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4. Beslöts att årslJerättelse i vetenskapsgrenen flyg

väsende skulle utarbetas för år 1952. Till för edragande 

och suppleant valdes ledamoten Slarck resp. ledamoten 

Rlidberg. 

5. Ett vid ordinarie decembersammanträdet 1951 in

lämnat yttrande med förslag om utökning av antalet i 

tj änst varande arbetande ledamöter från 75 till 100 an

togs jämlikt stadgarna § 43: 2 till vilande utan ändringar. 

Beslöts att detsamma skulle slutbehandlas vid ordinarie 

sammanträdet den 2. april. 

6. Införde sekreteraren sex särskilt inbjudna förbin

delseofficerare, vilka hälsades välkomna av ordföranden. 

7. Föredrog ledamoten Norström sin årsberättelse i 

f ö,rbindelseväsende. 

8. Framförde ordföranden sällskapets tack för den 

intressanta årsberättelsen. 

Tidskri f t Sjöväsendet. 9 
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Arsberättelse i artilleri och 
handvapen 1951. 

Au öv ersielöjtnant S. Rydb cru. 

översiktliga framställningar av det marina arlillcricls. 
utveckling och av ballistikens nuvarande ståndpunkt h·t 
länmals med 1949 och 19-!8 års bcrällclscr i artill eri. \'i ss 1 

avsnitl i dessa berättelser kunna tillmälas särskild h el) 
dclsc och vara värda alt kompie tleras eller upplagas lill 
diskussion. Föredraganden har em ellertid valt att ö.gn , 
årets b erättelse åt frågor i samband med mililärlcknisl. 
forskning och vapenvärdering. 

Yelcnskaplig forskning och metodik ha fålt alltmc1· 
framträdande roll i krigföringen och i krigsförberedelse
arbeteL Man har rentav talat om revolution inom l,::rigs 
konsten och gjort gällande, att vetenskapsmännen »stuli t>.' 
det andra v~1rldskrigct från mililärema. Det kan emeller 
tid sägas, att krigskonstens grundregler icke ändras sam l 
alt den utveckling som förevarit och alltjämt fortgår ä 1 
helt naturlig och följdriktig. 

I alla tider har man ju förstått all utnyttja velenska p 
och telmik för krigiska syften, och man har under rust
ningsperioder och krig eftersträvat allt hältre och flcr <1 
stridsmedel. I vårt tekniska tidevarv med laboratorie r 
fabriker och experter samt krig och fruktan för krig ä r 
det därför naturligt, alt frågan om effektiva stridsn1cdcl 
spelar en mera dominerande roll än tidigare. 

stridsmedlens effektivilet är en fråga om kvalitet och 
kvantilet Råvarutillgångar, nationalekonomiska och p o-
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Jitiska faktorer samt personella och industriella resurser 
sälla emellertid en gräns för kvantiteten, som svårligen 
kan överskridas. I den mån som utvecklingen har le l t 
fram till att denna gräns skönj cs, k an krigspotentialen 
verksmul höjas endast med materiell och per,.oncll kva
Litet. »Gentemot skrämselframställningar om massans 
överväldigande kraft n1.ecl allt vad dc medföra av hopp
löshet och defaitism kan man i teknikens och kvaliletens 
tecken skapa ett positivt program för västerlandels stora 
och små stater, ett program som ger dem förvissningen 
om ait de ha goda utsikter att reda sig för framtiden.» 
(NMT 1951 / 10 s. 266.) 

Det från tiden för andra världskriget markerade be
hovet av velenskaplig forskning och metodik samt ve len
skapens be lydelse ha klart uttryckts av Churchill: »Om 
inte den brittiska velenskapen hade visat sig öve rlägsen 
den tyska och om inte dess sällsamma, hotfulla rcsursee 
effektivt hade tagits i bruk i denna k:::nnp för tillvaron , 
kunde vi mycket väl ha besegrats och diinned gått under.>> 
(The SecoJul lVorld 1Var, Book Two, Alone.) 

Här har pålalats alt krigskonstens senaste utvecklings
skede knappast har karaktären av revolution. Därmed är 
inte sagt, att radikala omvärderingar av tänkesätt och for'
m er skulle vara överflödiga. Man har tvärtom anledning 
att uttala den vetenskapliga metodikens och teknikens re
vohllion mot slentrianmässig konserva lism. D,ct obestrid
liga faktum, att ve lenskap och teknik spela huvudrollerna 
inom krigskonsten, betraktas nämligen ännu av alltför 
många endast från avlägset upphöjd åskådarplats och med 
förstrött intresse. Det framhålles också understundom, alt 
en officer vare sig skall vara vetenskapsman eller ingen
jör. Accepterar man detta påstående trots. dess mycket 
dunkla innehörd (Y ad innebär begreppet krigsvetenskap ?) , 
måste dock ett minimikrav vara, att varje officer, beroen
de på ställning och ansvar, har vederbörlig förståelse och 
framf•Ö·r alll respekt för vetenskap och lcknik. Utbildning 
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i och kännedom om vapenteknik och vetenskaplig metodik 
(»matematik») kan visserligen betraktas som e tt nödvän
d ikt ont för en stabsman, m en endast d e högsta krigs
herrarna ha rätt att intaga en upphöjd pose r ela tivt de tt a 
onda. 

Synpunkler på mililärtekni:;k j"orskning. 

Raketvapnens renässans samt tillkomsten av robotva
pen ha bl a aktualiserat probleme t att fastställa den gräns. 
där det ortodoxa artilleriets utveckling bör hej das. Uppen
bart är nämligen, att de nya vapnen icke blott komplettera 
utan även bjuda konkurrens med de gamla samt att k a
nonartilleriets utveckling tenderar mot en gräns, som icke 
utan väsentliga ansträngningar kan överskridas. Vissa 
författare hävda också att kanonartilleriet delvis bör er
sällas med andra vapen. Andra hävda däremot alt de nya 
vapnen endast kunna utgöra komplement, om än värdc
fulla sådana, och framhålla att (projeld till) nya vape n 
icke böra jämföras med gamla vapen utan med (projek t 
till) förbättrade gamla vapen. 

D et komplex av problem, som sanunanbänger med 
ovan berörda, ä r av alldeles särskild betydelse för en Ii
len nation utan aktuella krigserfarenheter. Krigsförbere
delsearbetet i avseende på konstruktion av stridsmedel. 
utrustning och utbildning Inåste nämligen i högre grad 
än i ett land med stora resurser inriktas på ett begränsa l 
urval, och möjligheterna att i ett kritiskt läge åstadkom
ma improvisationer äro icke stora. Vare sig konstruk
tionsarbetet avser nya vapen eller vidare utveckling av 
gamla (t ex genom underkalibrering, f enstabiliscring), 

. kräves emellertid ett forskningsunderlag med betydande 
vetenskapliga och tekniska insatser. Vikten därav bli L" 

knappast mindre, därför att konstruktionsverksamhete n 
måste begränsas. Det gäller nämligen att göra ett klok t 
urval. 
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Forskningens grundläggande betydelse behöver icke 
,rtterligarc understrykas. Däremot måste observeras, att 
~i i Sverige icke såsom förr kunna falla tillbaka på rön, 
som erhållas från ullandeL Det är nämligen påtagligt, 
att sådana forskningsresultat som. kunna ha militär be
tydelse, endast undantagsvis publiceras. Härtill kommer, 
att dessa und antag äro svårfångade. Den utomordentligt 
omfa ttande vetenskapliga och tekniska litteraluren kan i 
själva verket icke effektivt utnyttjas ulan insatser av ak
tivt verksamma forskare med militärteknisk inriktning. 

En orientering om svensk militärteknisk forskning 
har lämnats av kaptenen C. G. Eklund i TKA H)51/~~- Med 
hänvisning till denna bcgr~insas förevarande avsnitt till 
ballistisk forskning. 

Efter heslut av Artillerirådet i mars 1949 uppdrogs åt 
en speciellt tillsatt utredning att framlägga ett förslag till 
främjande av den ballistiska velenskapens utveckling in
om Sverige. Ett sådant avlämnades i december 1949 och 
vidarebefordrades till öB. Utredningen konstaterade, att 
behovet av ballistisk forskning inom landet är synnerligen 
påtagligt och att bättre möjligheter till sådan forskning 
måste skapas. Förslaget innebar dels tillsättande av ett 
samordnande organ för· ballistisk forskning med repre
sentanter för försvarsgrensförvaltningarna, AIHS (blivan
de KHS) , KSHS, FOA och AB Bofors, dels vissa åtgärder 
vid dc militära högskolorna, så att lärarna i ballistik i 
större utsträckning kunde ägna sig åt ballistisk forskning . 

