavstande t a r 
sil. avpassat , atl det inom pjäsens väsentl iga verlmi ngsomr[t-

de ger den rätta brisadhöjden. . ... .. 
Aven om zonrörens användn ingsområden 1 (orsla hand a l'O 

all ersätta urverksrör en vid skjutni ng mot landmål och m o t 
luftmå l, svncs intet hinde r föreligga för deras användnin g 
j~imväl m~ t sjömål, såväl i robotar, som i vanli$a artiller i
projektiler t ex. Yid bekämpning av i täta fonnerm~ar fram 
gående , öppna landstigningsbåtar. Själva eldreg!enngen er

bjuder inga svårigheter hänic1lag. 
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Kun gl. Sjökrigsskolan 10 år på Näsby 

Anförande vid jubileet den 10 jan . 1953 av CSS 

Kommendör G. THAM. 

Upptakten till utflyttningen. 

Kun gL Sjökrigsskolan lnu· genomgått skiftande öden und er 
sin sn art 200-å riga historia, allt ifrå n den dag då skolan 
startad e i Karlskrona p å gru nd av e ll nådigt brev av d en 
5 november 175() över å ren yj(l krigsakademi e n på Karlbero 
till de n å ter självsbndiga sjökrigs~kolan, som f ri\n ~tr 1879 
varil belägen p å Skeppsltolm c n m en år 1913 utflvttad e till 
:\' äsbv. · 

D e;1 orga ni sa ti onsform skol a n hade under fö rsta h älflen 
av sin skeppsholmstid - G-årig ocl1 med både militbira och 
civila ämne n, elt sorts marinl läroverk - var väl himpad 
för sill tid. Skolan hade också ett mycket högt anseende och 
tiJJ strömuingen av kadelter var stor. 

Utveckl ingen på d e l m arintekniska området, öve rgivand e 
av segelfartygsutbildningcn, vidtagila omblta nd e reform er 
av rike ts allmä nn a lärovc'l'k och ~ivcn andra skäl ansågs 
em ellertid mot ivera en genomgripande o!not·ganisalion :.;v 
hela kadcttutbi ldn ingen. Så tillsaltes HJOG i'trs sakkunniga 
för ut redning <1 V fd\gan O lll 1\ungl. SjökrigsskoJans omoq;ta-
nisa lion. Ett h etänkanclc avhimnadcs lY i'l ilr senare oth (lär 
för eslogs att studentexamen skulle utgöra villkor för inträde 
vid skolan saml all nth ildningens läugd borde vara sant
manl agt 31jl år. I bct~iukand e l framhölls också att en skola 
a_v d enna karaklär bord e vara av inlenwtiyp. Den organisa
tlon av utbildningens gå ng som föreslogs av dessa sakku;i
niga, fördelningen av tid en mellan praktisk tjänstgöring och 
teoretiska studier, har i sina printipcr visal sig bärkraftig 
och .l igger a11t .i ~iml lill grund för utb il dningen av i dag. 

V1sa nackdel a r Yoro dotk förenade med skolans förläo-u-. ~~ 

nmg till Skeppsholmen, framföral lt de starkt begränsa d e ex-
l~ansio nsmöjlighelc rn a. D~irtill kom all man hade sv~\rl Hl 
tillräckliga anslag för b:.hlc det ena och del andra. Det om
fa.ttand e och ingripande förslaget om inlernalförEiggning 
stalld es också helt på framtiden. 

Sjökrigsskolan fick fortsälla alt arbe ta med små medel. 
Utvecklingens knw på ökade utrymmen kunde endasl nöd-
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to rftigt tillgodoses genom a tt lok aler k u nd e di sp on e ras in

om örlogss ta ti on en sa mt gen om p å byggnad av gamla sk olall. 

Det uppstod också be tyd a nde svå r igh e ter m ed k a de ttern as 

inkvarter ing ul e i staden, fr ånse tt a lt denna form bl ev m yc

ket dyrba r för sta ten såvä l som fö r de n enskild e. Mo t slut et 

av 1 ~J:10-t a 1 e t h otade såled es skola ns expansio n m ed allt 

s törre m en även fle r a ku rser i sa m band med tillkom s ten tw 

nya utbi ldni ngslinj er a lt helt sp rä nga r am en. Siw la ns dåvu

rande chef, n uva ra nd e kon ter a mira l E rik Samu elson , bö r

jade nu arb e tet m ed atl organisera om sjökr igsskol a n ef ll' 1· 

helt a ndra m ~1 tt oc h m ed bät tre u tveckli ngsm öjl igheter. 

I mars 1938 föreslog således chefe n fö r sjök r igsskola n i e n 

sk rivelse till Chefe n för Mari ne n a tt s.iö'krigssk ola n, obe

roende av f rågan o m örlogssta tion ens f ramtid , skulle fl vtt as 

från Sk eppsh olmen till an n an lämpli g pla ts i S tockholm s 

närhe t och där byggas upp som interna tskola, självförsör

jande ifråga om all utbildningsma terieL Tre o lik a altcmnli v 

p resenterad es, n äm li gen Biskopsudden p å Djurgård en , c ll 

område vid Kaknäs oc l1 ett områ d e i närheten av S tor:t 

Skngga n. Della förslag vidarebeford rades till Ku ngl. Maj :l 

Ya rv i<l Chefen för Marinen fö rord a de alte rnativ Stora 

Skugga n. 
Dessa p la ner offen tli ggjordes senare i pressen , d ~i r en l iY

lig deba tt u ppstod. 
;\ven e tt Lidingöallernativ dök upp ett slag och b lev fö

remål för vissa preliminära undersökni nga r . 

~~isby slott hade oc ks~\ nämnts i olika sammanh ang ocl1 

varit förenu\ L för uppmärksamhet, som ett läu kbarl a ll er

nativ. Fd1gan kom plötsligt i ell aktuellt läge när ~äsb:

slotts ~igarinna, f ru Dora Lamm i juli 1!)-Jl uppsökte dåv n

mnde fö rsvarsminislcm, stalsrfHlel P. E. Skölcl , och erbjöd 

staten all köpa slottet för den planerade sjökrigsskolan , vii

hon hört talas om. Tidigare hade landslinge t anmält sig som 

köpare, något som fru Lamm emeller tid avböj t. Försvars

nlinislcrn visade sig intresserad för förslaget och planeringen 

lades definitivt om till det nya alterna tivet. Del gick n u 

snabbt undm1. I november 1!)-Jl beslöt Kungl. Maj :t alt f()

relägga riksdagen en proposition angående inköp av :-J~isbv 

slott och an läggandel av en sjökrigsskola därstädes. Propo

sitionen bifölls och den 17 december samma år avslutad e-; 

köpet, och man in riktade sig nu på a lt inflyttningen skulk 

s~(C redan den l oktober nästa å r . Köpeskillingen belöp te 

s1g till 2HO.OOO kronor. Anl~iggningen i s in h elhet koslade i 

sill ninl iga s];: ick omkri ng 3 l/ :! milj. kronor. 
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['!flyttningen och oryun isationsarbelenu clärej'ler . 

. Planl~gg t~.ingel:, och o utformn in ~.e n ~_:' l ~ela anläggningen 

'?lad e I hog g• ad pa chefen for SJokngsskolan person

]Jgen. pc ny~ byggnaderna och p latsen för dem valdes 

med h a nsyn. ll ll r edan b efintl iga byggnader och att slotts

park e.ns . skonhe~svärde ej fick störas. Leveranssvårighe

ter gJo_rde att tHisschemat icke kunde hållas men i ~nå

nadssloftct nov.- dcc. 1942 gick dock del första flytl-

1a~s e t f t;ån. Skeppshol~1.1~n. För att undervisningen sk{tllc 

storas. sa lttcl som l1lO]ltgt måste emellertid den stora ut

fl y ttn uJg_en ske under jul- och nyårsuppehålki 1942- 43. 

I KSSo L18/ 12 beordrades ulflvttninnen och ordern av-

slutades med följande or<l: · t-> c 

»Genom d : n nu bes l u lad e överflyttningen av KSS till Näs

by sloltsomradc obrytes en 6-1-årig tradition, som kräver, att 

~n n~ o~.1.1 god sa.dan skapas på d el nya etablissementel. Del 

a.~· mm fo rhoppnmg alt all h.SS p er sonal skall göra sitt bästa 

for att m edverka härtill.» 

Avmarschen frå.n ~keppsholmen, i stark vintE-rkyla, skedd e 

efter en ceremom VHl vilken anföranden hölls av befälha

vande ~.mira l en i. ostkustens m arinclistrikt, chefen för Stock

h.?lm~ orlogsstatton och chefen för sjökrigsskolan och ph 

fornudda.g~n den 11 januari 1943 marscherade hela skolan 

n~ed .~he~ 1 spetsen in i sitt nya h em, fem år efter chefens 

for SJ.okngss~wlan för~ta förslag tm Chefen för Marinen och 

e.~1d ast ~ -1 manader efter det alt Kungl. Maj :t beslutat före

lagga nksdagen proposition om inköp av :\fäsbv s~ott och 

skolans anläggande här. · 

. Siwlan hade .. således fått ct.t nyll hem och hela anlägg

mngcn had e vaxt upp med nåslan amerikansk fn rt. Kring 

? et gamla TessinsloUet som kärna gruppera sio· skol- oclt 
~nternatbyggnader, mässlokaler, artilleri- och ~porthallar 

~drotts- och sktutba1:eanläggni~1gar. Den gamla vackra par~ 
<:en med dc manga alderdomhga och slåtlio·a träden kunde 

h.evaras i .. största utsträckning. Man kunde i sanning känna 

~~llfr.edssl~llels·~, ö_ver att frå~an 01:1 Ku;1g!. Sjökrigsskolans 

1 
.. utl_Jga Otga111satwn .?ch ulformnmg fat t denna u l märk la 

?Smng. Plats fanns for 240 kadetter, och hit kunde all ma

nnens officersutbildning koncentreras i den utsträckning 

som ~vo andra skäl ~,:un~le anses vara lämplig. Och så salte: 

l11an 1gang med utblldnmgsarbelel här ute. 

f Anläggningen led h elt naturligt, un<Yefär som ett nvrustal 

~rty8: av vi~sa brister, som det tog 1~ågon tid alt dida bot 

Pa. \ agar maste byggas, som ersättning för de provisoriska 
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lr ~ila ndgåugar som man fick la s ig fram p å, hus och byggn a
der överses, rökupplag justeras, odt d en känsliga dricks
vallcnfr[lgan lösas genom skolans anslut n ing till T:äby Ya l
lc nv crk. Alla sYårighelcr ÖYCrYanns emellertid och cH strn
land c arbctslnunör n1ddc. A ll a hjälptes åL Lottor fd1n 1\iby 
kommo till hjälp i kök et oclt man fick ge Yarandr~t Jwndt a8 
h ~ir och d~it· för att kon11n a öve r föret i porlg;'l ngcn. 

JYLcd T~iby l'"öping knöls redan f dm bö rjan dc b~isla fö r
bindelser och överlmvudlagc l tror j ag mig Y<'tga påslå <t ll 
kontaklen n cd b [tdc kontmunaln och andra myn(lighcl cr 
och organisation e r ya ril god, ct l förhållande son1 del li r 
ungchiget all Yid delta litlföllc konslatera med h ftdc ti ll 
fr cdssli.ill cL.;c och tacksamhe t. 

l'nd c r senare ~ll· har scdan parken översetts, pnrkcring:-.-
plalsc r, båthus och mastskjul , ishockeybana och paradpla ts 
tillkommit. Omflyttning aY mi.issar h ar ägl runt, bostäd e r 
hcrclls för ekonomip e rson a l i mässbyggnadcn , rum upplå ti ls 
[ör manlig ciYi l pcrson<d och instruktionsnndcroffite rarc i 
~> Yanadis» o s Y. 

Bcl ri.iffande ÖYningsmalcricl ha myndigheterna visat sto r i 
lillmiilcsgtlcJHle och skolan bmlinuerligl försetts med dyli l, 
:'> ft all man som regel ick e b ehöver repliera på ulomslåcnd l 
::1llli:iggningar. \'ad delta betyder ur utbihl ningssynptmkl i 
fr å ga om effe];:liYitcl och rationalise r in g ligger i öppen da g. 
D e l skulle fö ra alltför lf1ngt alt här räkna upp vad vi reda n 
ita o<.:lt vtlerlioare önska r i e n framtid. 1VIå här endasl u t
lrv<.:kas ·den fÖrho])))llinrien all skolan även i fortsältningen . - n ~ 

skall bl iva ih8gkommen p [l samma goda sätt , som under d L 
10 gÖn!illa å ren och all d e n »givandcls tr a dition>> som d~iru n 
dcl: sk~~ pals allt.i~imt skall b~sl [l. 

Jag k~111 dock icke tltHl e rl å la att h~tr frmufö1·a ö nskcmöle [ 
a ll den simhu lT vart ill pengar beviljats men byggnndslill
sl :"tnd ej e rhål li ls skall bliva verklighet och a l t fr f1gan um 
cll lämpligt öuninqsomrädl' för sko lans h :mdvapensutbi ld
ning skall lösas. Di.irtill h opa sig givetsis ytte rligare e n h el 
del Ö11skemål, vilka dod;:. tord e kunna tillgodoses ulan al l 
större ingripanden m [lslc ske p ft högre ort , j~1g tänker <1 :' 
särskii l på friliggande brandstation , utökning av vissa snic 
kcrivcrkstäder, värme i siall och exe rcishus m m. Ett fr i
liggande han<hapcnsför r[td beräknas hirdigl instundan d e 

v ftr. 

