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Marina försvarsproblem . 

Föredrag av chefen för marinen, viceamiral 
S tig H:son-Ericson , vid Kungl. örlogsmanna
~~ällskapets sammanträde i Slackholm den 9 
f e b ma r i 195G. 

Eders Majestät, Herr ordförande, mina herrar! 

Inför uppgiften att beröra marina försvm'sproblem känner 
jag en viss frändskap med den författare, som fått i uppdrag 
att skriva en bok om engelska flottan och just befann sig 
ombord för att inhämta erforderliga kunskaper. Tillfrågad 
om hur länge han skulle stanna, svarade han: »Jag kom i 
går och far i morgon». På tal om bokens titel upplyste han 
om att den skulle heta: »Marinen igår, idag och i morgon». 
Han hade tre dagars studier oc:h en bok att skriva. J ag har 
40 års studier och fyrtiofem minuters föredrag att hålla. 
D~~t är m ed olika utgångspunkter lika stor anledning för 
1mg som för den brittiske författaren att be onl! överseende 
för att fram ställningen kommer att förete åtskilliga lucko r. 

* 

. Qet !;tar bUvit en allt vanligare uppfattning att ett fram; 
tida kr1g kommer att bestå av två väsentliga faser: den in
ledan?e, som avser att knäcka eller mjuka upp ett lands 
IUotstandskraft, och den andra, som innebär dess besättan
de.: .~lara:r fÖI'svararen inte den första fasen är det knappast 
1~0Jl.Ig~ .att motsätta sig den andra. Står han hjälpligt rycken 
for Imhalslaget, är utsikterna i fortsättningen goda, förut
~att att han berett sig på att göra fortsatt motstånd. Detta 
resonemang är tillämpligt om atom- eller vätebomber kom
Iyer . att användas eller ej. Självfallet är dock risken för 
» ~noc,k-out» större, om dessa vapen insätts vid krigs.öpp-
11111gen. Sveriges försvar måste inrätta sig för att både stå 

P
einot det första klubbslaget och därefter vara berett att käm

a Under längre tid. 
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När det gäller att tillämpa detta i praktiken får man em e), 
lertid räkna med stora svårigheter. Det går inte a l t lösa d~ 
komplicerade problemen om. avvägning mellan militärt Oe)j 
civilt, avvägning mellan försvarsgrenarna samt avvägni ng 
meJlan materiel och utbildning genom resoluta svärdshug.~. 
1\nnu svårare är det att göra en avvägning mellan de m ed e] 
som bör tillkomnw för att kunna »stå rycken» i jäm.för l'! s~ 
med vad som behövs för att »hålla ut». Den allt populärar~ 
operationsanalysen är otvivelaktigt en utomordentlig v~i g. 
ledning för mångt och mycket, men huvudproblemen k nöc. 
ker man inte på matemalisk väg. 1\ven delproblemen iir 
ofta nog svårlösta. Endast om någorlunda säkra ingån gs. 
värden finns tillhands har man rätt att lita på resultat et. 

I många väsentliga frågor är ett litet land därför hänvisat 
till de stora makternas lösningar, tillkomna med för u tom, 
stående otillgängliga grundvärden. Detta bör dock ske m ed 
stor urskiljning och endast i delar, som, vad oss beträff ar, 
passar Sveriges speciella läge. Vår försvarsmakt måste vara 
inte bara avpassad efter det politiska klimat vi lever i ut an 
även »skräddarsydd». 

Det är förvisso av vikt att beakta forskningens utom or· 
dentliga hetyde.lse för utvecklingen av dclproblemen. l\len 
det är ett farligt och tyvärr ofta förekomn1ande fel att allt
för snabbt »dra växlar» på antydningar och förhoppningar 
i stället för att avvakta fakta. »Det är ett misstag», upp· 
repar 1955 års brittiska försvarsproposition, »att ett med· 
delande mn t ex atomvapens, robotars, överljudsflygpla ns 
utveckling, är detsamm.a som att de praktiskt taget är fär· 
diga att tas i bruk. Detta gäller andra länder lika väl som 
oss ~~~.» 

* 

Kortfallad återblick. 

Sedd på kort sikt knyter sig marinens utveckling hm·ud· 
sakligen till vapenteknikens och de tekniska hjälpn:tedlcn5 

ökade effekt. Man har under det senaste decenniet lyckats 
konstruera vapen med avsevärt högre prostanda änl t idr 
gare. Detta framgår bäst vid en jämförelse mellan vår flolU15 

sammanlagda tonnage och vapnens totala effekt. 

ufveckllng 1!)25-

Flottans arfiflerleldkrafl 

PI. 1 .. 
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Torpedvapnets ufveckling 1!)25-1!)56 

Anfalet,far!ygsburna torpedtuber 

PI. ~-

Mfnvapnefs ufveckl/ng 1925-1956 
Anh:dd rn (n lagga n de sfr{d_~farlyg 

PI. 3. 
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Tekn/ska ljiilpmedlens kostnad 
/procent av folalkosfnaden 

..... lllllli!lllii!B...., -UP' ---~~~·~ Å r 
30 55 40 45 50 55 

PI. 4. 

Jv1edelformage per forl!fg 
och an fal Jarlyg 1925 -1956 

PI. 5 . 
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Om utvecklingen går vidare mot effektivare vapen, s0111 kräve1' jämförelsevis mindre utrymme och vikt, öppnar sig 
forls.alta möjligheter att minska varje enskilt fartygs stol', 
lek till förmån för antalet enheter. En stoppgräns, som inte 
kan överskridas på vägen nedåt, är doc:k sjöduglighetsk ta, 
vet Fartygen måste vara så stora, att de kan gå till sjöss och 
bruka sina vapen även i överhandsväder. För den svensku 
flottan fördigger också problemet om isbrytande förm åga. 

I utlandet har liknande tendenser gjort sig märkbnra so111 
framgår av plansch 6. 

Möjligheten att sänka medeltonnaget har även påverk ats 
av förbättrad skcppsbygnadstelmik och effektivare fram
drivningsmaskincri. 

Motsvarande utveckling gör sig märkbar även inom k ust
artilleriet och illustreras av plansch 8- 10. En strävan hat 
där varit att kombinera det enskilda vapnets ökade effekt 
med ett ökat antal enheter. 

Jämförelserna kommer alt bli mer kompHcerade, när r o
botvapnet gör sin, som jag hoppas, ej alltför avlägsna de
finitiva cntree inom marinens båda vapenslag . 

• 

Marinstridskrafternas nya karaktär. 

Först efter ett decennium av experiment och. planlägg· 
ningsarbete håller utvecklingstendenserna nu på att klar na 
inom de ledande marinerna. Man har anledning förmoda, 
dels att den tekniska utvecklingen uppnått en viss stadga, 
dels att den närmaste framtidens krigföringsmetoder k lar 
nat. Detta kan konstateras i de fartygsbyggnadsprogr mll, 
som antagits i ledande mariner. Tyvärr publiceras knappast 
någonting om kustartilleriförsvaren. 

Det är ganska tydligt, att den första entusiasmen för och 
tilltron till de nya vapnens omedelbara användbarhet i nå· 
gon mån lagt sig. Man har fått en mer realistisk syn på u t· 
vecklingen. Innebörden av begreppet »på tröskeln till atom· 
åldern» är inte detS'amma som »i atomåldern». Man har in
sett nödvändigheten av att låta utvecklingen arbeta i etap· 
per för alt undvika riskabla luckor. La verite est dan s [es 
iuzances. Sålunda har exempelvis Storbritannien förra året 
igångsatt dc tidigare stoppade byggena av lätta kryssare· 
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Medelfonnagels forandring 1JZ5 -1!)56 
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Maskiner/els vildsandel i sven.Jka 
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l<usfarliller/efs eldkraft 1325-1956 

Sfofron Isa rli llerfef 

PI. 8. 
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1925 

J<usfarHI/eriels eldkraft 1925-1956 

.Ll!Jtvärner 

1935 1945 

PI. 9. 
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Antalet under byggnad varande »konvenlionella» fartyg u,. 
olika slag framgår av plansch 11-

Några _ uppseendeväck?nde nyb?gg_~wder :- bor~sett fl'å
11 

de amenkanska atomubatarna - ar annu eJ redovisad e i de 
officiella programmen. Men man kan vara övertygad o

111 
att det pågår ett intensivt utrednings- och fors.kningarhcte 
inom alla mariner. Storm:akternas totalstopp av nybyggna. 
der större än kryssare - bortsett från hangarfartyg - är 
dock i och för sig ett revolutionerande ingrepp. 

Förhållandena är likartade ifråga mn kustartilleriet, där 
man avser att i första h:Jnd geno1n nyanskaffning ersä tta 
det omoderna lätta och Inedelsvåra artilleriet medan all er. 
sättning av svårt artilleri upphör. I stället räknar man lll.ed 
robotbatterier i framtiden. När de tunga, pansrade fartygen 
undan för undan försvinner (och under förutsättning att 
die ej kommer tillbaka i annan form), återstår knappast 
några för tungt kustartilleri kvalificerade mål. Uppm i.l rk
sam.het måste dock ägnas frågan om atom!Sprängämne i ar
tilleriproj ektiler. Ännu så länge lämpar sig endast gro va 
kalibrar för detta ändamål. 

Vad beträffar begreppet »flottplaner» må nämnas att för 
decennier fastlåsta fartygs- eller vapenprogram i nu~äget 
inte är lämpliga. Det krävs en oavlåtlig uppmärksamhe t för 
kontinuerlig anpassning till utvecklingen. Bäst löses delta 
genom att ersätta anskaffningsplaner över längre period er 
med Hullande planer», där heslut fattas år efter år. Ih i r· 
för krävs dock under alla omständigheter en på längre sikt 
godtagen kostnadsram. För vår del har den rullande pla
nen i år introducerats ifråga om fartygsersättningen och 
planläggs för KA-maierielen. 

Marinstridskrafternas operativa utnyttjande närmar sig 
flygets genom övergången till mindre och snabbare enhe
ter. För begränsade operationsområden som. ÖJstersjövattnen 
bygger man på att från väl skyddade baser i samverkan 
med flyg och kustartilleri snabbt och överraJSkande ingr ipa 
nwt olika slag av anfallsföretag. Spanings- och bevaknings
organ är av största betydelse i försvarssystemet. För s tor· 
makternas fjärrverkan på oceanerna tillkommer d'e aut o· 
noma sjöstridskrafter, son1 i sig förena båd e sjö- och flyg· 
vapen. Hinder och fördröjande anordningar till sjä<ss spe· 
lar fortfarande en avsevärd roll i båda fallen och förkropps· 
ligas främst av minor och ubåtar. 
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I kronologisk ordning ter sig det begränsade sjöförsval's, 
systemet .sålunda: radarvarning och spaningsrapporter a lut, 
mierar; ubåtar och minor fördröjer; de snabba, rörliga sjö
stridskrafterna i samverkan med flyg ·och kustartil].eri ri
ver upp. Om det gäller fientligt invasionsföretag ingripel· 
därefter även lantstridskrafterna. Simlie det gälla anfall 
mot våra sjöförbindelser har konvojskyddet, inbegripet fly. 
get, sista ordet tillsammans med handelsfartygen, som sj iilvu 
mi'tste vara be1styckade. 

* 

Marinen i atomåldern. 

Att atomåldern kommer att sätta sin prågel på sjöför sva
ret år höjt över alla tvivel. Likaså att väsentliga för änd
ringar av både teknisk och taktisk art år att vänta. I viss 
utstråckning har de redan introducerats både i utlandet och, 
ehuru i mindre skala och blott ur skyddssynpunkt, hos oss. 

D)en nu dominerande atomhomiben år em.ellertid endast 
en relativt liten del av hävstången. Atomsp.rängämne kan 
utnyttjas i de fle.sta vapen, pl'oj ektiler, robotar, minor och 
torpeder. Både språngkraften och strålningen kräver sär
skilda skyddsanordningar i land som till sjöss. Atomk r aft 
kommer att kunna utnyttjas för framclrivnings·maskinericr 
i allt flera fartyg och sannolikt även i flygplan och for don. 
Andra användningsområden kommer säkert att pre.senter as 
inom kort. 

Det torde inte heller råda något tvivel om, att aton1)Vapen 
kommer att tillgripas i kommande krig. Atomvapen betrak 
tas inte långre som något exklusivt. Reaktionen inom d.e 
främmande marinerna och deras byggnadsprogram har blt· 
vit mindre än våntat. Man har fått klarare grepp pil. utveck· 
lingsproblemen sedan en naturlig form av atomhysteri bör· 
jat gå över. 

Kommentarerna till en stor allierad krigsövning i Tysk 
land hösten 1954 innebar i stort sett, att konventionella tnW 
per alltjämt behöVis, men att atomlu·iget kommer att med· 
föra större behov av underhåll från luften, då soldaten måste 
bli mindre beroende av de bakåtgående linjerna. Det al~t
för frikostigt tilltagna etappstöd han hittills varit van v~d 
måste reduceras. Samtidigt måste han såtta större tillit t~l~ 
egna vapen och mindre till undel,s·tödj ande försvar. Det al 

87 

1a huvudlinjer som dikterar strävan att inom de stora 
san;.~~1~rna skapa aut~noma enheter med all er~ord~~·lig träng, 
Jila oberoende av sma baser kan operera hll SJOSS uneler 
sol11 ' d 

·· dl"e tl · 
]aJÄ~en inom vår lilla marin _måste .. vi ~a ~gon.en ÖJ?_Pn:=t för 

essa pPohlem, som av n"aturhga sk:;tl _hor f a. an_dra l~sn:ngar 
~l hos stormakterna. Vara »etappllllJer» blir mte sa langa , 
a~} ·a skärgårdar erbjuder å ven för atom.åldern sällsynt gynn
va~111a basområ den och för kustartilleriet goda möjligheter 
s~ I { dd 
tJll sJ Y · . . · .. -1-De flesta ma1y1sakln~nmg_a m:-ser, att ma~_mernas m_oJ Ig-
l eter till effektivt taktiskt mgnpande har okat med mtro
duceranclet av a~omkraft bå~e som ~~·ivn;e?cl ?ch spräng-
1ämne. J ag har m gen anleclnmg att har ga 111 p a atombom
ben som strategiskt »v~dergällningsvapen», vars hetycle~_se 
skulle ligga i fövhoppnmgen att hur stark en makt an. ar, 
så bör den ha klar t för sig att det säkraste sättet att mle 
nå sitt mål vore att börja ett storkrig. 

* 

Marinen i robotålclern. 

Efter en första tveksam inställning har de ledande SJO
makterna numera definitivt accepterat roboten som marint 
vapen. Dess mångsidighet år odisputabel. Frmnticlens· robot
bes tyckade fartyg blir farliga motståndare till flygplanen. 
Även som ersåttare för svårt artilleri och för utnyttjande 
mot såväl sjö- som landmål kommer roboten att spela en 
betydan de roll. Både över- och undervattensfartyg kanuner 
att kunna bestyckas med detta vapen. Sjålvfallet lämpar 
den sig särskilt vål för kustartilleriet. 

Ur ett nyligen publicerat nummer av Royal Airforce Flying 
~evue hämtar j ag i sammandrag följ ande framställning, ·som 
~terspeglar den brittiska uppfattningen. Lv-roboten kommer 
Inte endast att fylla en uppgift som försvarsvapen utan kan 
?C~l:.Så avskjutas från speciella fartyg som förstårkning av 
or~!'-ets eget luftskydd - säl'skilt i nordliga farvatten. 

Aven fartygens konstruktioner kommer att bli heroende 
av denna utveckling. Den vanliga överbyggnaden, höga bryg
gor och fristående kanontorn, förmodas föl'svinna till för
rån för en strömlin j eformad typ: Innanför skalet, gjort av 
attll1etall för a tt reducera toppv1kten, kommer personalen 
att Utföra sina åligganden i väl upplysta luftkonditionera-

6 
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de avdelningar. För att minska effekten av radioaktiv bQ. 
läggning besprutas hela fartyget med vatten, och den m jukt 
avrundade sidan möjliggör ett snabbt avrinnande. 

