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Arsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs:: 

historia 1949. Utdrag. 
Av ledamoten Lilljequist. 

De skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarna 

1948-49. 

Xorge, Danmark och Sverige upplevde andra världs-

1-:riget var och en på sitt sält. Under ockupationen kom. 

Norge att b etrakta Storbritannien som s'torebror som 

hj älplc det norska folket genom de svåra åren. Många 

ledande norrm.än och en stor del av den norska krigsmak

ten var under kriget i Storbritannien eller arbetade i in

tim kontakt med engelsmännen. Danmar k fick också ge-

11omlida dc tunga ockupaUonsåren. Storbritannien spe

lade visserligen en stor roll även för danskarna och deras 

frih etskamp. Men den p ersonliga kontakten mellan 

danskar och engelsmän blev knappast så intim som när 

det gäller norrmännen. Sverige slutligen lyckades för 

andra gången i mannaminne hålla sig utanför stormakts

kampen. För svenskarna i gemen måste därför neutra

litetslinjen te sig som en framkomlig väg även i framtiden. 

Dessa förhållanden hade säkert sitt inflytande p å de 

tre ländernas olika inställningar till det skandinaviska 

fö rsvarsförbund som togs upp till diskussion år 1948, när 

de kyliga vindar som hade blåst upp mellan öster och 

väster kom. de spirande förhoppningarna om frihet från 

f ruktan att förtvina. 
I februari 1948 kom den tjeckoslovakiska krisen och 

·strax därefter föreslog Stalin Finlands president en vän

skaps- och biståndspakt. Inför de perspektiv som dessa 

hän delser öppnade, förklarade de skandinaviska statsm.i

nistrarna var för sig att det var viktigt att de tre länder-

'Tidslc1'i[t i Sjöväsendet. 9 
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na förde sin politik i nära samverkan med varandra. I 
ett tal i april framhöll den svenske utrikesministern a tt 
svenska regeringen ansåg att Sverige borde hålla sig borh 
från blockpolitiken. Några dagar senare yttrade h~n~ 
norske kollega att den tilltagande spänningen mellan stor
makterna tvingade Norge att ta ställning till sin fram 
tida politik. Han framhöll samtidigt att endast mycket 
bärande skäl kunde komma Norge att välja en politik 
som kunde försvåra samarbetet med Danmark och Sve
rige, men att Norge inte ville avstå från möjligheten a tt 
vid behov diskutera ett närmare politiskt samarbete m ed 
västmakterna. Det förelåg alltså redan från början en 
väsentlig skillnad mellan svensk och norsk inställning ti ll 
dessa problem. 

I detta läge sökte den svenska utrikesledningen finn a 
en utväg som. kunde förhindra att de skandinaviska län
derna skiljdes åt utan att Sverige gav upp sitt krav p a 
oberoende av stormaktsblocken. Regeringen bemyndiga
des av riksdagen att uppta förhandlingar med Danmark 
och Norge om igångsättande av en gemensam utredning 
av förutsättningarna för ett fr istående skandinaviskt fö r 
svarsförbund. Det dröjde emellertid innan man kunde 
enas om att sätta igång utredningen, på grund av Sveriges 
och Norges olika uppfattningar om de politiska grunderna 
för en försvarssamverkan. Sverige ville att försvarsför 
bundet skulle grundas på neutralitet åt alla håll, medan 
Norge inte ville vara med om en utredning med denna 
förutsättning. Danmark å sin sida gjorde allt för att sö
ka jämka samma de båda andras ståndpunkter. 

Vid ett skandinaviskt utrikesministermöte i septem
ber beslöts till slut att en utredning om ett försvarsför
bund på av Sverige angiven grundval skulle göras. Ut
redningen skulle utgå från att de tre länderna var eniga 
om att försöka hålla sig utanför ett krig och att de icke 
på förhand hade ingått några militära avtal med andr H 
makter. 
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I oktober 1948 utsågs fyra deltagare från varje land 
so11l medlemmar av den skandinaviska försvarskommittc 
som skulle utreda försvarsförbundet. D e svenska kom
mith~medlemmarna var landshövding Carl Hamilton, riks
dagsmännen Elon Andersson och Sven Andersson (senare 
ersatt med riksdagsman G. F. Thapper) s:::unt försvars
stabschefen generalmajor N. Swecllund. 

I mitten av januari 1949 avlämnade elen skandina
viska försvarskommitten sitt betänkande. Detta som är 
av hemlig natur refereras i elen hemliga delen av denna 
årsberättelse. Enligt vad som offentliggjorts har emeller
tid kommitten kommit till i huvudsak följande slutsatser: 

Ett samfällt militärt uppträdande skulle betydligt 
öka de tre ländernas motståndskraft. Det skulle bl a 
möjliggöra gemensam. planläggning av operationerna, 
standardisering av krigsmateriel samt medföra större möj
ligheter att förhindra en avspärrning utifrån. Inom vissa 
områden, t ex öresundsområdet, Skagerack och Kattegatt 
samt vissa delar av svensk-norska gränsen skulle en di
rekt samverkan mellan de tre ländernas stridskrafter 
kunna komma till stånd. 

En förutsättning för att ett försvarsförbund skulle 
effektivt öka de tre ländernas försvarsmöjligheter var 
emellertid att Danmarks och Norges försvar bygges ut 
och att Sveriges åtminstone upprätthölls vid nuvarande 
styrka. 

Kommitten ansåg att det icke var givet att Skandina
vien under alla förhållanden drages in i ett stormaktskrig. 
Om så skedde skulle det emellertid, även om förbundet 
kom till stånd, behövas militär hjälp utifrån för att Skan
dinavien i längden skulle kunna försvara sig mot en 
stormakt. 

När de tre ländernas regeringar med ledning av för
svarskommittens betänkande övervägde om försvarsför
bundet borde bli av eller inte, visade det sig att mot
satserna mellan svensk och norsk ståndpunkt fortfarande 
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fanns kvar. För att finna en lösning som kunde förmå 
Xorge att uppge kravet på ett västorienterat förbund fram
lade de svenska representanterna vid en konferens i Karl
stad elt förslag till ett - fortfarande fristående - fö r 
svarsförbund, som skulle vara ömsesidigt förpliktande 
vid anfall på någon av staterna. l)e norska delegalerna 
förklarade sig vara villiga att överväga aU avstå från an
slutning till Atlantpakten för att kunna fortsätta förhand
lingarna. Yid nästa konferens som hölls i Köpcnhanm 
upprepade Sverige och Norge de utfästelser som hade 
gjorts i Karlstad. Man enades om en hel del pmtkter i 
ett förhundsavtaL Från norskt håll framhölls emeller
tid alt även on1 man var heredel att avstå från att gå mec~ 
i Atlantpakten var det nödvändigt att förbundet byggd e 
på sammanhållning mellan de demokratiska folken även 
utanför Skandinavien Eftersom Sverige vidhöll att vill
koret för dess medlemskap i ett förbund var att det var 
fristående från stormaktsblocken ledde inte heller mötet 
i Köpenhamn till resultat. Vid den sista konferensen, som 
ägde rum i Oslo i slutet av januari 19L19 strandade för
handlingarna definitivt trots danska försök att åstadkom
ma en sammanjämkning av olikheterna i den svenska och 
norska inställningen. 

I den kommunike som utsändes efter Oslomötets slut 
heter det: »Även om redan vid mötena i Karlstad och Kö
penhamn en vidsträckt enighet hade konstaterats, är det 
för närvarande icke möjligt att uppnå erforderlig sarn
stämmighet om förutsättningen för och konsekvenserna 
av det alliansfria försvarsförbund, som har diskuterats. 
Det finns icke i dagens läge tillräcklig grundval för etl 
dylikt ömsesidigt förpliktande försvarsförbund.» 

Vid diskussionerna om ett gemensamt skandinaviskt 
försvarsförbund spelade säkerligen de samtidigt pågående, 
av västmakterna igångsatta överläggningarna om Väst
europas återbyggnad en inte oväsentlig roll. Förenta sb
terna ställde i utsikt att Marshallsplanens principer kun-
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de tillämpas på det politiska området lika väl som det 
ekonomiska. I försvarskommittens förslag hade som ti
di gare angivits påpekats att Korges och Danmarks för
svar måste byggas ut om försvarsförbundet skulle kunna 
bli effektivt. För delta behövde både ~orgc och Danmark 
krigsleveranser på fördelakliga villkor. Me(\an Danmark 
ansåg alt avslulmHlct av ett fristående skandinaviskt för
svarsförbund inte skulle komma a t l av stä ng a de b~ula län
derna från dylika krigsleveranser hävdade den norska ut
rikesledningen att det endast fanns utsikter att få hjälp 
om man anslöt sig till västmakternas säkerhetssystem. 
Detta var ett av dc viktigaste skälen till att ~orge -
tro ts en uppriktig önskan att kunna följa sarmna väg som 
dc båda andra skandinaviska staterna - höll på alt för
svarsförbundet inte fick omöjliggöra en anknytning väst
var t om så visade sig lämpligt. 

Under dc skandinaviska försvarsförhandlingarnas av
slutande skede blandade sig Sovjetunionen i spelet. Norge 
fick en förfrågan om sin anslutning till Atlantpakten och 
om Norge avsåg att upprätta baser för främmande sjö
och flygstridskrafter. Sedan Norge hade svarat alt man 
inte tänkte upprälla några baser för främmande strids
krafter så länge Norge inle hade anfallits kom Sovjetunio
nen med en ny not där det sades a L t X or ges svar tolka
des som en antydan om ett anfallshot från Sovjetunionen. 
För alt få bort varje tvi,rcl föreslog Sovjet en nonaggres
sionspakt med Norge, som svarade att de t behövdes inte 
alls då man redan var så goda vänner. 

Sovjets intervention kom så sent att den knappast kan 
ha haft inflytande på utgången av dc skandinaviska för
svarsförhandlingarna. 

I mars 19-±9 undertecknade Danmark och ~orgc At
lantpakten. Därmed var tanken på ett skandinaviskt för
svarsförhund tills vidare skrinlagd. 
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Operativ forskning. 
Av kaptenen Arne Akesson. 

Yapenteknisk, taldisk och strategisk forskning har i 
dla tider varit inriktad på att åstadkomma förbättringar . 
Strängt vetenskapliga metoder har emellertid ej allti d 
kunnat komma till användning. I de invecklade proL
lemkomplexen har i regel endast ett fåtal ingångselement 
varit kända och då det gällt att förutsäga framliden, ha r 
man i hög grad varit nödsakad, att grunda sig på bedö
manden. Detta har varit en brist. Ett bedömande kan 
nämligen alltid vara mer eller mindre diskutabelt. .i\ven 
om det avgivits av auktoriteter är det därför icke säker t 
att det är riktigt. 

Under kriget 1939- 45 har emellel"lid forskningen 
slagit in på nya vägar. Mera strängt vetenskapliga meto
der har använts då det med de operativa erfarenheterna 
~om grund gällt att effektivisera vapen, taktik och stra
tegi. Grunden till modern operativ forskning lades i 
England i samband m ed studiet av radars utnyttjande. 