Utbildningen. 
GrundJ ~iooand e föreskrifler föt· utbildningen och på dem 

foln(lc nn~-:'i~ningar ii mn c för äm ne m [tsle öve rses och an -
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passas c f le r d c nya f ö r h å Iland en , som N äsbyförläoun i n gen 
crbj?~lo . Del Ya~· sål_cdes e tl betydande nydaningsarb

0

ctc ~isen 
)Je traffande ulbildmng och organisation som skolans lcdnina 
under }(onlcramiral Samuelsons chefsskap h ade atl o·c nom~ 
f~ r a. E t l _ arb~ l c ~-om i ?:'rigl ständigt måste fortgå f"öt· att 
h~t ll a ulbii<h1l_ngsfore~kt?fter, orga ni sation och själva ulbild
nll1gens _h_cdnvande a JOUr med utvecklingen. En grundli
gare rcvlston av alla dessa föreskrif le r utfö rdes så ledes å ren 
1946-:-cl8 under dåvarande chefe ns, kommendör Slcfcnson 
]edmn g. 

D e n organisat ion som sålunda blev normoiYaiHlc för hela 
veorksa m!J c tcn vid ::-.Jä_sby ha v isat sig ändan~ålsenlig och be
sta r m ed _dc 1;eservatwncr som ovan angivi ts, i ganska obc
sku re l sk1ck 1 d enna dag. 
r _Kadet ter o_ch aspira nter ~iro uppd e lade p tl tre kompanier. 
fJl~ skol an aro anknutna kadett- och hellidslj ~inslgö rande 
offJcc_ra_rc smnl _et t ganska slorl anta l ~imncslärarc, militära 
och ctvlia. Hartlll komm e r förYalln in os- och ekonomipe rso-
na l, b å de militär och civ il. o 

Vcrkst~mh e tcn ; id :\äsby har en väsentl ig t olilw ka rak t ~it · 
unde r mnterhaluarct och under sommw-Jw/uäNt. 

UJ~d.cr Yinle r!talv;hct utbildas här sjö-, kustartilleri- och 
n~anntntcn dcnlskadelter slam och resen' smnl dessu!OJn 
VIssa kurser nr sjöv~i rn sk ttrcn, Alla dessa lämna under vå
r e J~ s.k(~]-~~n för vidare praktisk utbi ldn ing ombord , p t1 kust
ar llll e rdorband (sko lo r) elle r som marininlendentskadcller
na vid marindistrikt o<.:lt kuslarlill c riförsvar. Under sommar
h ~ l v<~l~_· ct. -~ger anlag1_1ing och ul]Jildning nm1 av aspiranter 
pa SJooff tt crs-, _manninlendenls- och mariningenjörslinj e r
a_n . sam l grund lagga nd e utb ildning av värnpliktiga speeia
hstc r grupp K (d v s ingenjörer, l~ikare, tandläk<{re, v ~idcr
l~!{s - och krvplolekniker 111 fl). \ven ku rser för i.lldrc sjö
va rn spcrsonal förekommer n u. 
~va ~im_ncn _som ];:ommil upp p t1 schemat äro ubjakl ocl1 

s ln c~sl edmngs tJansl samt arbetsledning fö r inten<lentslinjen. 
Fot· all ge kadetlemn en al lsidigare kunsknp () lll försvaret ta o_cks~ ö t~n~el~<~ . s .!~krigsk ~ nst.~ kuslarlilleritakt_ik, J antk~ · igs

kot~s t _och ~-~'gldtgskonsl fat~ okad plats oeh ~ase s . aY Hera 
.. Ut se t an for ul. Genom tnkl1ska spel, m odcrmscrad ot it u l
okad ås l.J tdningsmatcricl , studiebesök vid olika förband samt 
~~nom en utvccklit~~- a~' clc i\rlige n _å terko mm and e sutn öv
nnga rl ta mellan S.Jokn gssk olan, kngsskolan p tt Earlbe rg 
?ch fl vgkadcltskolan strävar man efte r alt få kad e ttens iioon 
0 PPna för samve rkans helydclse och kunskap om h tHl c Jen 
egna ocl1 andra försvarsgrenars vcrksaml1et och uppldi<bndc. 



~är vi äro inne på samarbete med andra l,;:rigsskolor bör 

iiven nämnas den kontakt soul under de senare åren vuxit 

fram mellan dc skandinaviska ländernas sjökrigsskolor. 

:\1ellan dc svenska, norska och danska sjökrigsskolorna sk<_, 

under vinlerhalvåre t utbvte av kadetter för ett kortare st u

diebesök vid resp. skolo~· där undervisningen följes UIHk 'r 

ett par dagar - i ~orge dessutom förknippat med härdand~' 

friluftsliv i i\;ordmarka under en veckas lid. Härtill kom

mer de årliga idrottsmötena mellan sjökrigsskoleavdclning

arna, alte mcrande i Sverige, ~orgc och Danmark, där k a

detterna få y ltcr1iga i·c tillfällen att knyta kontakter och hi

ra känna varandra. I dessa möten med egna och främman de 

krigsskolor dellaga iiven kustartillerikadetterna i största u t

st räckning. 
För alt ge ökad stadga i vinterutbildningen i handvapen

ljäm;t ha från och m ed i fjol iiJförls en vintervecka i Non

landslerräng. 
Andra förändringar som ägt rum under de senaste 10 

<iren är att siökadetterna efter vinterhalvårets avslutande 

och innan dc ~mbarkera på sjökrigsskoleavdclningcns fartyg 

under 2 till 3 veckor ha specialutbildning i vissa moderna 

tekniska-taktiska avsnill, de äldre i ubjakl och stridsle1l

ningsljänst vid Bergaskolorna och på fartyg tillhörande de n

na sko!organ isation, dc yngre minsvepning på väs tkusten 

och sedan skyddstjänstutbildning på Bcrga. Marinintendents

aspiranterna och kadet te rna ha fått en reviderad utbildnings

plan för sommarutbildningen syftande till större praktisk 

självverksamhel och konfrontat ion med skiftande arbetsupp

gifter inom olika marindistrikt och kustartilleriförsvar. 

Det här ä r endast en axplockning av en del förändringar 

som ~1gl rum på utbildningsfronten under senare år. Det 

synligaste resultatet av skolans arbete utgör väl uppgifter 

på antalet kadetter som utexaminerats under å ren s lopp. 

tTnd er de gångna 10 åren ha utexamine rats frfln ::'\äsby 

Sjöofficerare slam och r ese rv .. _ . -19;) 

KA stam och reserv ....... - . - . - . . 382 

Marint. officerare slam och reserv 9-t 

Vpl officerare flotlan _ . . . _.- . . . _. 1 ~.i!) 

Vpl officerare kustartil leriet 101 

Norska kustartilleriofficerare . . . . 20 

Summa 1.337 

Härtill komma marmmgcnJorer som und~r en del av sin 

utbildning varit förlagda till KSS och övrigct kategorier, solll 

sä rskilt und er sommarhalvåret utbild as här på Näsby. 
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Det slörsia antalet elever som utbildas till officerare 

komma hil via studentexamen (motsvarande) vid lärover

ken och ~ edan l1a vi d e n andra rekryteringskällan, från för

svarets l.aroverk. D>et är alldeles uppenbart att man önskar 

rekrtyermgsbascn så vid som_ möjligt och att hela rekrvte

ringsproblem ct m åste ägnas elen största uppmärksamhet. 

:VIan har ocks<"t strävat efter all från KSS sida aöra s{t lllYcket 

~om d et s~~Ht i vå r .förmåga alt sprida upply~ning om· offi

c:e rsyrkct mom marmen och ett led i den strävan är filmen 

>> S.iökad ellcn», som kom till för några år sedan och som 

.nrligcn visas i samband med upplysningsföredrag för lan

dets skolungdom. Beredskapsåren voro ur r ckrYterin ussvn

punk t goda år under det att kurvan varit fallande unSer. dc 

därpå följande å r en, ett förhållande som marinen ingalunda 

Yarit ensam om. Oavlåtlig och skärpt upplysningsv~rksam

h~t har varito oc.h är alltjämt nödvändig. En ändi1ng till del 

b~ltrc kan pa sJstone s.påras på rckryteringsfronten, ett för

J ~allan.de som J~WI~ dock tyvärr i stor utsträckning nog måste 

lillskr1va dc forsamr ade ekonomiska konjunkturutsikterna. 

Om man söker finna varift·å n kadetterna konuna i landet 

kunna ll~g r.~~. siffror ge en ledtråd. Dessa grunda sig dock 

endast pa sJokadeller stam och dc senasic 8 åren. Man fin

ner här att. Slockholm leder med i medeltal 34 'lo , Göteborg 

-~ %, Malmö :~ lfz ljo . I övrigt är fördelningen ganska jämil 

o':.er.hcla landet med någon övervikt för Djursholm, Gävle, 

Halsmghor g, Karlskrona, Linköping och Norrköping. 

Den form som utbildningen fått vid sjökrigsskolan är re

sultatet av mycket lång erfarenhet, det ligger generationers 

samlade erfarenheter bakom. Del är en stor slvrka för en 

sl~ola av d enna karaktär om den organiskt får ~äxa vidare, 

dar den ena erfarenheten lägges tilt den andra, m etod er prö

vas, godtagas eller föras åt sidan om dc icke hålla i längden. 

Utbildn ingen vid sjökrigsskolan måste ockstt ses i sitt 

svenska sammanhang. mol bakgrund av den svenska nwri

nen och dess problem och mot bakgrund av det svenska 

s~mh~llel i stort. Man kan därför i~te kopiera utländska 

f oreb1ldcr u!an vidare, plocka ut en hit här och en bit där. 

. Större och mera genomgripande förändringar i organisa

t ~~:m. o~h uibildning måste därför alltid göras m ed slörsta 

f?rsik!Jgl~ e.t enäy åtcrvcrk;1ingarna kom~na att strä~ka sig 

1angt m 1 fr amliden och paverka generalloner av officerare. 

. Ut.bi!dningcn vid sjökrigsskolan får naturligtvis icke stel

na hll , bliva omodern i oljka bemärkelse r, bli sig själv nog 

lilan. måsle hålla jämna steg med utvecklingen i övrigt inom 

Inarm en och försvaret i dess helhet. 

Tidskrift i S)öL"äscndPl-
6 
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Här m~tsle aammall och nvlt vävas samman och lradil i()
nen den livsl~rafliaa traditionen bli ränningen i väven . . 

l\'I~tlet för utbildnlnacn är angivet i Föreskrifler för Utbil d
ningen vid Sjökrigsskolan försia pantgrafen och är all b i-
bringa kadetten . . . .. of· [·1· _ 

kunskaper för atl kunna fylla bcfalhungar 1 lagsta 
cersgraden, . . 

grundläggande kunskaper för vidareutbddnmg som of i" i-
cer samt .. 

ulvedda karaktären, särskill egenskaper som ansvarskans-
la, piktlrohel, initiativkraft, ~~lhålli.gbet; disciplinär uppfat t-
ning, s innesnärvaro och Ol~Hl?me.sformagn. .. . . o • 

Det är dena tredubbla malsallnmg som man sland1gl nw s ll' 
hålla i minnet vid ställningstagande lill frågor, som ha m ed 
kadelluthildningen all göra. 

Bör krigsledningen under fredstid 

kvarstanna i Stockholm? 
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Av Viceamiral EH RENSVÄRD. 

Erfarenhelerna fr[m dc lvå senasic v~trldskrigen ge oför
tydbart vid handen all d C't ~i r mol dc stora släderna bomb
anfallen - med eller utan atombomber - främ s t komma 
all riktas . Dessa anfall mot storsläder aYse frö.mst att ge
nom terror mol civilbefolkningen tvinga den anfallna sta
tens leduing till eftergifter. Men d el förefaller ock tydligt, 
a tt i den mån regering, krigsledning, viktiga kommunika
tionsleder och . viktig krigs- clle1· försörjningsindustri kan 
Jamslås samlidigl med all civilbefolkningen utsättes för 
bombkrigets fasor, så ökar bombfara n för en ort, där alla 
ell er dc flesta av dessa möjligheter ä ro för handen. 

Stockholm utgör därför en fiendens fömämsla bombmål 
i Sverige. Reget·ing, krigsledning, en av dc lvå förbindelse
lederna till l\'Uilaren, j~irnvägsförbindelsen mellan Uppland 
och Södermanland, stora industrier oth en tiondedel av ri
ke ts befolkning ~tro här samlade på e n ort, som samtidigt 
ur luftbevakningssynpunkt ligger y tterst nära gdinscn. Del 
har mindre betydelse om därstäd es otkså f n Jigga örlogs
station och örlogsvm·v; del är Stockholm som drar bomb
förbanden mol örlogsvarYet, ej tvärl om. 