Efter yttranden av försvarsgrenscheferna och styrelsen 
för FOA fann öB, att ytterligare utredning syntes erfor
derlig. Intill dess den ballistiska forskningen inom för
svaret blivit ordnad, anbefalldes emellertid ett ballistiskt 
råd (FBR) . instruktion för detta utfärdades, och rådet be
ordrades att snarast ink01na till öB med förnyad utred
ning och förslag angående den ballistiska forskningens 
ordnande inom försvaret. 
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FBR inlämnade sitt förslag i oktober 1951, och det h:-1
1
• 

efter remisser i princip tills lydds av försvarsgrenschefer 

na och av slyrelscu för FOA. Förslaget skilj er sig i sa 
mM!o från det tidigare omnämnda, alt den balEsliska 
fo rskningen förlägges till FOA, där en ballistisk sektion 

föreslås. Med hänsyn till svårigheterna alt erhålla kva
lificerad personal föres lås en utbyggnad i etapper, varvid 
lärarna i ballislik vid de mili tära högskolorna till en bör

jan spela en ledande roll. FBR förutsättes b es tå som c lt 
permanent, samordnande organ. 

Den artilleritekniska utvecklingen är b eroen de av a lt 
e tt flertal betydelsefulla problem lösas. Det är därför u r 

beredskapssynpunkt angeläge t, att den föreslagna forsk
ningsorganisa tio n en snarast vinner s talsmaktern as gillan

de. Skulle så icke bliva fallet, kan detta ha allvarlia·1 
b ' 

konsekvenser. Kanonartillerivapnens ut veckling har näm-
ligen otvivelaktigt bromsats, genom att intresset praktisk t 

tage t helt ägnats åt utveckling och anskaffning av andn1 
stridsmedel, och det är långt ifrån bevisat, att riksförsva

ret häst gagnas av en anslagsfördeln ing i 6verensstämme1-
se med detta inlrese. 

Man kan förslå, att en icke inili crad reagerar mo ! 
mångfalden råd och kontaktorgan, i synnerhet som han 

i regel förgäves får efterlysa för honom konkreta arbets
resultat. Det kan heller icke förnekas, att sammanträde 11 
innebära en förbrukning av lid. En inventering av våra 

Inöjligbeter hl a till ballistisk forskning visar emellertid . 

att samordnande organ erfordras, oberoende av hur forsk
ningsarbetet organiseras, ty ingen myndighet, industri elc 
kan vara självförsörjande ifråga om forskning. Med våra 
relativt blygsamma resurser bir det helt enk.elt nödvändig t 

alt alla möj ligheter tillsammans utnyttjas på bästa säl l. 
Det ~ir också nöflv~indigt, alt möjligheterna på ett smidig t 
sätt säkras genom tidigt applicerad sekretess. 

Kontaktorgan äro nödvändiga liksom kontakt n1ellan 
olika så dana ot·gnn. Försvarels ballistiska råd har sålunda 
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representation i F lygtekniska rådet (förordnat av Kungl. 
JV[aj :t) föT kontakt i aerodynamiska frågor (vindtunnlar 

J11 m) och i Försvarets samarbetsorgan för explosiväm

nesforskning (FöSEF). Det ä l' till slut också av allra 
största b etydelse, al t stelbenta organisations- och arbets

former bannlysas . Ett byråkratiskt och slentrianmässigt 
exer cerande med en kretsgång av föredragnings- och sam

rådspromemorior samt remisser i bilhörand e frågor skulle 
:vara riksförsvarets farligaste motståndare. 

Grunder j'ör vapenvärdering. 

Beslutande myndigheter, som skola avgöra frågor om 

kon struktion av nya vapen, om kassation eller utveckling 
av gamla, om val av kaliher eller underkaliher, om vap

nens användning etc måste nu, mera utpräglat än tidigare, 
förfoga över kvantilaliva underlag för sina beslut. Ut

bytet, d v s relationen n1.ellan resultat och insats, måste 
i olika fall kunna värdesättas. Hur sker delta? 

Uttalanden om vapentekniska nyheter äro merendels 

färgade antingen av revolutionär entusiasm eller av reak
tionär skepsis. Även om författaren av en teknisk orien

tering eller analys avhåller sig från preciserade uttalan
den, är hans framställning som regel känslomässigt på

verkad och ibland missvisande. Man kan förledas tro, att 
risken därför är mindre, om författaren framlägger krigs
erfarenheter. 

En granskning av litteraturen visar emellertid, att vilt 
skilda krigserfarenheter kunna dragas ur samma krigs
oper ationer, i synnerhet on1 erfarenheterna avse vapen
verkan. Del har ocl.;:så visat sig, att vedertagna åsikter 

om vape1werkan kunna vara felaktiga. Ett påtagligt exem

pel må anföras . 
F<öre det andra världskriget ansågs det vara självklart, 

att fjärrluftvärnet skulle använda granater med tidrör 

för alt åstadkomma skrotverkan vid krevad i målels när
het, d~irför all sannolikheten för fullträff är ringa. Tyska 
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krigserfarenheter liksom elementära sannolikhelsberiik
ningar visa mellertid, att granaler med anslagsrör i all
mänhel giva betydligt större lräffsannolikhet. (En r edo
görelse har bl a lämnats av Dipl. ing. Johannes Mix i Flu y

wehr und Technik, febr. 1950.) 
Exemplet har anförts, därför alt det visar vaneUinkan

dels farliga makt. Det är nämligen ett faktum, att många 
som slällls inför denna omvärdering till en början tvivlat 
icke blotl på »matematiken» ulan även på sunda förnuflci . 
Sannolikhelsberäkningar i allmänhet kräva noggrann ef
tertanke, och man finner många exempel på alt elemen
tära fel begås. I förevarande fall äro emellertid fel av 
sådan art uleslulna, och man kan lätt övertyga sig om 
alt »matematiken>.>, inle givit ell resullal, som strider m ot 
sunda förnuftet. 

Vid anslagseld äro nämligen två spridningsanled
ningar verksamma, en i sidled och en i höjdvinkelled (el
ler om man så vill, en enda, i radiell led). Vid temperad 
eld tillkommer emellertid en spridningsanledning, i längd
led, vilken som bekant också är störst. Tänker man sig ma
lets yla projicierad på ett plan, vinkelrätt mot syftlinjen, 
bestämmes träffsannolikheten vid anslagseld av förhållan
det mellan denna yta och träffbildens yta i samma plan. 
Vid temperad eld beror träffsannolikheten av f,örhållan
det 1nellan det teoretiska målels volym (den verkliga må l
volymen, utökad med hänsyn till krevadens verknings
avstånd) och spridningsellipsoidens volym. Om det si st 
angivna förhållandet skall vara störst, d v s om den tem 
perade elden skall giva slörre träffsannolikhet än anslags
elden, fordras att det verksamma krevadavståndet är stor t. 
Eftersom detta inte är fallet, måste anslagselden i allmän
hel lämna det största utbylet. 

Exemplet kan sägas tillhöra operalionsanalysens om
råde. Denna vetenskapsgren, som speciellt utformats un
der det andra världsJ.::riget, kan definieras som en meto
dik all främst med tillämpning av matemalisk stalisti k 
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och sannolikhelskombinalorik förse heslutande myndig
]leter med kvantitativa underlag för deras beslut, vare sig 
cl essa avse teknik eller taktik och strategi. En klarläggan
de framställning ålerfinnees i Teknisk Tidskrij"t, 2-1 110"\". 

1951 (Operationsanalys - elt siit l all vela mer och gissa 

mindre). 
Det är omvittnat, att operationsanalysen givit många 

påtagliga bevis för sitt existensberättigande. Ett bevis si'l 
gott som n å got är väl, att statistiska arbetsgrupper (Ope
ra tional Hesearch Groups) vid andra världskrigels slu~ 
funno s i anslutning till alla högre staber samt ministerier 
för underhö ll, produktion och krigstransporter i England 

och i CSA. 
Man kan emellertid förmoda, all arbetet till en bör

jan belraklad es med misstro av m å nga, som satle högre 
värde p å el! militärt skolat taktiskt och strategiskt om
döme. D et är ju också otvivelaktigt s<''t att orden sanno
likhel och statistik i mångas öron ha en dålig klang. -
»Med statistik kan man bevisa vad som helst». 

D e l i.ir m ed beklämning man nödgas konstatera, alt 
statistiska metoder, som spela en framträdande roll iuom 
alla grenar av vete nskap, teknik och samhällsliv och som 
länae varil i !Jruk främst av bioloaer, llll betecknas som 

b ' '-J 

nyheter för krigsvetenskapen, där just sannolikhetslärans 
tillämpningar ha ägnats avsevärt iulresse. Föregående 
årsberilttelse avhandlar ett speciellt tillämpningsområde 
(K va litelskontroll av krigsmateriel), vars learetiska un
derlag är av relativt sent datum och synnerligen avan
cera t. A vsluln ingsvis framhåll e s emellertid det angeläg
na i alt slal isliska metoder införas på en hel del andra 
områden. Med kraftigt understrykande av detta uttalan
de må här påpekas, att införandet av sådana metoder 
ingalunda kräver några förberedande undersökningar. Del 
gäller endasl att applicera beprövade och rationella Ule
todcr, som länge varit tillgängliga i en mångfallcl publi

kationer. 
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I detta sammanhang förtjänar framhållas, all mången 
matematiker av facket hänskjuter sannolikhetskalkylen 
och dess tillämpningar till matematikens gränsOllJrt\den. 
Denna numera underliga inställning är orsakad a v fler a 
faktorer . En av dc viktigaste torde vara, att en »ren» 
matematiker mycket sällan är intresserad av tillämp
ningar. Man brukar .iu säga, alt en matematiker vet, h u r 
ett problem skall lösas, men han kan inte göra det. Den 
viktigaste orsaken är dock att sannolikhetskalkylen tid i
gare har haft en osäker grund, därigenon1 att sannolik
helsbegreppet icke varit klart matematiskt definierat. 