I början av kriget trodde man i England inte att ma n 
skulle få någon större nytta av biologerna. Det visade 
sig emeller tid snart att just inom den biologiska forsk
ningen hade utarbetats matematiska metoder att analy
lysera problem, som till sin natur voro mycket närbesläk
lade med den operaliva forskningens. 

Ett vanligt sätt att inom. det praktiska livel finna lös
ningen till problem, vari endast ett fåtal värden äro kän
da, är att förlita sig på erfarenheten. Den militära befäl
havaren har efter många års erfarenhet och skolning till
ägnat sig stor skicklighet i att bedöma värdet av vapen. 
taktik och strategi. Men har han alltid möjlighet all 
avgiva ett rikligt bedömande grundat på en vetenskaplig. 
matematiskt riktig analys? Sannolikt ej . »Jag anser 
all .... » är ord, som ofta brukas, men så länge det fö r-
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utom erfarenheten ej ligger någon vetenskapl!g .. analys 
bakom. orden, förefinnes alltid risken att dc eJ aro helt 
täckande. 

Den moderna operativa forskningen, som under och 
efter kriget bar tillmätts elen allra största betydelse, stu
<lerar tidigare operationer (i avsaknad av dylika resultat 

y utbildningar och övningar) och plockar ut de fakta, 
:om står till cbuds. Dessa fakta analyseras med hjälp av 
·olika matematiska metoder. För att förklara dessa fak
ta utarbetas teorier. Med hjälp av fakta och teorier göras 
sedan påståenden för framtiden i avsikt att förbättra och 
effektivisera krigsmaskineriet Detta tillvägagångssätt ut
gör en craranti för att största möjliga ny t ta erhålles av 
alla för:gåend e erfarenheter. Det har visat sig alt det i 
r egel är ;nöjligt att göra långt flera kvantitativa pås~~~n
den än vad man någonsin skulle kunna tro vara HlO]llgt 
beroende bl a på att s k tillfälligheter i operationerna äro 
aY en mycket konstant natur under relativt långa tids
p erioder. 

Operativ forskning analyserade resultaten av Coastal 
Commancls insatser mot de tyska u-båtarna. Efter detta 
ökade utdelningen i hög grad. 

Innan Juan började med 1000-plans raiderna, som re
kommendetats av forskningen för att minska förlustpro
centen genom att väsentligt överskrida det fiei~tliga ~ör
svarets mättnadstal, uttryckte den militära ledmngen far
hågor att kollisionsförlusten skulle bliva för stor. Prob
lemet analvseracles och man förutsade att ett plan per 
raid skulle. totalhaverera på grund av kollision. Vid den 
första 1000-plansraiden mot Cologne förolyckades också 
e tt plan av denna orsak. 

:\1ånga bombföretag analyserades, hl a anfallet mot 
Tirpitz. Den operativa forskningen föreslog att m:fallet 
skulle utföras av trettio plan och förutsade tre chrelda 
träffar, vill,::en utdelning man även erhöll. Detta berodde 
kanske delvis på en tillfällighet, men i alla händelser bi-
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drog det till att stärka födroendet för de vetenskapliga 
metoderna. 

Många problem inom sjökriget analyserades ocks[L 
bl a bestämdes konvojernas lämpUgaste storlek. Seda n 
resultaten erhållits och kunnat tillgodogöras sjönk för
lustprocenten avsevärt. 

Avsikten med denna m·Likel är icke att närmare ga 
in på den operativa forskningens alla olika metoder, utan 
endast att väcka elt mera allmänt intresse för dess stora 
möjligheter och betydelse. För alt ytterligare poängtera 
den s tora vikt man i England fäster vid detta sätt aH 
draga och utnyttja operativa erfarenhe ter vill jag till sis l 
citera ett avsnitt ur elen utomordentligt intressanta boken 
»Science at war» av J. G. Crowther och R. \Vhiddington : 

»Han (Hitler) trodde alt krig kunde vinnas genom 
stora drag av inspiration. Han sökte alltid att finna del 
nya och det romantiska. Systematiskt vetenskapligt ar
bete med kända vapen gav större och snabbare resultat. 
Delta besegrade Hitler. Den romantiska uppfattninge n 
av kriget håller på att bliva gammalmodig. Den kan icke 
jämföras med det systematiska, rationella vetenskapliga 
krige t, som. utvecklas ur vetenskaplig analys. Hitler och 
hans generaler begick clt fel i alt icke igångsälta n[1gon 
operativ forskning jämförbar med den brittiska utveck
lingen. Om. de hade gjort detta skulle de troligen vunni t 
ubåtskampanjen och kriget. Men det var för dem omöj 
ligt att på jämlikhetens grund samarbeta med de ratio
nella vetenskapsm.ännen, som när de komma i ledningen 
av krig som en helhel ser på det i civil anda. Den civila 
vetenskapliga andan är motsatsen till krigets tradilionella 
romantik och därför är det naturligt att när vetenskaps
mannen kommer i kontakt med kriget gör h an det som 
en civil människa. Det är därför ledarna av den opera
tiva forskningen i allmänhet äro civila, och en orsak var
för krig i framtiden mer och mer tenderar att ledas i en 
civil anda. En orsak varför Hitler misslyckades är att 
han var gammalmodig». 
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Gasturbindrift av snabbgående fartyg. 

Av mariningenjören C. Borgenstam. 

Bland dc ulländska gästerna i Göteborgs hamn un
der föna sommaren befann sig för någon veckas tid 
ett lilet grått oansenligt farlyg, som för den oinvigde 
inte väckte något större uppseende i mängden av stora,. 
mäktiga lastfartygsskrov och vackra linjeångare. Maslön
teknikens fackmän noterade i stäHel besöket med så myc
ket större intresse. Fartyget var nämligen brittiska mari
nens motorkanonbåt MGB 2009, världens försla gaslurbin
drivna fartyg. I samband 1ncd visiten skymtade i dagspres
sen en hel del uppgifter om pionjären, som bland annat 
k arakteriserades som »reaktionsdriven» och försedd med 
flygmotorer, vilket givetvis varit ägnat att sätta fanta
sien i rörelse beträffande reaktions- och gasturbindriftens 
m öjligheter för marint bruk. Att även svenska marinen 
ägnar gasturbinproblemet stor intresse har också fram
gått av pressuppgifter, och att försök i den riktningen 
igångsatts torde heller icke längre vara någon hemlighet. 
Liksom de flesla tekniska nyheter har emellertid gastur
binen på må ng a områden bli vi t betydligt överreklame
rad, och för den mindre inilierade frmnstår denna, lik
som de flesta fram.tidsdrömmar, ofta i ett skönt rosafär
gat skimmer. Det kan därför vara av intresse att på 
grundval av tekniska fakta i korthet skissera den nya 
kraftkällans möjligheter och begränsningar mot bakgrund 
av experimentbåten MGB 2009, och alt i smnband där
med ta en titt på dess innandöme. 

Det andra världskriget framtvingade smn bekant in
om. de stridande länderna en mycket snabb utveckling av 
reaktionsmotorer för flygdrift. Reaktionsmotorn fram
kom. som ett näslan kategoriskt krav och som den enda 
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utvägen ur elen återvändsgränd, dit de stegrade flyghastig
heterna fört den tekniska utvecklingen. Vid höga hastig
heter blir näm.ligen elen konvenhonella flygpropellern 
allt mindre lämplig som framclrivningsmeclel, vilket sam
manhänger med de fenomen som uppträda då propeller
bladspetsarnas hastighet börjar nänna sig ljudhastigheten. 
Delta medför en försämrad verkningsgrad och ett opro
portionerligt stort effektslöseri. Dc stridande nationerna, 
främst England och Tyskland, understödde därför reak
tionsmotorns födelsekamp med starka uppbåd av ekono
miska och tekniska resurser. En mångfald problem måste 
bemästras. De principiellt viktigaste av dessa togo sikte 
dels på turbinskovelmaterial för höga arbetstemperaturer, 
dels på ökning av kon1pressor- och turbinverkningsgra
den. Bägge dessa faktor er inverka nämligen starkt på 
reaktionsmotorns fortfarande största svaghet, elen höga 
bränsleförbrukningen. 

Ehuru reaktionsmotorn stadigt vinner mark på kolv
motorns bekostnad är den ännu avgjort reserverad för 
de högre hastigheterna. På grund av fundamentala lagar 
är nämligen dess verkningsgrad lägre vid låga farter än 
vid höga. Förhållandet kan förefalla svårförklarligt men 
illustreras kanske bäst av det kända förhållandet att en 
reaktionsmotors styrka angives i kp (kilopond) dragkraf't , 
som alltså är tämligen konstant för en viss motor vid 
·olika hastigheter. En kolvmotor med propeller levererar 
däremot en viss maximielfekt, som är konstant för olika 
hastigheter. Kolvmotorn kan därför ge en större drag
kraft på elt långsamt flygpl an än på ett snabbt, och kan 
sålunda i det förra fall et bli överlägsen reaktionsmotorn. 
Detta är det främsta skälet till att kolvmotorn ännu är 
konkunenskraftig då det gäller långsammare flygplan
typer, t ex transport- och skolflygplan. 

Ännu mer utpräglat blir förhållandet, om man går 
ned till så låga farter, som äro aktuella vid marin drift . 
Reaktionsmotorn har där ingen som helst möjlighet atl 
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konkurrera med propellerchiflen ur verkningsgradsyn
punkt. Enelast i ytterst speciella fall, då det gäller myc
_ket snabbgående racerbåtar för korta lopp, är reaktions
ddtten att föredraga, eftersom bränsleförbrukningen där 
är av unelerordnad betydelse. Den framlidne, brittiske 
Yärldsrckordhållaren Malcolm Campbell har praktiskt 
provat en reaktionsmotor på sin racer Blue Bird, dock 
utan att lyckas överträffa sitt nuvarande 123-knopsrekord. 

Fastän sålunda reaktionsmotorn i sin enkla renodla
·de form inte är tillämpbar för marint bruk har det givet
vis legat nära till hands att studera möjlighelerna för 
dess modifiering för fartygsdrift Den brittiska firman 
Metropolitan Yickers har slagit in på denna linje och 
med utgångspunkt från sin reaktionsmotor »Beryl» konst
ruerat och byggt den experimenlmaskin, som nu utprovas 
i :\1GB 2009. 

Reaktionsmotorns huvuddelar äro jänrfört med kolv
m otorns relativt få: en kompressor med förhållandevis 
stor kapacitet och måttligt tryckförhållancle, en eller flera 
brännkammare, där bränslet förbrännes med mycket stort 
1uftöverskott och avger sin energi till den lwmprimcrade 
1uften , samt slutligen en turbin, där en del av förbrän
]iingsgasernas energi tillvaratages. Turbinens storlek är 
så begränsad att dess effekt lagom räcker till för att dri
-va kompressorn. Å terstoden av förbränningsgasernas ener
gi utnyttjas som reaktionskraft i turbinutloppet Vid far
tygsdrift måste man i stället leda avgasema till ytterligare 
en turbin där deras effekt utnyttjas mekaniskt. Turbin
varvtalet blir vanligen rätt högt, varför en kuggväxel er
fordras mellan turbin och propelleraxel. Så är i korta 
drag den gasturbin uppbyggd som Metropolitan Vickers 
cmder typnamnet »Gatric» utvecklat för brittiska amira
litetels räkning för användning i snabba, lätta fartyg. 