Huruvida regeringen kan fuugera på ell tillfrcdss lällandc
~ä l t i ett under h tud bombning liggande Slockholm, skall 
tck e J1~ir diskuteras. Krigsledningen kan det i varje fall icke .. 
Mången kanske då anser, all det räcket· med alt vid ett krigs
utbrott flytia krigsl edningen frå n huvudstaden, men efter
som den måsiC' fungera minst lika bra vi(l själva krigsut
brottet som sedermera, ~ir en dylik lösning ej mililärl god
t.~ gbar. Krigsledningen måste l1ava l~imnat Stockholm r edan 
iore cll krigsutbrott; den måste flytl as redan vid e ll krig:;
hot. En undf::dJundc svensk utrikes minisler mttste i varje 
fall und andragas möjligh e ten all skylla eftergift vid bomb
hot mot Slockholn1 p~\ fruklan för all krigsledningen icl\ c 
skall kunna fylla sin uppgift. 
. Men den krigsledning, som nu behöver fly[[ a~ ; , utgöres 
1Cke av el l 10-lal stabsofficerare, som s~itlas pt1 låg C'llet· 
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bilar för all sedermera slå sig ned på någon, man får hop
pas, på föd1aiHl iordningsti:illd p la ts. Kri_gsledning nu for l i

den rör si" med hell andra stor[eksordnmgar. 
Till dcn""svenska krigsledningen i vidsträeld mening m:'is tc 

m an r~ikna det stora 'flertalet av dc organ, som nu ingå i 
vad som kallas fö rsva rsledningen n ämligen främst överbe

fälhavaren, försva rsstaben , m a rinledningen m a o chefen fö r 
marine n med marinstab, marinförvallning ocl1 tj ~instegrcns

inspeklörer sam t a rme- och flygledn i~1 gat?Hl med. un_g?·fii r 
mo tsvarande samm ansätlning. Men lut hor ock fortifik a

l ionsförvalln ingen, sj ukvå rdsförvalluingen, civilförval ln~ng
en, krigsm a terielve rket och försvar ets fabriksstyrc lse, vllkn 

smidicrl och ständiot måste kunna sawarbela med den egen l

liga l~ ·igsledninge1~. Skola sam iliga dessa institutioner f. ly i-

l .ls s·'1 1·o·· r det sia on1 mån"a lusenta ls lJersoner 1ncd man g--
(. .. ' ~ c ''J ::_.., • 

der av vii·! iga handlingar, förbindelse- och andra maslur~ c .. 
och m ed n,vckcl storl lokalbehov. Ju större apparaten a r. 

ju tidigare 1m1sle en fly ilning sättas i gång _o~h desto_ s\:a 
rare blir del säke rligen att få densamma 1gangsa tl J lHI. 

Sent blir lätt för sent. 
Det framslår därför som en tänkhar lösning, atl verJ,

slälla denna flyt tning r edan i fredstid, a lt alltså reda n nu 

förläg"a själva krigsledningen utanför storstaden Stockholm. 
Härei1~ot kunna säkerligen många invändningar göras, l.Jåd t• 
verk lilJa och k~inslobeton :.tde. Den förnämsta skulle väl v a
ra f!c1\', aH del samarbete m ed delar av rege ringen som p·1 

senare ii d onekligen l.Jlivi t mer och mer fram trädande, skul le 
försv[ ras e ller olllintetgöras. Härpå kan dock svaras, alt (h i 

endas l iir et l L1 tal högre offi ce rare frå n krigsmaldens sid<. 
som behöva h[dlu denna kontakt, och att med den u hred

!ing som. ~ig t ru m av kommmJika_lionern~ i lufien __ och p·t 
marken, d enna kontakt icke hdwvcr mo ta allt for st o r,! 

sv[trigheler även om krigslcdninge_n ej lig~cr_ i S~ockho i ~ l' . 
\'id.<m d anv~indnino· av fö rsvan.ass1stenler 1 vissa msiJtu l!f,
n cr '(rD m. fl.) hjälper till a a hvfsa ekvationen. Mycket !<i

re r v~i.l ock bero pfl lägd av krigsledn ingens n ya förlä gg

ningsplats i fred. LTlan aH hi.ir an ~iva ti:i.nkbara plats c r ,_.l~an 
väl sögas ntl dessa måste liggG 1 dc cent rala elle r vas tr'l 
d clam~1 av m cllustn Sverige. \'id sfHlani förhållande r iil" 

del sin om flvf.( användes, om mind re ~in limman och m ed 

tinum~;. Yid fÖ;-flYttning med bil mellan k rigsledningen <' ch 

k anslihus. Förfly-ttning inom Stockhol m gå r f. ö. ej hclJ' r 

nu för l.iden alllid ]){1 minukn! Det finns desutom tclcfo n

oc:h fjiirrskriflfiirbiJ1delscr. 
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Försvarsgrensförvaltningarnas kontakl m ed krigsindustri
en kr ä ve r icke a t t förvaltningarna i fred ligoa i Stockholm · 
den vik~igaste krigsindustriens ledning ä;_:b lyckligtvis väl 

spridd till rikels södra och mellersta delar. Yissa förvall
ningars knraktär av s k centrala ämbetsverk lwn väl nu
m era knappast tagas till intäkt för all de m ås te arbeta å 
samm a ort som Kungl. Maj :ts kansli. 

Om man alllså r edan i fred förli.igger krigsledningen till 

annan plats ä1~ ~tockbolm, m <'\ ste det stå klart alt ~nycke l 
stora kra v av skilda slag komma alt ställas på d e t samhälle 
eller de samhällen, till vilka flyttningen sker. Här m å blott 

nämnas del öknde behovet av skolor och andra allmänna in
stitu tioner för den stora b efolkningsökning, som kommer att 

äga rum. Byggnadsverksamh e len i övrigt blir också mvck 2l 

stor, då d e t .i_~l gäil ~ r ej bl?ll erforde;·liga slabsbygg1;ader 
utan ock bostader. Emellerlld måste man utgå fn1n alt de
lar av krigsledningen under krig -- irots förflyttningen från 

huv udstaden - måste arbeta i bergrum, varför d et kan va

ra sl~äl atl r~d~n under fredstid d elvis förhigga arbetet un
der JOrden. Erfarenheter p å detta områ de saknas icke och 

de tala i varje f_all icke mol förslaget. Härigenom sparas 
byggn ader ovan Jord. Möjligt är vidare alt l ex överbefäl
h_avaren och försvarsgrenseheferna kunna födtiggas tilllämp
liga herrg[trdar; nu bedriven skattepolitik synes gönt allt 

fler och fl era dylika tillgängliga för allmänt bruk. Även i 

ö_\Trigt m [lsle stalen svara för inkvarle ringsfråga n, varvid 
l.)ansl ebosladsbegrcppcl i ökad utsträckning m~lsl e ålcrupp
hvas, även om delta för stalen ick e skulle va ra h elt ränta

belt; i annat fall försvå ras omplaceringar av personal. 
, Genom att krigsledningen flytlur bort , avlaslas i stället 

~-~oekholm från ell myck et stort antal familjer, vilket med
for minskal byggnadsbehov, och för d e statliga civila äm

betsn~rken uppslå r undl'r oövc rsld't dlig tid fram åL icke n i't
got nybyggnadsbehov alls; försvare ls Gi.irdesbvggnader t ex 
räeka för många generaldireklörsverk . · ~ ~ 

Fö_~· att underlätta en önskvärd utflvltning, bör man un
d~rsoka om icke d et är möjligt H't La n å gra av försvarsled
Illogens ved.;. och anstalter· i fr ed kvarbliva i Stockholm. Del 
förefaller då, som om civilförvaltningen vål skulle kunna 

stamw kvar; även en totalförlust av detla ämbetsverk vid 
ett krigsutbrott inverkar icke på krigsledninaens förmåo·a 

a~_t skö ta sina å ligganden under krig. Krigsi~wl erielverk~l 
b~r kunna kvarbliva, om det ej dessförinnan avvecldals. 
ForsYarcls fabriksstyrelse i.ir i detta sammanhang ett så pass 
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lile l ve rk all des kvarblivande eller icke saknat· större lw _ 
lydelse. Sjukvårdsförvallningcn borde medföna övriga le
-dande organ; vissa svårigheter sammanhängande med dL· 
militära läkarnas anställnings- och ljänslgöringsförhå Il a n
den komplicerar dock frågan. 

De miliUira högskolorna böra, för att vara försäl;:radc e r
fordel"lig kvalificerad civil hirarpersonal, l;:sarstanna i Slock
lt olm. \ ' isscrligcn fylles (l eras behov av militär lärarperso
nal - utöver dc fasta hirarna , vilkas antal väl lål ökas 
biist fr t111 försvarsledningens olika organ, tlleil ~ivc11 om dess;\ 
flyttas så finnas alll.iäml i huvudsladen eller d ess omgiv
ningar kvar kommandoexpedition, marindislrikts-, militä r
befälhavare- oclt flygeskaderslab, krigsskolor, örlogsstation 
och örlogsvan· samt ålskill iga regementen och fl ygfloltilj cr 
frå n vilka viss hirarpersonal kan hämtas. Det bör ock ti ll
m ä las viss betyd else a lt ell antal officerare ur samtliga för
SYarsg rcnar få tillfälle all und er n:'1gra ~11· v islas i lmvudsla
dcn med dess m ttnga institutioner. 

Aven om man emellertid tager i betraktande, atl delar av 
försvarsledninge n i fre<lsli<l kvarstannar i Stockholm, k an 
man ej bortse från alt olägenheter kunna komma atl upp
sl ~t genom anhopning av krigsledningen å en enda plats i 
landsorten. Kanske vore del möjligt att dc tre försvarsgrens
ledningarna förlades till två elle r irc n ä rbelägna orter m ed 
ö.verbefä lh a varcn och dc gemensamma organ en till ytter
lJga~·c en plats? Svårigheten all h i tta ett flertal lämpliga o r
ler mom cll begränsat områ d e blir dock förvisso stor. 

Dc ekonomiska fr ;;"tgor som upprullas av bär ifdtgasa ll u t
flyttning äro av sådan slorlcl;:sordning alt dc ick e km:m ~1 

~'ttcrl igare berörns inom ramen för delta inlägg; d e lta s syft e 
ar utes lutande all väcka till livs en diskussion i vad ann[l! 
dc militära och administrativa delarna av proble m e t. "' 

Den operativa underhållstjänsten 

inom marindistrikten 

37 

Av !(apten T. WULFF. 

Underhållstjänsten inom marinen hedrives i fredslid lm·

vudsak!igcn cflcr den tekni sk-ekonomiska li njen, vilke t in
.nebär att den operaliva ledn ingen inom marindistriktcn, 
d v s CMD, i slor utsträckning förbigäs. En sftdan organisa
tion k an m:l h~inda vara användbar i fredstid - - under hc
Tedskap och krig blir den däremot h elt ohimplig. Då måste 
den l1ögs ta operat iva chefen leda UIHlcrlli'tllsljiinstcn, för att 
de nn a skall kunna anpassas efter operationernas krav och 
krigslägets växlinaar. 

Enligl d en nyligen fastställda »1Jnderhtdlstjånsti nslruk.tion 
för Marinell» (1JhllYI), som gäller under bcrcdskapstillslfmd 
och krig, skall underhå lls tjänsten bedrivas dels efter en ope
r a tivt ledande linje dels efter en teknisk-ekonomisk verk
ställand e linje. Ledningen av underhållstjänsten inom marin
distrikl en skall utövas av respektive CJYID, som beträffande 
den operaliva delen av denna verksamhet skall biträdas av 
sin stab. Genom dessa beslämmelser har sålunda underhålls
tjänste ns nära anknytning till den operativa verksamheten 
fastsl agits och i instruktionen har tillkommit e lt nylt b e
grepp - operat iv underhå llstjänst - vars innebörd och till
lämpning inom marindistrikten i det följai1de skall närmare 
klarhi ggas. 

De n operativa underhållstjänstens omfattning. 

Den operativa underhå llstj ä nsten inom marindistrikten 
omfattar följand e: 

.. a) ~tll ange riktlinj erna för unde rhåll s- och lransporlplan
hlggn~ngcn , så a t t de nna anpassas efter den operativa plan
laggnmgen, 
.. b) alt utfä rd a dc ord er för underhå lls- och transpod

!J.anstc tl , som erford ras för d c operativa planernas genom
farand e, 

c) alt avgöra fdgor beträffande underhållsanstalternas 
(~örråd, v~rkshider, \ jukhus m m) gruppering och nnder
hallskapacJtct. Dc operativa synpunk terna, som härvid bl a 
IHåstc beak ta s, ~ir möjligheterna till snabb service å t de stri-
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dande enheterna samt möjlighelerna att skydda anstalterna 
mol fi entlig _skadegörelse _av oli~~a sl~g. ynderhålls ~~ ~:s.talte t
nas gruppermg och kapacite t masle sa langt som mo]llgt a n
passas ef ter stridskrafternas sammansättning och avsedd a 
gruppering enligt krigsplanläggningen , .. 

d) alt bestämma förbandens und erhållssakerhc t, varm ccl 
förstås den mänad förnöd en heter - främst livsmede l, am 
munition och drivmedel - ett förband minst skall förfo ga 
över, så länge normal tillförsel kan ske, 

c) att avgöra prioritetsfrågor be träffand e underh å ll. Da 
prioritetsval kan ha väsen tligt inflytan~1c på krigföringen. 
måste det avgöras av den högste opcrahvc chefen, 

f) att h cs t1imma om utjäriming av b efintliga tillgånga r 
inom ett marindistrikt eller del av marindistrikt. G tjänmi ng 
],an bliva erforderlig om tillförseln frå n d e centrala ansta l
terna blir avbruten, 

g) att vid behov av större for tifik a torisk a arbeten clh:t· 
reparationer göra framställning om BRB-awlelningar (BRll-
= Byggnads- och r eparationsbercdskapcn), . . 

b) all bes tämm a angående ö rlogsfa rlygs rcparatwncr 1 <l en 
uls träckning opera t iv vcrksamhc l härav beröres, . 

i) a t t samordna underh{'lllst.i än sten så vi:ll i nom man n en 
som med förband ur annan försvarsgren och m ed civi la 
myndigheter främst länsstyrelse rn a. Inom marindistrikte n 
är samordning mellan flottans och kustartilleriels und er
h ållstjänst ständigt aktuell. 