På fartyg, som skall ha robotar, räknar man 1ned att ka. 
nontornen ersätts av höj- och sänkbara utskjutningsbanat 
Sedan robotarna avskjutits dras utskju tningsbanorna auto: 
matiskt ned innanför skalet, och vattentäta dörrar stängs 
över dem. D:ubbla radarantenner, inneslu tna i plastskydel 
kommer att styras från skyddade platser under däck. ' 

Ett gemensamt radar-robotsystem med centralt kontr oll. 
organ är nödvändigt, fortsätter den refererade tidsJcriften. 
Fartyg till sjöss blir den första lin j en i ett sådant ny t t för. 
svar; i land har arbetet redan börjat med den först a av 
något hundratal underjordiska radarstationer. Senare k om
mer ett parallellt system av robotbatterier att konstrueras. 

Hohotens mångsidighet kan i övrigt illustreras av hur en 
brittisk amiral och parlamentsledamot - som säger sig lro 
på vetenskapsmännen - skis.serat de flygande vapnens fr am
tida utnyttjande: 1) robotar som. övertar fjärrbombningen; 
2) robotar som övertar både jaktens och luftvärnets upp
gifter; 3) vertikalstartande flygplan som över tar ubåtsj akt 
och kustminsvepning; samt 4) sjöspaningsflyg med stor ak
tionsradie, användbara även för attackuppgifter till sjöss. 
Härtill konuner ett stort antal specialflygplan och special
robotar. Alla typer kommer att kunna startas såväl fr ån 
land som från fartyg, inte blott hangarfartyg. 

Den amerikanske marinchefen amiral Burke, har uttryckt 
sin mening så: »Spridning, rörlighet och styrka är ord, som 
vi bokstavligen kommer att leva av i den robottid som lig
ger framför oss. De är nyckelord för vårt framtida försvar 
och de är nyckelord för den typ av stridskrafter vi behöver 
för att överleva och vinna.» Det är värt att understryka or· 
den »överleva och vinna». Burke har tydligen, liksom m å n ga 
andra, uppfattningen att det framtida kriget kommer att 
börja med ett försök till knock-outslag för att sedan över· 
gå till en mera utdragen kamp. 

Inom amerikanska flottan utnyttjar man tre typer utöver 
lv-roboten Terrier, som anses ha nära 100 %-ig träffverk an, 
nämligen Sparrow för flyg mot flyg, Petrel för flyg m ot 
ubåtar och Regulu.s för fartyg mot fartyg, användbar även 
mot landmåL Den senare anses kunna bära atoniladdning och 
utexperimenteras nu i överljudsversion. I~ övrigt kan m ai1 

konstatera att alla slag av fartyg i U. S. N. ned till ubåtar 
och fregatter är föremål för robotbestyclming. 
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Det är tydligt att robotarna blir ett revolutionerande li]] 
skott i vapenarsenalen mot flygstridskrafter. Dc ser ocks;, 
u_t att kunn~ överta det trngre sjö- oc}1 lu~s t a~·.till e~iet s ll])\l~ 
gifter, som 1 avvaktan pa roboten star pa vantehsta. :\Ic11 kan dock inte se någon av robotens tillkomst framkall ad a,.~ 
veckling av förband eller fartygstyper i de marina organj. 
sationerna. Bestyckning, skydd och tekniska hjälpmedel an. 
passas. däremot snabbt .. efter d_et nytillkomna vapnet, .son1 sanneolikt kommer att oka marmstndskrafternas verkmngs. 
omrade. 

Inom den svenska marinen igångsattes robotforskning re. 
dan före andra världskrigets slut. Med den utvidgnin g av 
robotorganisationen, som ägt rum: sedan dess - nm1H~ra 
samlad i flvgvapnets hand - har vi kommit ett relativ t gott 
stycke på väg. 

* 

Framtidens ubåtar. 

Den principiella uppdelningen 1 over - och undervattens
fartyg torde för lång tid framåt komma att bestå. D el är 
också sannolikt att ubåtarnas användningsområden på längre 
sikt vidgas. Den amerikanske marinchefen uttryckte n yli· 
gen sin uppfaUning på följande sätt: »Atomdrivna ubil tar 
kommer i en nära framtid att kunna göra snabba atomlor· 
pedanfall nwt fienmga konvojer. Dc kommer också att 
kunna sänka fiendens ubåtar, ge tidiga varningar fö r ho· 
tande styrkor på sjön och i luften. De kan tanka och s tödja 
sjöflygplan, landsätta kommandotrupper på fienmg k ust, 
skjuta robotar mot mål på sjön och fiendens landterritor iulll· 
Alla kommer att ha två eller flera användningsområllcJ1.1 

En förutsättning för vidgade anvädningsomrnden är clocl' 
atomdrift med dess höga fart och långa aktionstid. Kostnn· 
derna växer emellertid till astronomiska summor och kan 
inte b eräknas gå ner på m ycket . länge. Vi kan icke r äkna 
med en billig lösning av det marina försvaret via ubåtarna· 

Ubåten är ett typiskt offensivt vapen och har av den an
ledningen fått sin dominerande plats i Sov j etflottan, 1 rots 
att man är väl medve ten om antiubå tsvapnens alltjämt steg· 
rade effekt. I den blivande västtyska flottan får ubåten a' 
naturliga s'käl en m era blygsam plats. 

En jämförelse mellan olika länders ubåtsflottor i propor 
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till antalet farlyg av jagarstorlek visar, alt Sverige har 
lJOl ådant fartyg per ubåt. Flottor av medelstorlek har ge-
1,in~snittssiffrm~ 3A: Sto~·makts~mariner~1a J~ar 2,1 och ~le små 
JlO ·ine111a 2,6. Sven ge ligger sal e des, v1d sidan av sov J etflot-
111a1 (O 9) och en del av dess satcllitflottor, i särklass ifråga 
tall ett relativt stort antal ubåtar. 
om ·· · t'll.. · l fl tt Den avvagmng, so1n nu 1 ampas Inom svens ca o · an, 
.. . med hänsyn till våra speciella förhållanden välmotive
~1 d En förskjutning mot större antal ubåtar är inte tillrå d
~·a11 ·förrän nya typer kan komma i produktion och endast 
1~1 dessa uppnå sådana egenskaper att övervattensfartygen 
~vlastas sina uppgifter. Kostnadsfrågan kommer också att få en avgörande roll i detta avvägningsprohlem. 

* 

övervattensfartygens betydelse. 

Tre fjärdedelar av jordytan täcks av vatten, som i vikar 
och floder tränger djupt in i kontinenterna. Både havsvä
garnas och de flytande transportmedlens kapacitet är bety
dande. Med en hkr på sjön transporteras 1.000-4.000 kg, 
med en hkr i luften 7 a 8 kg. Under överskådlig tid framåt 
anses huvuddelen av alla interkontinentala transporter kom
ma att ske på sjön. 

I atomåldern kolmner dock tmnsport- och etapplinjerna 
över havet knappast att te sig som mäktiga pulsådror. Sjö
vägarna kommer snarare att som hundratals små k apilläl·
kärl breda ut sig över kust~arvatten, stränder och vikar. 
~pridning och rörlighet är ett sine qua non. Detta medför 
okade krav på skydd inte endast på sjön och vid kusten 
utan även i luften. 

Med denna utvecklingstendens som bakgrund har brittiska 
~~geringen tagit ställning till flottans nybyggnadsprogram 
or den närmaste tiden. Ifråga om de för oss aktuella far

~Y.~styperna uttalas hl a att de kryssare »som vi idag har i 
Janst visat och alltjämt visar sitt värde i fred och krig». 
ran fullföljer byggandet av dc tre sista »konventionella» 
bl'Yssarna för att, efter allt att döma, s~dan övergå till ro
aftfartyg av krys sartyp. J ag anser det m te vara uteslutet, 

t sedan robotval)nct definitivt introducerats hos oss, våra 
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kryssare bör ombestyd{_as med det nya vapnet. Speciella l'o. 
botfartyg är också tänkbara i en framtida svensk fl olta 

Ifråga om jagare görs följ ande uttalande i dc officiella 
brittiska papperen: » Daring-klassen är det yppersta eskott. 
fartyg som existerar. De är kraftigt bestyckade för att fö1., 

störa lätta stridskrafter, sän:ka ubåtar och medverka viu 
försvar mot flyganfall. Daring-fartygen motsvarar v:"na 
högsta förväntningar.» Och i ett annat sammanhang u ttalas: 
»Brittiska erfarenheter har visat att man i krig aldrig kan 
få för miånga jagare eller fregatter.» För den svenska ma. 
rinledningen är dessa uttalanden icke utan betydelse, då v:'h 
Halland-typ har mycket gemensamt med den brittiska 
D aring-klastsen. 

Den tyska flottan, som startar sitt återuppbyggande från 
grunden, har begränsat sina anspråk på övervattensfar tya 
till j ag are om c :a 3.000 ton, alltså ,sam.n<a storleksordning 
som Halland-typen. En känd företrädare för denna m arin 
- numera utpekad som blivande marinchef - har emeller
tid uttalat, att ett par större fartyg, exempelvis luftvärns· 
kryssare eller robotfartyg, hade varit bra att få med i pro
gram:met. 

Den tyska flottan känner kustsjökrigets karaktär mer än 
de flesta andra - inte minst i östersjöområdet Enligt sist· 
nämnda språkrör kommer den att få sin huvuduppgift kon· 
centrerad till östersjöinloppen. Först sedan det säkerställts, 
att östevsjön är tillgänglig för utifrån kommande sjöstrids· 
krafter uppstår ett tryck på den 1.000 km långa sovj etbe· 
satta kusten, säger man. Sovjet tvingas härigenom skyel da 
sig mot landstigningsföretag, antingen de kommer eller CJ. 
Detta beräknas binda ett väsentligt antal ryska divisioner 
till kusten. Den tyska marinen skall, enligt samma författare, 
även kunna angripa ryska transporter i Östersjön, som be· 
räknas få stor betydelse på grund av de lång!a och ,sårbara 
underhållstransporterna på land. En tysk marin är, konklu· 
derar han, de stora sjömakternas förlängda ann och en vä· 
sentlig förutsättning för den samfällda politik som förs . För 
att lösa dessa uppgifter kommer Tyskland efter allt att dömD 
att bygga upp en lätt flotia med tyngdpunkt på jagare oc/1 
ubåtar. 

Det framgår av den ryska sjökrigslitteraturen, att m an 
där anammar de principer, som offentligt diskuteras i väs1· 
makternas tidskrifter. Man l"epeterar Lenins ord, att det vo-
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re oförnuftigt, ja l o m brollsligl, all skapa ell försvar , son\ 
inte bereder sig på att behärska alla slags vapen, alla slrids. 
medel och stridsmetoder, som finns eller kan komma uq 
finnas hos fienden .. Den rysl~a övervatt~nsflottan har, sn111 
bekant, byggts ut hll ansenliga proportwner med konven. 
tionell struktur. Nyligen gjorda uttalanden tyder dock Pi\ 
att man nu, liksom i väslmaktsflottorna, närmast siktar 111\ 
robotfartyg. Några definitiva tecken på att ryssarna avser 
kopiera de självförsörjande, fjärrverkande hangarfartygs
grupperna har dock inte kunnat konstateras. 

Den amerikanska uppfattningen om den ryska flottbygg
nadspolitiken har sammanfattats i ett nötskal av am irat 
Burke: »Sovjetunionen inser, att sjökontroll är absolut nöd
vändig för framgång i krig. Det är anledningen till att Sov. 
jet ger ut så mycket för att bygga en flotta- en flotta, som 
har till ändamål att förhindra USA och den fria världen att 
utnyttja haven nära den eurasiska kontinenten.» 

Det framgår av både den allmänt tillämpade fartygsbygg
nadspolitiken och uttalanden av ledande fackmän, att över
vattensstridskrafterna alltjämt dominerar de marina m akt
medlen till sjöss, ehuru fartygens storleksordning och ut
rustning genomgår väsentliga förändringar. 

* 

Helikoptrar och sjöflygplan. 

Det råder numera ingen tvekan om helikopterns stora be· 
lydelse som hjälpmedel i sjökrigföringen, särskilt i samband 
med ubåtsjakt, men även för speciell minsvepning, övervak
ning, nedslagsbedömning, transporter m m. Helikopterns 
mJöjlighet att starta och landa på farlyg och öar av liten 
storleksordning gör den särskilt lämplig som marint h jälp
medel. I de ledande marinerna väntar man en betydaude 
utveckling av både helikoptern och dess tekniska utrustning. 
Det är också tydligt, att man avser förse viktigare handels
fartyg i konvojer med detta hjälpmedel, sedan det klarlagts 
att växelverkan mellan helikoptrar oeh övervattensfartyg är 
det verksammaste medlet vid ubåtsjakt. 

Som bekant har dc försök som utförts i vår marin un der 
de senaste åren gett positiva resultat. Det är mlin avsikt nit 
i år lägga fram ett förslag till upprättande av en marin hc
likopterorganisation. 
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. . anser det f ö inte vara uleslulel, alt v1 moln en icke 
J~~~sen framtid k:an komma att behöva andra flygande, 

avla~albyggda enheter som integrerande del av våra mari
spe~~rband. I o USA .. är sjöflygpl~nen eft~r allt ~tt dör:1a _på 
na, 1110t en panyttfodclse. Dc fordelas bli relativt sma for
vag d och får sina aktionsradier utökade genom tankning 
b~;~ ubåtar. Sedan de självständiga flygstr~clskraf_terna .. nu
fl ·a erhåller en alltmer cxlrem utformmng, shger aven 
]llCl . l l . .. oss Jn·avet på för specwlsamver wn mec mannen sar-]Jos b 1 . t o • • 1 ylda flygfarkoster. Detta etyc er mte e t ateruppvac can-
d~1 av det tidigare J_n~rinDyget:. AI~_dra !ormer för ~n~kaff-

·11 d drift och aclnumstratwn ar lamphgare. Det pagar ut-
ni , ., . . l d . . 1 l l l fl redning härom 1 1nann e mngen 1 sam. v er \.an 1nec J a y g-
vapnet. 

* 

Bas problemet. 

Det torde vara klart, att framtidens baseringsproblem är 
komplicerat särskilt som det spelar en avgörande roll för 
kravet att stå emot ett »Pearl Harbor». Både sjö- och flyg
stridskrafter utsätts för betydande risker i »konventionella» 
baser. Det framgår av den utländska diskussionen, att man 
avser lämna oskyddade, fasta anläggningar omedelbart före 
krigsutbrott och gå till sjös·s. Man skapar särskilda träng
formationer, som möjliggör 111.ånaclslånga expeditioner utan 
stöd av förråd och anläggningar i land. När atomdriften t a
gits i allmänt bruk kommer detta system att få stora möj
ligheter. Man frammanar h.ilder från segelfartygens tid. 

Det har också uttryckLs så, att om en fiende tror sig kun
na åstadkomma ett nytt »Pearl Harbor» - ett effektivt 
»knock-out»-slag i basen - skulle han kanske falla för 
frestelsen att öppna krig. Om han inte är säker på att finna 
~e »feta» målen åtkomliga på väntad plats, drar han sig 
ll~för ett möjligt misslyckande, som skulle innebära att det 
v_ardefullaste kortet, överraskningsmomentet, spelats bort 
h~I ingen nytta. Detla har även lett till ökade fredsutrust
lllngar och mindre tillit till reserver och hjälpfartyg. Hos 
o~s pågår en utredning om möjligheterna att minska rust
ntng~tiderna genom ett depåsystem. 
D Pnn~ipen om spridni1~g har fått_ e1~ framträd~nde p~_ats. 

.e sma hamnarna har ater konmut till heders 1 planlagg-
111llgen. Man uppmuntrar inte längre anläggande av stora 
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varv, som blir sannolika mål för atombombning. Förrå dso, 
ganisationen sprids likaså ut. t. 

De länder, som äger geologiska förutsättningar att anläga 
varv, verkstäder och fartygstunnlar i b erg har stora fö r l~: 
lar. Denna metod att neutralisera både inledande dråpsia , 
och fortsatta kata·strofer är mycket effektiv. Ty~~kar oc]g 
ryssar .sökte sig fram denna väg under andra värlclskr ige~ 
me~~ hJ~lp av konstbyggnade~·· För fra.nska flottan p~går e11 anlaggmng av stort format 1 Nordafnkas bergsm:ass1v. An. 
tydningar har förekommit om en amerikansk bergrumshus 
i östra Medelhavet. 