Under de senaste decennierna har emellertid sanno
Jikhctskalkylen genomgått en revolutionerande utveckling, 
bestående i att dc grundläggande begreppen reviderats 
och givits en modern, axiomatisk utformning, varigenom 
dess matemaliska innehåll fördjupats och förnyats. E n 
vetenskapligt sträng matematisk behandling av sannolik
hetskalkylen ligger på den högre analysens område, och 
är därför långt ifrån lättillgänglig. Professorn vid stock
hohus Högskola Harald Cram6r, som 19'19 utgivit »Sanno
likhetskalkylen och några av dess användningar» och be
tecknar denna som. en lärobok på ett elementärt stadium, 
säger sålunda i förordet: »För elt fullständigt si.udiuw 
av bok.cn erfordras förkunskaper i analytisk geometri, 
differential- och integralräkning samt determinantteori, 
vilka i huvudsak motsvara fordringarna för betyget AB 
i matematik i filosofie kandidatexamen». 

Tidigare har påpekats, att sannolikhetsberäkningar 
kräva noggrann eftertanke. Man kan visserligen mycke t 
väl handskas med sådana och med statistiska metode r 
utan att äga dc höga kvalifikationer, som. fordras ~ör atl 
fullständigt behärska ämnena. Ofta gäller det endast et t 
rutinmässigt arbete, som med lätthet kan inläras av vem 
som helst, men vid avvikande problemställningar kräves 
mera noggrann eftertanke, och den otillräckligt l;:.valifi
cerade begår då lätt fel. 
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D et är ett beklagligt faktum, a tt statistiska uppgifter 
ofta samlas känslomässigt, i avsikt att läggas till grund för 
bevis av vissa åsikter. Hisken för att dessa äro felaktiga 
är därigenom stor. Yanligast är emellertid, alt statistiska 
uppgifter, som i och för sig 1nå vara riktiga, tolkas fel
aktigt. Denna typ av s tatistik avslöjas därigenom. alt upp
gifterna (råmaterialet) lämnas y tterst summariskt (»siff
rorna tala för sig själva») och utan analys. Envar kan 
också med någon eftertanke reducera sådan statistik till 
dess rätta vänle. Ett för tillverkning av krigserfarenheter 
och slutsalser av försöksresultat belysande exempel må 
anföras. 

Man har gjort en serie kast med en tärning, varvid 
ess uteblivit men sexa har förekommit fyra gånger. Kan 
man av denna stalistik draga den slutsatsen, att sexa 
i en kommande serie kast är pålitligare än ess? Besvaras 
frågan med nej, är motiveringen följande. I en lång kast
serie böra ess och sexa förekomma ungefär lika många 
gånger, men i en begränsad serie kan man förvänta slump
mässiga avvikelser, varför den här aktuella kan tillskrivas 
slumpen (fullt naturlig statistisk variation). - Besvaras 
frågan åter med ja, är motivet att avvikelsen icke tillskri
ves slumpen utan hänföres till en systematisk skillnad 
mellan möjligheterna att få ess och sex. (Tärningen kan 
vara felaktig.) - Yilket svar är riktigt? 

Det utan tvekan viktigaste området av matemalisk sta
tistik beslår just i analys av statistiska dala, eller med ctl 
talande uttrvck varialionsanalys. I en samling av data 
(observera, ,att ordet statistik dels betecknar en sådan 
samling, dels är namnet på en malem.atisk disciplin) fö
refinnes variation, och denna beror dels på slumpen, dels 
på andra orsaker. statistikens uppgift är att studera va
riationens art, så alt man med fixerad grad av säkerhet 
kan avgö,ra, i vilken utsträckning slumpen si1elat in. Be
stänming av säkerhetsgrad för olika slutsatser är också 
utmärkande för den moderna statistiken. standardisera-
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dc metoder härför ha länge varit tillgängliga. En förträff, 
lig svensk handLok, som knappast förutsätter matemaliska 
förkunskaper, har utgivits 1940 av G. Bonnier och O. Te
din (»Biologisk variationsanalys»). 

Här antydda underlag är nödvändigt, bl a för d en 
betydelsefulla .gren av operationsanalysen, som kan b e
nämnas vapenvärdering. A v naturliga skäl finnes här mn 
m ycket litet publicerat, och det som finnes måste gransk as 
kritiskt. I årsberä Helsen 19"19 referera s sålunda en u n
dersökning av problemet »pjäsvis eller batterivis ehl» , 
vilken framl agts i TKA 1949/ 2 och grundas på en »effek t
ekvation» , där sannolikhetskomhinatoriken är alltför lät t
vindigt tilHi.mpad (jfr TKA 19-19/ !1 s. 258). 

En vapcnvänle1·ing måste i tekniskt hänseende base
ras på pro j eklilverkan, träffsannolikhet och eldhastighe t. 
Speciellt för Juftvärnsvapen har man att avväga eldhastig
het, utgångshast ighet och projekli]verkan, så att man upp
når optimal effektivitet. 

Uppskattning av projektilverkan förutsätter omfallan
de statistiska undersökningar. Den gamJa regeln , ::tlt pro
tilverkan för projektiler av likartad konstrukhon ~i r pro
portionen mot projektilvikten, synes dock i stort sett vara 
hållbar. Man torde också kunna förutsätta, alt verkan i 
målet är summaliv, vilket innebär att den sammanlagd a 
viklen av ett visst antal projektiler räcker för totalförstö
ring av ett mål, dä r est vikten uppnår en viss minimigräns. 
Förstörelseförmågan av en viss projektilsort mot ett visst 
mål karakteriseras sålunda av ett tal, so1n anger de l 
minsta antalet erforderliga träffar. Detta tal varierat 
med projektilvikten enligt nyss angivna grunder. 

Uppskattning av träffsannolikheten kräver ävenlede:-. 
omfattande statistiska undersölcningar av analytisk ocll 
syntetisk art. Vid beslämning av den sammansatta sprid
ningen bl a för flera vapenenheter ha därvid elementär a 
fe l ofta begå lls , tom. i instruktionsböcker. I förbigåend e 
m å därför framhållas, att spridningen för ett batteri ä r 
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större än för en av dess pJaser men att något lagbundet 
samban Ll, som. beror av antale t pjäser, icke kl:tn uppslä1las. 
ökningen är nämligen beroende på olikheter mellan pjä
serna och deras betjänande. Antages ett batteri bestå av 
fyra p j äser med identiska egenskaper och lika goda be
tjäningar, måste uppenbarligen samma träffsannolikhet 
ernås, vare sig man skjuter med en eUer flera pjäser. 

Den sannolikhetskombinatorik, som skall tillämpas 
för vapenvärdering, avser att bestäm1na sannolikheten för 
erhå llande av minst ett visst antal träffar under givna om
ständigheter. Resultaten kunna läggas till grund hl a för 
inbördes värdering av pro j ektilverkan, träffsannolikhet 
och eldhastighet samt dänned också till fullständig va
p envärdering. 
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~ågra intressanta 
artilleritaktiska problem. 

.t-lu J\aplen B. /i hlwui. 

Tidig l på morgonen den 2"1 maj 19-!1 kom viceami ra l 
I-lollands, båda slagfartyg Hood och Prince oj' \Vales i 
stridskon takt med det tyska storslagskeppet Bismarck OC I\ 

dess draban t, 10.000- tons kryssaren P rinz E u gen i fa r
va ttnen m ellan Island och Grönland. Den engelska över
lägsenheten i slagkraft syntes tillfredsställande, och enli gt 
god tradition gick man genast lill anfall i avsikt all för :1 
striden p:\ ett avgörande och förhållandevis karl strids 
avst ånd. I den strid som nu följde, sänktes slagkryssaren 
Hood under omständigheter, som för lanken till dc cngels 
ka slagkryssarkatastroferna under skagerackslaget 191h. 

Captain Russel Grenfell, H. X., har i sin bok >.) Tlw 
Bismarck Episode» ovanligt frispråkigt och fängsland l' 
skildrat såväl denna strid, som andra händelser, som 
utspelades i Allanlen under dc hektiska vårdagar cb 
jakten på Bismarck pågick. Han har vidare kommentera ! 
händelseförloppet med intressanta taktiska och tekniska 
diskussioner, och spal' chirvid icke på kritiken. Aven 
Amiralitetet befinner sig flera gånger i märket. Det föl 
jandc är elt utdrag ur och en sammanfattning av de dela 1 
av Captain Grcnfclls bok, som behandlar händelsern u 
kring H oods sänkning. 