Som experimentplattform för denna turbin valde man 
·en f d molorkanonbåt i en serie, som byggts av firman 
•Camper & Kicholson. Dessa båtar ha f ö redan tidigare 
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haft en v1ss kontakt med vårt land, då de under kriget 
tjänstgjorde som blockadbrytare i fraktfart på Lysekil. 
varunder deras främsta uppgift var kullagertransport til l 
England. Deras riskfyllda arbete säkerställde på detta 
sätt under en kritisk period en av de viktigaste ingredien
serna i den brittiska flygmotorindustrien. 

1\fGB 2009 var ursprungligen förseeld nwd tre bensin
drivna, lätta Packard-motorer om vardera c :a 1250 hk . 
Den nlittersta av dessa har 1947 ersatts med en »Gatric»
anläggning om c:a 2500 hk. Denna drives 1ned dieselolja, 
och det var givetvis elt önskemål att även sidomotnrcrna 
skulle kunna utnyltj a sarmua bränsle. Emellerhd fan m; 
ingen dieselrnotortyp tillgänglig med tillräckligt låg vikt, 
och man accepterade därför t v bensinmotorn som marsch
motor. Marsclnnotorer äro nödvändiga, dels därför att 
backanordning erbjuder vissa problem på en gasturbin, 
dels på grund av gasturbinens stora bränsleförbrukning 
vid låg belastning. 

Funktionsproven med »Galric»-anläggningen ha hit
tills givit goda resultat. F n pågår ett långtidsprov, var
under man avser att få en gångtid av storleksordningen 
400 timmar, och MGB 2009 :s utiandsbesök ingå som led 
i detta långtidsprov, samtidigt som man härigenom vill 
fästa uppmärksam:heten på det pionjärarbete, som ut
förts av brittiska marinen i samarbete med Metropolitan 
Vickers. 

De prestanda, som uppnåtts med den nuvarande an
läggningen, äro en1ellertid tämligen blygsamma i jämfö
relse med konventionella motortyper. Detta betingas 
främst av den principiellt okon1pliccradc uppbyggnaden 
men även av de relativt konservaliva belastningsvärden, 
som man tillän1pat för att m.ed säkerhet kunna påräkna 
att projektet skulle kunna fullföljas . Maskinens sp eci
fika vikt är sålunda c:a 1,2 kg/hk vilket är något högre 
än för t ex Packard-motorn. Bränsleförbrukningen är 
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vid gynnsammaste belastning c:a 500 g/hk och vid lägre 
last betydligt högre, siffror som stå sig dåligt i jämförelse 
med dieselmotorns 160- 190 g/hkh och bensinmotorns 
210-300 g/hkh. Det är i första hand av detta skäl , som 
gasturbinen i denna enkla utformning måste kombineras 
m ed kolvmotorn, som. användes för marschfart och ma
növrer. Gasturbinen avses endast användas som tillsats
maskin under de relativt kora tidsperioder då full fart 
erfordras, och den höga förbrukningen kan då accepteras. 
Till gasturbinens nackdel talar också att den tar mycket 
stor plats på grund av de stora lufttrummor, som behåvas 
för att cirkulera de oerhörda luftkvantiteterna genom 
aggregatet. 

l\ian kan därför med skäl ställa den frågan varför 
m an under dessa förhållanden ändå visar sådant intresse 
för gaslurbinexperiment, inte blott i den brittiska utan 
även i ett flertal andra mariner. Svaret ligger främ.st däri, 
att gasturbinen ännu befinner sig i de förberedande sta
dierna av sin tekniska utveckling. .~\ven om den inte i 
dag är konkurrenskraftig har n1.an anledning att vänta 
att dess prestanda i framtiden skall successivt förbättras. 
Den har dessutom väsentliga fundamentala fördelar fram
för kolvmotorn. Dess uppbyggnad omfattar färre detaljer 
Dch dess framställnings- och underhållskostnader böra 
därför i längden bli mindre. Den har jämn, vibrationsfri 
gång och överlägsna accellerationsegenskaper. En svn
nerligen viktig fördel är också att den lämpar sig även .för 
större effekter, medan däremot kolvmotorn vid stora ef
fekter blir tämligen monstruös och komplicerad. 

Det är också odiskutabelt att motorteknikens allmän
na resurser i tekniskt, ekonomiskt och personligt avseen
de successivt inriktas alltmera mot reaktionsmotorn och 
gasturbinen på kolvmotorns beko51tnad. Detta faktum 
måste indirekt få ett inflytande på den tekniska utveck
lingen som säkerligen är starkare än man vid första IJå
seendet gör sig en föreställning om. 
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Sammanfattningsvis kan därför sägas att gasturbinen s 
egenskaper på dess nuvarande ståndpunkt ännu ej pa 
långt när äro sådana att man inom överskådlig tid k an 
basera sig p å densamma som kraftkälla för snabbgå ende 
bå tar. I dc p ågående gasturbinförsöken kan man emel
lertid säkerligen se dc första trevande stegen på vägen 
mot en ny epok i marinmotorteknikens historia. 

Inre problem och yttre kritik. 

Några reflexioner över aktuella spörsmål. 

Av löjtnanten H. Forshell. 

Det är lätt att konstatera skillnaden i lutning på den 
kurva, som kännetecknar teknikens utveckling, om man 
jämför t ex antikens tidsålder med vår egen. Vad som 
2000 år före Kristi födelse var modernt stod sig i å r
hundraden, under det att i våra dagar nykonstruktioner 
knappast hinna framställas förrän förbättringar och nya 
utvecklingslinjer äro uppskisserade på ritborden. 

Men även om tekniken går framåt och utvecklas en
ligt skilda koefficienter, förblir dock alltid grundvalen 
för skeendet, den mänskliga organismen, densamma. Del 
är följaktligen lätt att inse att den enskilda individen Hu 
allt svårare att hinna med utvecklingen, sätta sig in i de~,; 

konsekvenser och snabbt acceptera den nya bilden, även 
om en välsignelsebringande anpassningsförmåga hjälper 
oss att ej helt falla till föga inför snabbheten. 

Denna tidsbild ger anledning till en del reflexioner 
över den moderna människans ställning i krigsmakten. 
Närmast avser jag betrakta förhållandena inom flottan. 

131 

Jag strävar även efter att analysera företeelser i tjänsten 
sådana de ses ur den yngre officerens synvinkel, att belysa 
}Jur situationen gestaltar sig för den som i praktiken har 
att omsätta de från högre ort kommande teorier, som äro 
frukter av studium av dagens utvecklingslinjer. 

Ett oeftergivligt krav är att personal av alla grader 
och kategorier bringas att kontinuerligt sätta sig in i och 
förkovra sig i utnyttjandet av modern materiel. Detta 
är ett omfattande arbete, som ställer stora krav på in
struktörerna. Deras arbetsbörda är stor, och den har ut
ökats i samband med att dc värnpliktiga i flottan anlända 
fyra gånger om året. För att ernå en tillfredsställande 
standard fordras ej blott undervisning i skolor utan även 
en myckenhet med praktik, varförutan de inlärda kun
skäperna snabbt förflyktigas, och eleven i kritiska situa
tioner blir slagen till en slant, enär allt teoretiskt kun
nande till trots omsättandel i krig av det inlärda alltid 
ter sig oerhört mycket mer komplicerat än på utbildnings
plattformen. Väsentligt är att instruktören behärskar sitt 
ämne till full ändning, att han har självförtroende och 
följ ak tligen känner kunnandets glädje i sin gärning. Hans 
uppgift är - i större sammanhang sett - ej blott att 
lära u t sin torped eller hydrofon utan även att leda ett 
ofta oförstående auditorium in i de speciella levnadsfor
mer, som karakterisera militärlivet i allmänhet och livet 
ombord i synnerhet. Det är ofta svårt nog för officeren, 
underofficeren, furiren eller korpralen att i tillbörlig ut
sträckning följa teknikens snabba utveckling, men han 
har även att sätta sig in i förändringar som upps,tå -
ganska ofta - i det dagliga livets rutin. Här skulle jag 
vilj a understryka vikten av att en fast grund för tjänst
göringen hela tiden finnes för handen, att en viss konti
nuitet i det militära systemet bibehålles. En man som 
märker att alldagliga och vid sidan av vapenutbildningen 
Iller eller mindre oväsentliga företeelser tid efter annan 
Uppvisar olika ansikten, känner automatiskt en viss osä-
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kerhet. Utan att vilja kritisera eller ge ::;kcn av att ej 
förslå att de allra flesta förändringar i tjänstgöringsför 

hållandena, som inspireras från högre ort ha en grund i 
omshi.ndigheler - ofta ulanför krigsmakten, politiska 
eller andra - som äro komplicerade att komma till rätla 

med, skulle jag vilja betona hur verkligt viktigt det 
är att den underordnade befälhavaren känner sig sta 

på fast mark. Han har ofta svårt att förstå varfii r 

det i går hette klädsel enligt nr 5 och i dåg kallas daglig 
dräkt, varför man förut kommenderade »Givakt-manöver». 

.därefter »Givakt-lediga» och nu »Givakt-lystring s.täll», 

varför den som tidigare kallades veckahavande officer nu 
benämnes dagofficer o s v. Utvecldingens snabba tak t 
och inflytanden från många håll förorsaka givetvis även 
i sådana frågor nödiga förändringar. J ag ifrågasätter 

emellertid huruvida ej en viss uppbromsning av ändrings
tendensen på vissa områden, som ej direkt beröra krig
föringen, borde ske till förmån för ökad utveckling p å vä
sentliga punkter och för bibehållandet av en för svarsgrens 
särart, där likriktning icke absolut erfordras . 

Bristen på krigserfarenhet måste kompenseras av en 
så högt updriven utbildningsstandard att den enskilde 
känner självförtroende. Detta skapar god anda inom 

vapnet, vilket i sin tur bidrager till att öka dess anseen
de utåt. Den bostadslöse eller av personliga bekymm.er 
tyngde civile medborgaren kan aldrig prestera ett arbete 

likvärdigt med det som utföres av en man, som. har en 
fast och tillfredsställande bakgrund. På samma sätt är 
det svårt för en militär ledare att vara effektiv och kän

na arbetsglädje, om han tid efter annan utsättes för för 
ändringar i sin bakgrund, i detta fall liktydig med b e

fordringsförhållanden, rutin, klädedräkt, strafformer, mat
hållning, ekonomiska spörsmål etc. Han salmar den röda 

tråden, han får det intrycket att han är en hjälplös lek
boll, han mister förtroendet för ledningen och hans presta
tioner nedgå. 
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Befälsutredningens förslag att värnpliktiga instruk

törer i större utsträckning än tidigare skola utnyilj as un
derstryker denna synpunkt. Man kan ej begära att en 
man under den korta tid det rör sig om skall vara fullt 
effektiv inom sitt gebit, om han saknar en fast rutin alt 
utgå ifrån. Traditionens betydelse konnner här fram. 