Vårt eget Musköprojekt är känt i sina stora drag. Sekre. 
~essen förbjudet mig att gå in på några detaljer, men jag tror 
mte att jag gör mig skyldig till någon överdrift genom på. 
ståendet att Stockholms skärgård är - rätt utnyttjad ~ 
ett av världens bästa basområden. Riksdagen har som be. 
kant fatt at beslut om utflyttande av flottans stockholm san. 
läggningar. En del är redan genomfört, men det viktigaste 
å terstår, örlogsvarvets förflyttning och inläggande i be rcr, 
Investeringsbegränsningarna anses inte medge några ansla:,g 
under det kommande budge tåret, bortsett från fortsatt plan· 
läggningsarbete. Läget är emellertid nu sådant att vi i n te 
längre har råd att låta utflyttningen vänta. Arbetena i de 
trånga och ålderdomliga varvsverkstäderna i Stockholm hlir 
allt dyrare och dyrare på gnmd av utebliven modernisering. 
Våra utomordentligt komplicerade instrument fordra r en 
service med betydligt bättre tekniska resurser än det gamla 
stockholmsvarvet kan erbjuda. Kravet från utomstående att 
få nyttja utrymmen, som beräknas bli lediga i huvudstadens 
cenh·alaste och vackraste område växer sig allt starkare. 
Kostnaderna för fortsatta provisorier stiger. Allt talar för 
att anslag måste anvisas för fullfölj ande av rikselagens ut· 
flyttningsbeslut Detta är viktigt inte minst för att säker· 
ställa sjöstridskrafternas möjlighet att verka som fred sl.Jc· 
varande faktor. En motståndare får inte betrakta dessa solll 
en quantite negligeable, därför att dc - trots moderna strids· 
enheter - kan sältas ur stridbart skick vid krigsöppningen 
i omoderna och dåligt skydelade baser. 

I avvaktan på att utflyttningen sker skall nu hanelen l ä~· 
gas vid de slutliga planerna. I marinledningen och fo rtifJ· 
kaliansförvaltningen övervägs en tidsplan som skulle in ne· 
bära: en första fcntårsp criod med slutmål att dc viktigaste 
anläggningarna flytta.s ut (klar 1962); en andra femårspc· 
riocl med slutmål att all verksamhet avvecklas i StockholJ11 
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. 1967); och en tredje femårsperiod, _ som skulle inne
( ~~1.~ forts,atta arbeten i Musköonu·ådct för o anläggt~ingei~s 
ba\o"iltiga anpassande cfte:· de krav, s~m- da . k~~1. v1~a s~g 
sl~t ""·derliga. Den sista penoden skulle mte bli forcmal for 
cifotiäganing eller anslagsberäkning förrän i ett senare skede. 
plan "" 

fullföjandct av clett~ ulflyt~ni~1gs\beslut är utan tyelcap 
tt av den svenska ma~·me~1s ':1k~1gaste krav. J?et beror bao

e flottan och kustarllllenet mbmt och har I_nflytande pa 
~: båda andra försvarsgrenarnas verksamhet mom Mellan-
sverige. 

* 

Personalen. 
Till slut å terstår att med några ord beröra det viktigaste 

av alla de element, som konstituerar en effektiv marin. Det 
gäller personalen. Inget tvivel råd.er om en ~ortgåencle osteg
ring av k raven på ökade kunskapc!· o.ch storre motstan<_ls
kraft. Specialiseringen breder ut s1g mom alla k~tegoner 
och åldrar. Våra besättningar på fartyg och haltener kom
mer att b estå av 1nän, som 'vet mer och mer om mindre och 
mindre. Detta börjar i manskapsgraden och kon,n~er ~lt för
anleda krav på en fortgående förbättring av utbi~ dm~gs<;>r
ganisationen, trots att vi r edan har en jämförelsevis hog, m 
ternationellt uppmärksammad stanclarcl. Ansträngning:m·na 
måste i fortsättningen även inriidas på att få behålla den 
av os:s utbildade p ersonalen. F n är det alltför många som 
med en gedigen utbildning i kappsäcken lämnar kron.ans 
kaka för att 'få bättre avlönade civila plal:scr. Man fres,tas 
ibland att meditera kring paradoxen, att vårt folk ~1tbilclas 
för väl; de blir alltför åtråvärda objekt i teknikens tidevarv. 

J ag har försökt illustrera kravet på teknisk person al och 
dess stegring genom två exempel (plansch 14 och 15). 

. Särskilt i befälskategorierna måste statsmakterna lämna 
Sitt positiva stöd. Inte minst gäller detta den högst kvalifi
c:racle ingenjörskategoricn. Förra året öppnades en ny linj e 
Pa sjökrigsskolan, genom vilken utbldning äger rum av un
derofficerare till lägre ingen j öre r. 

Inom officcrskalegoricn ler det sig på samma säll. I Eng-
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lan_d har o man_ t 0
0 

m __ tagit del d~· ast.lska steget all dela sjö. 
officerskaren 1 tva halflcr, av vilka den ena lnrvudsakli rre 
ayses a l_t sjökommenderas och den andra att bestrida bef~ t ;~ 
nmgar 1laond. Våra f_?rh_ållanden är för ~n1.å för att accep. 
tera en sa extrem losmng, men utvecklmgen tyder på att 
kraven på sjökommenderingar och truppbefäl inte få r va. 
ra så stora att specialtjänster iland blir ett hinder för be. 
fordran. 

Med de t modern:a krigets karaktär ligger det nära ti]) 
hands att tala om vclenskaps.Inännens krig. Ingenting är fe]. 
akligare. Mångfalden av nya fjärrverkande vapen och valet 
av metoder i olika situationer, kravet på spridning och rör
lighet samt bedömandet av reaktionerna hos motstånd arens 
trupper och befolkning, fordrar betydligt mer än vad som 
kan presteras av specialiserade vetenskapsmän. Del fo rdras 
också mer än vad som kan väntas av en amiral eller en ge
neral eller en p.oitiker. Del fordras ett geni. Och eftcrso111 
sådana inte kan förutsättas finn'as till hands s.yns. säkerh eten 
kräva att man söker sig fram mot någon annan fonn av le
darorganisation, där de erforderliga kvalifikationerna är 
representerade. J ag avser naturligtvis inte en samling a y 

människor, där alla specialiteter skulle vara representerade. 
J ag tänker på ett ansvarigt, i fred tillsatt försvarsråd, som 

i krig övergår till krigskabinctt. J ag återkallar i minnet den 
marina representantens reservationsvis avgivna förslag till 
1945 års försvarskommitte. Det innebar att ett försvarsråd 
bör tillkomma och bestå av »dels regeringschefen och de 
statsråd, som i sin verksamhet handlägger frågor, vilka ha 
särskild betydelse för landets försvar, dels dee av kommit· 
ten föreslagna :törsvarsledningen (nuvarande militär led· 
ningen), dels även representanter för civilförsvaret och den 
ekonomiska försvarsberedskapen. Försvarsrådet bör vid be· 
hov kunna tillkalla erforderlig sakkunskap från olika eldar 
av det civila samhället. Regeringen får härigenom i fred 
som krig omedelbar och kontinuerlig tillgång till allsidig 
sakkunskap för att lnuma bedöma det totala krigets olika 
faser, dess inflytande på statsledningen och behovet av er
forderliga åtgärder. Att såsom kommitten förutsatt ordna 
konta~den mellan den politiska och militära ledningen från 
fall till fall och i friare former anser jag icke g~va den 
st.aclga och kontinuitet, som erfordras.» Det är min uppfatl· 
nmg att utvecklingen under de nära tio år som gått sed all 
detta skrevs fortfarand e talar för en lösning av högsta led· 
11ingsproblemet efter de skisserade linjerna. 
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1
m a princip bör vara vägledande åvcn i andra högre 

Sa~lnstanser. Militärledningens tillkomst var ett steg fram
I,edaTankcn på aH u~_esluta sc~klwnskap_en ur _dc ansvariga 
nt. nanhangen och gora den till endast mspektwns.organ vo
s.an1ltt ställa falska förhoppningar på ett ledargeni. strävan 
1 ~\ ~- ytterligare maktkoncentration är som att fö1'söka sim
e e mot utvecklingens strida fors. Ett system, som bygger 
moa förtroendefullt samarbete med klar ans.varsfördelning, är 
~\ som bäst motsvarar utvecklingen. 

elfråga om all marinens personal skulle j ag till slut endast 
ilja understryka den nationalekonomiska tillgång landet i 

Jredstid äger i vår utomordentliga utbildningsorganisation. 
Varje år - tyvärr, måste man säga ur marinens. synpunkt 
_ Jämnar oss omkring 330 stamutbildade män, sedan de hi
bringats ett tekniskt kunnande, som i dc allra flesta fall 
nyttiggör es i. andr_a sam~~älleliga uppgifter~ Av våra v~rn
pliktiga specwlutblldas nara 2.000 man om aret med en 1cke 
obetydlig höjning av den tekniska kunskapsnivån. Att vår 
utbildning dessutom är en betydelsefull skolning på många 
andra områden lär inte kunna förnekas,. Den militära t jänsten 
är nu helt väsensskild från vad som tillämpades för endast 
ett tiotal år sedan. Detta är en ny och betydelsefull faktor, 
när det gäller att vinna förståelse för anslag till mili tär ut
bildning. 

Det h ar inte varit möjligt att peka på mer ö.n elt ringa 
~ntal av de stora problem, som berör marinens verksamhet 
mför framtiden. Arbetsuppgifterna är många, uppslagen till 
lösningar och nya ideer ännu fler. Pcsonalen, som skall la 
~_land om dem, är fåtalig och i många fall otillräcklig. Det 
ar tyvä1T inte så, alt frågornas antal och komplicerade na
~-ur minskas och förenklas ju mindre en marinorganisation 
a~. Att vår marin trots uppenbara svårigheter ändock står 
~a en -~å j ämförel_~ev~s hög nivå __ ~illskriv~r jag i första hand 
et ofor trulna, hangivna och SJalvuppoffrande arbete, som 

nedläggs av all personal i ansvarig ställning. Vårt samarbete 
l~ed industri- och varvsrörelse är också en oskattbar till
gaflg, och det förståelsefulla intrc:Sse som vetenskapsmän kc1 ~orskare --::- främst FOA - visar våra utvecklingskrav 
an Inte nog varderas. 

1. De~ är också av ett oskattbart värde, för att inte säga ett 
lvsvillkor för personal och organisation, att statsmakterna 
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visar uppskattning av och förståelse för marine111s må ng 
särpräglade problem. Matericlen 1nåste ständigt fö rnya Q 

varje stopp är en ögonblickligt verkande tillbakagång. Pe1~ ' 
sonalens svåra arbetsförhållanden ombord i trånga f art:,,' 
och på ensliga skärgårdsförläggningar, ofta helt skiljd frå~ 
familj och hem, måste kompenseras med särskilda förm ånet

1 

Det är slutligen av största betydelse, att vi alla i m arine1; 

- liksom inom försvaret i dess helhet - stöttas av en enig 
nations känsla för behovet av ett starkt fö11svar. Helt uta11 
idealism kan en försvarsorganisation inte förbli kärnfrisk 
Denna idealism måste finna näring i vårt nationella ll1ed: 
vetande. Försvaret får inte betrakta,s uteslutande som ett nä. 
ringsfång eller en utgiftspost (beroende på från vilken sH'I ncl. 
punkt man ser det). Härmed underkännes ingalunda hch0. 

vet av lönerörelser och realistisk anslagsprövning. Men en 
effektiv försvarsorganisation kräver otvivelaktigt offer , inte 
bara av dem_ som ägna sitt liv åt en - ur enskild försörj
ningssynpunkt - ganska otacksam uppgift, utan även av 
dem, vars existens och frihet en gång kan hänga på detta 
försvars styrka. 

Avslutningsvis må jag utnyttja ett uttalande av utrikes· 
minister Unden, fällt i vätebombens skugga (Tiden d ecem
ber 1955): »Varken i väster eller i öster utgår man längre 
från hypotesen att motparten vaktar på tillfället att s tarta 
ett världskrig.» Och han fortsåtter med en tankegång, som 
i korthet beskrives så: »ingen •stormakt startar ett världskrig 
för att framtvinga ändring av status quo. Sm.ärre lokala krig 
är en annan sak, likaså inbördeskrig. Det behöver inte fr am· 
hållas att en sådan begränsad eld kan ~sprida sig utan att 
d e ledande stormakterna förmår att i tid stoppa den.» 

Tillåt mig fullfölja utrikesministerns bild. Vårt för svar, 
krigets brandkår och brandberedskap, skall se till att inga 
eldar sprids in över våra gränser, att den brandgata so]l] 
våra omgivande vatten utgör är effektivt övervakad och vid 
behov försvarad, att inga brinnande pilar skjuts in i våra 
samhällen, att vi har möjlighet att få hjälp och att inga 
mordbränder anläggs inom våra domäner. 

Några gl imtar ur Kungl. Orlogsmanna

Sällskapets historia 
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Av Kommendörkapten B. LIND af HAGEBY. 

J{ungl. örlogsmannasällskapets historia finn s samvetsgrant 
redovisad i Sällskapets bibliotek i 185 volymer, en för varje 
år av Sällskapels tillvaro. Ett sammandrag av väsentligare 
händelser under de gångna åren har gjorts i Sällskapets ma
trikel. Vad som här följer är endast några korta avsnitt u r 
detta sammandrag. En dag blir k anske Sällskape ts historia 
fullständigt redovisad. Det blir i så fall en diger voly1i.1 . Fö r
visso vore det önskvärt alt så skedde, eftersom Sällskapels 
ledamöter förvisso · hae mycket att vara stolta över. Kan
ske blir det förverkligat till Sällskapets 200-årsjubilcum 
år 19'71. 

De korta glimtar som här följer ha närmast lill syflc alt 
i samband med Sällskapets nyligen avhållna sammanträde 
i Sjöhistoriska Museet i Stockholm - det första i huvudsta
den på 172 år - sprida ökad kännedom inom och utom Säll
skapet om~ dess syfte, bakgrund och verksamhet och på så 
sätt bidraga till ett vidgat intresse härför. 

Sällskapets slij"tande och ändamål. 

Kungl. örlogsmannasällskapet - - Sveriges äldsta krigsve
tenskapliga samfund - stiftades år 1771 av en krets office
rare vid galärflottan i Stockholm. 

Initia tivtagare var kaptenlöjtnanten vid galärflotian Lcion
anker (död 1801 som konteramiral) och dess förste heders
ordförande (»preses honororius») var dåvarande chefen för 
galärflottan viceamiralen friherre Falkengren. 

Sällskapets ändamål var - och är alltjämt - att främja 
ntyecklingen av sjökrigsvetenskap en och sjöväsendet i all
IllanheL Enligt de ursprungliga stadgarna skulle Sällskapet 
f l a överväga »hur sjöofficerstjänsten till sjöss och till lands, 
~~'ed och under krig skulle kunna genom gemensamma be

llJ.o~anden bringas till högsta fullkomlighet.» 
Ytd galärflottans omorganisation och sammanslagning med 

»a·nnens flotta» år 1777 blev åtskilliga ledmöter förflyttade 

7 
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till Sveaborg eller Karlskrona. Sällskapet var i samband här. 
med nära att gå sin upplösning till mötes och därför beslöt 
de få i Stockholm kvarvarande ledarnöterna elen 21 lll Uts 
1778 att Sällskapet i stället skulle förlägga sin vcrksmnhet 
till Karlskrona, där möjligheterna för dess fortbcstånd O<.:h 
veckling tedde sig gynnsanunarc än i Stockholm. Beslutet 
genomfördes dock först sex år senare. Den 21 april 178.[ 
hölls sålunda det sista sammanträdet i Stockholm och <len 
5 juni samma år det första i Karlskrona. 

Sällskapets ledamöter. 

Sällskapet har numera tre kategorier av ledamöter, n ti ln
ligen hedersledamöter, arbetande ledamöter och korrespon
derande ledamöter. 

Antalet ledamöter var från början endast 12 men geno111 
successiva stadgeändringar växte det och uppgick år 1816 
till 30. 

År 1839 fastställdes. antalet arbetande ledamöter, i sam. 
band med då fastställda nya stadgar till högst 40 och lägst 
20. Samtidigt bestämdes att antalet hedersledmnöter skulle 
vara obestäm.t. 