Hcdan målangivningen bjöd på svårigheter. D'cn 
engelska taldiken avsåg eldsamling mot den starkare Bis
marck. Men de båda tyska fartygen hade snarlika sil 
hucllcr, och på Hood och Prince oj' ,,,ruzcs hade man olilw 
uppfallning om vilket av dc fientliga fartygen, som var 
Bismarck. På Prince af v\'ales beslöt man till och med 
af t ignorera förbandschefens signalorder om » eldsamling 
vbinstcr». Någ~·a minuter senare, just i samband med eld -
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öppnin gen , gav emell ertid viceamiral Holland ul order 
om »Jw'l lomby tc höger». Denna order synes icke ha trängl 
igenom på Hood, som följaktligen kom alt beskjula krys
saren Prinz Eugen . 

E ld öppnades på omkring 230 lnn :s avstånd, vilket av 
allt alt döma syntes engelsmännen för stort. Endast de för
liga tornen buro nämligen mot fienden , medan man alll
jämt med högsta fart styrde mot, för att snabbt minska 
avståndet. Hoaels tredje salva anses ha varit täckande. 
Prince o/ 1Vales första salva låg omkring 1.000 meter plus, 
och först sjätte salvan täckte. Det stora avståndsfelet sy
nes ha hero!t på att dc båda förliga tornens ~wst~mdsmä

tarc stördes av slzum från överbrytande sjöar. Detta kun
de sannolikt undvikits vid skjutning med bredsides eld på 
annan kurs. Dc båda tyska fartygen koncentrerade till en 
bör j an sin eld mot Hood, viikel gav Prince of vVales en väl
kommen frist för ostörd inskjutning. Hon fick också in en 
träff, som åstadkom viss fartreduktion och en oljcläcka i 
Bismarck vilka skador senare skulle komma att bli ödes
digra. Avståndet minskade emellertid snabbt, och elen tyska 
elden låg mycket välreglerad. Efter omkring fem minuters 
strid gav viceamiral Holland order om samtidig gir 20° ba
bord, i avsikt alt bringa allt artilleri att bära. Man vae 
nu inne på porte för Bicmarcks 15 cm artilleri. I samma 
ögonblick som giren börja de fick II ood de ödesdigra 
träffarna. Hon försvann på ett ögonblick i en väldig, flera 
hundra meter hög pelare av eld, rök och vatten. På Prince 
of \Vales fick man snabbt skifta ror, för att undgå all 
ramma dc ännu synliga delarna av Hoads på mitten av
brutna skrov. Genom. att avståndet varit så litet n1ellan 
de engelska fartygen , blev den psykiska verkan av kata
strofen särskilt stor på Prince oj'\Vales, och elen moraliska 
pressen på dess besättning ökades av alt hon nu ensam 
kom under koncentrerad eld från dc båda tyska farty
gens svåra och medelsvåra artilleri. Så fruktansvärt var 
stridslarmet, alt vid clt tillfäll e en 38 cm granat från Bis-
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marck exploderade vid bryggan och dödade alla utom 

fartygschefen och en man, utan att artilleriofficeren ellel' 
hans folk i stridstornet märl-::le något, trots all de befunno 

sig blott några meter från explosionscentrum. Dc kunde, 
som förfaltaren framhåller, »ostö-,rcla fortsätta att leda 
elden mot fienden ». 

Prince oj' 1Yales var ett tämligen nyruslal fartyg, och 
dess materiel led av allehanda barnsjukdomar. Nu bör

jade en serie abehangliga småhaverier uppstå. Inom ar
tillerie t tog delta så allvarliga proportioner att i medeltal 

endast 3 av 5 pjäser deltogo i salvorna. I denna situation, 

och då stridsavstånde t hade nedgått under 14.000 1neter, 
beslöt fartygschefen att avbryta striden. Under kraftig 
gir och dimbildning lösgjorde sig Prince of Wales ur den 

obehagliga situa tionen. Den operativa uppgiften krävde 
heller icke alt Prince of' vVales omedelbart riskerades, n a

got som måste ha underlättat chefens beslut. 
Här följ er några lankar och erfarenheter rörande sln

dcn, vilka direkt ci leras ur captain Grenfclls bok: 
»Striden fördes från Brittisk sida med osmidig for

malism. Dc två (brittiska) skeppen kommo i strid i bun
den formering och manövrerades som en enhet på signal 
från flaggskeppet (Hood). Detta var ett arrangemang. 

som praktiskt taget inte lämnade något utrymme för ini
tiativ från chefen på Prince of 1Vales. Denne var en 

skicklig och erfaren officer, sedan barndomen uppfostrad 
för att föra örlogsfartyg i strid, för vilket han geno)ll 
tjänsteställning, ålder och tekniskt kunnande var fullt 

kvalificerad. Och ändå, när ögonblicket var inne, fick 

han kke någon handlingsfrihet. Han fick order om kurs 
och fart och om m ål och eldöppningsögonblick 

Fördelarna av en dylik insnörning av talangen fram
går icke vid en taktisk analys av plottet. Här voro tvn 
brittiska slagskepp mot ett tyskt. Hood ensam. hade sam
ma antal svåra kanoner av samma kaliber som Bismarcks. 
Prince of lYales had e två eldrör mera, men av något läg-
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re k aliber, ehuru cll av dessa föll ur efter första skottet. 
Totalt, med uteslu tande av de tta eldrör, hade de brittiska 
fartygen 17 svåra pjäser mot 8 tyska, en mer än dubbel 

överlägsenhet. Men som en följd av det sätt på vilket 
de brittiska fartygen fördes in i striden, utnyttja des icke 

denna överlägsenhet.l ) 
D;å striden började hade Bismarck hela bredsidan 

med 8 eldrör bärande. Men viceamiral Holland avsåg att 

snabbt minska avståndet, och rusade in i brant vin.kel 
med blott Hoods fö-rliga pjäser bärande. Prince of' 1~Vales, 

som genom signaler erhöll order all anpassa sin manöver 
efter Hoods, kom i samma situation, med endast 6 av 10 
pj äser bärande, av vilka en kom att skjuta endast ett 

enda skott. 
Sådan var situationen under näslan hela den lid un

der vilken de två brittiska skeppen höllo Hwp, fram_ till 
de t ögonblick då Hood sänktes. På delta säll, med endast 

9 brittiska eldrör mot 8 tyska, kastades hela den brittiska 
överlägsenheten överbord. Dc övriga eldrören höllos 'i 

reserv' så länge alt deras inflytande aldrig fick göra sig 
gällande, ty just som den signal halades ned, genom vil
k en de skulle insatts i striden, hade ett av de brittiska 

fartygen gjort eld upphör för alltid». 
Den bundna formeringen medförde även andra nack

d elar. Det var lätt för Bismarck alt efter en sidändring 
på en eller annan grad göra målombyte då Hood sjönk, 

-och den mot llood inskjutna uppsättningen kunde - efter 
en liten justering - användas mot Prince oj' W ales. Av

s tåndsminskningen borde ha skett genom växelvis utförda 
f ramstötar, varunder alltid ett av de båda skeppen skulle 
kunnat skydda det andra med bredsicles eld, framhåller 

captain Grcnfell och forls~i.llcr: 

»Inför vad som hände synes den brittiska takliken 

ha varit oskickligt genomförd. Och dock betraktades vi-

1 ) Prinz Eugen had e 8-20,3 cm l;:anoner. 

Tidskrift i Sjöt:äsendet . lO 
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ceamiral Holland a llmänt i flo ttan som en nnmärkni11g~~ 

värt dugl ig officer. Han hade dessutom gjort väl ifra n 
sig i Medel h avet tidigare under kriget. \'ad ka n dä ha 
föran lelt honom att fullfölj a den nämnda taklik en '! 

Följde han möjligen Sir .John Tovey's (CinC IIo mr_' 
Fleet) princip om inrusning, vilken denne ulan undnn l:1g 
inpräntade i varje flaggofficer och fartygschef un d\' !' 
hans befäl? 