Den är ej blott inspirerande ur emotionell synpunkt, den 
är även en borg att förskansa sig i, när hårda utvecklings

stonnar rasa. 
Yårt land har förskonats från krig under en rekord

artat lång period, men vi ha att betala ett pris därför. 

Detta h estår i att där andra verka med erfarenhetens ut
gångspunkt, ha vi att famla oss sökande fram. Under så
dan a förhålland en smyga sig lätt synpunkter och ten

denser in, som. emanera från osakkunniga källor, om än 
i de flesta fall med mycket aktningsvärda avsikter. Dock 
har jag en bestämd känsla av att spörsmål som med·· 

borgarku'nskap, civilanställning, permission etc; tendera 
att utfylla ett för stort rum i den knappa tidsramen och 

fjärma krigaren från hans verkliga uppgift. 
Det är officerens uppgift a tt leda sina underlydande 

m ed m ålet för ögonen att strid skall kunna utkämpas. 
Officerskåren är ansvarig för denna gärning. Officeren 
r epresenterar sakkunskapen, och det är hans plikt att 
följa utvecklingen och omsätta den i praktiken. Även 
om officeren liksom landet i sin helhet är hanelikapad 

av brist på verklig krigsmässig erfarenhet, så är han dock 
den som har den mest ingående kännedomen om hur kri
get gestaltar sig. Det är därför beklagligt att observera hu
rusom. lekmän ofta i denna hans inblick söka toll-.a en 
>>förlegad» anda, ett försök att sätta sig på höga hästar. 

Han blir ofta missförstådd, men givetvis förekomma även 
fall där kritik är berättigad; människan är ej fullkomlig. 

Under dylika försvårande omständigheter måste han 
satsa hela sin förmåga för att klargöra sin verksamhets 
situation. Men han måste härvid även understödjas av 

Ti dskrift i Sjöväsendet. lO 
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och kunna förlita sig på en stab av underlydande, som ej 
tvivla på hans ärliga uppsåt, och som genom tillräckligt 
vetande är i stånd att understödja honom.. Någon inbör
des misstänksamhet får ej råda, och förtroendet uppåt 
och nedåt måste vara grundmurat. Ett sådant förtro ende 
måste skapas dels av kunnande och dels genom. klart ::tY

gränsade ansvarsområden. 
I detta avseende kan man tyvärr för närvarande sp:l

ra vissa brister. Befälskåren är uppdelad i tre kategorier, 
officerare, underofficerare och underbefäl. Gräns~rna 
dessa emellan i avseende på arbetsuppgifter äro beldag
ligtvis ganska flytande. Underofficeren av 2 :a graden er
bjudes ofta en position, som närmar sig officerens (vald
havande officer, plutonchef), men han har å andra sidan 
ej sällan att utföra mycket underordnade och detaljbeto
nade uppgifter. Detta skapar osäkerhet och gör även atl 
i första hand underbefälskåren får ett fö r litet verksam
hetsområde, vartill kommer att den korta kontraktstide n 
hindrar furiren och korpralen att erhålla tillräcklig prak
tik och rutin. 

Ett studium av den anglosachsiska befälsindelningen, 
där i huvudsak endast två befälskårer finnas, ger vid han
den att ansvarsområdena där äro så klart avgränsade, a tt 
någon tvekan sällan uppstår. Detta har även skapat ett 
fast förtroende grupperna emellan, och de skilda kårerna 
respektera varandra som personer och yrkesmän i en 
grad, som onekligen är större än hos oss. En mängd 
andra förhållanden spela naturligtvis in, t ex krigserfa
renheter och krigets bevis på vad personalen verkligen 
uträttade. 

Frågan om krigserfarenhetens betydelse är värd atl 
beaktas. J ag har tidigare berört detta problem, men en 
ytterligare analysering kan vara på sin plats. 

Det är förståeligt och knappast klandervärt att Sve
riges befolkning, lyckligen förskonad från fasorna, har 
svårt att i försvarsdiskussionen automatiskt koppla in 
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tankebanorna på företeelser, som den aldrig upplevt elle r 
sett. V år t försvar har visserligen numera lyfts ö vet· par
tierna, och någon tvekan om krigsmaktens ställning i stort 
råder ej. Yi ha käm.pat oss förbi frågeställningen: om elt 
försvar skall finnas, till: att vi skall ha det. Nu står vi 
inför problemet hur det skall ordnas. 

Att-problemet löstes definitivt under beredskapsåren, 
men hur-problemet är ännu oklart, och här konuuer fri:l.
gan om krigserfarenheter in. 

Ett land som deltagit i krig har s a s slutat skolan 
och trätt ut i livet - detta givetvis sett ur krigarens snä
va och realistiska synvinkel. En bättre jämförelse är må
hända att soldaten slutat en kurs= fredsstidstjänstgöring 
och haft påföljande praktik = strid. Underligt vore väl 
om h an ej lärt något av detta. Nu vill jag emellertid 
ingalunda försöka påstå att denna praktik skulle löst alla 
problem. Den senaste tidens stridigheter i USA flotta 
- flyg visa detta. Men - och det är hit jag vill komma 
- nationen, krigaren har lärt sig hur livet i krigstid ge-
staltar sig, vad det ställer för fordringar på honom. Värn
pliktige chauffören X har som soldat genomgått en mili
tär bana, som motsvarar hans egen under instruktörs över
inseende avklarade körutbildning 1ned påföljande rutin
körning i trafik. Sedan må chaufför X diskutera med 
chaufför Y, om man skall använda gengas eller bensin 
som drivmedel. 

Sålunda: Krigaren måste redan i fredstid tvingas 
tjänstgöra under förhållanden, som så mycket som. möj
ligt likna krigets. Detta är ingen nyhet. Förhällandet 
är emellertid det att även om befolkningens stora flertal 
anammar och lovordar denna princip, som ju är nog så 
logisk, har man ej klart för sig hur principen skall till
lämpas till sina yttersta konsekvenser. Man inser beho
vet av nya vapen och krävande övningar, men man har 
mycket lätt att bortse från de krav på individen, som upp
stå i den situation, då dessa vapen användas. Det är vis-



136 

sedigen alldeles riktigt att människan är den centrala 
faktorn, och hon bör bemötas med omtanke och omvård
ILad. lYicn om människan redan i fredstid har svårt att 
följa teknik_cns snabba rulin, där framstegen dock äro 
en hjälpande faktor, hur mycket svårare är det då ej att 
klara ut silnationen i krig. Dels stiger då kurvan om 
möjligt branlare och dels verkar människans tekniska ap
parater även som motståndare. För att övervinna dessa 
syårighetcr måste krigaren tvingas underkasta sig en disci
plin, som eliminerar detta oroselement och därav följ ande 
fruktan. 

Det är officerens plikt att följa dessa problem. Han 
skall förverkliga dess principer. Emellertid är även h an 
i viss utsträckning offer för den andragna oförståelsen 
inför disciplinära faktorer, ty det är lätt att taga intryck 
från sin omgivning. Men om_ han nu anstränger sig att 
handla i enlighet med vad han studerat sig till vara rätt, 
möts han ofta av kritik, och det heter att han tillämpar 
»förlegade» metoder. Ingen har sett bevis på att han h ar 
rätt, och i brist på egen erfarenhet kanske han ibland 
kopplar in på fel spår. Hur viktigt är det alltså ej a tt 
detta problem i hela sin omfattning når de vidaste 
kretsar. 

Det är visserligen av vikt att den värnpliktige bere
des drägliga tjänstgöringsförhållanden, men utgångspunk
ten för all verksamhet under hans tid i vapen skall vara 
att kriget är totalt väsensskilt från freden. Målet skall 
vara att han inser detta och rättar sig därefter. Tyvärr 
sikta många krafter i dagens Sverige ej mot detta mål, utan 
Inan strävar blott att i första hand göra värnpliktstiden b e
kväm. lYian startar nämligen ej vid den rätta utgångs
punkten, man startar med problem, som höra fredstiden 
till och hinner följaktligen aldrig få målet, det väsentliga 
mål, som måste uppnås, i kikaren. 

Jag har i dessa rader berört tre problem, som förefall a 
mig viktiga. Två av dem ligga helt innanför den militära 
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ramen, del Lredj e har vidare asp ck ler. Sammanfattnings
vis förorda s följ ande: 

1. En strävan måste vara att så långt m(', jligt är und-
vika förändringar på militära områden, som i stort 
sammanhang synas bagatellartade, men som för ett 
flertal individer innesluta vitala spörsmål. 
D,e militära ansvarsområdena inom flottans bcfäls-2. 
kårer måste klart avgränsas. 

3. Den vidaste .spridning måste givas åt yrkesmannens 
på ansvar grundade synpunkter på det moderna kri
gets gestalt i disciplinärt avseende. 

Sedda i stort sammanhang te sig dc ovannämnda 
problemen skäligen smil, men de äro CJ oviktiga. Atom
bomber oeh raketer till trots vinner dock den makt, som 
har k rigare med den största nwtståndsk.raftcn. Denna 
motståndskraft bottnar dels i en långt driven disciplin 
och dels i självkänsla, men de ovan anförda faktorerna 
ha en tendens att undergräva dessa två vikliga företeelser. 
Kunna vi alltså nå en lösning på de problem jag berört, 
ha vi konunit ett gott stycke på väg mot en effektivare 
flotta. 
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Synpunkter på utbildningen till och som 
sjöofficer. 

Diskussionsinlägg. 
A v löjtnanten Bengt Rasin. 

Långresan och utbildningen till sjöofficer. 

Långresans betydelse för utbildningen är adbkutabel 
-- vad diskussionsinlägget gäller är resans plats i utbild
ningsprogrammet. För närvarande skickas aspiranten ut 
på en lång expedition till fjärran länder vid en lidpunkt 
clå han endast fullgjort 4 a 5 månader av utbildningen, ja 
överhuvudtaget varit i flottans tjänst endast denna korla 
tid. Det kan ifrågasättas om aspiranten vid denna tid
punkt är mogen att tillgodogöra sig alla de erfarenheter, 
som en sådan resa erbjuder. Och för aspiranten själv, 
j a, för alla ombord, är en kanske halvårslång expedition 
till främmande farvatten och kuster en stor upplevelse, 
ett minne för livet, någonting att verkligen sträva efter. 
Xr det då riktigt att vinter-långresan är en av de först a 
länkarna i utbildningskedjan? Nej, i stället bör den kom
ma som slntlänk, dels är då vederbörande mera moge n 
och har större fönnåga att berika sina erfarenheter, dels 
kan den då stå som en sporre under utbildningstiden, 
vara en belöning för utfört idogt arbete och en uppmunt
ran till fortsatt sådant i flottans tjänst. 

Och med anledning av det ovan nämnda växer följ an
dc förslag fram: 

Efter »flaggkadettsommarcn» fortsätter flaggkadette n 
sin utbildning, med bibehållande av graden, under vtter
li.gare en vinter och då ombord på »långresefartygel»·. Of
ftcerscxamen avlägges då långresan är avslutad, d v s 
under senare hälften av mars. Aspiranter skall icke 
tjänstgöra på långresefartyget 
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. Om. man nu vill bibehålla den övriga delen av utbild
ningen i stort sett oförändrad, så kan man klart urskilja 
.de två stora förändringar som förslaget innebär: 

l. Ubildningstiden förlänges ett halvt år, och eleven, 
fl aggkadetten, gör tjänst på långresefartyg under den ti
den (kursen benämnes i fortsättningen B 3). 