Sedermera ökades antalet arbetande ledamöter år 187G 
från 40 till 50, år 19-12 till 75 och slutligen år 1952 till 100, 
vilken senare siffra dock ännu icke uppnåtts-

Det totala antalet ledamöter uppgår i dag till 266. Den äld
ste, som blev invald i Sällskapet år 1904, har nr 387 och 
den senast invalde nr 788. 

År 1800 beslöts att bland yngre of:ficc,rarc utse s k »mna
nuenser» som skulle, utan att äga rösträtt, få närvara vid 
sammankomsterna »för att därav d;raga den förclel, som 
framdeles kunde bereda deras inval till ledamöter». Beslu
tet blev dock aldrig infört i stadgarna. 

År 1821 beslöts att ledamöte•r, som avgått ur tjänst eller 
voro bosatta på annan ort än Karlskrona, skulle benämnas 
korresponderande ledamöter. 

År 1861 antogs åter nya stadgaT, varvid benämningen p re
ses ändrades till ordförande och tidigare bestämmelse a tt 
till korresponderande ledamot överföra arbetande ledamo t, 
som ej var bosalt nå flottans huvudstation (d v s Karlskro
na) borttogs. Samtrcligl beslöts att jämväl utlänning fick an· 
tagas till korrcsponder·ande ledamot. 

Många bemärkta män har varit - och äro - ledamöter 
av Sällskapet. År 1863 valdes utan ballotering med acklw 
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tion den store uppfinnaren, m_onilorens konstruktör, .John 
Jl1a. on till hedersledamot av SaliskapeL , Bt155 snillrike skeppskonstruktören och skaparen av Gustaf 
~e1}Jotta viccmniralcn Fredrik II enrik aj' Chapman b le~' 

~l~ ·f798 förste hederslc~~mnot i örl?gsma~;n~asällska~?ct.. I .sl.
ur mlingar bevarar Saliskapel man g a va L defulla utnmgat, 
na, sl.~er· och manuskript av dennes l1and. boo ~ 

Sällskapets verksamheL 

Genom Gustaf III: s lui g mo l Ryssland 1788-17~10 för o r
sakades ett nära 10-å~·igt avb1:_olt i Sällsl~al?e.ts. v~rksam.~1et, 

a0 J' 1798 återUJJIJhvades Sallskapet pa ImhatiV av VlCC-men . .. 
amiralen fnhe~Te N orden_skold. . _ _ .. _ Samarbete Inleddes vul denna lld me~ »Svenska Kngs 
Manna Sällskapet» - seelermera Kungl. Kngsv~tcnskapsaka
demien - i Stockholm genom utbyte av handlmgar saliska-
pen emellan. . . .. På initiativ av överanuralen Puke u tarbetades mom San-
skapet Cifter engelskt mönster .. ett ~~örcgleme~1te för svcns~'-.a 
örlogsflottan. Förs·laget, som overiamuades till Kungl. MaJ .t 
år 1821, blev visserligen ej fastställt m en kar~ anses vara det 
första resultatet av det stabsarbete som Saliskapet seder
mera kont att utföra under mer än 80 år. 

På 1820-talet avgavs bl a förslag till sjöa;löning:sreg~.?
mente fö-rslacr till »ljusreg.lcmente», nytt signalbrev for 
flottar; samt l~anclbok för Kungl. Maj :ts sjötruppcr, d v s 
en första rekrytundervisning. o • 

År 1826 pevil.iadc Kungl. Maj :t Sällskapet ~-tt· arhgt stals
anslag av 200 rdr b :co för dess verksamhet. Ha~?genom kun
de den tidigare medlemsavgiften (2 rdr) UPJ?.~Iavas. 

I slutet på 1830-talet konstruerades den for.sta tubkano
nen - en i kanonens m.ittlinje insatt muskötpipa - av en 
uv Sällskapets ledmnöter och uppgjordes förslag om ~t:rättan
de_ uv en undervisningsans talt för sjök_ade~_lcr ellc~· »SJ_<?.a~~-ade-
1111». Vidare behandlades vid denna hd forslag t1ll SJOlJansl
rcglementc och artilleriexcrcisreglcmcnte. 

__ Sällskapet kämpade under den depressionsperi?d, som 
!'aJ~neteclmade sjöförsvare l under senare -~lclen av 1800-.talct. 
lvngt för örlorrsfloltans bevarande och starkande och gJorde 
tlppmärksamn~ade och värdefulla insatser i den livliga de
batt som kännclcclmade hrytninglstid'cn. mellan segel och ånga. 
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År 18M erhöll Sällskapet Chefens för sjöförsvarsdep atle. 
mentet uppdrag att utarbeta förslag till reglemente fö r flot. 
tans alla undervisningsverk Förslaget utarbetades av en G. 
mannakommittc och överlämnades redan påföljande år. 

A v Sällskapets arbeten på 1850-talet må nämnas besl~in1 • 
melser för avstånds- och natlsignalering, kommandoord i 
skeppsmanövern samt förslag till pensionsanstalt för fl o[. 
tans gemenskap. 

Ett förslag till livräddningsstationer för skeppsbrutna re. 
sulterade år 185t1 i anordnande av Sveriges två första l iv. 
räddningsstationer, vid Mälarhusen och Branlevik. 

D en omvälvning beträffande konstruktionen av stön e 
krigsfartyg, som pansarets införande innehar, föranledde 
Sällskapet alt år 1863 inlämna till Förvallningen av sjö. 
ärendena en nwdell till fartygssida av pansar. I åsiktsbryt. 
ningarna kring den tidens. fartygstyper -· pansm·frega lter, 
monitorer etc. - tog Sällskapet livlig del. 

På 1870-talet anordnade Sällskapet hl a »Krigsspel om hur 
vår handelsmarin skulle kunna användas i krig» och ve rk
ställde utredning om »Beredande av bostadslägenheter för 
flottans matroskån> samt deltog i ett flertal diskussioner i 
olika yrkesämnen. 

Bland ärenden, som behandlades på 188()-talet, märks in· 
rättandet av ett marinm.useum, beredande t av säkerhet mot 
olycksfaH ombord, inrättandet av en metearelogisk station 
i Karlskrona, utprickning av farleder samt utr edning an
gående skärgårdarnas inflytande på sjöförsvarets. orga· 
nisation. 

Frågan om inrättande av en sjökrigshögskola utreddes 
1894 av en kommittc inom. Sällskapet och handlingama i 
ärendet överlämnades efter debatt till Chefen för ~j öför· 
svarsdepartementet 

Sedan Flottans stab i Stockbolm erhållit fast organisation 
1896 upphörde örlogsmannasälls.kapets nästan sekellånga ar· 
bele i stabsärenden . Därefter kom dess verksamhet att bli· 
va huvud1sakligen av vetenskaplig art och inriktas. fräwst 
på föredrag och diskussioner i de olika vetenskapsgrenarM· 
Årsberättelser och anföranden av särskild vikt brukade in
sändas till vederhörande marina myndigheter. 

Vetenskapsgrenar. 
År 1839 beslöts indela den vetenskapliga verksamheten 1 

5 klasse1·, vardera med en föredragande. Dessa klasser voro : 

1. 

z. 
3. 

Sjötaktik, skeppsmanöver, tackling och sjöhisloria. 

Artilleri- och befästningskonst. 
Sl;:.eppshyggeri, arkitektur och me.kanik. 
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4. A,slronomi, navigation, sjömätning samt lots- och 
k artverk. 

5. Reglementen och krigslagfarenhet, sjukskötsel n1 m. 

Senare tillkom en G. klass: I-I.~nde_l och ~jöfart. .. 
Vid år 1894 beslutade stadgeandnngar_ am~.r~des benam.-

ningarna på de 6 vetenskapsgrenarna enhgt folJ ande: 
1. Sj ökrigskonst och sjökrigshistoria. 

z. Bestyckning och beväpning. 
3. Minväsende, elektroteknik och sprängämnen. 

4. Navigation och sjöfart. 
5. s keppsbyggeri och maskinväsende. 
6. Reglementen och förvaltning samt hälso- och sjukvård. 

År 1912 utökades antalet vetenskapsgrenar till 7 _genom 
att minväsende elektroteknik och sprängämnen uppetclades 
på dels torpecl~äsende och gnisttelegrafi, dels minväsende 
och elektroteknik . 

År 1919 tillkon1. sedermera flygväsende och utökades an-
talet vetenskapsgrenar till 10 enligt följ ande: 

l. Sj ökrigskonst och sj ökrigshistoria. 

2. Artillleri och handvapen. 

3. Torpedväsende. 

4. Minväsende. 

5. Flygväsende. 

6. Gnisttelegrafi. 
7. Navigation och sjöfart. 
8. skeppsbyggeri och maskinväsende. 
9. Reglementen och förvallning. 

lO. Hälso- och sjukvård. 

. År 1928 bes1öts ombenämna gnisttelegrafi till förbindelse
Våsende. 
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llöslcn 1955 fatlades o slulligcn beslut om a tt utöka Sä]), 
skapets .";t~nskapsomra~le .. med r~?otv_apen sa1~1t persona] 
och nllJllcmmg och att mfora Lenanu1mgcn stndslcdni n as 
och förbjndcolseväscnde. Ant_alct v~tcnskapsgrenae h ar dRt: 
me<~ vuxit fran_~_e m·~prung}Iga 5 ti~l 12. Antalet föredr aga11• 
dc ae dock allt]amt l per ar, varfor endast 2 av de 12 \'e. 
ienskapsgrenarna, nämligen sjökrigskonst och sjökrigshisto. 
ria samt skeppsbyggeri och maskinväsende äro årligen i1 te t. 
kommande. l de övriga vetenskapsgrenarna avgivas årsbe. 
rättelser vartannat år. Senast har förslag framförts om au 
införa ubåtstjänst som särskild vetenskapsgren. Denna fru. 
ga är dock alltjämt under utredning. 

f{unglig'lzet i Sällskapels historia. 

Scdan örlogsmannasällskapet år 1804 gjort undercia nig 
fram s lällning om Kungl. Maj :t s nådiga beskärm tillförsäk
rade Gustaf IV Adolf genom brev den 9 maj 1805 Sällskapet 
~flt hägn och beskydd samt tillät att det benämndes »Kong!. 
orlogsmanna-Sällskapeb>. 

Sedan Karl XIV Johan uppdragit åt kronprins Oscar (se
dermera Oscar I) att i egenskap av storamiral vara fio llans 
högsle chef anhöll örlogsmannasällskapet år 1827 på fö rslag 
av dåvarande preses, amiral Lagerbjelke, att HKH >illc 
hedra Sällskapet genom att mottaga inbjudan alt bliva dess 
»förslc hedersledamot», en inbjudan som_ I-Il{}-1 också seder
mera an log. 

År 1845 valdes HKH Hertigen av Östergötland, prins Oscar 
(sedermera Oscar II) till förste hedersledamot och samma 
år tillät Oscar I Sällskapet att räkna honom som sin höge 
beskyddare. 

En minnesvärd dag i örlogsmannasällskapets historia var 
den 6 april 18:5'1, då Hertigen av östergölland, prins Osc ~ll' , 
övervar sammanträdet. Det var första gången i Sällskapels 
historia som en kunglig person hedrat detsamma med sin 
närvaro. I-:ll{ll förärade i samband därmed Sällskapcl en 
större boksamling på över 500 volymer, som under beniiJll· 
ningcn »Prins Oscars bibliotek» införlivaeks med Dess sn]ll· 
lin g ar. 

Den 15 novem)Jcr 1921 firade örlogsmannasällskapet si ll 
150-årsjubileum med en stor festlighe t i Karlskrona i uö.r
varo av Konung Gustaf v. Det var första gången en r ege
rande konung hedrade Sällskapet med sin närvaro. 

Den 2 oktober 194G invaldes till hedersledamot Amir alen 
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-500 un t Louis Mo untbalten of Burma. Kallelsebrev och mcd
;~msmedalj övcrlämn~des g:nom d~var~~1de n1.arinattachcn 
i London, ledamoten 6este_r. Ar 1951 overlan~nade lor.den som 
tacl;:, gemensamt med sm syster Drotlmng Lomse, som 
gåva till Sällskapet Markisens av Milford Haven bokverk 
Brittish Naval Mcdals» och »Naval Medals». 

>> Den 5 november 1947 valdes HKH Konung Fredrik IX au 
Danmark ~ill f~_rste -~1edersled~mot. Kal~elscbreve_t oc~~ n:l~d
]emsmeda~Jcn ov_erlamnades 1. fe~_ruan 1948 vi~. sarskild 
audiens pa Amahcnborgs slott 1 Kapenhamn av Saliskapets 
dåvarand e ordförande, konteramira l Ehrensvärd. . 

Den 15 november 1950 kunde Sällskapets ordförande 1 

samband med uppläsandct av minnesord över Konung Gus
taf V meddela att Konung Gustaf VI Adolf i nåder behagat 
bliva Sällskape ts höge beskyddare. 

Torsdagen den 9 februari 1956 var en märkesdag i Säll
skapets historia icke endast därigenom att ett sammanträde 
då åter hölls i Stockholm för fö1•sta gången på 172 år, utan 
också genom a lt Konung Gustaf VI Adolf Mt hedrade 
Sällskapet m ed sin närvaro och därmed blev den förs te re
gerande Konung som deltagit i en arbetssammankomst in
om Sällskapet alltsedan Dess stiftande. 

Medaljer och belöningar. 

Redan 1771 lät örlogsmannasällskapet prägla en m edalj , 
avsedd att u telelas såsom belöning för utfört arbete samt 
att tj äna son1: medlems.tccken. 

Till hugfästande av minnet av viceamiralen Gustaf af Klint, 
skaparen av det stora verket »Sveriges Sjöatlas» präglade 
Sällskape t år 1840 en medalj i silver och brons, som. 1842 
överlämnades i silver till bl a Konungen, Kronprinsen, Drott
ningen av Storbritannien och Irland samt Konungen av 
Franluikc. 
. År 1811 kungjordes Sällskapets första täulings'ämne, näm

hgen »De utvägar, som äro tjänligast vidtaga för sjöfolkets 
Vårdande och disciplinerande såväl i landsorten, här på sta
tionen som ombord.» Ungefär samma problem ha 1955 be
handlats i Sällskapets tidskrift och b elönats med penningpris. 

År 1870 beslöts p å förslag av ledamoten F. 1V. von O/ter 
att uppställ a »prisfrågor» i dc olika vetenskapsgrenarna 
samt att som belöning för därav förtjänta tävlingsskrifter 
li tdela guld- och silvermedalj. 
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Till Sällskapels 100-flrsjubileum som firades. ')å Konun oe födelsech~g den 3 maj 1871 , hade' Dess förste l~cdersled~~11
11 ' 

IIIUI {Jrzns Osca;- _(Os~_ar II~ an~agit inbjudan. En meda~~ 
som Sallskapet_ la~It pragla ~Ill nunne av F. H. af Chapma1; utdelades ~arvid 1 ett ex. hll I-HU-I och genom denne i et 
annat ex. hll H. l\1. Konungen (Oscar I) . 

1 

188? b~_slö_ts åter att årligen uppställa tävlingsämnen oc) 
att pa hogtJdsdage~1 utdela belöningsmedalj i guld', si lv e~ 
eller brons som pns. 

. Gu:?medal.i .. ~ar ct~dast utdelat~ tv~ gånger i Sällskapets 
h}stou~, den fo~-~ta ~an_gen 19q~ hll da~arande kaptenen vid 
hA f!.onblom i<;>r tavhngssknften »lVhnvapnets strateg iska 
t~ppg!ft och tak_~l_k» samt andra och hittills sista gången 1917 
till davm:~nc~~ l~.J]tnant~~1, namera förste Hovmarskalken Erik 
Wetter fo~· lavlmgssknften »SvensJw flottans övervattensfar
tygs_ uppgift och användning i krig.» 

Till s_~n höge bes]"'Yd~are H. M. Konung Gllsiaf V överläm
nade ~allskapet pa Hog~t~lensmm:1es 80-årsdag den 16 juni 
1938 sm ledamotsmedalJ 1 guld, miagel i ett etui med Ko
nungens namnchiffer. 

Sällskapels bibliolcl.· och lidskdfl. 