Denna taktig var en av C in C :s specialiteter, som byg,~~

de på den tanken alt om man mf1sle avslå från bredsid es
elden till förmån för en snabb a\'sl[llldsminskning, var d t l 
sälu·ast alt sö.tta kurs räll mol fienden, ulan hä ll
syn till förlusten i b~iring.~J En dylik inrusning minska de 
den tid under vilken eldkraft en nedgicl·, och minskad·~ 

dessutom målytan i sidled ned till fartygels bredd - c:-1 

100 fol. I jämförelse härmed erbjuder eit sto.rl skepp <'Il 

utsträckning i sidled om 600- 700 fot i bredsidan. Sam
tidigt med att målytan i sida minskades, ökades dock 
automatiskt det bestrukna slyeket i längd avsevärt. Men 
det var Sir .Jolm Tovey's åsikt a tt m{llcls utsträckning i 
sidled var av större betydelse för träffresultatet än del 
bestrukna stycket, och e tt studium av mångfaldiga ('l\ 

ningsskjutningar hade övertygat honom att del var slöHc 
sannolikhet för att salvorna skulle ligga fel i sida i:in i 
läng(l. Därför skulle del vara sv{J rare att träffa e l l skcp 1) 

i liten målvinkel än etl som visade stor. Ett viktigt vi ll
kor var emellertid att inrusningen skulle ske fullsl~indi gt 

rakt emot fienden. 2l Med varje avvikelse från riktninge n 
minskade fördelarna . En visad målvinkel om t ex JO 
ökade målytan i sida till del dubbla. I själYa verket sly r
de v iceamiral Holland icke rätt emot Bismarck. Han sly r
dc c:a 30° från siktlinj en». 

lians bestrykningsvinklar utnyttjades således icke 
samtidigt som han erbjöd fienden ett relativt brett m [Jl. 
~är Sir .John Tovey sedermera diskuterade striden m ed 
--,) Således styra utefter »hundkurvan». 
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first Sea Lord, och den senare ullryckte kritik mot den 
branta anfallsvinkeln svarade Sir .John alt han hade hop
pats alt inrusningsvinkeln hade \ 'arit än brantare. 

Caplain Grcnfell antyder i fortsältningen av sin un

der sökning ~ivcn den möjligheten , alt viceamiral Holland 
följ de flottans taktiska föreskrifler vid uppläggningen av 
stridsnwnövcrn. Dessa »Fighling Inslruclions» ha myc
ket gamla anor, och det ligger i sakens natur att en viss 
konservatism gärna dröjer sig kvar i ITglcmentcn, som 
bevisligen tidigare lett till framgångar. Aven om regle
m entena nyligen voro moderniserad e, så anser förfalla
r en alt dc präglades av allt för myck_cn formalism och 
förutsalte en allt för centralise rad ledning även i detal
jerna. »En befälhavare kan vinna tira och ryktbarhel 
genom ett framgångsrikt avvikande från skrivna instruk
tioner; delta hade r edan ::\clson visal vid S:t Yincenl. Men 
befälhavaren kan aldrig ställas till ans Ya r för att ha följ L 

instruktionerna. Det verkliga ansvaret bäres av Amira
Iitele l>>. 

Bismareks artillcriskjutinng var brilliant med synner
ligen god eldledning och yllerst ringa salvspridning: 

»Tvskarna hade visat samma artillerisliska ÖYerläg
senhet .i första världskriget. Yad en flotta kan, är möj
lig t även för en annan. Men av n f1gon anledning hade 
den brittiska skjulskickhghclen förblivit efter den tyska 
under mellankrigsperioden». Captain Grenfcll går (lock 
tyvärr icke närmare in på de artillerisliska och utbild
ningsmässiga problemen i detta sammanhang, utan peka1· 
i sUillct på cll par andra tekniska orsaker till förlusten 
av Hood och dc talrika haverierna 1)~\ Prince of 1Vules. 

l fråga om slagkraft, fart och pansarskydd var Ilood 
sin motståndares jämlike, anser förfaltarcn, även om hon 
var mvcket äldre. »Men cll olviYc lak ligt faktum är all 
henne; skrovkonslrllklion hade sina felaktigheter. Blott 
ett eller ett par år efter hennes sjösältning hade vissa 
experter i själva verket påpekat, alt en fientlig projektil. 
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som träffade viss del av fartyget i viss anslagsvinkel, all t 
för lätt skulle finna vägen ned i en av krutdurkarna» . 
Penningknapphet och andra angelägna uppgifter medfö r
de dock att man uppsköt en ombyggnad gång på gång, 
tills det blev för sent. 

Vad beträffar Prince of Wales, hade leverantörerna 
till flottan officiellt överlämnat vissa av kanontornen 
först tre veckor före striden den 24 1naj, och flera civHa 
teknik er och »pillemasare» voro med ombord ännu u n
der slaget. Att samträningen av artilleriet var bristfäll ig 
är därför naturligt. »Men» , påpekar caplain Grcnfell, »de t 
var icke främst häri som felen var att söka. Erfarenhe
terna från systerfartyget King George V och även and
ra enheter, blotlade brister i materielens konstruktion . 
För att ursäkta och förklara de långa perioclcma av 
'halv effektivitet', började flottans artmericxperter a tt 
tala om barnsjukdomar hos vissa nykonstruktioner. Detta 
var en synnerligen farlig slogan, som undanskymde eld 
faktum för just dc sjöofficerare, som klarast borde för
stått det, alt on1 ett nytt fartyg överhuvud taget skall 
sättas in i strid, måste det vara i stånd att slå omedelbar t 
och med alla sina vapen. Det är ingen ide för fartyg a t t 
gå i strid med 'kindcrgartcnflaggan' blåsande som e l t 
tecken för grasserande barnsjukdomar och en uppmaning 
till fienden att använda halv eldkraft». 

År 1941 hade denna farliga slogan fått ett visst grepp 
om flottan, vilket framgår av mången stridsrapporL nct 
kunde gå så långt, alt man tog det som en naturlig sa k 
att nya pjästyper skulle lida av »tcething problems» n i\.
gon tid innan d c blivit inkörda! Captain Grenfell fram
håller att detta var en av de lömskaste faror, som flottan 
någonsin ulsalls för, men fritager i allmänhet dc sj ö
gående cheferna från det grundläggande ansvaret. D etla 
måste i stället återföras till rnellankrigsårens styvmoder
liga behandling av flottan. Man hade tvingats att hålla 
en stor förvaltningsmåssig och teknisk apparat i gång 
med alll för knappa resurser. 
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Sjökrigare och vapentekniker. 

Av Kommendörkapten M. Hammar. 

Den lyckliga tid då mänsklighetens Lotala kunskaps
stoff kunde inrymmas i och utnyttjas av en enda hjärna 
är sedan ganska länge förgången. Leibnitz och N ewton 
lär ha varit ett par av de sista om vilka kunnat s~igas, alt 
de behär skat sin tids hela vetande. Den moder na veten
skapens expansion såväl inom makro- som mikrokosm.os 
har medfört att djupgående lärdom endast kan nås inom 
mycket små sektorer av vetandets totala omfång. Och 
nya landvinningar göra·s alltmer sällan av enskilda bril
janta hjärnor ulan genom team-work av systematiskt ar
hetande vetenskapliga commandos. I tillspetsad form 
fångas situationen ganska väl av den nu kanske något 
utnötta formuleringen av skillnaden mellan en veten
sk apsman och en journalist: »Den fönc lär sig mer och 
m er om mindre och mindre till dess han vet allt om ingen
ting, medan den senare lär sig mindre och minch·e om 
mer och mer till dess han vet ingenting om_ allt». Det 
förefaller nog som om ett uppnående av lin<cs i denna 
form knappast kan vara elt eftersträvansvärt mål. 

Problemet om vetandet och dess fördelning på olika 
hj ärnor är emellertid av intresse icke blott för med hög
kvalitativa grå celler utrustade intellektuella jättar utan 
även för normala mer eller mindre betydelsefulla kuggar 
inom olika delar av samhällsmaskineriet. Det kan exem
plifieras ur den för denna tidskrifts läsare kanske intres
santaste kunskapssektorn, det marina vetandet. J ag tänlcer 
Inig då denna sektor sträckande sig från de yttersta a-v 
teknik nästan helt obesmittade vetenskaperna politik och 
strategi, förbi taktik, befälsföring och psykologi över till 
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Yapcnlä ra och navign tio n fram lill dc allt renare tekni sk d 

disciplinema skeppsbyggeri, vapenkonstruktion och vapen

tekn isk forskning med slutpunkt horin i den vetenskap li

ga grundforskningen inom matematik, f ysik och kem i. 

Del är ganska klarl all handskande l med problem u 1• 

olika avsnill av de lta knnskapsområdc måste delas upn 

p tt oJika personalkategorier d v s på personer med olik a 

utbildning och därigenom olika kunskapsomfång. Man 

kommer då oundvikligen till den frågan om hur stor 

spännvidd dc intcllckl ha som kunna beräknas slå ti ll 

förfogande inom denna ej alltför lukrativa gren av sam

hälliga födkrokar - - - eller kall. I nuvarande Hig l' 

skulle man kanske kunna urskilja följande mer eller 1ni nd 

r e tydligt avgr~insadc kategorier: Slabsofficerare, lckni sk :1 

officerare, civilmilitära tekniker , civila tekniker och 

forskare med m ålbunden forskning samt nalurvetcnskap

liga grundforskare. Uppdelningen är givetvis ofullsUi n

dig och schematisk och till !rösl för ev. förargade onämn

da mö nämnas, all de ingalunda äro giöm<la. 

Dc här skriftligl skisserade förhållandena skulle kun

na illustreras med följande figur, om man ~ir medveten 

om all framshillningen är mycket schematisk. Ycrldig

hclens va ri ationsrik edom har beskurils för alt ge en övcr
skfttllig bild. 