2. Aspirantknrscn (U l, nnvarandc långrcscvintcr) 
om planeras. 

Och i en skiss ter sig förslag el så här: 

okt. ap r. sept. old. a pr. sept. 

l. Al Al 

2. U l U2 U l U2 --- - --
3. SKL Bl SKL Bl 

4. SKH B2 SKH B2 

5. B3 
Utb.-året. 

Förslaget kan betraktas från många synpunkter, 1nen 
lå t oss plocka ut tre av dem., nämligen 

Rekrytering, 
Utbildning, 
Allmänt. 

R ekrytering. 

Man kan må ng a gånger få höra följ ande yttrande: 
))Men långresan är dessutom ett lockbete för tveksamma, 
när det gäller rekrytering till sjöofficerskåren». Visst är 
det sant. Många nyblivna eller blivande studenter stå 
k anske tveksarnma inför yrkesvalet. Genom propaganda 
och andra källor ha de fått upplysningar om. flottan, om 
1ltbildningen till sjöofficer o s v. Redan första vintern 
efter studentexamen får den, som blir antagen, deltaga i 
·en resa till avlägsna länder. Vad kan vara mer lockande? 
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Och så beslutar sig studenten för att försöka. Han Ida
rar sig bra och glider in i tjänsten, och blir så småningom 

en utmärkt officer. Detta trots att han kanske inte pn 
lång sikt planerat och arbetat för att bli sjöofficer, utan 
fattat sitt beslut raskt och impulsivt. M,en resultatet har 

blivit en duglig officer, och får givetvis i delta samman

hang ses som det mest betydelsefulla. 
Men det finns också en annan sida av saken, och ch1 

konnner vi till den s k »långresenären». Sludenlen som 

vet a tt han måste göra sin värnplikt, och vill göra den 
på ett för honom mest tilldragande säll. Han vet lika 
mycket som elen förre om flottan och utbildningen till 
sjöofficer, Jnen planerar för framtiden på elt annat sätt : 
»Efter en sommar på ~äsby och en vinterresa fattas de t 

bara någon eller några månader, så är min värnplikt gjord 
och jag har fått komma utomlands och se mig omkring. 
Sedan kan jag börja den utbildning jag planerar.» 

Den typen finns också, och trots provtjänstgöring 
m m är han omöjlig att 100 %-igt rensa bort. Och så 
tar han - nlCd ett par betygspoäng -- en plats för en 

annan, som med verkligt allvar gått in för sjöofficersyr
ket, men har aningen Higrc betyg. AU en sådan »lång
resenär» kan påverka stämningen i kamratkretsen under 
en lång resa är också en tanke att beakta. Men tre och 

ett halvt års arbete skulle avskräcka honom. J a, invän
der någon, även den först nämnda typen skulle bli av
skräckt, och så mister vi ypperliga officersämnen på de l 
viset. Kanske, kanske inte. Att svara ja eller nej p å den 

frågan är väl i det närmaste omöjligt. 
Men en sak står klar. Det är inte på något sätt rätt 

att grunda rekryteringen på det skälet, att de sökande 
skall lockas med en långresa. Vår rekrytering skall grun
das på sådana, vars intresse för flottan och sjöofficers
yrket är så stort, att dc utan ett lockbete inom alltför nä

ra räckhåll vill underkasta sig de krav utbildningen stäl
ler på dem. 
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Utbildningstiden är redan lång, och en ökning n1ed 

ett halvt år skulle också kunna tänkas verka hämmande 
på rek ryteringen. Hedan nu har t ex flygvapnet avsevärt 
kortare utbildningstid än marinen. Men en rundfråga av 
allmän karaktär bland elever, som. nu är under utbild

ning, har visat, att en förlängning troligen icke skulle 
avskräcka. (En flaggkadett har dessutom idag en lön , 

som inklusive sjötillägg är drygt 300:- kr/ månad). För
r esten, vem får inte finna sig i lång utbildning om han 

verkligen vill bli något, och är utbildningen då under 
så gynnsamma betingelser som sjökadettens, så är nog 
risken liten alt rekryteringen skall hämmas genom en 

förlängning på ett halvt år. 

Utbildning. 

Otaliga äro dc skäl som ligga till grund för flottans 

långresor. Nästan alla dc skälen lala också för att sjö
kadetten åtminstone en gång under utbildningstiden skall 
tj änstgöra på långresefartyg. Frågan är emellertid om 
nuvarande tidpunkt i utbildningsprogrammet är den rätta 

ur utbildningssynpunkt, eller om mera kan vinnas genom 
att istället för aspiranlen låta flaggkadetten göra lång
r esan. 

Aspirantkursen skall då placeras i »hemmafarvatten» 

m ed vissa ändringar i utbildningsplanerna. D etta be

h andlas på annat ställe i detta nr. 

Låt oss i stället syssla med flaggkadetterna på lång
r esan, kurs B3, som den i inledningen benämndes. Denna 

kurs skall vara en så golt som 100 %-igt praktisk kurs. 

Några fordringar på ytterligare kunskaper i teoretiska 
ämnen skall icke finnas, att bedriva teoretiska studier 

ombord är överhuvudtaget icke rationellt, än m5ndre un
der en långresa. Utbildningen skall vara praktisk, men 
hur skall den gå till? En första fråga som. då dyker upp 
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är: Hur många flaggka el e ller konuner det att vara om
bord? Dc sista åren har antalet flaggkadetter varit om
kring 20, och man kan förmoda att antalet d c närmaste 
åren konnner att ligga omkring samma siffra. Det ä r 
med andra ord dubbelt så många som subalternofficerar
na på »Go tland». Alla dessa flaggk adetter skall ha prak
tisk tjänstgöring som i stort svarar mot deras grad och 
utbildningsn ivå. Avsikten ä1· inte att här göra någon 
detaljerad kursplan, utan blott la fram några exemp el 
och motiv till förslaget. Huvudprincipen är, alt flagg
kadetterna skall vara biträden åt officerarna, dc skall 
vara deras »personliga elever». Dc skall alltså rent all
mänt bli insatta i resp officer ares arbetsuppgifter, och 
tillsammans med officeren lösa, planlägga och utföra 
dessa uppgifter. Ett intimt samarbe te mellan »lärare» 
och »elever», fordras och i ännu högre grad än förut skall 
varje officer ombord känna sig som kadellofficer. En 
rundskiftning eller periodindelning bör kunna ordnas så , 
a tt flaggkadetterna får tjänstgöra under samtliga tjänste
grenschefer. 

Detta är alltså huvudprincipen, men här är ytterliga
re en rik.tlinj e : flaggkadetten skall under denna tid även 
skaffa sig större inblick i förhå llandena inom maskin:
tjänsten med vad därtill hör, samt i viss mån även inom 
ekonomi i j ä n sten. 

Några ord om dc olika grenarna i fartygstjänsten. In
om stridsutbildningen ges goda tillfällen till praktik i 
tjänstegrenar, där kadetten ej få tt övning under somma
ren. Dess u tom en mängd möjligheter inom. maskinelektro, 
skydd och fingering. 

I divisionstjänst en är det bara värdefullt ju mindre 
a ntalet man är per divisionsbcfäl, och dessutom blir d et 
en nyttig övning för flaggkad etten att »ta hand om folk». 
S jömansutbildning och ev skolor ombord ge många till
fä llen till värdefull praktile 
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\ 'aktl jänsten utgör en viktig del av fartygsljänslen. 
Antalet vaktgörande flaggk adetter skulle bli väl stort om 
samtliga deltog, men här kan en periodindelning göms. 
De som ha »vaklfri p eriod» kan hårdare helaslas med 
andra göromål, l ex att vara biträden åt officerare med 
speciella tjänster : fotoofficcr, filmofficer, personalvårdsof
ficcr, frivillig sludicverh:samhet o s v. Alla d essa grenar av 
tjän sten är ombord på långresefartyget viktigare än nå
gonsin, och är d etta ett utmärk t tillfäll e för den blivande 
officeren att få inblick dä ri. Rena fa rtygsvarden och 
m aterielvården är också elt område inom far tygstj änsten, 
som under en expedition långt från varv och verkstäder 
kräver mycket, bå de av tid och av den p ersonal som har 
ansvaret. Åter ett ypperligt tillfälle för flaggk ad e tten 
att skaffa sig oskattbar erfarenhet och kunskap. 

Bryggtjänsten, navigering och manöver, ger också nya 
möjl igheter. Jämför aspirantens och flaggkadettens kun
skaper i navigation. Hur oändligt mycke t m e r ger inte 
de långa förflyttningarna till sjöss flaggkadetten, som har 
gedigna, navigatoriska kunskaper som underlag, kunska
per som han nu kan få tillfällen att utnyttja och som 
han Hll· förtro ende för. 

I manöver- sjömanskapshänseende ger vinterresan 
de mest varierande möjligheter med främmande, okända 
hamnar, konlakl med lotsar, förtöjningar m m. 

Sintsatsen är given: under sjökommendering skall 
eleven ha praktisk. tjänst. F laggkadetten har p å grund 
av sina förkun skaper långt större möjligheter få ut mera 
av d en praktiska fartygstjänsten än aspiranten, erfaren
heterna blir för flaggkad e llen många gånger mera vär
defull a. Han får se hur allt det han förut lärt sig, teo
r etiskt och praktiskt, tar form i fartyge ts liv, och han får 
se och uppleva de t på rätt s tälle: ombord på den gedigna 
.enhel som. ett f ar tyg till sjöss utgör. 
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Allmänt. 

:\1ånga äro skälen som tala för floHans långresor, Yid 
sidan av alla de fördelar som erbjudes i utbildnings- och 
övningshänseenden m fl finns en stor förmån för flottans 
personal av alla grader. Denna förmån är att få se sig 
om i världen, att få »vidgad horisont», träffa människor 
från andra länder, se främmande folks seder och E-inke
sätt, öva språk, få umgängesvana med folk av många na
tioner och kategorier, ja överhuvudtaget all bli vidsynt. 
Detta är icke minst vikligt för den blivande officeren. U1· 
denna synpunkt är kanske det viktigaste att han komme1· 
ut, inte när det bänder. 

Aspiranlen kommer i dc flesta fall direkt från hem
met och läroverket, och förvisso konnner han hem från 
långresan betydligt mer mogen än har var då han läm
nade hemlandet. Detta är givetvis av mycket stort Yärde . 
Men ändå ifrågasättes om icke flaggkadettens större mog
nad, både allmänt och n1.ilitärt, ger honom än slörre möj
ligheter a l t vidga sina erfarenheter, a l t se dc värdefull a 
tillfällena och att på rätt sätt ta vara på dem. 

Låt aspiranten börja från början, låt honom »YidgJ. 
sin horisont» på sommarresorna i nordiska och noi·denro
pciska farvatten, där finns mycket nog att lära. Cnder 
dessa resor kan han dessutom få en nyttig och kamratlig 
vägledning och hjälp av äldre kadetter. lian får inblick 
i de problem som kan uppkomma på ett fartyg, avskilt 
från hemlandet. Han får börja vara med om representa
tion i viss utsträckning och helt säkert kan han få nog 
så stadiga »sjöben» under de r esorna. Han börjar lära 
känna allt dc lta nya, för all så småningom bygg 1 u t sin 
erfarenhet. 