Den operativa underhållstjänstens bedrivande. 

Föe all leda underh å llsljänsten enligt l1 ä r angiYna rik l
linjer fordras att CMD s tändigt kan följ a undcrh ållslägt.:l 
inom eaet MD, Marindistriktschefen måste sålunda h a en ld nr 
bild a\~bchov och resurser inom alla unde rh å ll s tFinst cns ol i
ka grenar i stort sett enligt följande tablå . 

Verksamhet 
(tjänst) 

Den operativa underh å llstjänsten skall 

länma upplysning om 
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----------------~------·------------------------------------- , 
Samtliga tjänster 

Vapen( tyg) tjänst 

InteneJen turtjänst 

Fortifilw tionstjän s t 

Sjnkvårdst jänst 

Transporttjänst 

övrigt 

Underhå llsanstaltern as ((örråcl, varv, verkstäder. ! 

sjukhus , livsmeclelsfabriker, tvättanstalter, by- ! 
l 

tescentraler) läge och kapacitet 

ställ ningen må nadsvis betr äffande 

a) ammunition sutredning i fÖLTilcl (art., amm .. 1 

torpeder, minor, sjunkbombe r, raketer, r o

botamm.). 
b) viktigare vapenmateriel såsom resen·eld· 1 

r ör , r eservtorpecltuber. radio·, radar· och 

hydrofon materiel. 

Fartygsmat eri elens tillstånd i stort. 

Behov av översyner och reparationer. 

Assistens- och bärgningstjänstens organisation, 

omfattning och resurser. 
Krigsreparations tjänsten. 

Förplägnads tjänsten i krig. 
Drivmedels- och bränsleför sörjnin g i krig. 

Försörjning be träffande övrig intendenturmate- l 

t eriel (beklädnad , exp.·materiel tvätt m. m.). 

Försörjning med vatten och elkraft. 

Materiel för marina h inder. 

Byggnads· och repara tion s resurser främst i vad 1 

avsei' ber g rum , krigsför töjnin gsplatser och be· l 
fästn ingar. 

P laner för evalme rin g,· och v:lrd av sjuka och l 
l 

sårade. 
Försörjning beträffande sj ukvård smateriel. 

Behov och r esurser i fråga om tran sportmedel. l 
T ransportmedlens fö rd elnin g. 

De militära behoven av arbetskraft samt möj lig· 

h etem a att fylla uessa behov. 

Möjligh eterna att samordna un derhållstjänsten 

såväl inom marinen som med förband u r an· l 
nan försvar sgren och med civila myndigheter. i 
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\'erksamhelcn bör, om så är möjligt, redovisas i kartor och 
LaLE!cr, där underhållsläget i stort lätt kan avläsas .. D e n 
operaliva underhållstjänsten skall icke tyngas av detal]upy 
o·ifler, som hell måste överlåtas på d e förva_ltandc ~nyno<ll g
hetcrna. En viktig uppgift för den ope1:al tva underhal ls~ 
t_Finslen i fredslid är anordnande av ovmngar och spel p a 

underhållstjänstens område. o . .. . . 
För all den operaliva underhaLis l.Janstcn skall kL~~-u1a _ftu~

aera fordras clt särskilt organ inom lVID-staberna for hJtho
~andc frågor. Inom MDO och MDY staher har ~v denn~! a n
ledning tillkommit en särskild undcrhållsdclalJ, men mo1 ~ 1 
övriga \narindislrikl finnes ännu ingen mo_tsvarandc orgat:I
sati~n. Della speciella underhållsorgan mom st~hen bo r 
hmulHigga såväl rena underhålls- som t~·ansporlhagor. och 
1·•11ll:;lll))Jiuen inrrå i eller nära anknvtas till resp. opcralwn s-
'-c a ,_., . ,..., • . '] l 
avdelning. Såsom jämförelse kan nämnas att J nom m1 os _a-
herna, som i stor utsträckning är 1\'ID-slaberna~ mol~_van_g
het inom armen, har allunderlu'lllsljänst lagts pa en_sarskill 
sektion - sektion II - jämnställd med den opera_t1v~ s~k
lion I. Organisationens detaljutformning inom marmcllslrt)~
len får emelle rtid komma i andra hand - huvu_dsaken <H 

a t t 01·ga~1 finnas för alt sköta den viktiga opera h va under
lt t!lls l j än s len. 
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Tysk och brittisk syn på operationerna i 

sam band med den tyska eskaderns genom

brytning av Engelska Kanalen den 11-12 
feb ruari 1942 

Av Kommendörkapten H. UGGLA . 

1. Förspelet. 

Från våren 1!)..!1 till i början på 10-12 låg i Brcst en tysk 
esk ader som beslod av slagskeppen Sclwrnhorst och Gnci
senau saml lunga kryssaren Prinz l"'..'ugen. Eskadern hotade 
därifrån dc brittiska sjöfartsvägarna od1 var d~irför infamt 
på passad a v b r i lterna sam l bombad sammanlagt 300 gånger 
med ungcf~1 r -1.000 ton bomber, vilka dock ej lrMfade far
lygen men väl varven och hamnområdet. Del var dock en
dast en tidsfrf1ga, då fartygen skulle bliva träffade. Df'n tysk a 
sjökrigsledningen ville därför draga tillba'ka fartygen till 
Tyskland, vilket dock måste bli en mycket farlig operation, 
så farlig all man t o m övervägde att avrusta fartygen i 
Bres t. Opera lioncn genomföreles J i k väl med framgång (len 
11- 12 februari 10-12, ehuru båda slagskeppen härunder cr
höllo minlräffar, som tvingade till lå ngvarigt varYsliggande 
i Tyskl and. Operationen har nyligen å ter varil föremål för 
en kritisk granskning fdlll dels lysk 1l , dels hrillisk~l sida, obe
roende av varandra. Det ~i.r intressant att jämföm vissa av 
de sålunda framfö rd a synpunkter na ~i.vcn om op eratione n 
tidigare är beskriven och väl k~i nd lill sina grunddrag. Ope
rationen framtvang frå n ömse sidor en ingående planhigg
ning, vars olika elemenl del ~it· lärorikt att studera i den 
belysning som nu från ömse htlll , och från brillisk sida nog 
så själYkritiskl, kaslas över clc intrikata problel\len. 

' ) Viceamiral F. Ruge , s tabschef hos överbefälhavaren för maringrup[l 

V:äst, under vilken Engelslm Kanalen fram till Schelde lydd e, i nr 8 el ä 

av tidskriften »Sveriges l<'lotta ». 
') Brittiske f lottiljchefen i R A F J. D. Warne i m a jnumret el å a\' 

»Joumal Royal United Se1 vice In stitution ». 
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2. ratel (lU väg. 

Skullc man gå genom Kanalen eller runt Storbrita_nni en. 

del vaL· frå gan? Tyskarna bedömde, alt för en operation pa 

Atlanten förslog inte manskapets utbildning, då det så n ä ra 

dc hr i t t i ska baserna som i Bres t ej fun no,; n å gra övnings

möjligheter till sjöss. Vägen över Atlanten skulle hela ti den 

genomlöpas inom det brittiska flygva1m c ls räckvidd utan alt 

ege t j a ktflyg och lätta sjöslridskraftcL· skulle kunna ingri p a: 

man b eslöt därför att gå genom Engelska Kanalen. 

i\vcn britt e rna slöto sig till, att tyskama skull e välja d en

na väg. 

3. Öucrruskninysmomentel. 

Tvskarna bedömde alt förutsättningen för alt lyckas v a 1· 

alt britterna överraf;kades. H ela företaget stod och föll m ed 

sekretessen. Endast f å officerare blevo därför itwigda i för

v~ig. Att skeppen voro startklara kunde icke hemlighåll a -;. 

m en Lidpunkten och m ålet för operationen sökte man k a

mouflera genom falska r ykten (bl a b eställdes tropikhj ä l

mar) , varvsarbetare hö l los ombord i det längsl~l, l vällen 

fick vara kvar i land, pos t omställdes ej c le. Avgångstiden 

bestämdes till efter mörkrets inbrolL Spioner i land vilse

leddes genom att hela hamnen (på grund av flyganfal l) 

indimmades, så att avgången ej skulle observeras och i n

rapporteras. 
Den förLe redande m insvep n inge n l a d es lip p som c lt pu ~

scl, som ej skulle indikera företaget. 
Britterna voro p å d et klara med att operatio nen förcsl m1. 

D en första indikatione n ansåg man vara att tyska slagskep

p e t Tirpitz den 23/ 1 förfl y ttades från Tyskland lill Tron d

heim (för all binda Homc Fleet.). Den 2/ 2 observerades alt ~ 

jagare och e tt antal E-bålar och minsvepare inlogo pos i

tion e l· m ellan Le Havre och J-look of Holland samt all d l' 

lrc tyska fartygen hedrevo övninga r utanför Brcsl. Med a n

ledning h~irav skärples flygövcnakningen över Brcs l, nll n

dcs yllerligarc minor i Kanalen samt organisera(lcs nallli g,l 

svep med fartyg utanföt· Brcsl och i Kanalen. . . 

öve rraskningen lyckades likväl, v ilket äve n berodde p ~1 

all tv<\ brittiska flygplan fingo fel p å sin radar och att br it 

te rna undcrläto all kompensera de lta genom extra flygsp :~

ning. Härtill kom alt britterna missbedömde d en tyska aY

gå ngslidcn (se n edan). 

\J3 

.t Valet cw avgångstid. 

Brittern a hade benhå rt lås t sig f a st vid att tyskarna skulle 

vilja p assera Dover under mörker, vilket hade b ctyl l av

D'ång från Bresl under dager. Anledningen h ii rtill var, att 

~nan trodde att tyskarna h elst skulic vilja undvika d el brit

tiska torped- och bombflyget, som endast kund e verka un

der dager. Man menade all tyskarna hellre skulle taga nall

liga anfall f d m torp edbåtar och jagare . l dc iJritliska spe

kulationerna ingingo egendom Lig l n og ej d et vi:i r dc som en 

avgån g under mörkret bor de ha fö r bevarandet av överrask

ningsmomentet. Måhända litade man för myckcl p å sin ra

darflygspaning un der mörker? 

J. 1'ädrels in fl ytande. 

Amira l R llge nämner ingenting om hur väderlek en Ledöm

des inverka på operationens planläggning. När han skildrar 

uv gången f rå n Bres l f ramhåller han att vädre t ho lade m ed 

störningar i form av storm från väster (akter ifrtLD). Man 

Lycker att detta borde gynna operationen ur tysk synvinkel 

genom att minska möjligheterna för lätta brittiska sjöstrids

kraft e r (sjöhiivningcn) och för bombflyget (sik ten) all ope

rera. A andra sidan hade tyskarna kanske svå rare alt för

utsäga v~1derlcksutvecklin,gen ä n britterna . 
Bri tterna kände kl HOO den 11/2 till att en va rmfront 

närmade sig de brilliska öarna från Island m edförande då

ligt väder. Dc anlogo jämväl att tyskarna skulle uiny ll ja 

detta förk\llandc. För al! fä verkan av sina bombe r måste 

det brittiska bombflyget anfalla fdtn högre höjd än 2.700 

m ete t·. 1\lfoln ca gingo lägre än så, varigenom bombflyget ej 

kund e komma till effektiv verkan. 
P å eftermidd agen den 12 nnföllo G britt iska jagare- uian 

r esultat. Att de emellertid ej hlcvo träffade av den krdliga 

tyska a rtillerielden ti11skrcvs del då!iga Y~idrel. 

6. S lyrkejämlörelsc . 

Tyskarna hade kon centre ra t st a rka krafl e r fö r att ass istc

ra vid genombrytningen. Då dc hade fö r steg i lllaitÖYern 

hade dc lättare än britterna att se behovet. Eskorten , när 

den var som s törst (fartyg anslölo sig undan för undan från 

Chcrbourg och Le Ha Yre), bestod av 5 jagare, l :i torpcd

båtar och 15 smtbbgåcndc h:'\tar. Ilärlill kom 1() j aktplan 

ständ igt i luften i 11~irh e t cn aY eskadern fdtil gryningen och 
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yllerligare 30 jaktplan i högsta Le redskap p å närmast e fl yg

plats. \'id sid an härav voro omkring 80 fartyg av olika slag 

suc:ccss ivl insa lt a för alt komma å t alla typ e r av minor. 