Man fråga r sig nu om den här uppdelningen verk! i

gen är den Himpligastc. :Med bortseende från de m ål

lnmdna och fria forskarna, vilka det nog inte är så mycket 

all göra il!, kunde som elt tankeexperiment skissen göras 
på följande säll: 
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~ GRUNDFORS~ARE 

Del har nog funnits talesm~in både bland s lrateger 

och ingenjörer som förordat en sådan lösning. Den skulle 

emellertid samwlikt medföra - om inte en myckcl stor 

utökning av sjögående civilmilitärer särskilt i vapentjänst 

kom mer till stånd - all förmedlingen av erfarenheter 

från praktisk tjänst till konstruktiva riktlinjer skulle bli 

olillfrcdss lällandc. överlappningen är för lite n. 

En annan länkhar lösning ~ir följande: 

Här h a r elen tekniske officerens område förskjutils 

ytterligare ål det Lekniska hållet. Här kan Län kas »offi 

cersingcnjör» eller »ingenjörofficcr» eller b åda . Med of

fic crsingcnjör menar jag d tt en utbildningsv~ig, som bör

j ar med det tek niska och piUagras med militärtjänst d v s 

mo tsvarande en »militarisering» av den nuvarande civil

mil itären. Ingenjörofficer innchiir således en teknisk offi

cer av nuYarandc typ med fördjupad teknisk utbildnin g 

spcciclll beträffande konstruktion. 
Fördden m ed denna lösn ing skull e möjligen Yara alt 

lnan crh{Jilcr en mera lwmogcn kår och kansl;:c undviker 
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en del motsättningar, som i nuläget stundom verka irr i
lCl'andc. 

Emellertid synes ingen av dc senare lösningarna in
nebära en väsentlig förhällring i förhållande till det nu
varande läget. Det är of ta en chimär att tro alt en änd
ring av denna typ avskaffar rådande svårigheter. Man 
kan nog aldrig komma ifrån atl det måste finnas perso
nal av olika kategorier. Det gäller här likaväl som inom 
forskningen alt man måste åstadkomma »lcam work .. 
Om elen viljan finns spelar det förvisso liten roll var grän
sen mellan dc olika kategorierna drages. Men fl ct gäller 
att lära sig förslå varandras förutsättningar och möjli g
heter och kanske framför allt att skapa förtroende och 
visa uppskattning. Förmågan till samarbete var enligt 
»New wcapons for air warfarc» - en teknisk krönik a 
som utkom i USA Hl47 - ett av USA :s hemliga vape n 
av utomordentlig betydelse. 

A v rlcn förcg;'l -:ndc diskussionen ha några v~ig<tnch' 

skäl till all avskaffa den tekniske officeren icke kunnat 
framläggas (Vilket måhända skulle kunna anses orsaka l 
av teknisk belastning hos författaren) . Slulsatscn hli t· 
då att officerare med högre teknisk utbildning alltjämt 
böra framskaffas. Därmed är jag framme vid några aJ,_ 
tuella bekymmer. Del har nämligen visat sig att rekry
teringen i I<SHS till högre teknisk utbildning sedan ~11 -

skilliga år varit otillfredsställande. Efter allmänna kur
sen välja de elever, som kunna, betydligt hellre s tabskurs 
än teknisk kurs. Man frågar sig då or saken. I delta fa ll 
då det gäller val av linje för b efintlig personal kan ma n 
inte vältra skulden på högkonjunkturen inom arbetsmark
naden. Denna medför minst lika beklagliga vakanser in 
om våra civilmilitära kårer, men är icke aktuell i detta 
fall. Avsikten är att i kommande artiklar av andra fö r
fattare försöka belysa några faktorer som inverka. Med 
föregripande av dessa skulle jag avslutningsvis vilja an
tyda några orsaker, nämligen: 
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a) Bristande uppskattning av tck nisk:1 ämnen på 
l{SHS medförande bl a svårigheter för tekniska begåv
ningar att göra sig gällande. 

b) En allmän uppfattning alt stabstjänst ger större 

111öjlighclcr till befordran än teknisk tj änst. Uppfatt
ningen torde ha fått viss näring genom alt höga tekniska 
befattningar några gånger kommit alt bestr idas av s tabs
utbildade personer. 

Med den starld ökade betydelse som tekniken fåll för 
vapnet och med den snabba utveckling som pågår är ten
densen till minskat intresse för officerarnas högre tek
niska utbildning synnerligen beklaglig. Det föreligger ett 
stort behov att utbreda och fördjupa försl[lclsen för lek
niska sammanhang. I det just här berörda fallet torde 
utan större svårigheter å tskilligt kunna göras som skulle 
förbättra situationen . Om. sådana å tgärder icke skulle 
komma till stånd lyder det på större oförståelse för tek
nikens betydelse än man borde ha rätt alt förvänta sig 
inom ett så tekniskt vapen som flottan. Sat sapicnti. 
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Helikoptern i det moderna kriget. 

1lu Kommendör A. Forshe ll. 

I novembernumret 1951 av Un il ed States ;\faval Inst i
Lulc Procccd in g s har en f,örfa t t are främst med u t gångs
punkt från Korea-kriget belys t den betydelse helikoptern 
erhållit i ett flertal situationer under modern krigföring. 
Dc synpunkter, som anföras, äro relativt generella, vm·fii 1· 
cll kort referat av artikeln ifråga kan läggas tin-grund 
för ell bcdöuwndc av delta nya instruments användand l· 
~ivcn under svenska förhållanden. 

Förfallaren uppehåller sig inledningsvis vid helikop
terns mö j ligheler till insats vid räddning av flygare, som 
nödlandal eller med fallskärm räddal sig frå n störtand e• 
flygplan . Med talrika exempel belyses huru snabbt och 
effektivt hjälp i dylika situationer kunnat åvägabring3s. 
Särskilt framhålles, atl under ogynnsamma väderleksför
hållanden fa rtyg ofta ha svårt att manövrera intill eller 
med hjälp av bålar bärga flygare , som gått ner i sjön, 
nndcr det all helikoptern, oberoende som den är av sj ö
gången, ulan större svårighet kan hålla sig ovanför d c11 
eller dc nödställda, vilka med hjälp av motordriven lejda
re kunna laga sig upp i planet. Del bar förekommit fa ll 
där en ensam helikopterpilot länmal spakarna oeh tagit si g 
ner till vallncl för all hjälpa den nödsUilldc. Rent eko
nomiskt ställer det sig i.ivcn hilJigare alt med hjälp a Y 
helikopter, i slä11ct för l ex med jagare, undsälla den r e
lativt fåtaliga besältningen från ell flygplan, vartill kom
mer alt chanserna till upptäckt av dc förolyckade äro 
större från cll dylikt flygande färdmedeL Det framhåll c..; 
a Il bel i ko p lerräddning nedbringa t liden för undsi.i ttn in g 
med fyra femtedelar i relation till farlygsräddning. 
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Som S)Janingspla n har helikoptern i v is sa a v see n den 
visat sig överlägsen andra flygplanstyper, dels emedan dc 
tack vare sin låga hastighet kunna göra exaklare obser
vation er och dels emedan dc äro mer oberoende av väder
leken än vanliga flygplan. 

Förfaltaren nämner ctl flertal exempel på special
uppdrag, där helikoptern antingen kan ersätta andra va
p enbä rare eller vara i stånd till nya former av strids
verksamhet. Sålunda kan den vid indirekt skjutning frtu1 
fartyg till sjöss mol mål i land såväl giva direkta ned
slagsobservationer som tjänstgöra s~1som kommunikations
mcdel mellan nedslagsgrupp och fartyg. Den kan vidare:, 
om d en ulruslas med radar eller kortvågspejl saml even
tu ellt anliubålsvapcn, effektivt tjänstgöra vid ubåtsjakt 
mot snorklande ubåtar eller ubåtar i marschhigc. Den 
har även större möjligheter än ett konventionellt flygplan 
att i därför lämpade vattenområden spana efter ubåtar 
i ul äge. 

"Cndcr Korea-kriget har helikoptern visat sig effektivt 
kunna lokalisera ficnlliga minfält. Sålunda angives atl 
en h elikopter lokaliserat ej mindre än ()l nordkoreanska 
minor i vVonsans hamn, och den kunde även plotta en 
lämplig ränna för minsveparna genom det infekterade 
omdHlel, va rigenom Yärclefull lid yanns. Helikoptrar ha 
vidare under Korca-kampanjen vid talrika tillfällen loka
liserat drivande minor och genom dykmanövrar dirigera t 
flygplan eller fa rtyg till platsen s[t att minorna kunnal 
oskadliggöras genom artillerield eller p f1 annat s~ilt. 