En_ -~v. ~ä-~lskapels första angclägenhcler var alt anskaffa 
ett s!.omilzlar~. lnbliolek. Början gjordes genom att flera le
dam~_ter och aven ut01nstående personer överlämnade gåyor 
av Locker och kartor. Inköp gjordes även på bokaktioner 
och kataloger . ~iver 1~tländska arbeten inom sjökrigsve tcn
sk~pen ~ ansk_affades från dc stö rre utländska sjömakte rn a. 

Ar 1/86, 1 samhand med Sällskapets förflyllnin<r f rå n 
Slock!wlm_ till Karlskrona, överföreles dess bibliol~k och 
san~lhga dokument dit och inr~iltade,s i förutvarande vans
amiralsk~~lslict invid örlogsvarvets högvakt. I samband h ~i r· 
med bes!ots at_t d_:t u~ökade och katalogiserade biblioteket 
s~;:_ulle hallas tlllganghgt en g{tng i \ 'eckan för studier och 
lan av böcker. 

_ _Yid den stora branden i Karlskrona ~1 r 1790 förstördes lY-
varr en del av biblioteket. -

Ål' 181~ b eslöt ~ällska1~et upplåta sin lokal två gånger i 
';:cl~an tJll »samtliga. off~ce_rare vid Amiralitetscorp.sen för 
~asnmg och konversallon 1 till mctien hörande ämnen.» H~i r· 
Igenom uppstod . en sjömilitär studiecirkel som kan anses 
-yara upphovet till det år 1830 bildade Sjöofficers-Sällskapet 
1 Karlskrona. 

lll 

Vid örlogsmannas~i llskapels 50-år~ jubileum d~n 15 n~we~n-
g21 invigdes. nya och ändam_åls~nhga __Iokal~r 1 ett ~~·an or

i 
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,varvet flyttat och vid Amirahtets,Sf::'-tt?.~1 aten~ppfort hu~, 
l~';t alltsedan dess under namn av »S]oofhc~rs1_1~ass~n» v~nt Örlogsmannas~Uskapets och seelermera ocksa S]oOffJcerssall-
.1,ap ets hemvist. . . .. . . .. . . . o • s F~örslag om utgivande av en s_Jonuhtar ~~dsln:Ifl avgavs ar 
g17 av ledamoten C. A. Cronst.~dt men forst ar 183~ -~~tta-1 

5 
heslut om att låta trycka Salls.kapets arbeten. PafolJand: år utgavs >~Tidskrift i Stövä~ende~~> avsedd ~tt t v_ utko~11-

a 
kvartalsvis. Det blev Svenges forsta nau!Jska tidsknft, !11 o l"] l" 1 t" o • i dag - 120 ar senare - 1 ca rva c Ig s~~n nagor!:,slD. 

på framställning av SOSK medgav KoMS 186~. att __ dess 
lokaler fick upplåtas till dagligt ~egagnande av f?rstn~mn
cia sällskaps medlemmar och anvisades. 850 rdr hll mabler 
för .ses.sionssalen 111. m. . .. År 1892 tillbyggdes »sjöofficersmässen» varvid SallsJ<.apet 
Jämnade bidrag till kostnadema. Genom. tillbyggn_~dei: ~r
hölls ökat utrymme såväl för sammankomster som for biblio-
tek och samlin~ar. 

1921 beslöts på förslag av ledamoten öber1 att bilda ~-n 
kapitalfond, »Örlogsmann~sälls~wpets donatwnsfon~» f?t ' 
att möjliggö·ra Sällskapets framtida verksamhet och tl~lskr~f
tens fortsatta utgivande. En insamling igångs.att~.s, hll ;li
ken Konungen bidrog med 1.000 kr, och redan vid !50-ars
jubileet samma år uppgick fond.en till över 10.000 kr. 

År 1927 möjliggjordes genom en donation på 35-000 .. kr av 
bankdirektören K. A. 1Va llenberg uppförandet av Ol·logs
mannasällskapets nuvarande gedigna och stilfulla bibliotek 
i Sjöofficersmässens översta våning. 

Karlskrona eller Slockholm. 

Alltsedan 1784, d v s i nära 172 åt·, har Sällskapets verk
samhet varit förlagd till Karlskrona. I över 100 år anså$s 
denna ordning allmänt vara naturlig och lämpli~, men vtd 
sekelskiftet väckles tanken på att Stockholm och Icke Karls
krona borde vara f·lottans huvud,stati on och detta kom se
llenn,era också alt leda till ett flertal förslag om att h elt 
eller delvis. även förlägga örlogsmannasällskapets verksam-
het till Stockholm. 

I ett föredrag i SOSK i februari 1893 av kaptenen Linder 
fralllhöll denne mycket starkt det olämpliga enligt hans me-



112 

ning i alt bibebål~a Karlskrona som floltans huvudsla li\, 
och uttalade att flottans huvudslyrka borde förläggas L!:l ~~.ockholm och Karlskrona örlogsstation ombildas till dc 

1.~ 1 
S:=tllskape.t beslöt m~d a~1ledning härav uttala, att det i~~ :1 · 
gill3:deo Lmders uppfattmng 01n, flottans förläggning. ' ~ 

1w ar scnai'e, d v s 1903, dök dock den omstridda fr[1 
om. flottans förläg.!?.ning upp ige~1. Detta år höll Sällska1~~~ ledamot Fla~h c~ t foredra g m.ed hleln »Stockholm. eller R ar] . 
krona, e tt nksv1ktigt sjöstrategiskt spörsmål» vari h an g s~ 
uttryck för den åsikten alt kustflottan borde 'förflyttas f t}' ~{a~·lskrona och f~rläggas till Stockholms skärgård samt ~~; 
mga ko.stnad ~r vnlare borde nedläggas p å Karlskrona ör. 
logsstahon. F~wedraget föranledde livligt meningsutbyte oc! ~~~arpa genmalen både i Tidskrift i Sjöväsendet och i an~ 
foran~en av Sällskapets dåvarande ordförande, konter ami· 
ral H]ulhammar. 

År 1~12 föreslog en kommilte, som tillsatts för att revi
dera Sallskapets .. st~dgar, ~tt Sällskapels huvudsakliga vcr);. 
s::mh~~. skulle. f~rlaggas bli Stockhohn men n1ed en avdel
~ung J .. amte brbhoteket kvar i Karlskrona. Förslaget vann 
Icke Saliskapets bifall men återkom redan 1913 i annan form 
Le~amolcn . Faloleni}LS :.äcktc då. förslag om att Sällskapet 

l~ or de arbeta p a bada or logs.shltroncrna , d v s m ed en f ilial 
Stockh.?lm: Förslaget hänsköts till beredningsutskottet och 

en omrostnmg verkställdes bland Stockholms·ledamötcrna 
som re-sulterad~ io 32 svar, ~~~rav 18 för och 14 mot upprät
tand: t ~v ~.en rfragasatta flhalen. En svag majoritet fö r elåg 
alltsa for forslaget men starka skäl hade å andra sidan an· 
förts emot dc-tsmmna, bl a: ' < 

. att i .. St~ckholm redan. f anns e tt krigsvetenskapligt sam· 
fund namhgcn KungL Kngsvetenskapsakademien, i viike l en 
stor del av KölVIS ledamöter i Slackholm voro medlemm ar, 

att .. en ordna_d föreningsverksamhet redan fanns i Sjöoffi· 
cerssallskapet 1 Stockholm samt 

att i Stoc.kholm. funnos så många andra förenin01m· och s~.mrnanslutningar (hl a föreningen KHS), att intre~set för 
Saliskapets .arbete där kunde bedömas bli f'örhålland cYjs 
ringa. 

På anförda skäl beslöt Sällskapet att försla1-<el om inrät· 
tande av en stockholmsfilial icke skulle för~nleda nåp;on 
åtgärd . · 