Britterna å andra sidan tyckles trots alJL enda s t ha gjo r t 

vaga förberedelser för a lt aktivl möta genombrytningen. l 

första hand litade man till fly gvap net , som p<1 pappere t 

synles fruktansv~irt stm·k t. Del bestod av -! torp edflygdi v i

sioner och nästan 300 lunga bombare. Av dessrr var em ell er

tid en torp edflygdivi s ion (Swonlfish) omodern och dc i)v

riga tre (Bca uforl) ganska oövade, då d c m est <mvä nts fö r 

andra uppdrag än torpcdf~illning. Bombplanen hade int e 

övats mot rörliga m ål, vartill k om a lt. w o lnhöjdcn cn li g i 

ovan var fö r Jåg för effektiv bombning. Det b~ista m an ku n

de lw gjol"l med bombplanen a nser wing commaiHlc r IFanz c 
hade varit a t t använda dem fö r f lygm infä llning i d e n tys l.;: a 

eskaderns vög, ly därför behövs knappast n ågon övning (ut

om i navigering). Minträ ffarna å d c ty ska slagskeppen frå n 

dvlik f lvgminfä llnin g i Elbc ge r fo."( fiir si:i0cn . 
· Dc b 1 ~ittiska sjöslr.idskraflel~, som'voro in~a tsberedda m o t 

tysk arna , h cs todo av ell an ta l motortorpedhå lar samt () 

s lyek e n 20-åriga jagare, vilka höllo p ~t med k onvoj ering p å 

ostkusten av Englan d, vilka a lla , för a tt lala med win g <.:OIH

mand e r 1Vurne, »in daylight be a prey to th e !Jeavy guns of 

tlw German batllecrnisers». Hä rtill kommo två snabbn min

utlägga re. Som sy nes fö rvånans\'ii.rl svaga sjöstridskrafte r 

med hänsyn till den m~ikt i ga brittiska fiollans far tygsbe

slånd; det strategiska tryck e t fr tm T irpitz had e ej v~ rit nia n 

verka11. 

7. ])en briUiska insulsen. 

Ick e förrän kl 1225 (tysk tid) , omkring 13 timmar cfle t· 

den lyska operali<mens början , fick brittiska amiralitetet sä

ker k i.inn cdo m om opera tionen. Tyskarna vm·o då bara en 

timmes vög från Dovcr. 
Del som kom britterna att försl lv stra var att l\'skanw 

började slöra dc brilliska rad arstation erna p tt sy.dkuslcn 

m ed sina slörständare i F rankri ke. (A mir:1I Uuqe antar för 

sin de l att del var p tt grund av den tyska rad <; rslö rningen , 

som brittiska amiralitete t fick sin fö rsta rapporl v id så sen 

tidp u nkt.) P~1 grund av störsändningen förslå rkl c britt e rn a 

sin flygspaning, vilken kl 11 30 (tysk lid) rappo rt erade en 

konvoj om 20- RO farh·g 15' väsl [,e To uqu el . Denna under

rättelse behövd e en l inun e för a ll nt1 Amiralitetet och HAF 

Ope1·ational Commands. 
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Den brittiska insatsen mol tyskarna k om sed an droppvis. 

Förs l Dovers kanon er uta n resultat. Scdan 5 mtb utan eskort 

av jak t o<.:h mkb , ula n resnl.tat_. Därefter () Swordfish-torped

f] ygp lan 111 2d endast obe tydli g pkleskorl ---· utan resu lt atme n 

m ed ~lora förluster. Sc;lm.l Bcaufo rt-to rp cdflygpl ~mcn un
dan for undan und er iva tmnnar fr am till kl 1800 ulan re

sulta t. Därefter G j aga re, som fö rul omn~imnts, ulan resul
ta t. I ansrutning härtill men huvudsakli gen ef ter de tta an

fall kommo 2-10 bombflygplan i ej samordnade anfall u lan 

r esu ltat men m ed en förlusl av 15 flvgpJan. Slulliacn i e lft e 
tim m en sä nd es e n liten slyrka Lancas.lc r-bombarc ~l a ll flyo

m in e ra i Elbc, vilkel orsakade de föntt omnämnd a n1ii~
tr äffarna p tl Schurnhorsl och Gneis enau. 

A lt de n brittiska insatsen blev så illa koordinerad m å ste 

till sk rivas dels a ll man kom i tidsn öd , då det tvska förcla

~e l uppUickl~s för sent, d els a lt man lrols a lll ej ·hållit himp
llga slvrkor msa lshcrcdd a m ed häsla vapen. 

.. En e 1 ·fa~:enh ~t syn es vara a ll d et ej ulan vidare låter sig 
gora alt salt a 111 mot landmå l övade hombflvoförba ntl mot 

rö rli g~ sj öm å l; d et ä r möjligen mindre svå t:lba tl lå ta dem 
flygmmcra. 
8. S lutord. 

Att operationen lyck a des till sk river amiral Ruge fd.msl 

ett perfelet samarb ete mellan flygvapen och marin, m ellan 
front och stab i land. 

D en brittiske kommentatorn framhåller att kricrslvckan 
' - - ;:-, o/ 

var emot britterna m en anser dock a lt »Forcwarned is fore 
armcd, bol for es ight comcs firsl». 



Från Häringeskeppet till Halland 

Av Kapten J. E. OL O W . 

Om {artyqsnamn i vår örlog:>j'l'olla. 

I anslutning till en tidigare artikel med bl a förslag till 

namn på molortorpedb::ltar och minsvepare har jag gjort en 

översikt över ol.ika namntyper inom svenska flottan un d er 

tidernas lopp. Listan gör icke anspråk på att vara fullslä n

dig men torde ändå giva en ganska god bild av dc norm er 

som ai1Yänts vid namngh·ni ngcn i vår flotta . 

För att få en grund för indeln ingen har i tidsföljd v al ls 

följande epoker , då vtu· flolla nå l t en aktningsvärd styrka : 

Gustaf Yasas-Erik XI\':s flotta, fJollan under 30-åriga k ri

get, Karl XI :s flot ta, Gustaf III :s flotla, flottan vid 180(1L 

t alels slut, flottan under 1. världskrigel och flottan under 

2. världskriget. Uppdelningen i namntyper kommer all fr am

gå av del följande. 

I Gnstfa Y asas flotta kan urskiljas två ungefär jämnsto ra 

g rupper, som ti llsammans omfatta 21:3 av fartygen. Den ena 

~ir djurnamn, av vilka flera ännu finnas kvar: Delfinen (Del

fin), Falken, Springaren (Springvalen), Valen, men även 

andra för oss i dctla sammanlw.ng n1cra främn1andc såsom 

(;yllenduvan, Kon, Kallen, Lammet, 0.1:en Hårda eller Va l · 

lenlu1nan . Lejon ol'h h und förekommer med diverse adj ck-

1 iv: brokiga, röda, svarta. 

Den andra namntypen från denna period är mera så r

pråg1ad, den heslår av fartygstypens benämning i a llmånhel 

föreg{mgen av byggnads- eller ulruslningso rten, t ex Jl(irinrJI' 

skeppet, 1'ästcruiksgalejan, Viborgsbarken , Lybska pin/am , 

1\ravden. 
I den flotta som växte fram i början på 1600-talet och 

som \':CU' våra i Tysklrmd kämpande armeers stöd i ryggen , 

~ir namngivningen mindre enhetlig, djurnamn en dominera 

dod:: fortfarande med c:a ~ !; . Till dc Lidi,garc närnnda ko lll

me r bl a Näkte rgalen, l 1apegojan och Pelikanen, alla tre 

munn. som vi svårligen kunna länka oss på örlogsfartyg. 

~1ven om de t sistnämnda icke iir di rekt okänt för v~n·a da

.9'ars sjöofficerare i ett mera komisk t sammanhang. 

'' En ~nnan namntyp kommer lill synes i d enna fl~tta, ri k s

symboler eller heraldi ska namn. Här möter oss fö r förs1 a 

~.ic'tngcn Tre 1\ronor, riksregalierna i form av Kronan, Sviir-

det, Rik:;nykeln, Riksäpplet och Scepter, vidare Ealnwr r> 

.Vyckel, Smålands och Västergötlands Lejon. Denna namn

typ lwr aldrig döll ut, idag ha vi Tre Kronor och Göta L ejon , 

J11 Cll 1h~llcr a1lclt·i~ 1Il,å t
1
t
1
- en sådan omfattning som i elen flotta, 

som -.ampac c pa ~o Jcrger Heide och vid Femern. 

I ~(ar] XI :s flott~ infördes åter en ny namn typ , dc geo

g rafi ska n amne n. Stonnaklstidcns Sverige vill e även i sina 

fartygsnamn giva uttryck för rikets storhel och vi finna här 

jäm~id cs m ed svenska. landskap och städer hela östcrsjö

omrad et, Bremen, Blekwge, Estland, Finland, Livland, Pom

mern , Riga, Skäne , Sfeltin, Stralsund, HTisnwr, HTe nden, ösel, 

nlll ny crövracle landsdelar och orter - namn, som om de 

g_åvos . t ill .. s.venska f ar tyg idag skulle ];-unna giva anlccln i ng 

l1ll nussno.J c hos en del främmande makter. Bland dc då 

gam1~1alsvenska namnen återfinnas d e ännu idag använda : 

Sveng? , Gotland, lfa_lland, Småland, Uppland, ö!and, Göte

borq, fwrlskrona , Aalnwr, Norrköping, Stockholm och Sllnds

vall. 

J ämsides med denna grupp, som omfattade nära hi:ilvlen 

av fm tygen; börjar en ny namntyp att skönjas, kungahusets 

medlcmar från monarken själv, Carolils XI, och fram till 

han s dott e r Drottning Ulrika Eleonora, som f. ö. förekom 

redan som Prinsessan Ulrika Eleonora. Ännu m e r framträ

dande blir denna typ i Gustaf III:s flotta, där elen omfatta

d e _!ek e ful_! t Yl av fartygen och man fick gå till relativt 

avlag~na _slaklmgar och fick fram ganska långa och Lunga 

komhmatJoner som l ex Hedvig Elisabet Charlotta. Kanske 

var det i kä1_1sla -~v att _denna familjekult kunde gå för långt 

som ma~1 g1ck over llll och konsekvent följde två andra 

namnsene t·, egenskapnamn på linj eskeppcn och namn ur 

den antika mytologien p å fregatterna. 

, I den f?n:a serien k~m1 såJund~ följande namn med god 

Llang : Dnsllghelen, Emgheten, Fnheten, Manlighelen Rättvi

:>an, Tapperhelen och Äran och även de för våra ör~n mera 

dubiösa Dygden, Försiktigheten och ömheten, i och för sig go

da ~-genskaper men som namn på örlogsfartyg kanske mind

::e lampadc. Som en kuriositet kan nämnas alt Rättvisan cr

ovrades av ryssarna under 1788- 90 års krig och fick be

hålla sitt namn i rysk tjänst. Namnet bevarade~ sedan i rvska 

flottan o~h år 1905 erövrades slagskeppet Re/visan av fapa

Pa!lerna 1 Port Arthm~. För dem blev namnet tydligen för 

svart och slagskeppet msatlcs i japanska flottan med nam

net Hizcn. 

T idskr-ift i Sjöväsendrl. 7 
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Del var o<:kså ganska följdriktigt atl denna namnse rie 
logs upp i den n;ot senast~ ~ckclskiflet växande pansa r
skcppsflol lan, den första lin.]dlolla, som byggts upp i vn rL 
land sedan Chapmans tid. 

Den andra namnserien från tredje Gus tafs dagar ger Cil 
antydan om det romantiska svärn:_cri_cl k~·ing ~•ntikcns _värl d. 
Den tidens svenskar, som med fort]usmng la~-;tc :~A t1s _oc: h 
Camilla» kunde som namn på s in a fr~galter nl~rf_lllna , Jn tc 
cndHst Camilla ulan även Bellona, Dwna, Eundzce, Gulu
thea, Minerua, Thetis, Venus och Zemire. I~anskc_ n~ r d e l 
~iycn meningen all Ulla von Persen skulle raknas m 1 de n-
na rad av gudinnor. . . 

På samma sätt som l.Jassicismen p å vcrk~H1 c IUlmngiovnmg-
cn på dessa fregalle t· kom den götiska a ndan all yavcrka 
fartygsnamnen under 1800-lnlcls senan: ha~Yl. :Vla1;ga n.' 
dessa namn ~iro vackra, hä 1· bchövc1· cn dasl na 1mw~ 'unwlz s 
eller Fylgia. Den andra yltcrlighclcn är rcnl skral·l·Una.nde 
_ Skiiggald. Däremellan finnes clt slorl ant_al, ungcfar~wlY
ten av fiollans fartyg hade namn ur no1.·d~sk l~lylol.ogi oc: \1 
fornsaga men det får nog antagas al~ Alf/n/d, (,unluld, Jlz l
dur, Ingegerd eller Sigri(L har vant gansb1 apokryt1sk<t 
valkvri or. . M~t slutet av denna period och f ram till l. v~irldskr 1 gc l 
kom den stora ökningen av lorpcdbt'dsbcsl~mdct. Här r~ickt e 
va rken gudar eller gudinnor, j~iltar eller troll. Torp_cdbtltar
na skulle vara lika talrika som slji:irnorna på lum1n c l c~ 1 
och från d em lånade man ockstl namn . Fd1n Kapella oU 1 
Komel till \rega och Vesta hade ~Yi då as tronomiska nam n 
p<"t 11:1 av flottans fartyg. . 

För den samtidigt växande ub~dsflollan valdes n_mnn u t· 
havens djurv~irld och djurnamn n ~Hidc e n omfallnmg ,som 
de icke haft sedan 30-[n·iga krigets dagar. Tack vare ub<llnr
na omfatta dessa namn fortfarande en stor grupp inom flot -
tan, c:a 20 %. 