Helikopterns största verksamhetsområde har måhän
da varil lransporlopcrationcr. Dessa ha Yarit av många
hand a slag. Truppstyrkor ha »landsatls» hal;:_om och i an
slu tning till fiendens frontlinj e, chefer, sambands- och 
stabsofficerare ha snabbt och effektivt f·örflyllats till ak
tuella platser, inringade truppenheter ha cvakucrals, så
tade ha förts till nppsamlingsläger o s v. Uneler Inchon
Seoul-opcra lioncn , då aHa broar över Hanfloden S]H"~ingts, 
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erhöll helikopterevakuering av sårade »highest pri01·ity,> . 
Enbart under detta l.;::rigsskedc i Korea utfördes samma n
lagt 156 evakueringsoperationer med helikoptrar. 

Dessa ha även utnyttjats för ull~iggning av tclefoll
kabla r. Under ulläggningcn kunde planet även upprä lt
hålla telefonkontakt med utgångsslationen. 

Hchkoptcrns stora manöverförmåga har gjort alt 
delta nya stridsmedel i stor utsträckning ersalt dc kou
venlionclla spaningsplanen ombord på USA:s örlogsfartyg. 

Ilclil.;:optrar ha givetvis sina nackdelar. Der as lågn 
fart gör dem till ett lättfångat bylc för jaktflyg och luft
värn, och deras ringa aktionsradie begränsar deras vcl'l.;.
samhctsområde. En helikopterinsats över fientligt om
råde forch·ar sålunda som regel jaktskydeL I Korea h a 
vanligtvis två jaktplan avdelats som skydd för varje h e
likopter på uppdrag. »Väderkvarnen>> kämpar dessutolll 
med navigeringssvårighcter. Då den kan förflytta sig i all a 
riktningar kan f n ingen säker instrumentflygning utföras. 

Amerikanska uppfaUningen om helikopterns betyde l
se i modern krigföring kan sammanfattas i ett yttrande, 
fällt av en USA-general i Korea: »Any militm·y force 
without hclicopters today is back in the · davs of the Ci-
vil war.» -

I vilken utsträckning kunna då helikoptrar tänkas 
leonuna lill användning under svenska förhållanden? 

Ur marin synpunkt tilldrager sig i sammanhangel 
främst vftra skärgårdar intresse. I stort sett visar där 
kommunikationsproblemet - här avses ej teleförbindelser 
-- samma bild nu som för mansåldrar sedan, d v s m an 
~ir hänvisad till båtförbindelscr. Visserligen ha sjöburn a 
trafikmedel fått ökad fart, men denna fartökning är av 
relativt ringa storleksordning med hänsyrl till tidsfaktorns 
ständigt ökade betydelse i vår tid. Tid är pengar - även 
i militärljänsten. Vi ha sett hur postverket och kvrkan 
lagit helikoptern i sin tjänst t ex inom Stockholms. skär-
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gård, men marinen nödgas fortfarande anv~inda ofta mYc
ket gamla och långsamtgåend e fartyg och båtar för ~in 
skärgårdskommunikation. 

.Dc ~örs l a försök, som på senaste tid gjorts inom lYIDO 
a tt l olJka sammanhang använda helikopter i marinens 
tjänst, ha slagit väl ut, såväl under frcdsmässiga förhål
landen som. under n1.era avancerade övningar. Det gäller 
nu att gå vidare. 

I and ra sammanhang har behovet framträtt att snabbt 
kunn.a n~. kustfarvattnens yllcrområden. Det har gällt 
att faststalla karaktären av inrapporterade främmande 
~m·tyg. Så var fallet då i början av april 1951 ett dylikt 
fa rtyg ankrade i viken vid Faludden på Gotland. Kusl
bev.akniJ~gens möjligheter att snabbt fastställa fartygets 
natwnal1tct voro tydligen ej tillfyllest, enär, enligt pressen, 
det rapporterades som ryskt, men senare fastställdes vara 
britti skt. Episoden manar till eftertanke. Medelst heli
kopter h~de en snabb recognoscering kunnat göras på när
maste ball och det aktuella läget fastslås. 

Flera exempel på behov av snabba och säkra förbin
d elser med främst yttersta skärgårdsområdena kunna 
utan svårighet framtagas. Här skall ur fredsmåssig och 
beredskapssynpunkt endast nämnas några få, 

Inspektioner av militära anläggningar, särskilt under 
tiden då isen varken bär eller brister eller då bålförbin
delser helt eller delvis omöjliggöres av is. Helikoptern 
kan gå ned även på små klabbar och på vattnet (isen). 

Fördels- och underhållspersonals förflyttning från 
baserna till avlägsna arbetsplatser inom de stora marin
distrikten och !\:A-försvaren. Helikopterns fart kan upp
skall as till minst den tiodubbla mot en transportbåts av 
gängse typ. I traktamenlen och »dödlid» torde här stora 
pengar vara att spara i del H'mga loppet.. 

Yiktiga och bdtclskande reservdelstransporter kunna 
snabbt genomföras. 
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I vår mod erna tid och då ö\'S föreslås utflyllat till 

en långt framskjuten skär gårdsö och örlogsstationen för

l ~iggas Li11 Bcr ga synes förutsee ndet kräva a tt främst var

vcl utrustas med hclikoplerstalion. Möj li gh el Wl snabba 

förbindclse 1· med myndigheter i huvudstaden m~1stc säkras . 

Det ä r uppenbarl att under krigsförhållanden li ds

faktorn gör sig än mer gällande iin under fred och al l 

behovet. då av del snabba och mångsidiga transporlmed

let helikoptern blir oundgängligt. Denna flygmaski ns

typs insats i krigstjä ns ten har tidigare cxcmplificntls. 

Här skall cndasl hchovcl understrykas av dess medverkan 

vid minlokalisering, spaning, eldledning och i sambands

uppgifter i övrigt. 
Skall då ma ri nen sträva efter skapande l av egt•l 

>>flygljänst» av här åsyftad arl eller skall denna spcci al

lj~i. nsl å vila flygvapn e t"! Måhända i:ir denna frågeställni ng 

för tidigt gjord. Det vore kanske ]dold att till en börj an 

repliera på den civila företagsamheten och genom förh yr

Ding på basis av uppgjorda kontrakt disponera hclikop;

ral". Under systematiskt upplagt utnyttjande av dessa 

kunna erfarenheter vinnas b eträffand e kostnader, or gani

sat io n m m och cliirigcnom underlag sl-::affas för dc ställda 

frågo rnas besvarande. 

I sinom tid - ocb hels l fort nog - bör ett lärsta m a l 

eftersträvas: mins l en helikopter till fö r fogan d e för varje' 

::\ID resp. !{A-försvar. 

Synpunkter på segelfartygsutbildningen. 

Av Löjtnant C. (i. Bar;er. 

~i1r d en sista skeppsgossekullen karlskrevs 1938 ned

lad es scgclfar tygsulbilclningen i Flottan. 19 t3 beslöts att 

segelfartygsutbildningen i begränsad omfattning skulle 

återupplngas . Del blev till en början l m ånnd på gmnl::t 

Jan:mn~s. Det säger sig självl att en måna ds tjänst på 

en fullnggm·c föt· pojkar som i allmänhet aldrig varil till 

sjöss f~)rut, jute kunde giva någon större utdelning i form 

av uth1ldade sjömän. För dc flesta av dessa f d jungmän 

som jag mött på senasic tiden framslår dock denna JatTa

m asmånad som deras mest bestående minne från dc första 

åren i Flo!tan. l\lan märker all dc än i de nna dag äro 

stolt a över att dc en gång va ril inmöslradc på en full

riggare. 

Jr~rramas måste emellert id ersällas, ocl1 av en del 

olik:.1 förslag valdes två stycken skoner ler som döptes till 

Glada n och Falken. \'id omorganisation av ntbildninaen 

utökades segelfartygsutbildningen till 3 m tmader. Då 
jäktet och kampen om minuterna emellertid had e kom

mit på model även i Flottan, förklarades från en del håll 

a tt d e l »ej fanns utrymme» för scgelfadygsutbildning i 

kursplanerna. Tm d etta återkommer jag senare. De ka

tegori er som fortfarande »hade tid» och fingo for tsälla 

a tt segla voro ar till eri-, eldlednings- och signalmatroser. 

Dessutom segla sjövärnskårens aspiranter under 1,1 da

gar va rj e sommar, och Sjök rigsskolans aspiranler h a scg

l~ t under c:n 10 dagar åren 1950 och 1951. ~u pågår 

fornyad omläggning av utbildningen i F lottan och segel

fa rtygsutbildningen ä r i fara igen. Starka krafter ä1~0 i 

l'Örelse för all h ell avskaffa segclfartygsutbildningen, mc

da n andra försöka pressa in två månader. 
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Alt påstå all lid icke finnes för en viss utbildning in 

give tvis felaktigt , frågan är om utbildningen ~ix n1.er eller 
mindre värdefull och jag är långt ifrån övertygad om alt 
vederbörande h ar satl sig rikligt in i den sal.;:en. Det ~tr 

så lätt att stryka sjömansskapsutbildningen och ändå p[t 
papper e t f å fram en tillsyn es välutbildad matros, m en 
hur är det i verkligheten? Jag vill här ge några syn

punkter på problemet samlade under 5 expeditioner pil 

segelfar tyg under ~tr en 1944--1951. 
AU i tabellfonn sätta upp vad eleverna lära sig un

der tj änstgöring på segelfartyg är inte så läll, men j ag 
vill här ge några exempel på de övningar som bedrivas 

på v å ra dagars segelfartyg. 
segelexercis skapar, förutom färdighet att deltaga i 

fartygels manöver, ini tiativkraft och framåtanda, vana vid 
olika fördelningar, förrnåga att lyda order även i kompli

cerade si tuationer och a tt h andskas med tågvirke. 