Flaggkadetten är redan militärt anpassad, insatt i ru
tin och ordningsföreskrifter, har en viss vana vid sjö
kommendering, och all hans energi och kunskap blir till 
fartygets (och hans egel) bästa. Ingen tvekan torde heller 
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råda om, att med flaggkadetter ombord i stället för aspi
ranter kan många problem liiltarc lösas och många kon
flikler undvikas. 

All militär fostran och utbildning stegras. Allt större 
blir kraven på aspiranten - kadetten - - flaggkadetten. 
Från rekrylundervisning till befälsutövning, från riktö_v
ninga r »mot korsets underkants mitt» till att vara .. J?lB 
i ett torn, från post vid fallrepet till mäktig vaklbefallla
yare, en ständig marsch uppåt. Borde det då inte finnas 
en kulmen i själva tjänstgöringens art, ett eftersträvans
värt mål, en sporre till intensiv och energisk verksamhet, 
en belöning för utförda prestanda? Givelvis är officers
fullmakten nog som mål och sporre och belöning. Men 
när dessa långresans u tomordentliga möjligheter finns att 
komma ut och lära känna havet och livet ombord och se 
främmande folk och länder, borde den då inte komma 
som en slutlänk i den Hmga utbildningskedjan? 

Diskussionsinlägg. 
Av löjtnanten P. Braman. 

Aspiranternas första vinterutbildning. 

På annan plats i detta nummer har det förslaget fram
kastats att tidpunkten för kadettlångresan bör ändras. 
Med anledning härav måste utbildningen under aspiran
ternas första vinter bli föremål för diskussion. 

Ett försök till förslag till utbildningsplan under den-
na tid är följ ande. 

För närvarande antages aspiranten i mitten av juni 
och tillbringar de första tre månaderna, juli- oktober, i 
land på KSS. Meningen med denna utbildning är, att 
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ge aspiranten en grundläggande militär utbildning. Dess

utom bibringas aspiranten under denna tid vissa teore

tiska kunskaper i exempelvis navigation, sfärisk tri o·ono-
metri och sjömanskap. a 

Denn~ kurs, Al, är av mycket stor betydelse för aspi
rantens VIdare utbildning och bör bibehållas i oförändra t 

skick och som tidigare avslutas i slutet av september 

samtidigt som aspiranten blir andra klass sjöman. 

Efter c:a 10 dagars tjänstledighei börjar så aspiran
ten sin första underbefälslmrs (Ul). Denna kurs bör 

som tidigare sträcka sig från mitten av oktober till milten 
av april, c:a 6 mån, och disponeras enl. följande. 

2 kl. sj. Underbefälskurs U 1 
~~--------------~~~~~~-----,~--~K'~o-rr-Jr-a~l~l L2-

okt. nov. dec. jan. febr. mars l april 1-
'---~c:c;----:-:-:---_..!_1 _,l_ l -<E Sj A 

Sjökurs Älv. Tji Specialkurser Stridsftg. kurs 
Berga Kf!. 

Syftet med denna första underbefälskurs är att ut

bilda aspiranten till att kunna tjänstgöra i und~rbefäls
hefattningar på ett modernt stridsfartyg. Den första ti 

den, september- december, har jag kallat för sjökurs och 

meningen ~r att göra aspiranten förtrogen med ett örlogs

farty~s rut~1:. Han skall lära sig gå vakt, övas i båttjänst 
och signaltJanst. Vidare bör han bibringas ett visst mått 

av kunskap i maskin- och fartygstjänst Men jämsides där

med ,skall han undervisas i navigation, sjöi11anskap och 

reglementen. Dessa teoretiska ämnen bör helt vara ay

slutade i och med denna kurs slut omkring den 20 dec. 

.. G:nas~. uppställer sig då frågan, vilket fartyg som är 
lamphgt for detta ändamål. Mitt svar blir: Älvsnabben 

förlagd. på V~stku_sten. Detta fartyg är enligt min menin~ 
synnerligen lamphgt för detta ändamål. Det har goda för-
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läggningsmöjligheter och stora utrymmen, som kan dispc)

neras som lektionssalar. Vidare är det billigt i drift, vil

ket är av mycket stor betydelse, ty det man önskar är, 

att fartyge t skall vara till sjöss så mycket som möjligt, 

så att aspiranten får sjövana och möjligheter till prak

tisk navigation. Denna anledning och den minimal a 

risken för ishinder gör att Västkusten blir den bästa ÖY

ningsplatsen för detta fartyg under denna kurs. 

Efter denna sjökurs skall under jan. och febr. följa 

specialkurser. Lämplig förläggningsplats för dessa kur

ser är Bergaskolorna där nödvändig, modern utbildnings

materiel finnes. 

De specialkurser, som jag tänkt att asp. där skall 

genomgå, är artillerikurs, stridsledningskurs (plattare) , 

ubjaktkurs och skyclclstjänstlmrs. 

Under den första månaden, januari, skall aspiranten 

genomgå artillerikurs. Den hör uppdelas så, att den 

första hälften av månaden användes uteslutande för teo

retiska studier i den elementära skjutläran och för nl.ate

ri elstudier (kunskap om akan och en msv pjäs ex 10,5 
cm lvakan). Samtidigt med detta skall pågå ladd-, rikt

och siktinställningsövningar. Aspiranten skulle då vara 

m ogen att uneler senare hälften av kursen utföra vissa 

skj utningar med den inlärda materielen i befattningar 

som riktare, laddare och siktinställare. I och med denna 

kurs hör aspiranten vara bättre skickad än hittills att 

uppehålla underbefälsbefattningar inom artilleriet på ka

dettfartygen under sommarexpeditionen i SjA. 

De övriga kurserna, stridslednings-, ubåtsjakt och 

skycldstjänstkurs, skall bedrivas parallellt under februari. 

Vid stridsledningskursen skall aspiranten få en allmän 

or ientering om den moderna stridsledningen och utbildas 

så, att han kan användas som plattare vid taktiskt platt. 

Motsvarande skulle syftet vara med ubåtsjaktkursen, han 

skall kunna användas som operatör vid ubåtsjakt. 
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Skyddstjänstcn har hittills varit myd::.et försumma d 
i aspiranternas och kadetternas utbildning. Finge därför 
aspiranterna genomgå en grundläggande kurs i detta äm
ne med både teoretiska lektioner och framförallt prak
tiska övningar skulle mycket vara vunnet. Förläggning 
till Bcrga blir även i della avseende en god lösning då ju 
lämplig övningsmateriel finnes att tillgå där. 

~är dessa kurser äro slut äro vi framme vid början 
av mars och av kurs U 1 återstår 11h månacl. D enna tid 
har jag kallat för stridsfartygskurs och tanken med denna 
är att aspiranterna skall användas i underbefälsbefatt
ningar (korpral) på våra moderna stridsfartyg med andra 
ord på Kustflottan. Aspiranterna bör fördelas på dc oli
ka fartygen i ordinarie skeppsnummer så, att dc helt in
lemmas i fartygets besättning, med allt vad därtill hörer, 
posttjänst, backlag m m. Aspiranterna skall helt följ a 
besättningarnas övningar och någon teoretisk undervis
ning skall ej förekonnna. Lyckligast är om. fartygen un
der denna tid ha tillämpade övningar, skjutningar, öv
ningar vid krigsförtöjningsplats m m. 

Aspiranterna skulle då under denna kurs i praktiken 
få omsätta dc kunskaper de inhämtat under de föregåen
de specialkurserna och samtidigt få en välbehövlig inblick 
i besättningens arbete på ett modernt stridsfartyg. När 
därför aspiranten embarkerar ett av SjA :s fartyg i slutcl 
av april bör han vara ett välutbildat underbefäl. 
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Underhållstjänsten i Förenta Staternas 
flotta. 

Av kommendörkaptenen F. Malm. 

1. F örrådsförvaring. 
a) Effektivt lllnyttjande au lagerutrymmen. 

Bland dc faktorer, som äro avgörande för ett lands 
1;:rigspotcntial, intar beredskapen i fråga om m.ateriel. o~h 
förnödenheter en framträdande plats. Denna faktor 1 sm 
tur måste bedömas ur olika synpunkter, bl a med hänsyn 
-till tillgängliga lagerutrymmen och deras utnyttjande. 

I detta avseende har inom. Förenta Staternas flotta 
nedlagts ett betydande arbete i avsikt att systematisera 
lagringen, så att minsta möjliga utrymm.c ~ehöver ta~_as 
i anspråk och så att förrådsarbetet underlattas ?ch for
billigas. Enär dessa problem äro i stort sett likartade 
.även för en liten marin, har jag ansett det finnas anled
ning lämna en relativt ingående redogörelse för regler
na inom_ Förenta Staterna. 

Vad först angår utnyttjandet av tillgängligt utrymme 
])ero möjlighctema härför på åtskilliga omstän~ighct~r, 
som beröra lacrcrlokalernas utseende t ex deras dimensiO
ner, deras up;dclning genom väggar och pelare, dörrar
nas belägenhet, uppvärmningsanordningar, hissar, fönster, 
brandskvdds.anl~ggning).:'lr och deras placering etc. A v 
väsentlig betydelse är givetvis också beskaffenheten, mäng
elen och omsättningsfrekvensen hos dc varor eller det va-
ruslag som avses uppläggas i lokalen. .. . 

Med hänsyntagande till alla dessa omstand1ghcter 
uppdelas ett givet lagerutrymme i dels arbetsplats, dels 
stuvnincrsbin a ar och dels slutligen arbetsgångar · Arbets
platsen,::, som navses för in- och uppackning, utlämning, ma
terielvård m n1 bör förläggas invid lokalens dörrar eller 
- om lokalen är försedd med flera dörrar - invid den, 

Tidsk7·ift i Sjöväsendet. 11 
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som är lämpligast med hänsyn till vägar, trafikförhållan
den o d. Det för arbetsplats avsedda utrymmet måste 
avpassas med hänsyn till framför allt beskaffenheten av 
den upplagrade ntaterielen och kan sålunda icke generellt 
bestämmas på annat sätt än att minsta möjliga utrymm e 
avskiljes för ändamålet. Arbetsgångar avpassas med hä n
syn till antalet olika artiklar, som skall uppläggas, så a tt 
varje artikelslag kan åtkommas utan omstuvning eller 
annan tidsutdräkt. Om det endast är ett enda varuslag, 
som skall stuvas i lokalen, kan antalet arbetsgångar gi
vetvis betydligt nedbringas, i motsatt fall måste man till
se, att varje varuslag är åtkomligt från endera sidan av 
en stuvningsbinge. Enär i regel varor uppläggas på lasl
plan och hanteras med hjälp av gaffeltruck, måste ai·
betsgångarna tilltagas så, att truclcen eller truckarna obe
hindrat kunna ta sig igenom. På grund därav och enär 
de använda truckarna i regel hava en kapacitet av 2.000, 
4.000 och 6.000 pound, har man fixerat en gångbredd aY 
resp. 10, 12 och 14 fot, vilket medger dubbel trafik. Ar
betsgångarna böra i möjligaste mån leda direkt till bygg
nadens dörrar, varigenom manövrering inom lagerloka
len undvikes. 