Den andra slora namntypen i dagens flolla ~ir <le g~ogrn-
fiska n amnen. I-hir bidrager b fHlc jagare ocl1 :;to r a m in sYc-
parc till del höga procenttalet, c::a "10 '/r . .. .. . 

Därmed skulle denna översikt vara slut. Har bor uoe.k 
tillfogas att ju äldre en flotta blir de_st? mer mar!.::~rad bli r 
e n namn typ, som icke har nämnts IHl1gar~ , _lra(\Jiwnsnam
ncn namn som ticlicrare burils med hed e r 1 flottan och som 
mccl tiden ' förlorat 7lcn speciella karaklären av djurnai.n n , 
stjårnnamn elle r mytologisl;.t namn. So~n excmp~l k~n. nam 
nas nelj'inen, Falken eller Jägaren, VJlJ;.a funnlls l f lo tl n n 
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5cdnn Gustaf \'asas dagar, u( C fw pmwz, som hurils aY tre 
f a rlyg i li:il följd eller 1\lfanlighcten, Tupj)erhetcn, ÄNtll och 
Dristighelen med minnen från striderna mol ry ska fJo llan 
på 1700- och 1800-taJc n. -

Del nömndes ovan all i dagens floila dc gcografi~ka nam
n e n dominera med <::a -!0 '/r , följda av djurnamnen med 
c:a 20 'j, . Del lwn vara intressant alt nolera all i danska 
follan förh fd bndciJa iiro i s tort sc ll liknande, geografiska 
1U1nll1 c:n ~JO 'j,, d.iurnamn c:a ;)() ';~ , och all i norska fiollan 
dc gcografisl..:a nainncn dominera hell med inemot 70 j; . En 
likn ande Fimförelsc med holiiindsl;a flolian visar all dc geo
grafi ska namne n uppgå till ÖYCr 50 ';. l\Lcn ll ~ir finn es ~cl..:
så en annan slor grupp, sjöhjiiltarna m ed ;);) '/<. Sjöhjältc
namncn ~ttcrfinnns ~iYcn, chu nt i mindre omfattning, i vår 
egen flotta liksom i d en d anska men saknas di:in.'m~t i den 
norska. Dc ha ju en mera lraditionshcl<mad karakttir och 
förh tdlandcl m ell an dc hra flollol'll a ii r i d e l avseendet bc-
lvsandc. -
"I cll fall ha alltsft dc n ~imnda fyra fioltorna c ll gemen

samt drag, dc geografiska namnens dominans. Della iir nog 
gansk a betecknande i cll demokratiskt land, diir försvarc't 
har blivit l1cla folkels egendom. Genom dc geografiska ltalll
ncn vinner man a nslutning lill en viss lnJHlsiii~da, slad eller, 
plats: befolkningen där fiu· en känsla för »sill» fartyg. Den 
lycld1gaslc kombinationen i namngivningen finner man kan
ske.~ den hollåndska flottan, där man jömsidcs med dc gco
graflsl:. a namnen har de fö r flottans in re slvrk:1 så viktiPn 
h:aditi onsnamncn. P t1 sr1 sätt och vis ha vi "sj~ihn en föt:~_ 
n mg av de två nnmn iypcma genom all dc flesta av dc geo
~rafiska namnen p?1 vfua jagare samtidigt ha gammal hävd 
l fl otta n, dc äro l rad i lionsbcvarandc. 
. Med del ovan sagda som bakgrund ~tlerkom c r jag lill milt 
l den tidigare artikeln framförda förslag liil IWillH p<"t dc 
~'. ~.ön· c molortorpcdb~tlarna och dc nya minsveparna. Del 
foruls iillcs då a Il i forls~i llnin!Icn rikssvm})()\cr o dvl rcsn
:rerns för dc s törre fartygen oc l; · laJHlska])smllllll för (le större 
Jagarna. (Är det länkbart all Blekinge, Skåne, Siidermun
land oc:h 1'äslmwz!an<l skola tillkomma under dc närmaste 
å ren?) För ubr11ama iir llllvcls djurvärld reserverad oc:h diil
ha vi r eda n kom1nil s;\ h1 ngt allman Ilar namn, 'i0 11l anvä nt s 
På äldre nbötar odt därmed ha tradition inom vapnet. 

För d c stora motorlorpedbc'\lnrna föreslog jag, all dc gam 
la stjä rnnamncn skulle t1lcrupptagas ( A llair, rlnlures, Arc
tunzs , Astrea, Perseus , Po'aris, Reyulus , Riyel , 1'eya, \res/u , 
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Caslor och Pollux nämndes) och jag tror aY d e skäl jag d<"t 

anförde, atl dessa namn skulle passa bäst. Beträffande d l' 
nya minsveparna nänmde jag mera vagt fyrplatser, öar eller 
fiskelägen med dragning åt dc senare. Jag återkommer n u 
med mera konkreta förs.lag, en fiskelägesserie, som jag sä l
ter i försia rummel, och en öseric: Bergkuara, FjäUbacku, 
Grundsund, 1-JarsteHa, Jl-[orup, Norrwndet-, Håä, Toreko u. 
Torhamn, Uluö hamn, öslcrgam samt Aspö, Björkö, Griidd ii, 
Hanö, 1-Iiimö, Karlsö, Malö, Ornö, Seskarö, Tjurku, Uiii. 

\ 'ärmdö. 
Delta är blott ell axplock. I-hir finns ril.::.a möjligheter al l 

välja och vraka. 
Anrn. Scdan artikeln skrevs har på generalorder faststäl lts 

fö ljande namn: Östergötland, Södermanland, Gästriklan d. 
Hälsingland (jagare), Plejad, Polaris, Pollux, Reguhzs, Rigel. 
Aldebaran, Altair, AHtarcs, ArctLzres, Argo, Astrect (motor
torpedbåtar), Bä vem, Illern, Uttern (ubåtar), ÄlV'sborg (mi n
fartyg), Arkö, Spårö, Kurlsö, lggö (minsvepare). 
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Meddelanden från utländska mariner 

Meddeland en 1r>m Marinens pressd etalj. 

Arnerikas Förenta Stater. 

Fl ottans styrka ökas ytterligare. 

. Trots den ::o.merikanska flottans s tora rikedom på såväl tun ga som lätt<r 

~~rty.g av all a s_lag - bl a 17 slagskepp , 102 hangarfartyg, 63 kryssare, 

..,oO .)agate och 2.40 eskortJagare - görs f n betydande ansträngnino-ar i 

fråga om n y lJ yggnader av krigsfa rtyg. "' 

Under byg g·nad befinner· sr·!': s 'rlttl d ·l 1 · ~ u • 1 a vrt arss uftet 1952- 53 följand e, 

fartyg: 
l hangarfartyg på 59.000 tun (James Forrestal), 

l »s tabskryssare·pä 13.700 ton (Northampton), 

l ubi'l.tsjnktkryssare på 6.000 ton (Norfolk). 

4 jagare p ä 3.750 ton (Mitscher-klass), 

2 eskortjagare på 1.450 ton (Deale~'-klass ), 

l atombåt (Nauti lus ). 

4 snabba Utack·batar, 

2 r adar-u båtar, 

3 s pecial-u båtar. 

Flottbyggnadsprogrammet för 1953 upptar därutöver 40 nya fartyg , 33(} 

landstigningsfarkoster samt omlJyggnad av fyra fartyg. 

Nybyggnadsprogrammet upptar bl a följande: 

l hangarfa rtyg på 59.000 ton (Sara toga), 

l experimentubåt för atomdr·1'ft (al!Jiall 1 t k · eons ru twn i-ln Nauti lus), 

l attack-ubåt, 

3 jagare av ny typ p å 2.800 ton, 

2 eskortjagare . 

. 30-talet minsvepare samt mer eller m~nclre genomg ripa nd e modernise

nngsarbeten på ett antal hangarfartyg, kryssare onh jaga re. 

(Proceedings och L a Revue Maritime.) 

H elikoptrar upptäcker fjärrstyrda projektiler. 

USS Norton Sound heter en tender fo"t· s]'o"fly<rJJla 11 u som om byggts för 

Provsl;:jutningar av fjärrstyrda projektiler. 

Fartyget har för ut ett flygdäck för h elikoptrar. Under mi'l.ng·a övnino·rtr· 
li tat f" . 1 .· .. o' 
t ' 1 Ol c en amellkanska vastkusten och und er två längre kryssningar 

111 de ekvatoriella r egionerna har farty get provats. 
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Helikoptrar som opererar från fa rtyget följer på fotog rafi sk väg tle 

fjä rrstyrda projektil erna i de ras bano1· och genomsöker neds lagsommdet 
e fte r varje skjutförsök för att finna rlelar av p rojektil ema. Helikoptrarna 

u tnyttjas äYen för att transportera teknisk personal och materi el fran 
landbaser till fartyget samt inom fö1·söksområclet. 

Helikoptrar f1·ån skilda fö rband tilldelas denna försökstjänst. Uneler det 

s k »R each »-pl·ojektet när en » Vildng»-projektil n ådde en h öjd av 10ii.7 

»miles» stod sålunda h elikoptra1· frun HU-l till förfogande. Vid opera
tione l· utanrö t· Peruku s t en h öll HU-l och HU-2 med f lygplan. 

Chef på »Nor ton Sound» är 1\0mmenclör C. L. vVesthofen, före de tta 

·chef v id »the Ait· Br anch, Office of Naval Resercll». 

K orea- roboten. 

De f d fl ygplan av typen »Hellcat», so m utan piloter användes mot 

kineserna ä1· ba r a början till robotkriget De är provexemplar, mycket 

effektiva och tillförlitliga - men av »äldre» modell. 
Den na Hell eat-robot, bemann ad endast med mekaniska apparater , :n ecl 

televisionsögo n och elektronhjä rn01·. startar fr ån ett hangarfartyg utan
fö l· kusten och kan sättas in mot fi ende 150 »miles» längre bort. 

Enligt flygexpe rti sen ~ir dock denna robottyp bara en »primitivt» fjä rr
styrd proj ektil. Den kommer inte att medföra ett snabbt och lyckosam t 

slu t på kriget i Korea. Xven med stor in sats är detta vapen inte tillräck
ligt för att slå tillhaka den kinesiska arnH~n. H elleat-roboten ä r ett allt

för lättfangat bytefördemycket sn abbm·e r yska lVIIG-15. 
_:\nclft representerar dessa r adiosty rda, mekaniska »Kamilmzes» ett Yik~ 

tigt steg mot tryek-på-knappen-kriget. Konstruktionen visar, att Fören t.t 
staterna har televisionsstyrning och kontrollapparaer föt· robotvapen, som 

är t illräckligt driftsäkra att kunna användas uneler stridsmässiga förh ,tl

l:mclen och betjänas av fo lket v id fronten. Ett lag av tre officerare oc-h 
s ju man skickade iväg elen första av dessa Hell eat-robotar från hangar

fa rtyget »Boxer». För några år seelan behövdes det »ett kompani veten
skapsmän» för att få iväg dylika tingestar och man var a ldrig säker pet 

vad som skull e !~ända. Seclan kom perioden då robotpla n kunde an vända~ 

som målfl~'gplan vid skjutövningar. N u sätter flottan emell ertid bomber 
i dem och sänder iväg dem från stora värdefulla fartyg , där materiel
eller manöverfel skulle kunna ftstaclkomma oerhörda skador på egn n 

·s tridskrafter. 
Dessa robotar visar också flottans framsteg ifråga om mindre och lätta

r e aparatur. Det är detta som r obot-konstruktörerna behöver för att f å 

fram bättre och snabba r e projektiler. som kan medföra stör re mängder 

sprängämn e. 
Som jämförelse kan nämnas att de första flygplanen uta n piloter, som 

]com till användning unel er a nfall mot Tyskland 1945, Yar stor a bonoplan 
av typ B-17 . Flottans nya materie l har nu monterats i ett fl ygplan vars 

storlek e nelast ä r en femtedel av B-17. Därtill är fjä rrstyrPingsmate rie len 
betydligt förbättrad. Roboten kan sålunda st yras från ett s tön-e a1·stand 
än någon ve rkligt fjärrstyrd proj e ktil som a nvänts förut i s trid. 1\1 ode r

planet so m s tyr r oboten från dess star t på h an gm·fartyget ka n vara åt

slcilliga kil om e ter ifrå n, nä r r oboten börjar d yka n ed mot målet. Vid 

tidi ga re r adiokontrollerade bomber för a tt kunna leda den fram till målet. 
Hell eat- roboten uppvisar oekså framsteg i fråga om precis ion en. De 

fö rs ta mil len som u tsågs u tgjordes av fi entli ga truppkon centra tione r i 

dalgångar, tunn elin gångm· och brospann. Om en Helleat-robot inte dyker 

rätt pil det avsedela milJet anses detta som ett missl7ckancle. 
Trots denna utveckling anses Helleat-roboten vara ett av de mest erte r

blivn a ba rnen i flottans växande familj av fjärrstyrda Yftpen . J iimfört 

med n yar e kon struktioner är den na r obot y tterst lå ngsam. Den h a r dä r
t ill ganska ringa »förstånd » och begrä n sad å tergivningsföm1 äga -- elekt

roniskt sett. H e ll eat-roboten ka n t ex inte fun gera utan mode rplanets 
elekt r onleclban cl , såsom fa llet är vid nya r e rohottyper. 