Trettio år senare, d v s 1942, inlämnades en av 16 leda
möter i Stockholm med ledamöterna H . Strömbäck och (f. 
VVahlström i spetsen undertecknad skrivelse, vari föres logs 
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örlogsnumnas~illskap et m ålte flytlas från Karlskrona Lill 11 ~~ckholm. Huvudsy~.tet med försl~get an~av~ .v~ra. att :l~= S tt' a Stockholms s torre resurser hll att cffel"hvJsel a v er k 11Y J . Jl'llhcten. . 1 s· . ,u Sällskapets avgående oydför~ndc l~onterm~_ura en tmo~:s~ 
. varnade med anlcdmng harav v1d ncdlaggar~~let av ~1tt ~0ili ete samma år för åtgärder som kunde leda t11l att Sall
~~~ap cts djupa r?..Lt?r i I~arls.krona uppry~ktcs.o och :eko~~me;~l -. de att en forandung 1cl.;,e borde sl"c pa am,at satt an c] et a ' . o . ' d l . . t t Sällskapet eventuellt or gamserades p a l va av c mngar, :u i Stoekholm och en i ~{arl~kr~na. . . , ... En fullständig utredmng 1 fraga~_t fran:lades. paf?lJandc 
1
r av beredningsutskottet, som på val mol1vcrade skal ut.~a

]1ade som sin bestämda UPP.~.attning att ?.en fö~·e~lag1:a f01:= 
f]vttningen icke skulle medfora det~ av for~lagsstalla~.na .~ \ 

"dela fÖrdolcn utan tvärlom bliva hll obolhg skada for Sal~~fcapet. Utskottet yrkade därfö1: att f.ör sla~ct icke måtte .. b~
fallas. Detta blev också efter chskusswn Saliskapets enhalh-
ga besul. . o f År 1953 hehandladeiS å ter denna segsh.tna fruga c ter en 
utredning och sammanfattning av bercdmngsut~kottct under 
ordförandeskap av ledamoten Stefenson. Utredmngen _utmyn
nade liksom tidigare i ett avslyrkande men. beslut fattad es 
dock om att Sällskapets ordförande borde v1d behov kunna 
kalla till extra sammanträden i Stockbolm. . . . 

Våren 1955 framlades slutligen ett förslag till aktrv~nn~ 
av Sällskape ts verksamhet, son; bl a gicl~ .. ut .. p å att.ett ~ tva 
ordinarie sammanträden per ar borde forlc~fmas ~d~ .. S ock~ 
halm för alt bereda där verksamma ledarnoter trllfallc .~tt 
deltaga i Sällskapels arbete, men med bibehållande m; Sali
skapets traditionella siile i Kar~~krona och under lcdmng av 
Sällskapets ordinarie ämbetsman. .. . .. 

Förslaget utsändes under so~~m1arcn for yltrandc hll ~.all: 
skapets samtliga hcdcrsledamc;t~r och arb?. lan.de ledamoler 
På aktiv stat. Resultatet av opuuonsundcrsokmngen blev en 
100-procenlig anslulning till ~örsl?gct. B.~sl~1t fattades seder
Inera i oktober 1955 om a lt hllsvJdare forlagga ett samman
träde per år till Stockholm o~h att liclen ~·ör dclyt samma:l
träde skulle beslutas årligen 1 december 1 samrad med Mk 
tinledningen. .. Därmed synes denna fr~ga, s~m ~ndcr ~:.er ett halvt s~
kel föranlett så mycket dtskusswn mom Sallskapct, slt;tll
gen ha bringats till en praktisk lösning. Det må . doC:~'- ater 
llllderstrykas, att avsi kten ingalunda är att j'ärf'lyUa orlogs-
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mannasällsk.apels verksam.het till Stot:kholm. De skäl son 

t~dig~re anförtso häremo~. gälla förvisso ~lltjäi~~t. ~et vä sen[~ 
liga ar att det asyftade andamalet uppnas, namhgen en in, 

tirnare anknytning till Sällskapels majoritet i Stockholm fot· 
främjande av sjöförsvaret och sjökrigsvetenskapen. 

Kungl. örlogsmannasällskapet har förvisso en historia so
1
n 

ledamöterna kunna blicka tillbaka på med stolthet och son
1 

är värd -ett mera ingående studium. Om dessa korta glim tar 

kunnat väcka intresse härför har ett av denna artikels syfte
mål nå tts. 

Sällskapets största värde ligger kanske i att det är tradi

tionsbevarande och utgör en fast länk mellan det förgångna 

och framtid en. Förvisso komma Örlogsmannasällskapets le

damöter också alltid att vara redo a tt med vaken blick för 

utvecklingens krav arbeta för framtiden och verka för sjö

krigsvetenskapens och sjöväsendets främjande i enlighel 

med Sällskapets valspråk - »Med förstånd och styr/at»· 
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Synpunkter på möjligheterna att öka det 

, edelsvåra marinartilleriets precision genom 

11 0gg rannare beräkning av störningsinflytelser. 

lnträdesan.förande av ledamoten, överstelöjtnant C. ENGDAHL. 

Förutsättes att lufthave t definie.r~s ay k.onstant. tempera
urgradient och om. man bortser f~·an sHlvmdens mflytande 

~å skottvidden (D) så kan D sknvas 

D = f (y;, V0 , c0, j, T 0 , B0 , W1) .. (1) 

De proj ektilbanor som äro angivna i skjutta?ellmpa :;tro 
J änförda ' till bestämda värden å Vo, Co o s v. v~_d sk]Ut~n~g 
\ viker emellertid de i verkligheten rådan~e va~·d ena I e 

flesta fall från dem som utgöra underlag f01~ sk]uttabe~l~n. 
Vid störning i exempelvis V 0 och T o kan da den verl,llga 

skottvidden skrivas 

D1 = f (y;, V0 + 6 V0, c0, j, T 0 + 6 T0, B0 , W1) (2) 

och alltså inflytdsen ( 6 D) på grund av störningarna 

6 D = D1- D1 (3) 

6 D kan b eräknas antingen genont ful.lständiga banber~k

ningar av både D och D 1 eller exempelvis genom~ utvecklmg 

av 6 D i Ta y lm·sorie. 
Utvecklin01 i 1 aylorserie ger 

5 2 

o D o D - 6 Vo2 o 2D 6 To2 o , ?. + 
6D = 6 V0 0 Vo + 6 To 0 To r ~ 0 Vo~ + ~ o 1 0 ~ 

o 2D (4) 
6 Vo . 6 To o Vo crfo + - - -

Vid tre eller fl era störningar blir Taylorseri~n n~era ko:mp

licerad men gjorda undersöknin&ar (bl a av, A:. ~~l~v:~·lue~nt 
i KrV,/49) visa att det ur prakttsk synpunk~ ar .hlh~~khg~ 
att även vid fl era störningar enda_st m.ed_~~~. cl termer mn~ 
hållande 1. och 2. derivatan , varvid betraffandeo de senate 

~et befunnits tillräckligt. att enda~t medt~~;a ~sadana, so~~ 
Innehålla enbart en s tönung samt sadana dat hade 6 "\ o o 

6 1'o ingå. 
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Generellt kan s&ledes med god noggrannhet skrivas 

1\ D o D o D _j_ _J D å D 
w = 6 V0 - . - + t..~c 0 - - 1 6 T 0 x ,

1
, + 6B 0 ~B-

c) Vo o c 0 u 0 u 
0 

l-
' O D 1 6. Y0

2 å 2D 6 c0
2 å 2D 6 T 0

2 o 21) 

-r- w 1 ö w
1 

-, - ::!- ö V
0

" + ~:!~ o c
0

J + --~ bl'
0

J + 
6 Bo2 o 2 D 2 o 2D 2 + - - - - r w t l 6 Vo 6 T å D 

::! åBoJ'--:!åwt" T 0 öV
0

öT
0 

(5J 

Införas dc vanliga inflvtel,gefaktorerna kan uttrycket 
skrivas " 

6 c 
6D =c: 6 V0 • C\T -j- l 00- - ° C -L 6.T C . - 1r- 6B

0 
• CB -J,-

o Co Co l o 1 o o 

1\ V 2 J Cv 1\ c 2 o Cc 
_j_ ':..~_o _ _ o -L u o o -L 

r :! å Vo l ~ Ö Co r 

l 
" ' t . c w T 

l 

w 2 o Cw å CT + ~ U wlt + 6 Vo 6To å Voo 
6 Bo2 o Cn

0 

:! å B0 
(G) 

där enhetsstörningarna äro L\ V0 = lr.Jjs, ° Co = 
C o 

1°, L B0 = l mb och w 1 = lm /s 

r~idig~re har :'id inHytelsens beräknande hänsyn endast 
tag1ts till l. denvalan under det att numera blivit aktuellt 
att beräkna inflytelserna noggrannare genom att tillämpa 
uttrycket 3 eller 5 (eller 6). 

Genom försummandet av termer med 2. derivatan har fe
let i den beräknade inflytelsen ( å 6. D) allmånt varit 

0 V 2 O Cy (\ c0 2 o Cc
0 

\ T 2 o CT å 6. D =---o _ _ o_ L , o o 
:! å V 0 2 O c0 2 c) T

0 

wt2 o Cwt o CTo 
2 _, - 6 Vo 6 To 

u W 1 ö V
0 

6 Bo2 o Cno 
- - -

2 o B0 
(7) 

För att få ett begrepp om felets storlek har valts att g:ö
ra en undersökning vid två 15,2 kanonce, en äldre m ed 'ro
värde enligt Dupuis på 2,546.10- 4 vid V 0 = 770 m /sr samt 
en I_nyc~\:et mode~·n med. c0_ = 2,200, 10~4 vid V 0 = 900 m f s. 
P_roJekblbanor hksom mfly telsefaklorcr ~och 2. deriva tor, 
v~lka_ erhå llits:. från KMF b all. detalj, grunda sig på banhe
rakmngar utforda med matematikmaskin. Modern luftm ol
ståndslag (Dupuis) samt 1948 års n ormallufthav har använ ts. 
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:Resulta ten av beräkningarna framgå av bifogade tabeller 
bell 1 och 2). 

(tBeträffande störningarnas storlek kan följande anföras. 
V : I tabellerna från föregående sida har räknats med än

l fill 60 m / s störning i V 0 • Det bör framhållas att denna 
r ·rfra måste betraktas som_ synnerligen hög när det gäller 
51 

sV och svårt artilleri och min personliga uppfattning är 
~~t även 6 .Y o = 40 m / s endast kan komma att förefinnas 
· 111ycket sallsynta fall. 
1 

Bo: Endast undantagsvis behöver man räkna med ,gtörre 

6 Bo = 40 mb i mycket sällsynta6 Bo än 25 mb, även om 
fa ll kan inträffa. 

To: Ball. temperaturer under ~15 ° C eller över + 25° C 
äro sällsynta. Temperaturer under ~20° C resp över +30° C 
äro ytterlighetsfaH. 

w1 : Ball. vindstyrka i skjutriktningen på 20m/s måste an
ses vara gräns, som endast i mycket extrema fall överskrides. 

De enskilda j'elen äro i allmänhet ej särskilt stora n1.cn 
uppgå dock i något fall till 70 m. Emellertid kunna ju felen 
från olika störningsanledningar addera sig. Med utnyttjande 
av de maximala störningar på viHm de föreg1åcnde tabeller
na g:runda sig, finner man vid »olyckligaste» kombinationer 
följande maximala fel: 

D _20000 l 15000 18000 

V0 = 770 mfs 40 m 
l 

60 m 70 m 

Co = 2,546 . 10 - 4 + 60 l + 60 _L 50 m 

l 
m 

r 
m 

~ = 14000 l 20000 24000 

Vo = 900 m /s 50 m 80 m 120 m 

Co = 2,200 · 10--4 -+ 50 m + 30 111 o 

d A.:- det hitt~Us sag~la _fram_går -~åhm~.a ~tt ett hänsyntagan
e hll 2. denvatan 1 vissa fall ar berathgat. 
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Em.ellertid är en annan faktor av största betydeb:c t" 
bedömande av här aktuell fråga, nämligen den noggra1~

0~ 
h et med vilken de i praktiken utnyttjade störningarna ä;· 
bes tämda. Någon tiHförlitlig stati,slik finns hä rvid ej a ll li ! J~ 
gå. storleksordningen på dc sannolika felen kunna f n an. 
lagas vara minst följande: 

6 V 0 = ± 3m/ s 
6 B 0 = ± 1mb 
6 T 0 = ± 2° 
6w1 =±3m/ s 
På grund av denna f n befintliga osäkerhet i störninga1•• 

n as ,storlek erhålles e tt sannolik l fel (det maximala ä l'' av. 
sevärt större) i inflytelsens storlek enligt följ ande: 

V0 = 770 m fs; 

C0 = 2.546 

V0 = 900 mfs; 

c0 = 2,200 

D = 10000 l 

+ 70 m l 

l 

D = 14000 l 

±80m 

15000 18000 

+ 110 m +- 150 m 

20000 24000 

+ 130m + 230 m 

Som synes äro de sannolika felen på grund av svaghe ten 
i kännedomen om verkliga störningarnas stoi.·lok betydande 
i förh~llande till de fel, som begås om hänsyn ej tages till 
2. denvatan. 

Det är framförallt stora V0-störning:ar son~ ge fel av be· 
tydelse. De i tabellerna ovan nämmla derivatorna för Yo 
förutsätta konstant c0-värde. Om stor V0-störning är föra r· 
sakad av eldrörets s.Jitning (och detta torde vara det nor· 
mala) på verkas emellertid ä ven styrning och stabilitet ]los 
projekWen i luften, d v s en c0-värdcsförsämring sker, vilket 
minskar skottvidden. Storleken av Co-värdesi:indringen vid 
eldrörets nedslitning är f n ej känd men det är ej alls otänk 
bart att inflytandet därav vid stor nedslitning är större ii11 

det som föranledes av 2. derivatan. Enär inflytandet av z, 
derivatan och av c0-värdesförsämringen motverka varan dra 
är det sannolikt att ett försummande av 2. derivatan ve· 
träffande V0 t o m är fördelaktigt. 
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Avsikten med att beräkna inflytelsernas storlek med större 

0
ggrannhet är att redan vid eldöppnandet erhålla mållag 

ntäcka~de s~lva). Får man ej detta s.å har ~et n~ggran~are 
~eräknmgssattet m .ed 2. denvalan eJ medfort nagon vinst 
av praktisk betydelse då ju inskjutning ändå måste ske. En 
sak att be~lda i detta . sammanhang är ~~rf~r bol a de s k 
nppvärmmngsskottens mverkan. Om en pJas ar sa beskaffad 
att en ändring av Vo sker efter 1. skottet och om hänsyn 
tages till detta skott för eldreglering i längdled, då säger 
det sig självt att det är tämligen meningslöst att räkna med 
2. derivatans inflytande, om Vo-ändringen ej samtidigt be
aktas. 

Av liknande skäl som. arrlärts beträffande uppvärmnings
skotten fordras för att hänsyn till 2. derivatans inflytande 
skall kunna anses motiverat att även ev. Fp-fel beaktas samt 
att skjuttabellen är bestämd m ed stor noggrannhet. 

Till slut bör framhållas att det noggrannare beräknandet 
av inflytelserna icke får föranleda att instrmnenten i nämn
värd gead bli större, mera komplicerade eller dyrbarare. I 
samtiga dessa avseenden synes fordringarna vara möjliga 
att uppfylla. 

Sammanfattningsvis kan sägas - i den mån man vågar 
generalisera resultaten från de ovan behandlade två pjäs
och ammunitionstyperna till att gälla allt medelsvårt (och 
svårt) m.arinartilleri - att f n är den vinst som erhålles vid 
det noggrannare beräkningsförfarandet av inflytelser av 
ringa praktisk betydelse. Värdet av noggrannare inflytelse
beräkningar komm.er dock att stiga i samma mån som stär
uingamas storlek blir bättre kända (gäller framförallt V0 

och w1 ) och när rätta korrektioner kan göras. för dc s k 
uppvärmningss.kotten liksom för c0-värdeförsämringen vid 
slitet eldrör. 

8 



Störningens 

Storlek Inflyt. 
Art (6) faktor 

+- (C) 

l 5 
20 

Vo l 18 

... . ... ~g 
l 10 

......... 

20 
Bo -G 

30 
40 

l 'ro 

. . . . . . . . . . . . . . . 

5 
15 12,5 
25 

. . . . . . . . l . . 

l 
5 

10 
w/. 12 

15 
20 

Vo To 

15 
20 

25 
1"-

\

0 oTo•\ 40 ... , \ . '2. ., 
~- .... "'\_Ö 

s torlek 

l
f 

l_ 

"'"'"'"·""· r 
Art (6 ) Inflyt. 

+ _ faktor 

l 5 l 20 
Vo 2 1,5 

40 
60 

10 
20 

Bo 
30 

--9,5 

40 ... 

5 
To 15 16 

25 

5 
10 

,,-,{ 1f3 
15 
20 

Vo : To 

15 
20 

: 25 
15 

v 0 0.T0 40 
• 25 

15 
GO 

: 25 

CoD 
-4 

2.546 . 10 ; 

D = 10000 

Felet 
Felets mots va-

Co 6 storlek rar en 
m störning m 

av 

90 -0,06 0.(10 
360 -l -0,05 

720 -4 -0,2 
1080 -V -0,5 

Vo 770 m f s: 

D= 15000 

Felets 
Inflyt. Co 6 storlek 
faktor m m 

113 -0,1 
450 -2 

22,5 
900 -7 

1350 -17 

D 
max Hl700 Tabell t. 

D= 18000 

Felet Felet s Felet 
mots va- mots va-Inflyt. Co 6 stor-rar en rar en 
störning faktor m lek störning 

av 111 av 

0,00 130 --0,2 - 0,01 
- 0,1 520 -3 -O, l 

26 
-0.3 1040 -13 - 0,5 
-o;8 1560 -30 -1,2 

... ·· ··· ······ ·· ···· . ...... ... . ...... 

60 - 0,3 0,0 110 --0,6 0,1 135 -0,8 C,l 
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Brittiska eskadern Ostersjön 1854 

Av Kapten J. E. OLow. 

Krimkriget 1853-56 är väl för de flesta mest känt geno111 
lätta brigadens anfall vid Balaklava. Den sjöhistoriskt in. 
tresserade kanske också minns att därunder pansrade far. 
tyg för första gången kommo till användning. För denna 
tidskrifts läsare aktualiserades Krimkrigets östersjö-front 
genom P. O. Ekmans intressanta redogörelse i mars- och 
aprilnumren 1955 och det kan synas att mycket mer icke 
vore att tillägga. Emellertid har av en händelse i min h ane! 
kommit en år 1854 av en anonym författare1 ) utgiven skrift 
med ovanstående titel, vilken skrift, även om. den kanske inte 
lämnar mycket nytt i sak dock genom. sin tidstypiska stil och 
genom sin belysning av den svenska »neutraliteten» ä r ett 
ganska underhållande aktstycke. 

Efter en inledning, som ger bakgrunden till kriget följ er 
en förteckning över den brittiska flotta, som utrustades och 
sändes till Östersjön. Sedan följer avgången från Spithead, 
ankomsten till svenska vatten vid Vinga, något om ångkraf· 
tens utnyttjande, historik över fartygen och spekulationer 
över de sannolika planerna för operationerna i Östersjön. 
Till sist kommer en panegyrik över amiral N ap i er och som 
en sorts presstop de senaste underrättelserna om den brit
tiska eskadern. Det vore orätt att undanhålla läsaren det 
lilla häftets inledningsord: »Knappt voro de bojor spräng
da, hvarmed vintern äfven i år efter gammal vana fjä tlrat 
hafven vid våra stränder, då en engelsk flotta, den skön aste 
som någonsin lemnat sitt fäderneslands stolta örlogsham
nar, redan var på väg till de trakter, som efter all sannolik
het komma att utgöra en hufvudskådeplats för den väldiga 
strid, som synes förestå mellan de mäktigaste stater, sol11 
någonsin funnits på vår jord; och det är icke blott lusten 
att beskåda ett förut osedt prof på hvad m.enniskosnille och 

l) Brittiska Eskadel'll, i Östersjön. ___, Med illustratl.one•r: Porträtt al 
Amiral Charles Napier, Engelska Flottans ankomst till Winga (Lithografi), 