Avpassande av arbetsgångar och deras sträckning i 
förhållande till stuvningsbingarna är i själva verket hu
vudproblemet. Nu äro de tidigare omförmälda lastpla
nen ävenledes standardiserade. Den vanligen använda 
typen är 48 tum i kvadrat, vilken dimension erfarenheten 
visat vara lämpligast både med hänsyn till lagerlokaler
nas utrymmen och i förhållandet till flertalet lagervaror. 
En närmare beskrivning på dessa lastplan lämnas i del 
följande. 

Föreliggande möjligheter att utnyttja ett visst givet 
utrymme för stuvning belyses med följande fyra diagram 
över en stuvningsbinge om 80 fot i kvadrat. Inom detta 
område kan, med användning av nyssnämnda standard
lastplan, omkring 17 plan placeras i varje riktning. 
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Diagram A (bild 1) visar den enklaste formen av lag
ring nämligen genomgående stuvning från arbetsgång till 
arbetsgång. Eftersom utrymmet, som nyss sagts, medger 
lagring av 17 rader, kan man i denna binge endast lagra 
17 olika artiklar, så att de bekvämt kunna åtkommas från 
endera gången. 
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Dl.agram B utvisar en förd ubbling av an talet i bingen 

stuvade olik a artiklar, som här stuvas »rygg mot rygg >> 

längs en tänkt m ittlinje. I detta fall kan man sålunda 

inom det givna utrymmet stuva 34 olika artiklar, åtkom

liga från endera av gångarna, varvid dock mängden av 

varj c artikel nedgår till hälften gentemot diagram A. 

Denna metod är standard för lagring med gaffeltruck- och 

lastplanssystemet 

I diagram C har man ytterligare ökat möjligheterna 

att förvara olika artikelslag genom inplacering av sido

ställda korta staplar u tn1ed huvudstaplarna och diagram 

D visar en variant av detta tema med oregelbundet djup 

av sidostaplarna. I samtliga fall beräknar man att stap

la fyra lastplansenheter i höjd, vilket innebär att varje 

genomgående rad innehåller c:a 2 vagnslaster varor. I 

fig 2 och 3 (bild 2) visas tillämpningen av nyss anförda 

grundprinciper på en förrådslokal om 200X600 fot, vilket 

är enhetstypen inom amerikanska marinen. 

Fig 2 visar en uppläggning, som är avpassad efter 

stora och enhetliga varumängder. Varj e stuvningsbinge 

är fylld till ett djup av c:a 40 fot. Detta innebär emeller

tid att om. ett av de lagrade varuslagen icke uppgår till 

en vagnslast, blir den av detta varuslag använda raden 

icke helt fylld och det lediga u trymmet kan icke fyllas 

med någon annan artikel utan att man samtidigt försvå

rar åtkomsten av den innanför staplade varan. Till skill

nad mot nyssnämnda stuvningsschema visar fig 3 en smi

dig lagring, som medger lagring i sidoställda staplar av 

småartiklar till varierande lagringsdjup. Därigenont blir 

transportdistansen från staplarna till dörren eller till en 

annan stuvningsbinge den minsta möjliga. Följande all

männa regler kunna dragas av ovanstående åskådnings

materiel. 

»Rygg-mot-rygg-staplarna» böra placeras parallellt 

med de avlånga bingarna, enär därigenom raderna hållas 

korta och möjlighet till omplacering beredes utan större 
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omstuvning. Om. de större staplarna läggas parallellt med 

byggnadens längdrik tning, erfordras mindre transportav

stån d från och till sidodörrarna. Ont sidogångarna van-
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ligen äro upptagna av transporter eller arbeten, är det 
fördelaktigast att låta stuvningen i de större bingarna 
löpa tvärs över byggnaden, enär därigenom transporter 
till och från dessa bingar verkställas i de längsgående 
gångarna. 

Systemet m.ed lagring i lastplan och gaffeltruck är 
fördelaktigt vid lagring av större mängder materiel av 
samma slag eller om denna lagring kombineras m ed 
smärre partier. Om lagringen däremot omfattar ett myc
ket stort antal småpartier, är systemet oekonomiskt, enä r 
de relativt breda gångarna för truckarna sluka för myc
ket utrymme. I dessa fall användes med fördel telfer 
eller flyttbar hissanordning, då gångarna mellan staplar
na i detta fall kunna nedbringas till 4 fots bredd. I dessa 
fall är det många gånger fördelaktigt att över gå till upp
läggning i hyllfack då mellanrummet mellan facken kan 
reduceras till minimum 30 tum. Därigenom blir arbets
volymen att utföra för hand i bägge fallen ökad men i 
gengäld utnyttjas utrymmet bättre för själva lagringen. 

Vid inplacering av gods i en förrådsbyggnad är det 
flera omständigheter, som spela in. Gods, som skall lag
ras i större mängd placeras helt naturligt i de djupaste 
bingarna. Om. omsättningsfrekvensen är olika, placeras 
gods med snabbare omsättning närmare dörrarna. Det är 
vidare fördelaktigare att lagra en och samma artikel i 
två eller flera grundare bingar än i en enda genomgående, 
därför att utlämning i regel sker i mindre poster än mot
tagning. 

Självfallet finnas emellertid undantag från ovan
stående allmänna regler. På grund av sin beskaffenhet 
måste viss materiel eller vissa förnödenheter lagras en
ligt särsidida regler för att undvika lagringsförluster m m . 
Lättantändliga varor måste sålunda stuvas i särskilda 
sektioner av lokalerna, som gjorts mer eller mindre brand
~äkra. Sådana varor, som vid lagring utveckla gaser el
ler åstadkomma kemiska processer i annat gods, måste 

155 

håll as åtskilda från andra lättskadade varor. ~å~ana. va
·or, som äro särskilt begärliga måste lagras 1 sarskllda, 
~1el st låsbara avdelningar av b~ggnade~, gärn~ på ö~er
våningarna. Gummivaror och v1ssa proviantartiklar n1.aste 
skvddas mot direkt solbelysning etc. 

· Den ledande tanken i förrådslagringsfrågor måste 
emellertid vara att utnyttja förrådsutrymmet. Tomma, 
outnyttjade områden måste i princip undvikas, även om 
det för ögonblicket aktuella lagringsbehovet är tillgodo
sett. Det varnas sålunda mot »honeycombing» d v s pi
pighet i lagringen. Även om »honeycombing» icke allde
les kan undvikas under förrådsarbetets gång, m åste den 
nedbringas genom en lämplig fördelning vid stuvning och 
utlämning. En metod att undvika slöseri med utrymmet 
är, som nyss sagts, stuvning av samma artikel i flera kor
tar e staplar i stället för en lång. Därigenom har man 
vid utlämning större möjlighet att fullständigt törmna en 
stapel och utnyttja den ledigblivna platsen för annan va
r a . S luvning bör vidare bör j a i botten av det tillgängliga 
lagringsdjupet, så att ev icke ianspråktaget utrymme fin
nes invid arbets- el,ler transportgången och icke dolt på 
stapelns ryggsida. Varje stapelrad m åste h elt fyllas, in
nan man börjar med nästa. Likaså bör vid utlämning en 
rad tömmas helt och icke t ex två eller flera delvis. Även 

. i höjd måste »pipighet» undvikas genom att stuva så högt 
som med hänsyn till »bärighet» är möjligt. 

b) Lokalisering av lagerförcia varor. 

Av b e tydelse för en effektiv förrådstjänst är, att för
rådspersonalen snabbt kan lokalisera var visst gods är 
s tuvat. Det har visat sig oekonomiskt och osäkert att 
lit a till några personers minne i detta avseende. Man be
gagnar sig i stäHet av två system »Quantity systenl» och 
»Sequence system». Förstnämnda metod innebär, att man 
stuYar godset efter mängd och fysiska egenskaper och 
upplägger ett »locator card», som ledning. 
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»Sequence system», som är tillämpligt för standard

artiklar, innebär, att man placerar godset enligt alfabe

tisk eller lagernummerordning från ett hörn i lagerloka

len och sedan går från vänster till höger genom alla 

gångarna. Intetdera av dessa system är dock utan nack

delar och anföras därför endast som ledning för laarin" 
. - 5 5 

av VIssa varugrupper. Tillämpas icke något system för 

lagringen, bör i varJ· c fall vid bvaanadens huvudingao 11g 
. ,.; bO c ._ 

fmnas en plan, som i stora drag anger lokalens disposi-

tion för olika artiklar. Därigenom underlättas lokalisc

ringen av godset och möjliggöres t ex vid eldsvådor, a tt 

brandmännen snabbt kunna få reda på var sådana m·tik

l~r förvaras, som äro riskabla med hänsyn till explosions

nsk eller lättantändligheL Frågan o1n säkerhetsbestäm

melser för lagringen behandlas utförligt. Son1 tidi<Yare 

nämnts bör lättantändlig materiel förvaras i särskild: lo

kaler, byggda av brandsäkert material och försedda med 

goda cldsläckningsanordningar, vilka liksom branddörrar 

icke få belamras med varustaplar. Stuvning intill väg

gar får .endast förekomma om_ väggeu är av tegel eller 

betong, 1 annat fall skall ett två fots (GO cm) mellanrum 

lämnas. Bärkraften i trossbottnar får icke överskri
das etc. 

c) Central översikt au lagerutrymmen. 

.. So~n ti~igare i förbigå ende omnämnts, är uppsikl en 

over d1spombla förråds lager centroJi,scrad. För detta än

damål föreskrives ett system med lagerutrymmesrapporter, 

som dels lämnas då en marin organisalian uppsättes och 

dels m ånatligen; i sistnämnda fall dock endast om oro·ani

sationen förfogar över ett lagerutrymme under tal: av 

över 5.000 kvadratfot (== ca 45 kvm). 

I en sådan rapport anges om en lokal eller del av lo

kal är »heated», d v s kan hållas uppvärmd till 50° F 

(= lO o C) vid en yttertemperatur av oo F (= _ 18° C), 
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eller »not heated» eller om den är »Dchumdifiecl» d v s 

fö rsedd med avfuktningsanordning. 

Av rapporten kan utläsas disponibelt utrynnne och 

dess fördelning på t ex förhyrda lokaler. Yidare kunna 

vissa slutsatser dragas, hur utrymmen utnyttjas t ex för 

arbetsgångar, och hur mycket utrym.m.e som_ upptages av 

överskottslager, föråldrad materiel m 111. Man har så

lunda möjlighet att centralt övervaka, huru marinens la

ger av olika slag äro disponerade eller med kort varsel 

kunna disponeras, man kan omdirigera materiel från den 

ena organisationen till den andra 111 m. Detta är av desto 

större betydelse som förrådslagringen vid marinen, sär

skilt den amerikanska, utgör allenast en länk i en trans

portkedja fram till en hjälpbas, en »supply center» eller 

»depot», där utlämningen till förbrukning eller använd

ning tar vid. 
Vid sidan av nyssnämnda månatliga översikter över 

det aktueHa läget ifråga om förrådsutrymme rapporteras 

jämväl varje lagerenheL Dylik rapport insändes första 

gången en lokal eller annat utrymme tages i användning 

eller förhyres och därefter anmäles endast ev större om

byggnader eller andra förändringar . i läget. En sådan 

»R eport of individual Storage unit» har till ändamål att 

lämna en beskrivning över de viktigare data om varje 

använt lagerutrymme ävensom om byggnadssätt, som lnm

n a vara av värde för att bedöma byggnadens använd

barhet. 

d ) Hjälpmedel för lagring och förrådsarbete. 