(U. S. News & World Repo r t.) 

Luftfö rsvar uppbyggs mot robo t -ubåtar. 

I början av andra världskriget var el en a llierade sjöfa r ten - livlinan 
till truppern a utomlanels - h e lt utlämnad på nåd och onåd t ill de tyska 

ubåtarn a. U nele r 1942 sänktes enbart i Atlanten 219 far tyg. Två å r se
nare h ad e antalet minskat till tj ugo. Am erikanska flottan v-:~.nn clenaa 

1camp tack vare radika l t förbättrade u båtsjaktmetoder m ed flygp la n och 
ett u töka t antal för ubåtsja kt lämpade övervattensfartyg. 

I dag stå r Amerika ans ikte mot a ns ikte mot ett ännu störr e h ot, då 

en helt ny typ av ubå tar nu börjat användas . De är störr e och dubbelt 

så snabba som l: a världskri gets ubåtar och därjämte utrustade med 
snorkel. De kan operera i uläge i flera veckor i sträck och kan hä ri
genom undvika mänga f ~lllo r, som medförde unclergi1ng för deras för e

gångare. Modema ubåtar är inte enelast svårare att upptäck a, de har 
också fått vidgade a nvändt'iingsomr åden. Dagens ubåta r h ar möjlighet 

att sända iväg atomlacldacle. robotar , kraftiga nog att allvarligt skada 
en storstad . 

Att bygga upp fö r svaret mot el ylika oåtkomliga tnål är ett lika lJet)·
uelsefullt som SYå rt arbete. Det innebär fö rst och främst ett omfattand e 

fo r skn ingsarbete för att få fr am effektiva sökarapparater - radar som 

kan upptäcka en ubå t s snorkel , a ppa ratur som upptäck e r metallförem ~U 
Under vattnet och h ydrofonbojar som »lyssnar» efter unclervattensljud. 

För att kunna använda denna invecklade utrustning och fö1 · att kunna 
för·störa ubåtarna så snart de upptäcks h ar flottan i samarbete med f lyg· 
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industrin mtist skapa en mängd specialbyggda flygplan, bl a stora, langt

flygande patrullplan samt helikoptrar, som skall ingå i »hunter-killer-ln 

sammansatta av såväl land- som fartygsbaserat flyg och ubåts.iaktfar t ) g 

ur flottan. Till allt detta kommer behovet av att utbilda besättningar. 

tekniker. sen·ic;epersonal m m. 

För att lyckas må ste flottan ha allmänhetens förstclelse dels för d c>n 

tid det åtgår att bygga u pp denna nya sida av luftförsvaret, dels för <l c•t 

ifrånkomliga faktum att luftförsYaret ständigt m åste upprätthållas un tl et· 

fredstid om det skall vara effektivt och slagkraftig i händelse av !ni g_ 

(Military Revi e": 1 

Atomkanoner. 

Den taktiska atomboml.Jen, som uneler de senaste åren utvecklats i Alllw

rika ställ es nu i skuggan av atomkanonen. 

Atomprojektilens laddning (uran eller plutonium) väger sannolil't 

mindre än 101 kg. men eftersom atomprojektilen i sig s jälv är en slags 

kanon (eldrör), mftste den kanon som skall avfyra densamma bli s tor 

och tung. 
En fördel med att avfyra en atomgranat med kanon framför att fä lla 

en atombomb från flygmaskin är att kanonen kan insättas även vid tb

liga väderleksförhållanden och under mörker, då flygets verkningsm o.i 

ligheter är begränsade. Dessutom har g ranaten sto rre precision än bom

ben (Bikini-luftbomben hamnade faktiskt 6- 700 m vid sidan av m ålet !. 

Atontkanonen väger med dragfordon cirka 75 ton. Kanonen »bäres» pa 

e n pla ttform mellan två traktorer. Hela släpet är trots den stora vikten 

fakt iskt mycket elegant och det kan på väg konuna upp till elen akt

ningsvbirda hastigheten av 55 km/tim. l<'ordonet kan även ta sig fram i 

terräng och köra ombord på ett landstigningsfartyg. Kanonens träffsii

kerh et är inte mindre än andra grova kanoners. Försöksskjutningar Il ar 

!.värt om visat den på längre avstånd är överhigsen den konventionell a 

kanonen . 
Man m åste emell ertid göra k lart för sig aU en kanon. som utan dra~

kraft väger 50 ton, inte kan vara nagon sup erkanon med extra stor sko t t

vidd. Den kan t ex i det hänseendet inte mäta sig med den berömda 

tyska »Tjocka Bertan» från första världskriget eller i and ra avseenden 

med den tyska 80 cm kanonen från andra världskriget, för att inte ta la 

om den 80 cm kanon som med järnvägslavettage vägde 1.35'0 ~ ton. 

Den amerikanska hittills tyngsta motordragna kanonen är en 20.3 (' !I l 

tons pjäs, sont utslungar en 90 kg tung granat med en utgångshastighet 

på 900 m /s ek, varvid den maximala skottvidden blir 32 km . 

Om atomkanonen är byggd efter konventionella principer bö1· den h ;t 

en kaliber av ca 24 cm, en projektilvikt av ca 160 kg samt en skolt· 

vi dd på ca 35 km. Om kalibern är större väger projektilen betydligt 

mera. men skottvidden kan inte bli så stor. 

1 o,) 

I området utanför atomkanonens rä ckvidd lwmmet· ett brett bälte inom 

vilket man måste utnyttja fnln m arken utskjutna atom ral\eter (robotar). 

Endast på mycket stom avstånd 8vses flyget insättas . Arbetet på des~a 

robo tar har i Amerika framskridit långt. 

(Ordnance juli- aug. 195~. 

Storbri'tann i en. 

Fjärrstyrda projektiler. 

Storbritanniens senaste fjärrstyrda projektil har en ha s ti gh et av 2 .. 000 

»mil es» i t immen pä en höjd av mer än 10' »mileS )> . 

Finessen med denna fjä n styrda projektil är emellertid inte att den 

når denna hastighet och höjd , det gjorde ä Y en den t:vska V2: an , utm1 

den ligge1· däri att projektilen kan styra direkt mot ett luftmå l oavsett 

vilka undanmanövrar detta än gör. 

Sedan krigets slut har Englands bästa vetenskapsmän varit engagera

de för att lösa problemen med projektilens fjärrstyrnings- och man.över

organ. Det grundläggande arbetet på de nya projektilerna har till största 

delen utförts av statliga vetenskapliga institutioner. Resultatet av dessa 

undersökningar har gjorts ti llgängliga för utvalda firmor, vilka an[ör

trotts uppgiften att framställa och utveckla speciell a raketvapen el!e1· 

delar till sådana vapen. Mer än 100 brittiska firmor är sålunda nu syssel

satta med massproduktion av fjäl'!'st:vrda vapen. 

(British Information Services release and photo.) 
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Li tteratur 

Lord Fi s h e rs b rev. 

Den , som läs t lmd F ish ers i ordets båda be tydelser egna minnesteck
ningar, vilka 1919 utgåvos i bokform under titla rna »Memori es» och »Re
COI 'cl S» har säk er t ett bestående minn e av amiralens fascinerande oeh 
oftast drastiska färdighet att i skritt återge sina tankar och teser. Denn a 
.framställningskons t utövade han givetvis såväl i tjänsten som privatim 
och att h a n , liksom m å nga en gelsmän i övr igt , var en brevskrivar e a~ 
stora mätt är där fö r ej ägnat att förv å n a. De stom må tten maste ma n ta 
ti l l i cke blott för· att ange brevens halt utan också när det gäll~r at t 
Täkna dera s a ntal. E nbart t ex Churchill fi ck - såsom han i The World 
Cris is b er·iittat - sii många brev, att de - omskrivna med skri vmaskin 
- omfatta över 300 tättskrivna sidm. Och s amm e adressat säger, a t t 
'dlt sk re·>s lika glödhett som det hinmade hans (Fishers a lltså) hjänn . 
Ch u1·chill lämnar också exempel på amiralens skrivsätt: breven s lutad e 
of ta m ecl ett ut t r yck som »Din till s helvetet fryser» , »Din till s t r äkolen 
s kjnt2 g1·öna skott» e lle r »Din ti lls jag är aska», följt a v ett PS och sa 
o·tterligar· e ett par tre briljanta och innehålls rika s idor. Sen kom ju fö r 
stås den dag, då helvetet frös och träkolen s kö to gröna skott: det Ya r 
i samband med Darclanellerföretaget, d v s innan Fisher blivit aska. 
Det är han ju nu, men i elen brevsamling, som n yligen utgivits , fram
träder han livs levande för läsaren. 

Ett stort a ntal av hans brev h å ll er nämligen på att utges i bokform 
unel er titeln »Fear God and Dreacl Noughi», varav första delen n~'li gen 

publicerats på Jona than Capes förlag (pris 30 sh, ca 25 svenska kronor. 
350 sidor ) . 

Denna första del omfattar ticl en 1854-1904, el v s innehå ller breY fr ån 
kaclettkå1·en till dess Fisher satt - om man nu kan säga så om en dy
namisk herre - som viceamiral och C-in-C Portsmouth och a lltså recl~n 
hunnit med en hel del av s in a genomgripande reformer fö r att moder
nisera elen brittiska flottan och göra elen beredd för det krig. som han 
tid igare än någon annan föru tsåg. Nästa del kommer således att omfatta 
ticlen som förste s jölm·cl och det första världskriget och blir väl med 
denna händ elsemättade tid som bakgrund av större, allmänt intresse. 
l\lfen nu fö r eliggande del omspänner minsann också en intressant tid , 
då m · 1800,talets tveksamma och trevande utvecklingsskede från segel 
till ånga på kort tid en modern flotta skapades: s lagsk epp et fi ck sin -
man kan väl nästan säga - s lutgilti ga u tformning, jagaren och ubåten 
1wnstrueracles, vapnen utyeckla cles och utbildningen tillrättalades efter cle 
telmisk a framstegen . Breven visa hur e tt v ilj estarkt geni kan påverka u t 
vecklingen c ch hur »star·k ström med egna vågor gå genom h avet ». BreY 
ge ju, om cle äro skrivna utan tanke på framtida publicering i allmänhet 
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en bättre karaktel'istik av författar en än självbiografier eller av a ndra 
t örfa t tade levnadsbeskr ivningar. Den, som är road av elen sortens lit te
ratur, a v individer och av d et tidsskede, som ovan nämnts, gör klokt 
i att då och clå läsa n ågra av Fishers bre,v i »Fear God and Dread 
Nought». Att sträckläsa d enna bok går n a turligtvis inte . 

O. Kdt. 

Dammsprängarna . 

»Vi flyger i natt». Av Paul Brickhill. 

Paul Brickhills bok »Vi flyger i natt» (The dam busters) är h istmien 
om brittiska fl ygvapnets 617. division, ett förband, som icke organiserades 
fö r rän 1943 men hastigt n å dde och seelermera till krigets s lut behöll en 
rangplats bland Imperiets samtliga stridskrafter. 

I s jälva verket börjar clodc berättelsen tre å r tidigare, då flygplankonst
ruktören Bamey \V'allis begynte spekulera över nya metoder att tillfoga 
motståncl a ren fö1·öclancle s lag. Han s funderingar kon centrerade sig snart 
på elen tys ka kraftförsörjningen och därvid i första hand Möhne- Eder
och Sm·pe-clamman1a i Huluområclet. Om dessa kunde s prängas,' skulle 
tyskarna ställas inför bety dande svårigheter i försörjningshänseencle. Upp
giften krävde uppenbarligen ett vapen av helt n y t yp och så satte \.Valli s 

igån g m·betet på sin seelermera berömda »dammbomb». Han hade att 
kämpa rnecl tusen svå r igheter och författar en utsät ter myndigheter av 
skilda slag för gruvliga salvor, varvid lia n dock glömmer, att de män 
s om buro ansvaret för elen brittiska produktionen, s~ikerligen för varj~ 
an vän dbart försla g fingo hundratal s a ndra repres en t erande alla stadier 
från relativt h yggliga infall till r en a då r skaper . Bomben blev emellertid i 
sinom tid fä1 ·clig : elen vägde fem ton men i övrigt säges, måhända med 
tan k e pä eventuell framtida användning ingenting om dess konstruktion . 
Det för efaller som om, elen, efter n eds lag i v a tten , fortsätter i samma 
riketnin g s om det fä llande fl ygplanet. Om elen fä lleles på rätt höjd, med 
rätt fart och på rätt avstånd frän dammen, fortsatte den alltsä fram till 
denna och utlöstes där genom tidsinställning. 

Detta var ungefär lika svårt att utföra som det låter, kan ske nagot 
s vårare med tanke på att anfallet måste utföras uneler mörker och sanno
likt livlig medverka n av förefintligt luftvä rn och intresserat nattjaktfl.vg, 

Uppgiften tillclelacles en specialclivis ion, som så små ningom erhöll 1111111-

lller 617 och organiser ades med frän andra förband särskilt uttagen p e r
s onal: de viktigas te kva lifikationerna voro framstående flygskicklighet 
och total avsaknad av n erv er. Förste elivisions chef blev Guy Gibson., som 
i tur och ordning ef terträddes av Holclen, Martin. Cheshire', Ta.it och 
Fauquier. Holelen s tupa d e, i övrigt skedde förfångning efter v isst antal 
Uppdr ag. Samtliga voro övers tar eller överstelöjtnanter vid flygvapnet, 
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medelåldern va r 25- 26 ar. Den första uppsättningen f lygande persona l 

beteckna s som veteraner, medeHildern uppgick till 22 år. Utbildnin gen 

sattes genas t igång och gick i första hand ut på att träna lågflygning, 

dammbomberna måste nämligen fällas från 20 meters höjd. N<tgra bl evo 

för iniga och kom tillbaka »med kvistar och löv i kylarna », tillbud och 

olyckor inträffade men på rekordtid var division en klar fö r s it t uppdra g. 