Kanon-sevice ombord på ett en g l. Linieskepp· (2: n e d: o), samt Karta 
öfver östersjötn, med angrän;sand.e lände•r., 2.: dra tilläkta Upplagan . p ris 
32. sk. bco . Götheborg, Tryckt hos Anders Lindgren 1854. 
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ennisk oflit kunna åstadkomma, som på denna flotta rik
~~r allas ögon och allas uppmärksamhet: Svensk eller Norsk, 
fysk eller o Dansk, .. känna vi alla lika, att det är vår strid 
om den gar att fora.» 

5 Angans inträde i örlogsflottorna belyses av att i redogö
relsen fö r brittiska flottans styrka nämnes för l. divisionen: 
18 fartyg med 1.048 kanoner, 10.160 mans besättning och 
en sammanlagd maskinstyrka av 8.330 HK (ungefär en fem
tedel av j agaren Upplands). Motsvarande siffror för II. di
visionen äro 23 fartyg med 1.163 kanoner 11.180 man med 
endast 4.992 HK:s sammanlagd maskinstyrka (sju av linje
skeppen i denna division voro enbart seglande). 

Före avgången från Portsmouth hade stadens myndighe
ter »anmält sin afsigt att till Sir N ap i er före hans afresa 
framlemna en afskeds- och välönskningsadress och Lördag 
förmidd ag kl. half 11 hade blifvit hestämd till dess emot
tagande; vid denna tid begaf sig också Amiralen, åtföljd af 
hurrande folkmassor, upp till Guildhall (rådhuset), der ad
ressen efter ett tal af Mayorn framlemnades och af Amiralen 
besvarades. Den i adressen uttalade förhoppningen att han 
skulle 'få tillfälle att föra sin mäktiga flotta till en stor och 
ärofull seger', gaf Sir N apier anledning att bland annat ytt
ra följ ande, som af åhörarena möttes med lifliga hifaUsrop: 
'Jag vet att man väntar sig en hel del af denna flotta; men, 
mina herrar, ni får icke vänta er förmycket Vi gå mot 
en väl r ustad fiende. J ag är viss att alla, officerare och 
manskap, skola göra sin pligt; men man får dock ej vänta 
för mycket. Flottan är ny och oförsökt; krigs,sättet är nytt; 
ännu har man inte utredt bästa sättet att använda en flotta 
som sättes i rörelse af ånga; - men vi skola göra vårt bästa'. 

Det var endast med stor svårighet som Amiralen kunde 
bana sig väg: genom folkträngseln ned till det ångfartyg 
SP_rightly , som af Hamn-Amiralen, Sir Thomas Cochrane, 
hhfvit stä ldt till hans disposition för att föra honon1 ut till 
ci;efskeppet. Oheskriflig var den enthusiasm, hvarmed den 
Pa bryggan böljande folkmas.san helsade honom, då han åt
följd af sina tre döttrar gick ombord på Sprightly». 

.. Avgången från Spithead formade sig till en flottparad i 
n~rvaro av drottning Victoria och »det gjorde djupt intryck 
P.a de loyala Engelsmännen att se Drottningen, stående på 
s~~~ far tygs (jakten Fairy) däck, liksom visa sina tappra 
SJomän vägen till de segrar, som väntade dem på afstånd». 
~ed det första brittiska örlogsfartygets, ångfregatten Eurya-
lls, ankomst till Vinga den 16 mars 1854 började ett par 
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dag~~rs upp~lomstring fö~· bl a Hallands.-bolaget, som or dna. 
de s1gl~t-~eemg-turer ut till Ving~sand, där undan fö: u ndan 
den. bnttJ~ka. f.~ ottan_ -~amlades for at~ den ~3 mars ~ortsättu 
seglingen m 1 OstersJon. Under hela tid en gJorde »Lilla L0 11_ 

dons lorder» och annat folk upprepade besök på esk ade r1 
och fraterniseringen var tydligen allmän »och det var e: 
ovanli~_t att h?ra dc h en_llcommande prisa dc i engelsh::a fl o t~ 
tans narhet tillbragta ttmmarna såsom de angenämaste de 
någonsin upplefvat». 

~n~~er. uppeh ållet på Vingasand utförde eskadern hl a 
skJutovnmgar, om med svenska statsmakternas mcdaivan de 
eller ej framgår inte av texten. Så mvcket egendo~li aare 
är det d~ att ett förslag att i Göteborg ordna en b a l ; !ler 
annan tillställning för de brittis,ka officerarna strandade 
»mot invändningar, som hemtats dels från sorgen efter den 
unge nyss förut aflidne arfprinsen,Il dels från nödvändig
heten af alt icke på något sätt compromettera den neutrala 
ställning__ som svenska regeringen förklar:at sig vilja intaua 
(kurs. har), och man hade ännu ej funnit utvägar att k r inG
gå alla dessa svårigheter». ' "' 

Besökarna ombord hade fått en god uppfattning mn fl ot
tans styrka. Flaggskeppet, Duke of 1Vellington, hade sjösa lts 
1852 (under namnet Windsar Castle, vilket sedermera än d
rades) och ombyggdes före färdigställandet till skruvlinje· 
skepp och var bestyckat med 131 kanoner. Författaren läm
nar en ingående skildring av en rundvandring ombord och 
redogör sedan för några av de andra linjeskeppen. Syn
punkterna på ångkraftens införande och på propellerns för
delar framför skovelhjulet visar att just i dc åren skedde 
~n orevolution inom sjökrigsföringen jämförbar med ra da rs 
1 vara dagar. 

De närmaste krigsplanerna äro tydligen något ov issa. 
»Att man af engelska örlogsflottan kan vänta sig nägol 
stort: lär ingen kunna bestrida, men svårare blir att s~i ga 
J~var1 det!a skall bestå». Ryssarna hade nämJigen dragit sig 
hpb~ka till. Kro_nstadt och Sveaborg, släckt fyrarna och d ra· 
g1t m utpncknmgen. Detta senare hade brittern,a par cral 
genom att låta två fartyg lägga ut nya boj ar, 350 sådana med· 
fördes I~å eskadern. Något sjöslag väntas synbarligen inte 
utan stnderna kommo troligen att rikta sig m.ot fästnin gar· 
na och Ålland. Ifråga om denna ö blir författaren rent t~kti· 
vistisk och säger: »om också Sverige icke skulle våga all 

') Krm,prins Karl , sedermera Karl XV: s son. 
' 
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, t rtaga, hvad det aldrig behöft förlora, så tör nog den makt 
a e

11 
äger öar snart s.agdt i alla verldens haf, äfven kunn~ 

5 ?.~·a sig nytta af en dylik naturlig fästning midt i Östersjön». 
go Chefen .. fö~· esl~adern, Sir Charles Nap~er var 68 år gam-

al och atthug till bl a skaparen av Nap1ers regel i sfäriska 
111 t . · H t" · t · o t ·igonome nen. ans s ors a ment ansags ha varit eröv-
~ngen av fästningen St. Jean d' Acre år 1839 men även vid 

1 ndra tillfällen hade han utmärkt sig jmt vid intagande :v kustfästningar. Kan detta ha varit orsaken till att han 
anförtroddes överbefälet över expeditionen till Östersjön? 
Så vitt man kunde bedöma skulle det ju där bliva en strid 
om Kronstadt, Sveaborg och Bomarsund. 

Först efter det eskadern kommit in i Östersjön och ank
rat i Kögebukt fide amiralen m eddelande om att det vänta
de kri~et den ~8 mars utbrutit, vilket gav honom anledning 
till fölJande signal: »Gossar! Kriget är nu förklaradt. Den 
fiende vi gå a tt möta är djerf och manstark. Erbjuda de 
oss ett öppet slag, så veten I nog hur I skolen sköta dem. 
Ligga de i hamn, så få vi förska att komma åt dem der. 
Framgången beror på den snabbhet och säkerhet hvarmed 
I sköten edra kanoner. Gossar! hvässen edra huggare och 
dagen är er. »Uppehållet i Kögebukt blev för köpenhmn
narna samma turistevenemang som Vingasand för götebor
garna. Även från Skåne gjordes utfärder till detta ~ marina 
skådespel. Femtio år tidigare hade danskarna haft ett mind
re populärt brittiskt örlogsbesök men denna gång var mot
tagandet hj ärtligare. Efter en uppvaktning för danske kungen 
fort_sat~e Napier upp i Östersjön den 12 april och den 21 
april lopte en del av flottan, hör och häpna, in till Älvsnab
~en, som åtminstone författaren tycks bedöma som en tjän
hg bas för operationer mot Åland och Finska viken. V ar 
tog neutraliteten vägen? Ä ven för Stockholms innevånare 
blev eska?er~1 ett uppskattat utflyktsmål. Dagen efter an
koms~~n till Alvsnabben anlände dit H. M. S. Gylfe med kom
Inendorkapten Annerstedt, som hade H. M. Konungens or
d_~r ~tt ställa fartyget till Sir Charles förfogande för ett be
sak l huvudstaden. Den 25 april mottogs amiralen i audiens ;v Ron~mgen och åt~rv~n.de ~!ter h~nch ~å slottet till. sin 
afotta sa. s_~1abbt att hll!ol]d darav »mgenhng kunde bhfva 
s] d~t hllamnade festliga mottagandet. Men det blir kan-

<e lcke sista gången.» 
ti pch så slutar ~-örfattar~en sin redogö~·e~~c me.~. orden: »Britväta ~skade~·n a1:. nu paJ~lll~ allvar 1 ostcrsJon: måtte den 

hehallen atervanda danfran - efter vunnen seger.» 
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Meddelanden från främmande marmer 

Meddelanden från Marinens pressdetalj, 

Amerikas Förenta Stater. 

Hangarfartyg: 

Endast två privata varv har lämnat in anbud på att bygga det fe lllte 
hangarfartyget av Forrestalklassen (Kitt y Ha w k, jfr TiS nov. 55). Lagen 
föreskriver att vartannat fartyg skall byggas av privata varv och da 
det senaste kontraktet gick till New York Naval Shipyard i BrooklYn. 
gällande USS Independence, kommer det femte att byggas av antingen 
Newport News Shipbuilding and Drydock Co (som byggt Forrestal och 
Ranger) eller New York Shipbuilding Co i Camden, N. Y. (som. bygge1• 

flottans nya »super tankers» och har byggts om USS Bo;;ton och Camherra 
till robotvapenkryssare - se nedan). 

(Our Navy nov. 55). 

På Midway nedhalade-s befälstecknet i oktober 1955 .. Hon skall nu ge
nomgå e11 tvåå rig modernisering för c: a $ 50.0001.000'. 

(Ma.rine News, 110v. 55.) 

Kryssare: 

Boston är världens första stön•e fartyg som är speciellt avsett för att 
skjuta robotvapen. Under den långa ombyggnadstiden i Camden togs den 
aktra skorstenen bort liksom det aktra 20,3 cm tornet. överbyggnaden 
ändrades och många nya »radarpagoden> sattes upp. 

På tornets plats och strax· för därom står nu två dubbla robotstälL 
Vardera kan laddas automatiskt från durkar under däck. De skall skjuta 
Terrier-robotar, en luftvärnsrobot, som kan förstöra flygplan på fem 1ni· 
les avstånd eller mera i alla väder och under ana förhållanden. 

Captain Charles B . Martell [Iissade sitt befälstecken· på Boston den 1 
november 1955 i Philadelphia. Han är »robotman» och har tjänstgjort i 
CNO's »atomic •energy division». Han har även haft befälet på USS :Mis· 
sisippi, f. d. s1lagskeppet, som nu är vapenexperimentfartyg och från vil· 
ket Terrie,r-roboten framgångsrikt provskjutits. 

(Our Navy nov. 55) . 

Systerfartyget Canberra genomgår samma ombyggnad och beräknas 
rusta under våren. Boston benämns CAG l och Canben·a CAG 2.. l{ost· 
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d
erna för ombyggnaden av de två fartygen belöper sig till omkring 

Jl.(l 
$ 10.750.000·. 

Jagare: 

DE 10224 

1,öJsträcktes 
därefter. 

(Marine News, nov. 55.) 

(systerfartyg till Evans, DE 1023, onmämnd i TiS dec. 55) 
den 19 sept. 55. Sjösättning be·räknas ske inom 11ittio dagar 

(Marin e News, nov-. 55.) 

Experimentjagaren Timmerman anses vara c: a 15 år fö1·e sil1 tid ifråga 

0111 
maskinarrangemang m m. Den totala vikten av maskineriet med till

behÖr är 835,8 ton eller 18,8 lb per ahk jämfört med 938;,7 ton eller 35:,0 !b 
per ahk för konvent1onella jagare av samm:a klass . Vikten av den elekt
riska an!ägg11ingen är 61 ,5 ton mot 137,6 ton. 

Ubåtar: 

Referat i Norsk Tidskrift for s j ~vesen sept.. 55 av 
artikel i Shipbuilding and Shipping Record, 12 maj 55. 

Enligt fartygsby ggl1adsprogrammet för budgetåret 1956 lhar flottan be
ställt fyra nya atomdrivna ubåtar. Med dessa får flottan totalt åtta av 
denna yp. Tre av dessa nya äro avsedda för anfal mot övervattensfartyg 
med »konventionella vapen». 

(Military Review, nov. 55.) 

Den fjärd e skall från kölen och allt igenom byggas som en Tobotva.
penbärare, meddelade Secretary of the Navy nyligen i Portsmouth N. H. 
Han deklarerade• att robotvapnen erbjuder ett »vidsträcl<t, nytt fält» för 
undell-vattensfar·tyg. 

Sekreteraren sade att experiment hade påbörjats med ubåten USS Tun
ny 1953 o.ch att USS Barber•e· nu byggs om för att utrustas med robot
vapen,. (Mycket tidigare hade USS Carbone provskjutit vad som senare 
kallades »bu z y bombs») . 

(Our Navy nov. 55). 

Flottans första dvärgubåt, XI, levererades den 6 oktober. Den anses 
Vara en av de• mest revolutionerande kon1struktionerna på ubåtsområdet 
odh_ jämförs i betydelse med atomubåten. Den är 50 fot lång och depla
cerar 25 ton. Man har nu konstruerat heNkoptrar som med lätthet kan 
bära de 25 tonnen. Fart i uläge uppges vara 12 knop och i marschläge 
10 knop. Ubåten manövreras med en spak liknande den som. används i 
flygplan . 

(Our Navy l nov. 19f5 och Military Review, dec. 1955.) 
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Diverse: 

Flottans amfibiebas vid Little Creek provar nu en ny bärplansbåt. Det 
drivs av propellrar på ömse s idor om »kabiner~;» . Uppgift om uppnadd 

1 

hastigheter ~1a ej offentliggjorts. a 
(Our Navy, nov . 55.) 

Finland. 

Kustbevakningsfartyg: 

Koskela och Kuikka sjösattes und er se.pt. 1955 i Helsingt'ors. De ha 
vardera ett deplacement av 100 ton . 

(Marine New8, nov. G5.) 

Frankrike. 

Eskortjagare: 

Forbin av Sureauf-typ sjösatte-s i Brest den. 15 okt. 55. 
F"regatte.r: 

La Bourdonnais av Corse--typ sjösattes. s-am,tidigt. 
Det tillkännagavs i ett dekret av den 31 okt. 55 att systörfar tyget 

E G, byggt i Frankrike enligt off-shore-programmet skulle h eta Le Lorrain. 
Frå n samma datum har den f . d. tyska Le Lo·rrain (ex T28) fränt agits 

sitt namn . Den skall försäljas· och väntar nu på beslut om utrangering. 
Til ls vidat·e kallas den Q 59. 
Minsvepare: 

Betelgeuse inträdde i aktiv tjänst den 22 aug. 55. 
Cantho och Vinh Long ha övertagits från USA och anlände till 13rest 

den l nov .. 55. 
F yra minsvepare· av samma klass som Betelgeuse och som: byggts i 

Frat~krike enligt off-~lhor·e-pr•ogram.met har fått följande nam,n: D 24· 
Canopus·, D 29-Capella, D 30-Cephee, D 3.1-Verseau. CapeHa l evererades 
den 2.0 okt 55 efter att ha sjösatts den 6 okt. 

M 775 intiJ·ädde i aktiv tjänst den 29 juli 55 . 
M 783 och 784 dito den 20 juli 55. 
M 785 överfördes till fTanska flottan i Hythe den 30 sept.. 55. 
M 787 överfördes på samma pla ts den 20 okt. 55. 
M 788 inträdde i aktiv tjän st den 10 s'ept. 55. 

Helikopte·rhangarfartyg: 
Det uppges att man planerar att börila bygga.t1det av ett helikopter· 

h angarfartyg under 1957, vilket kommer att användas som övningsfar tYg 
för kadetter och förmodligen skall ersätta Jeanne D'Arc under 19 61. 

(Ma.line News, nov. 55.) 
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Holland. 

Jilgare: ... . . 
Geldedand, den fJarde och ststa Jagaren i 2.160 ton serien insattes i 

-tiV tjänst den 17 augusti . 
a.kLimburg sjösattes den 15 se·ptember, som det tredje i ordningen av en 

·e on'l åtta fartyg på 2450 ton. 
ser l 

(La Revue• Maritime, nov. 55.) 

Japan. 

Ubåtar: 
En ubåt uppges h a överförts från USA:s flotta till Japan den 24 okt. 

(Marine News, nov. 55.) 

Norge. 

Fregatt,er: 

stortinget gav den 8 d e·c. försvarsdepa.rtementet fullmakt att som, lån 
överta tre lm nad en sislm fregatter. De skall ersätta korv'etterna Syjryjy , 
Andenes och Nordkyn som är n ersiitna och h a r relativt lågt stridsvärde. 
Dessa korvetter skall säljas. 

(Morgonbladet 9 dec. 55) 

Storbritannien. 

Hangarfantyg: 

Implacabl e bogserades under oktober till lnverkeitlling för nedskrotnjng. 
Indomitabl e anlände till FasJane den 30 oktobei' för nedskrotning. 

Fregatter : 
Malcolm av »Hardy»-ldass s jösattes den 18 oktober. 

Minsvepare: 
Kustminsve•paren. P icton sjösattes den 20 oktobe1r. 

Radarskolfartyg: 
Boxer har avrustats och det betyder att radarutbildningen komm er att 

ske iland för framtid en . 
(Marin e News, nov. 55 .) 

Ant:iubåtsfl yplan: 
Seamew, Storbritanniens senaste antiubåtsfiygplan fullbordade n yligen 

1Yckade »deck trials» på ett hangarfa r tyg. Byggt med tanke på e11kelhet 
Och ekonomisk produktion kostar pla n e-t endast 'V:: så mycket som. Ja m
förbara plan. Det, är e'llkelt att sköta och kan lätta från de minsta han.
garfartyg och h andelsfartyg. 

(Military Review, nov. 55.) 
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öst-Tyskland. 

_ (~ölja~~~ organisaion m m redovisas med rese,rvation1 för ev. f . 