Såsom. tidigare omnämnts utnyttjas i amerikanska 

marinen nära nog genomgående ett lastplan, »The Navy 

Standard Pallet», i dimensionen 48" X 48" (ca 122 X 122 

cm). Detta lastplan har till uppgift att jämnt fördela vik

ten av en varustapel och att användas såsom underlag 

vid arbeten nted gaffeltruck, hisstyg o d. Mellan planets 

två däck är nämligen lämnat utrymme m.ellan tvärbalkar

n a, som m edger att truckens gaffel inpassas under sta-
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Bild 3. 

peln, vilken därigenom kan lyftas och placeras på truc
kens flak. Som framgår av bild 3 kan gaffeln inpassas 
endast från två håll, vilket betyder att lastplanets tvär
balkar (»stringers») måste placeras i stuvningsriktningen. 

Att man gått in för denna konstruktion och storlek 
förklaras vidare. Lastplanet, som tillverkas av hårt trä
slag, är motståndskraftigt mot stötar vid lastning och 
transport och stjäl å andra sidan obetydligt utrymme. De 
flesta förpackningar kunna inpassas på ett plan av denna 
storlek, som går lätt att passa in i ett normalt lagerutrym
me. Konstruktionen medgiver, att ett helt block lyftes med 
truckgaffel eller med en slinga, dragen mellan »däckens» 
stödbalkar. 

Lastplanets användbarhet ökas genom att enhetliga 
varor staplas enligt ett enhetligt mönster, så att varje plan 
innehåller exakt samma kvantitet. standardmönstren för 
elylik stapling framgå av bild 4. Att observera är, att 
vid transport av en elylik stapel lådorna hopfogas med 
lastplanen och sinsemellan medelst lim_ eller stålband 
-eller båda. 

sTANDARD NAVY PALLET PATIERNS 

BLOCK 

SPLIT PINWHEEL 

BRICK 

PINWHEEL 

Bild 4. 
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SPLIT ROW 

ROW 

Lastplanen kombineras i vissa fall -- ~å det g~ller 
'Skört gods eller skört emballage - m.ed verbkala stravor 
-eller stödramar av lämpliga typer samt med t ex vaggor 
för gascylindrar m HL .. . 

De truckar, som användas för förrådsarbeten aro l 

fö rsta rummet gaffeltruckar med en kapacitet för s;an
clardtyperna från 2.000 till 18.000 pouncls (= ca 9;:>0-
8.100 kg). Vanligen användas dock 4.000 och 6.000 pounc:s 
truckar (= ca 1.900- 2.800 kg). De äro konstruer ade sa, 
att de även kunna användas utomhus. För sådana truc
kar som avses M a för längre transporter utomhus, är 
det 'lämpligt med bensindrift. För transporler i ammuni
tionslager eller förråd, där lättantändUga artiklar förva
ras, användas elektriska truckar med gnistsäker eller ex-
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plosionssäker montering. Enär avgaser från bensintruckar 

äro skadliga för vissa förrådsartiklar, måste elektriska 

truckar användas även där. 

Gaffeltruckar äro försedda med hiss med en standard

lyfthöjd av 60" upp till 210" (= l, u-5,25 m). 

Inom en förrådslokal användes emellertid ofta s k 

~)pallet trucks». Denna typ, som_ är betydligt mindre ut

rymmeskrävande, drives med hanelkraft eller nwtor och 

är försedd med hissanordning. Utomhustransporter frå n 

en förrådslokal till kajer eller pirar utföras i regel n1.ed 

traktor och s-läpvagnar. 

I övrigt förekomma fasta och rörliga kranar, platt
formtruckar m m. 

I handboken ingå jämväl utförliga anvisningar fö r 

uttagning och utbildning av truck- och traktorförare även

som för skötsel och vård av använda mekaniska hjälp
medel. 

Truckar av olika slag kommo jämväl i arbetsbesparan

de syfte till stor användning inom det egentliga opera

tionsområdet. Därigenom kunde man undvika att binda 

stridande trupper vid lossnings- och stuvningsarbeten , 

vilka mot krigets slutskede nästan uteslutande utfördes 

av förband ur »Sea-Bees», försedda med särskild utrust

ning. Utöver truckar och traktorer användes en motor

driven transportör, konstruerad enligt principen »änd
löst band». 

e) Förebyggande åtgärder vid järnvägs- m j'l transporter. 

Åtskilliga anvisningar finnas om lämpliga metoder fö r 

att undvika skador under materieltransporter särskilt p[t 

järnväg och fartyg. Olika typer av materiel och materia

lier tå la givetvis en varierande grad av stötar och omild 

behandling. ömtåligare gods måste emellertid skYddas 

och olika metoder i detta syfte finnas och bild 5 g~r elt 
exempeL 
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MECHANICAL BRAKEMAN 

A small, slotted, steel plote which is nailed to the floor 

or wall of a freight cor,pnd through which the steel siraps 

binding the lading in a CONTROLLED FLOATING LOAD 

are threaded. lt retards the movement of the leding while 

in transit. 

Bilcl 5. 

ullrycket »Controlled Floating load» som förekommer 

under lastningsmetoden »mechanical brakeman», åsyftar 

att godset är i viss mån rörligt, »flytande», fastän rörelser

na i sidled bromsas, »kontrolleras >>, genom att de stålband, 

som sammanhålla godset dragas genom en stålplatta, som 

spikats i vagnens golv. En sådan lastningsmetod är me~~a 

skonsam än »stum» lastning och lämpar sig sålunda for 

särskilt ömtåligt gods. 
De erfarenheter om materielvård inom stillahavsom

rådets fuktiga och omväxlande klimat, som vunni~s und:r 

krigföringen inom detta område, har vidare sa~t sma spar 

i minutiöst noggranna bestämmelser för paclmmg, embal

lering m m. 
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THREE METHODS FOR CLEANING AND DRYING 

C LE AN 

OR OR 
01p ond OQI!otl in sol'ltnt, scrub •tlh so lve,..t, aproy with solvent 

AND DRY 

OR OR 
o clean, dry cloth is occeot· by ovtn · dryinQ. 

a bit m somt co•u. 

Bild 6. 

Utgångspunkten för preservering av varor inom detta 

område har visat sig vara, att materielen hållits ren, då 

den packats. Inga skyddsmetoder ha hållit måttet, om 

materielen redan vid packningen varit överdragen med 

ett lager av damm, färgrester eller annan förorening. 

Första steget är därför rengöring. 

Efter rengöring i lämplig lösningsvätska följer tork

ning, varefter materielen överdrages med en skyddande 

beläggning av rostskyddande vätska eller ett plastikhölje. 

I fråga om rostskyddsvätskor har man i USA kommit 

mycket långt. Man har genomgående frångått de äldre 
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TYPES OF EXTERIOR SHIPPING CONTAINERS 

Bild 7. 
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skyddsmedlen, fetter, linolja m m., vilka i vissa fall kons
taterats påskynda rostbildning, och övergått till lättare, 
om fernissa påminnande skyddsvätskor, om vars samman
sättning man här i landet är otillräckligt underrättad. Med 
en del av dessa vätskor av typen »Tectyl» pågå f n om
fattande försök inom_ den svenska krigsmakten. 

Emballeringsmetoderna, som i likhet med så mycket 
annat inom Förenta staternas flotta äro standardiserade, 
måste givetvis lämpas efter godsets art. Bild 6 och 7 be
lysa metodiken härutinnan. 

Observeras bör, att ytteremballaget (bild 7) i sam.tliga 
fall utföres enligt »Joint Army-Navy Specifications». Dessa 
enhetliga förpacknings- och emballcringsnlCtoder utgöra 
resultatet av ett synnerligen omfattande utredningsarbe
te, utfört av landets mest betydande experter p å on1.rådct. 
Sammanlagt har nwn ett fyrtiotal olika metoder, avpassa
de allt efter det transporterade godsets art. Det tonl<:~ 
därför icke råda någon tvekan om att vårt land, där m an 
av naturliga skäl icke kan lägga ned så mycket pengar 
och tid på en dylik detalj, har mycket att vinna genom 
ett närmare studium av de amerikanska metoderna och 
detta gäller icke endast vårt försvarsväsende utan fast
mer våra industrier. 

f) Märkning au emballage, behållare m m . 

Under krigets inledningsskede hade man betydande 
Hårigheter att identifiera gods, som framfördes till fram
skjutna baser eller lossades vid strandremsorna i anslu t
ning till landstigningsoperationerna. Vid flera tillfällen 
anföres, att brist på enhetliga märkningsmetoder fördrö j
de utnyttjandet av de vunna framgångarna. Även om 
man från början inriktat sig på att lossa transportfarty
gens gods i en viss ordning enligt lastningshandlingarna, 
råkade man i brådskan och villervallan vid fientliga mot
åtgärder och störningsföretag ut för den kalamiteten, att 
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(UUl) 

(CQIMIIIUI1011 

IVIC(~l,I(ISOIII!e) 

( MIIQI O{I(CfiOl) 

det gods, som man lyckades få i land oskadat, i åtskilliga 
fall var hopblandat eller skingrat. Godsets märkning, 
som måhända var begriplig för den avsändande instansen 
vid armen, marinen eller en privat företagare, var obe
griplig för den personal, som lossade och stuvade det 
ilandförda godset på stranden. Följden blev, att man 
för att söka en viss efterfrågad del av godset - det kun
de gälla ammunition eller en reservdel till en grävmaskin 
eller något dylikt- var nödsakad att öppna ytteremballa
get på godset, intill dess man påträffade det önskade va
ruslaget eller reservdelen. Det öppnade godset blev gi
vetvis genom inverkan av regn eller fukt, insekter m m 
tämligen snart oandvändbart. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 12 
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Man kom efter flera dyrköpta erfarenheter under
fund med betydelsen av ett enhetlig märkningssystem icke 
endast av ytteremballaget utan av varje delförpackning, 
som inneslöts i detsamma. Med karakteristisk grundlig
het tog nwn itu med denna detalj och utfärdade dc före
skrifter, smn befunnits nödvändiga, i en »Navy Shipmenl 
Marking Handbook». Man har där kodifierat ett kombi
nerat märkningssystem som Lestår dels av text - an
tingen klartext eller förkortningar därav eller kodbeteck
ning - dels av symbolbeteckningar, utvisande ntaterie
lens art, tygmateriel, flygmateriel n1 m. Ett exempel vid 
förpackning av radarmateriel visas i bild 8. 

Artiklar i detta ämne ha varit införda nr 8/48, 9/48, 10/48, 
1/ 49 och 1/ 50. 