Sprä ngningen av dammarna hör till krigets slom bedrifter. Insatseu 

var icke stor: 133. man, 19 Lancasterbombare och lika många av \Vallis 

5 tons dammbomber. I knl.litativt hänseende hade dock detta förband fa 

mots tycken; Karl XJI: s drabanter kunde måhända tjäna som lämpl igt 

jämförelseobjekt. Ope rationen genomfördes med siillsynt skicklighet oo::l' 

fmm a tanda . Förlustema blevo avsevärda: 8 f lygplan med 56 man; a v Yil 

ka tre hamnade i tysk fångenskap . Men alla tre dammarna sprängde" 

och Rulli'Ollll'~tdei översköljdes av en sannskyldig syndaflod på flera hu ntl 

m miljoner ton 1·atten . Enligt t ysk uppskattning förorsakade 617. divi 

~ionen vid detta tillfälle tyskalna en produktionsförlust motsvaran d e• 

100.\lOO mans arbete under fl era månader. 

Efter operationen mot dammama beslöt flygmarskalk Harris , att 611 

divisionen skull e utbildas till ett specialförba nd fur precisionsbombning 

med tunga bomber av små anfallsobjekt t ex fabriker och broar. Divi

s iOJJen utrustades m ed ett nykonstruerat gyrosikte och genomförde där

efter en period av intensiv utbildning, var vid bl a stort arbete nedlad es 

på a tt utexperim entera nya metoder för markering av målen med olika 

s lags pyroteknisk materiel. Detta var nödvändigt, enär anfall en alltjämt 

måste utfö ras under mörker och, för att få. ut full effekt av de tun ga 

bombema, från så hög höjd , att bombfällama icl' e kund e urskil:ia målen . 

om dessa icke utmärktes på särskilt sätt. Divisionen utförd e med sin 

nya taktik en lå ng serie lyckade operationer och nådde hög efe.kti vitet 

och ett visst mått av självförtroende. Det sistnämnda kom till syn es vid 

ett tillfälle, då den amerikanske flyggeneralen Spaatz besökte division en 

och ställd e frågan, om det förelåg nagra svårare probl em på bombfä ll 

ningens område. Divisionschefen, vid detta tillfälle Cheshire·, svarade: 

»Ja, vi ha ett problem. De sabla bombfällarna fälla varenda bomb i sa m

ma bombkrater». 
Divisionen var emellertid icke bäst i a lla avseenden. Just före starten 

fö r ett s ~· nnerligen viktigt uppdrag, fick divisionschefen, fortfarand e 

Cheshire. ett meddelande att en överste från eskaderstaben ville tala 

med honom omedelbart. Cheshire undrade om icke samtalet. m ed häns~·n 

till omständigheterna, kunde vänta men fick till sva r , att det verkligen 

var mycket viktigt. Cheshire störtade i\-äg och träffade översten, so1n 
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sag strängt på honom och undrade, om han had e klart fö1· 3ig a t t diYi

sionen låg sist i spartävlingen inom eskadern. Detta var ett a\' de fa 

t ill fällen, då Cheshire, som el.i E>st had e en nnmärknings viinl färma ga att 

uttrycka sig, förblev svarslös. 

Med tanke på den hårda ne1 · vp~Jrestnin gen ä r det också naturligt att 

det fö1·ekom massor av U[)ptåg och skämt. Man kan dock starkt ifril.ga

sätta lälllpligheten av att genom skorstenen släppa ned signalpistolskot t 

i divisionschefens brasa . Som fäTmildrande omständighet framhålles doclc 

att påhälsningen var avsedd för elivisionsadjutanten och icke för divi 

s ion sche fen. 

l samband med Normandieföretaget hade 617 . elivisionen jämte några 

a ndra förband på nytt ett specialuppdrag, nämligen att systematiskt fälla 

stanniolremsor i riktning mot Calais-området och på så sätt bibringa d e 

tyska mdarstationerna d en uppfattningen, att en transportflotta var på 

Yäg över Kanalens smalaste d el. Uppdraget krävde en ofantlig precision 

(de olika planen flö go efter tabeller, som vom uppgjorda på sekunden l 

men löstes framgångsrikt. 

Så kom elen tid, då något på a llvar måste göras åt de kraftiga betong

konstruktioner tysk8rna. utfört på olika håll: ubåts- och torpedbåtsbun

kers. station e1· för V-vapen m. m. Eftersom tidigare a nvända spräng

bom.beJ' icke beto på dessa konstruktioner, hade Barney Wallis' larmats 

på nytt och presenterade nu den s k »jordbävningsbomben», som hade 

en längel på 6 m.eter, en vikt av 6 ton och var så konstruerad, att den 

trängde djupt in i målet, innan detonation med ty åtfölj ande jordbäv

ning inträffade. De första bomberna tilldelades 617. divisionen, som spräng

de den stora torpedbåtsbunkern i Le Havre och ås tadkom stora skador 

på de tyska ubåtsbaserna i de franska h amnarna vid Biscaya. Sist men 

icke minst anser Brickhill , att divisionen genom sina angrepp mot ut

skjutningsstatione·rna spelade en förstahandsroll vid bekämpningen av de 

tyska robotvapnen. 

Divisionens sista stora updrag hette Tirpitz. Upprepade anfall gjord3s, 

däribland ett från en rysk bas, och till slut sänktes slagskeppet utanför 

Tromsö. Det förefaller dock troligt, att detta anfall skulle ha misslyckats, 

om det tyska jaktflyget ingripit. Av oförklarliga skäl skedde icke detta 

trots att jakten larmats i god tid. 

I krigets s~utskede fick 617 : e ytterligare ett nytt vapen: en tiotons

bomb, som omgående döptes till »Storslam» och hade en fruktansvärd 

effekt i samband med förbindelsebekämpningen , som. utgjord e divisionens 

viktigaste uppgift. 
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Detta må Yara t illräckligt som smakprov ur en synnerligen Jäsvä rd bol\. 
Det ä r en berättelse om enast<lencle bedrifter och okuvlig t mod. S~mtirli ;?.t 

]{la rlägges dock. att detta ick e iH t illfylles t utan en solid bakgrund av 
hö g- utbildningsstandard ot:h nogg-rann [Jlanläggn in g. Det är också his lo

J'i en om inspirerat ledarskap och gott kamratskap. Allt detta framl ägge·' 
i lu gn och saklig form utan överord , vilka eljest vore f1·estande att till 

gTipa i en skildring som dem1a . 
GJ 7. elivisionen kan uppställa s som ett föredömligt exempel ; det :i r 

män a\· denna sol"t, som vinna krig. 

M. S. 

Herman Wouk. »The Ca ine Mutiny». 

Den 19 nuu·s 1951 utkom i l.'SA elen fö1·sta upplagan av »The Cain e 

.\Tutinn>. Ett ar senare ha d e 325.000 exemplar av boken sålts . l skrivan-
de stund . november 1952 .. torde upplagan vara uppe i min s t 400.000. Det 

~lr taland e siffror, men så sitter ocl,så var och venannan ame ri kan fö r
djupad i denna färgstarka skildring fJ ån sjös tridema i Stilla Havet u n
der det andra världskriget. 

Författar8n säger i en not ::ett a ll a pe1·soner och hände lse r ombord ]l <~ 

elen gaml a till minsvepare ombyggda jagaren Caine är uppdiktade. In get 

fartyg med namnet Caine har nägonsin plöjt Oceanens böljor oclt lwni

mer väl h eller knappast att göra det. Fartygschefen har författaren utfor
mat efter sitt eget kynne efter att ha stud erat vissa psykaneurotiska fal l. 
T ill yttermera visso framhåller författaren samtidigt att han tjänstgjord t> 

tre ar pa en liknande jagare und er två olika chefer. vilka båda clelwre
rad es för ta]Jperhet. Detta för att iin mer understryka att h an icke tagi L 

någon av dem som förebild. 
Att författaren har tjän stgjort oml.Jord märks på varje r a d och boken 

är skril-en m ed en sådan inlevelse och sä skarp iakttagels eförm åga . att 
man h e lt fangas. Personslölclringen Li.r mästerlig och man har hela tiden 

svårt att tro på elen. lilla noten att all;1 11ersoner är uppdlktad e. Va1'j e 
person är tagen så på kornet. nne sig det gäller chefen, hans offir.;erare 
ell er den brokiga IJesättningen i övrigt. 

Obe1·oende av vad som är dikt och sanning, så få r man und er alla 
förhallanden en mycket klar bild <1\' hur tjänsten förlöper ombord på etl 

mer ell er mindre uttjänt örlogsfarL:vg i elen amel'ik:mska flottan. IckL 

minst illtressant är det för en s jöoUice r att genom för fattar ens förmed
lin g få följa jagaren på dess olika uppdrag inom det stora operation s

området i Stilla Havet. 
Jämsides med tjänsten ombord med varelagens enahanda är det de psy

kologiska konflikterna, som utgör huv udt emat i boken. De otaliga problem . 
som uppstod ombm·d, oftast föro r salmcle av den obetydligas te anlednin g, 
är så r '3alis tiskt beskrivna och så verkligh etstrognR , att man h a r svål't 
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a.tt tro att de är konstruerade. Dissonanserna om!.Jord, särskilt mellan che

fen och hans officerar e, öl,ade allterter expeditionen fortskred. För den 
svensl'e läsaren förefaller många av de till rättavisningar och bes tJ·aff
ningar chefen ålade s ina underlydande, såväl befäl som m anskap. så in

h umana och v e rklighetsfrämmande . att man ställer sig frågan de. l<'örfatta· 
r en s psylwpatiske chef har alltför tydliga beckombergianska drag Q[· h 

de intressekonflikter, som uppstod ombord på grund härav, antog tili 
s lu t 1·ent groteska former. otilnkbara 1 en [lotta uneler fredstid. men k an

ske tänkbara under k r igstid d[r man ~lr tv ingad att till det ytte1·sta u t
nyttja ett lanels personalresusrer. 

Den .fransl<e sjöofficeren och författaren Rene Daveluy h ar i »S.iökri
ge ts vasende» skildrat sjöofficeren Eom ingen annan. Herman v\'ouk ha r 

fortsatt dä r Daveluy sl utade - han har av Daveluvs abstnll,te s:jöoffi. 
cer g.]ort en konkret och levande figur. Med Herman \Nouk uppl ever man 

sina u ngdomsår vid flottan på nytt. !\Jan känn e r sig flyttad Ullbaka t ili 
fänr iks- oc:h löjtnantsåren, till kamratkresen i den lilla gun rumm e t, till 

hur man mangen gång r evolterade i sitt inre mot order och föreskrifter. 
vilka m::tn sena re vid mognare år fann naturliga och nödvändigrt. Sorg
lösh eten, strapa t "·ema - allt känner man igen. 

»-~ven till ankars på ett gammalt bortglömt fartyg var det e;1 s lags 
f rämrrmnd e känsla. som bemäktigade s ig \A.iillie under de första dagarna 

som. nyutnä.mnd chef ombord. Hans egen pe rson krympte uneler det att 

hans nervtrådar liksom sträcktes ut till alla skrymslen och vrår i far· 
tyget. I-Ian var mindre fr i än förut. Han lyssnade ängsl igt, liksom en 
ung nor·. !lan lyssnad8 i sömnen . Han sov al drig ordentligt - inte alls 

så som h a n hade gjort tidigare. Han hade käns lan <LV att ha blivit för
vandlad fran en individ till hjä rnan på ett slags djur, vars kropp utgjor

de en s lags kombination av fartyg och besättning. Belöning för dessa 

underliga känslor fick han när h a n promenerade på dä ck. Det tycktes 

som om en osynlig kraft strömmade ut ur däcket och in i hans kropp. 
Officeramas och manskapets respektfulla uppträdande försatte honom 

i en kän sla av ensamhet, som han tidigare int e känt. Ge!wm el en osynliga 
11llll', som skilde dem. åt, fön1am han det varma outtalade ordet, som; 
Visad e att h a ns män tyckte om honom och litade på honmm>. Dättre sv

nes mig icke dessa kän slostämningar hos en nyvorden fa rtygschef tidi
gare ha skildrats . 

. En av höjdpunkterna i boken utgör sldlclringen av krigsrätts förhand
hugarna ef ter m yteriet ombord på Caine. Här om någonsin sitter man 

fastn itad vid boken och s läpp er den inte förrän krigs rättens dom avkun

nats. Som pri cken över i kommer försvarsadvokatens tal vid den i hast 
Ordnade middagen efter förhandlingamas slut. 

E n kärl eksh istoria , som invävts i handlingen. ger ytterligare relief åt 
karaktärsskildringarna. 

»Th e Caine Mutinyc beräknas utkomma i svensk. översättnin g nägon 
gång på våren 1953. 

Pedro Ahl mark . 
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