nagra offtctella uppgifter e.j föreligger) . ' el, då 

Den 1_5 j_uni 55 hade den östtyska flottan under camouflagebet,eck · 
»Seepohzet» bestått i fem år. ' · ntngen 

Under loppet av denna period har detta rent 1i1ilitära 
l 

organ genontg>, tt 
en ansen ig utveckling. '' 

Seepolizeis ledning utgörs av Hauptverwaltung Seepolizei (HVS), so
1
, 

sedan i början. av 1954 haft sitt säte i Rostoclc En sovJ"a·tisk · . " t ·d · å · · o SJOOfflc 
01 e mg t HVS som r ådgivare. er 

Fartygen är baserade längs den vorpommerska kusten. h .·· 
rådet Fl tt 1 f o c 

1 
ugenoll! . o c 1e en (Flotten chef) har sitt säte i flottbasen p ·· · ooh 1 f··1· eenemund 1ar o Jande förband under sitt befäl: e 

o - lVtsion i Peenemiinde som 1 Kiistensicherungsdivisiorl ~11 er KS d" · 
av 20 fartyg,. lestår 

Minenleg- und Räumd· · · 11 tVtswn e er MLR-Div i Sassn{itz:. De:n. bestå1• 

av 6 MLR fartyg. 
2. MLR-division i Wolgast. Under uppbyggnad beståt• R"' , av 3 MLR-fartyg 
~umpi~assen- Division i Peenemiinde. Sex fa.rtyg. 

Htlfsscluff-Abteilung i Pe:enemiinde. 
Bergungs- und RettunF;skomnm.ndo i Sa.s~nitz. 

Räumboot-Abteilung i Parow. 
Beträffande fartygens nanm och storlek m. m, se marinkalendern . 
Följan~e skolor finnas f n upprättade: 
Sjöofficersskolall i St'l·alsund-Schweedenschanz= Utb' ld · · antal c: a 

300
. o , t. mng tre år, e•! ev· 

I~genjöro.fficersskola i Kiihlungsborn .. Utbildning 3 år. 
Signalofficersskola i Kiihlungsborn,. Utbildning 3 år 
Flottans skola i· Parow, för specialkurser för underoffi~e·rare av all a slag. 
Intendenturskolan i Heringsdorf för utbildning av intendentJuruuder· 

officerare'. 

(Tidskrift ·för S~vaesen, okt . 55.) 
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utteratur 

Major-General Sir Edward L. Spears Assignement to Catastrophe. 
Volume L PreJude to Dunkirk. 33.2 p. 
Volume II. The Fall of France. 333 p. 
Heimemamt. London. 25 sh/volume. 

pet franska sammanbrottet 1940 \har varit föremål för omfattand:e de
batt såväl i press som i företrädesvis memoarlitteratur och även Chlll"· 
chill har som bekant ägnat några lysande kapitel åt händetser11a i Frank-
1;ke våren 1940 i sin stora krigsskildring_ (De mera kända torde vara: 
president Lebruns »Temoignage», konseljpresident Reynauds »La France 
a sauve !'Europe», statssekreteraren -i inrikesde,partemen,te,t (sede•rmera 
utrikesministern i Petains kabinett) Baudoins »Neuf mois au Gouverne• 
Jllent», öve:rhefälhavaren Weygands »Rappele au Service» samt den inte 
!le! t okände generalen de Gaulles »Ge inte upp!») Samtliga dessa böcker 
med undantag ffu Churchills lide,r av den stora svagheten att a.nting:en 
vara försvars- eUe•r angreppsskrifter odh föwlorar därigenom framförallt 
i objektivitet men även i vederhäftighet. Churchill å andra sidan var, 
när \han skrev de aktuella kapitlen, Sto·rbritannie:ns premiärminister och 
som sådan förhind.rad att framlägga fakta, som kanske inte skulle vara 
populär a att läsa i paktbroderlandet Frankrike. - . Den som tidigare tagit 
del av de tillgängliga källorna har säkerligen1 liksom recensenten fått en 
bestämd känsla av att något fattats för att bilden skulle bli fullständig . 
Källorna har varit för praktiska för att vara trovärdiga. Den full:ständiga 
till synes objektiva och utan tvekan mest intressanta skildringen föreligger 
emellertid nu på bokhande.Jsdiskarna i fornt av Major-General Spears' 
Assignement to Catastrophe. Författaren, som under första världskriget 
såsom aktiv officer tjänstgjorde som brittisk föt•bindelsieoffice·r vid det 
franska armehögkva:rte•ret, är en stor älskare och kännare av Frankril;:e, 
dess folk och språk. Under mellank:tigsåren engageradie h~n sig i brittisl' 
Politik och blev så småningom llarlamentsledam.ot och Churchills per-
80llliga vän. När denne 1940 tillträdde som led:u·e för ]trigskabinettet, 
Utsåg lha.n i sin egenskap av krigsmirrister Spears till sin personlige för
bindelseman hos den franska regeringen och gav honon11 gene,ralmajort> 
rang. Som sådan deltog Spears bl a i alla sammanträden med det högsta 
krigs:rådet och ofta som enda brittisk representant. Han är med andra 
ord utomordentligt väl h1.satt i händelserna och då han kombinerar detta 
ltl.ed en saklig, trevlig och framförallt berättarglad framställning, kolll
Itler verket att få bestående vä.rde och kan rekonunenderas även till en 
läsare, som inte är alltför beläst på detta område. 

b et var en synnerligen heterogen samling, sotn var satt att leda Franl~:-
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rike und e~· dessa ödesmåttade dagar. Viljan och fö1~någan till fö rs 

saknades så gott som helt. V,erksamheten var präglad av en hopplö Var 

defaitistisk stämning·. - Det var två skilda världar som kontaktad s 0
ri1 

.. . , e va 
ai)Jdra, nar Churclull och hans •stab vid tre olika t'illfällen unde1• r. 

dernas gång up·psökte det franska krigskabinettet på skilda plat Slrt. 
• o .. se·r . 

Fnanknke. Da mottes den brittiska »bulldogsmentaliteten» ~ bäst il! 1 

rad med Churchills välkända: »Vi skall kämpa i varje stad i var .nstr~ 
• • • • • o ' Je hy 
l varJe hus och skulle Yl bh dnvna bort fran; våra öar skall vi fort ,. ' 
l f å c ' 8

'1lta m mpen r n anada, Austral'ien, Afrika - vi ge1· aldrig upp fö'l-rii1 
. .. . l ~e. 

gm n ar vunnen» - och den franska fatalismen och resignationen f .. 

för~llt ~örkroppsligad i militärbefä let - Petain, Wieygand, Darlan 
1

:~: 
Vmllemm »Samarbetet» var präglat av dessa skilda instä llning ar t' 

lu.·iget och möj1iglheterna att vinna d,etta. Fransmännen trodde i;1t e• 
1
lli 

. . · , a t 
bntterna gJQirde vad de kunde, uta.n att de medvetet uwlandrog kri• 

materiel för försvar av de egna öarna. !:>ten brit,tiska insatsen var o ck:~ 
blygsam kvantitativt sett men uppvägde•s av truppernas och fl ygarnas 

goda moral och stridsvilj a, som vida skiljde sig f'rån den franska. För 

samarbetets skull undvek Spears att draga fram dessa negativa franska 

s:idor, men när de fran:ska kraven och även beskyllningarna för fe o·!Jet 

och dålig ledning hos engelsmännen blev alltföt· starka, kunde h an ~n,te 
underlåta att påpeka tillståndet hos den, franska krigsmakten och deRs 

så gott som fullständiga avsaknad av organisation och ledning. Det hö•re 

befälet visste ej ens vilka förband, som var mwändbara elle'r var d e~sa 
bMann sig och vad de ev. gjorde. - När de fra.nska k:raven eft er Dun

ke·rque på brittiska trupper och krigsmateriel var som störst och man 

begärde att ännu ej reorganiserade förband omedelbart skulle å tersändas 

till Frankrike trots avsaknad av vapen odh tung utrusltning, så kunde 

Spears peka på att flera franska äldre årsklasser i början av kriget 

hemförlovats p g a dålig litoral - man var rädd för kommunistiska upp· 

lopp· __, och på hur gator och väga~· i Frankrike var fyllda av franska 

soldater i uniform, som tillhörde förband , vilka ledningen förlorat greppet 

över och som ingen b~·ydde sig om. Där fanns en väldig reserv, som icke 

utnyttjades och hela fält hade Spears sett som var fyllda av n yligen 

leve·rerade stridsvagnar, som heller ingen brydde sig om. Desorganisa· 

tioll/en var fullständig. Vid ett besök på en) fransk flygfiot\tilj blev denna 

utsatt för tyskt flyganfall. De franska flygofficerarna avbröt inte ens 

sin måltid och icke ett franskt plan. tog upp striden med t y,skarna. Detta 

skall ses mot bakgrunden av de brittiska jaktflygarnas ständ iga ocll 

heroiska insa tser mot tyskarna. Signifikativt för sbämnin!gen var, när 

den enligt mångas utsago fullkomligt inkompetente franske flygvapenr 

chefen Vuillemin inför Weygand försöker nedvärdera de brittiska flY· 

garnas insatse1". Spears framhöll då i skarpa ordalag vad dessa i verld ig· 

lheten hade u.trät'tat .. Wieygand: »Det har aldrig rapporterats till l!l ig~· 

Spears: »Kanske därför a tt inga franska flygare va1it med och sett vad 
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1 
hänt.» Vid detta svar blev Weygand »grå av rasel!'i» och, hans hat 

5011 gpears och engelsmännen ökades, men jämfört med den, iskalla fiend

ull 50111 rådde mellan öB, \Veygand, och konseljpres!identen Reynftud 

skas~r spears atti förhållandet mellan Weygand oc):J. hottom n.ärmast ·kan 

a~u-alctas som »vänligt». - Spears tecknar goda porträtt av de fraJ1Ska 

b oLitike·rna och mil'itärerna. Han visru· hur vei·ksamheten var p·räglad 

p v en orealistisk inställning till kriget och nazismen ~ under brinnande 

a ... var Weygand mer rädd för konm1Unistuppror i Paris än f'ör ·en tysk 
lU'Io 
ockupation och var villig att kapitulera bara !han fick behålla tillräckligt 

1118
d truppetr för at1J hålla »de inre fienderna» nere. Även inbördes hat, 

d vaLitet och intriger och rent sängkammarvälde spe.lade sin roll . När 

regeringen inför den tyska framryckningen började flytta frän Paris, 

medförde statsmän och mHitärer sina älskariniwr och Spears anser, att 

Reynauds - den ingalunda okända H eli:me d.e' Portes - genom sin 

engelskfientlighet hade ett mycket skadligt inflytande på konseljpresi

denten. ~ I ledningen var det egentligen baTa fyra män, som var besjälade 

av den rätta motståndsan,dan och som Vliile fortsätta kriget från Nord

afrika - Reynaud, inrikesministern l.VJ1,ande1 samt senatens och depute

radekammarens talmän Herriat och Jerumeney - . övriga var ins tällda på 

kapitulation och trodde även att Eng"la!ld skulle tvingas på knä några 

vecko'r senare!. Dessa fyra var emellertid för svag·a och överlämnade 

slutligen makten. tm en rent defaitistisk ministär undm· Petain, vars 

enda mål var att upphöra med motstånd et. ---< Petan sant deltagit 

i samtliga sammanträden i ihögsta krigsrådet utan att yttra sig 

och utan att förefalla ens lyssna, tecknas närma.st som indolent av 

Spears. - Den, bland de franska politikerna, som man he,lst skulle vilja 

veta mer om, är den orubbliga motståndsmannen, den intelligante och 

modige Mandel, som på Churchillskt vis ville fo·r'tsätta kampen 1not 

tyskarn,a från Nordafrika. Han blev sedermera följd1iktigt mördad av 

Vichyregimen den 7 juli 1944 ed'ter att ha suttit i tyskt koncentrations

lägger i t vå år. Vad som till sist ytterligare ger dessa böcker speciellt 

värd.e är det mäktiga porträtt, som. tecknas av ChurcMll och som. är 

mer nyanserat, känsligt och inte.Uigeilt än de flesjta Churchillbiogl"afier 
av idag. 

Lennart Forsman. 

»Shetlands-Larsem> av Frithiof Saelen, 1955, LT: s förl ag. 

översättning från norskan av Helge Åkerhielm med bi

tträde av Maj P a rtzlien. 

När Norge 1940 ockuperades av tyskarna blev det suat't nödvändigt 

~tt ordna en f!yktin;gts trafik över till västerns fria länder. Helt naturligt 

1 
°1n denna trafik, som mest utfördes av fiskejakter och fraktskutm<, att 

edas mot SheUands•öarnai. 
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Norrmännen hade m ånga aniknytningar med dessa öars befolkniu 
Många av dem, har nämligen ursprungligen konmilt från Norge och h:

1
: 

a ld1ig glömt sitt 111mska u;rsprung. 
E ftersom Shetlands,öarna även var det land, som låg närmast Nor 

.. d t l l · ge ar e 1e t naturllgt att flyktingarna direk sökte srig dit, när de Väl 
sluppit ut ur sitt härtagna la1~d. 

Bland dessa flyktingar befann sig även Leif Larsen en då 34-årig sjö. 
man. De norska flyktJingar, som voro därtill lämpliga uttogos .för kr igs. 
t jän st och fingo i England lämplig ntbHdning. 

För landsättnin)g av agenter och sabotörer på dien no!rska kusten samt 
för transport av vapen och utrustning för hemmastyrko-;·na organiserades 
under 1941 en flottilj beståen)de av fiskejalcter och f raktskutor med ba. 
s:ering på Shetlandsöarna. 

I denna flottilj bl ev nu Leif Lars-en enroilerad fö1~st som besättnin gs. 
man och sedan som be,fälhavare . 

Boken »Shetlands-Lar'sen» han,dlar om hur de män, som gruppera sig 
runt Lars,en, »Shetilandsgänget», genon1. ett skickligt, ofö1rskräckt och 
hårt arbete lyckades utföra en mängd uppdrag på den) norsim kusten 
och fö rorsaka tyskarna mycket kännbara nåls tick. ' 

De små långsamma fartygen lyckades trots hårt väder , enke1l u trust. 
ning och lqraftig bevakning av kusten utföra ej mindre än 198 färder 
mellan Shetland och Norge varunder man satte i land agente-r, lo ssade 
vapenlaster, lade ut minor, utförde spion- oc!h sabotageuppdrag sam t på 
å~erfärdern,a medförde agenter och flyk:tingar. 

Beskrivningarna på dessa färder äro mycket spännande och visar att 
det lönar sig att göra motstånd till det yttertsta och angripa fienden 
även om de egna medlena äro små och förefalla vara en liten betyde lse 
för krigföringen . 

Förvisso vunnos framgångarna endast genom att personalen visade 
den högsta grad av mod, uthålligh et och god sjömanskap. 

Särskilt i dessa dagar då de tekniska hj ä lpmedlen kommit så i fö r grun· 
den att sjömanskap och sjömansgärning i viss mån 'tryckts tillbak a äl' 
de.t g-ott att se vad som dock kan uträttas med hjälp enda:st av (0\tt s!dck· 
ligt u tnyttjande av små och enkla medel blott de h anteras av goda ti iÖ· 

män, som aldri g- ge sig för någon svålighet. 

Bocks Weltschiffahrt / Bocks World Shipping, 
Ch.ristian Wolff Verlag, Flensburg. Pris 115: DM· 
770 sid. 10.000 bilder~ 16.000 fartyg och 3.910 reder ier 
från 55 !'änder. 

För olika lände·rs örlogsflottor ha tidigare utgivits marinkalendrar, J11811 

för handelsflottorna ha motsvarande sammanställning-m· icke fun nits. 
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a brist har nu avhjälpts genom. Bocks Weltschiffahrt. Författaren, 
v.e.n: Itänd rederiman, har i m.ånga år med tysk gr•tmdlighet arbetat p it 
sJal verlc 111ed mycket gott resultat. Texten är· i anvisningarna på. tyska 
Sltt engelska. Alla fartyg i världen över 1.000 brt äro redovisade· ooh 
ocl~ a-tt unel erlätta handhavandet är boken indelad i tre dela,r. 
fO~en för sta delen ~nnehåller bilde1· av c:a 10.000 fartyg', vilket iniLebär 

. a 70~80 % av alla fartyg- avbildats Biiderna ha enhetlig skala Häri-ntt c. ' · · 
' 

0
.
111 

är det enkelt att jämföra. fartygens storlek och studera deras de-o·en 
" ['er De äro r-edovisade för varje land i a.!fabetisk ordning med landets 
ta 1

1
•
11

· IJå engelska och tyska på vänstersidorna och på högersidorna pa nan · • 
franska och svenska. Vidare redovisas fartygen under sina rederier , En sa-
dan samma.n ställning har ej tidig-are funnits och den ger en intressant och 
öYerskådl ig bild av sjöfartsnatio11erna och deras för etag. Det är av intresse 
att fö-rfattaren även lyckats redovisa östmaktenlas fartyg, varom under
rättelser ej tidigare lämnats. Härtill kommer a.tt för varje fartyg på ett 
enkelt sätt angives följande· data: storlek, byggnadså:r , byg-gnads varv, 
ägat'e, na tionalitet, lastförmåga, fart, passagerarantal och router. Förr 
fo rdrades för att erhålla dessa uppgifte1r å tskilliga uppslagsböcker, många 
gånger på originalspråk. 

Den andra delen innehålle1· en aHabetisk förteckning över samtliga 
fartyg i världen över 1.'000 brt med samma data som i första delen. 

Den tredje del en slutligen 'innehåller uppgi.ft om samtliga rederier 
uppstä!·ld för varje land i aHabetisk ordning-. Här erhalles rederiernas 
adresser (post, telefon och telegram) vidare fartyg'en i alfabetisk ord
ning och slutligen rederiernas ev. codesystem samt namn på deras dot
terbolag. 

För att få. boken aktueU har författaren genom flera rede-riers och 
varvs tillmötesgående kunnat medtaga talrika nybyggnader ända fram 
till är 1958. För att hålla boken aktuell kommer för förändringar under 
tryckningstiden samt de närmaste två åre11 ett rättelsehäfte att utsändas. 

För sjöfartsfolk tord e boken fylla ett länge känt behov och vara av 
stort intresse ej bara för dem utan fö1· många andra. 

S, F. 

9 