Livbåtsexercisen är trots teknikens utveckling en av 

våra vildigaste övningar. Denna övning går också bra 
att ulföra på stridsfar tyg, men det k an endast bli ensla
ka tillfällen då reslen av besättningen härvid blir overl,
sam. På ett segelfartyg kan denna övning med fördel b e

drivas under hela dagar, då res ten av besättningen sam

Lid igt är sysselsatt med fartygets manöver. Endast genom 
segelfartygsutbildning kan man verkligen garantera alt 
varje matros n~ir han befordras till furir, genomgt1lt u l

bildning i livbå tsmanöver praktiskt. 

Sjömanningsunderuisning kan på ett segelfartyg gö

ras m era effektiv och levande än annorstädes. 

.Vavigaiionsnlbildningen som nu inlagts i kur8plancr

na redan pft rekr ytstadie t, går bättr e att bedriva på et L 

segelfartyg ta ck vare att delta ligger längre till sjöss och 
alt förhållandena ombord åro lämpligare. Jag kan in lc 
f,öreställa mig n ågon effektiv undervisning i praktisk n a

vigation på s tridsfartygen för t ex 2. kl. sjömän. 
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På ett segelfartyg låra sig de unga eleverna att kom-
111a in i rutinen p å ett örlogsfartyg. De få lära sig skepps

order och ordningsföreskrifter, som gålla för live t om
bor d. På ett sådant fartyg där alla eleverna äro lika 
ovana, kan anpassningen ske betydlig t lättare och smidi

gare och dårför också verkligen nötas in, så att de t si tter 

för all framtid. 
P å ett segelfartyg utbildas inte bara eleverna, där ut

bildas alla från F C och neråt. För att börja med däcks

underbefäle t så har det visat sig att segelfartygen nu som 
förr skapar e tt förstklassigt underbefäl. Åtskilliga sjö
officerare från amiraler till fänrikar som b esökt farty

gen har frapperats av furirnas befälsföring, käckhet och 
framå tanda. Få saker har varit till sådan glädje för FC, 

som just att se furirnas utveckling. Anledningen till detta 
tror jag är, a tt en furir ombor d på ett segelfartyg ganska 

snart lär sig h ela tjånsten, om det är gott gry i honom. 
Han år efter ett par månader så skyhögt överlägsen sina 
underlydanden, att alla komplex släpper och hans b efäls

anlag kan fritt utvecklas. D e t finns också p å dessa far
tyg betydligt större möjligheter ge furirern a ordentliga 

befäl. Att dc egenskaper de förvärvat sedan sitter i vid 
andra tjänstgöringar, har jag få tt flerfaldiga bevis för. 

Att furirerna, trots att de ha få tt slit a bra In-ycket hårda
re p å segelfartygen än på andra platser , ändå söker sig 
tillbaka, vittnar y tterligare om att de inte farit illa av 

utbildningen. Att skapa käcka furir er m ed framåtanda 
och god befäl s- och instruktörsförmåga är ett stort prob

lem, där segelfartygsutbildningen kan vara till god hjälp . 
Varje år kommenderas också 4 styck en fänrikar som 

elever. Vad ovan sagts om furirerna , gäller i lika hög grad 
för fänrikar. För fänrikarna tillkommer också navige

ring med hj ä lpmedel vilka dc tidigare endast s tuderat teo
retiskt. Konsten att navigera fartyg utan moderna hjälp

m edel börjar försvinna med senaste lidens ulbildningsme
toder, och denna konst kanuner dock att bliva lika värde-

Tidshi/t i Sjö'väsendet. 11 
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full för all framtid . \'ad det betyder för en ung offiect· 
. all under några månader ha fört befäl på ett segelfartyg, 
innan han börjar sin bana på stridsfartygen, slår säkert 
klarl för var och en som erinrar sig den känsla av säker
het och betydelse han erfor efler sin första lyckade ge
. nomvindsvändning. J ag är övertygad om att manövct· 
med segelfartyg är en värdefull och grundläggande ut-
bildning för att lära sig manöver med maskindrivna f ar
tyg. D e flesta av vår fJoltas skickligaste manövrister lw 
också tjänstgjort under längre tid på skeppsgosse-fartygen 

l. vnorc dagar och äro säkert villiga alt skriva under ll,-, 
.., ö ... ' 

vad ovan anf,örts. 
Tack vare att segelfartygen ligga längre till sjöss ä n 

andra fartyg, gives den bästa träning i vaktgöring. Det 
förefall er naturligt för en jungman alt ligga länge ti ll 
sjöss med e lt segelfartyg, och därför störs ej h eller tr iY
seln ombord ens under längre kryssningar. Under exp e
ditioner p å Nordsjön lära sig eleverna att vänja sig v id 
livet ombord och att känna havet. Tjänstgöring på segcl
fartvo· har i alla tider ansetts skapa sjömän. Della måste ge 

Jb l . 
det unga segelutbildade slammanskapet en viss styr u1 1 

förhållande till de äldre värnplik tiga. Vi ger vårt stam 
manskap en viss allmänutbildningen med den motivc
ringen att de ska1l kunna hävda sig gentemot dc vär n
pliktiga. Gör dem till riktiga sjömän i ställe t, så ingju

ter de säkert bättre respekt. 
Svenska flottan har under längre tid varit en freds

flotta, vars personal ej blivit prövad i strid. Ingen vcl 
vad personalen i verkligheten tål, trots att allt göres för 
att härda den med realistiska övningar. På detta omnu!c 
har segelfartygsutbildningen ytterligare en viktig mission 
att fylla. Att under hårt väder till sjöss få bli riktigt rädd . 
att tro att ens sista stund är kommen, men ändå tvin gas 
att kämpa sig igenom och till slut segra, och k lara f ar
tyget, det är sådana händelser som skapar den hårdhel 
och motståndskraft som fordras vid strid till sjöss, och 
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sådant får man uppleva i riklig mängd på segelfartyg. Yi 
sträva efter att få en kvalitativt högt stående personal av 
dugligt sjöfolk, varför då kasta bort ett så ypperligt me
del att nå detta mål. 

Segelfartygsutbildningen är ej ett föråldrat utbild
ningssystem, tvärtom det följer väl med tidens krav. D e t 
skapar pft kort tid nödväneliga egenskaper hos persona
len , sam annars m ås te fås fram, genom all laga värdefull 
tid från stridsutbildningen på andra fartyg. 

Det är ej riktigt att jämföra vår flotta ni.ed ocean
flollor såsom den amerikanska och brittiska. Se i stället 
på tyska flottan, som_ till och med under kriget fort satte 
sin segclfartygsutbildning. Svenska, norska, danska m. fl. 
handelsmariner ha segelfartygsutbildningen kvar. D.ansk
arna till och med fodra segelfartygstjänst för utbildning 
till b efäl. Tyskarna ha inköpt två fyrmastbarkar för att 
börja på nytt. Schweizarna vill köpa Viking för att starta 
segelfartygsutbildning. Delta göres inte för alt bibehålla 
gam la traditioner, därtill är det alltför dyrt, utan f,ör att 
utbildningen är effektiv och värdefull. 

Gladan och Falken segla sedan några år i motiga vin
dar, de äldre sjöofficerarna tycks ha glömt, vad dessa far
tygs företrädare en gång gav dem, och de flesta yngre 
veta inte vad segelfartygsutbildning är. 

Svenska flottan k laTar sig utan segclfartygsutbild
ning, men så länge denna kan höja personalens kvalitet 
och därmed öka flottans styrka, bör utbildningen bi
behå llas. 
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Kriget i Stilla Havet. · 

»Entscheidung im Pazifi/, >> 

av viceadmiral F. Ru ge. 

D en tyske viceamiralen Friedrich Ruge var en av Hi l

ler-Tysklands mest framstående sjöofficerare och gjorde 

sig förnimbar i fl era olika sammanhang, senast som m a

rin rådgivare å t H.ommel, vilket icke torde h a tett sig so111 

en nämnvärt tacksam uppgift för en ambitiös sjöoffice r. 

Efter kriget försattes Huge »ausser Diensb> och h ar där

efter bl a ägnat sig å t vittra mödor, vilkas senas te re

sulta t är en i slutet p å å r 1951 utkommen bok »En tschei

dung im Pazifik». 
I sitt förord f,ramhåller amiral Ruge, al t den tysk ,l 

allmänheten dittills knappast haft något begrepp om dc 

väldiga operationer, som under åren 1941- 1945 utfördes 

i Stilla Havet; hans mål är att fylla denna luck a i sina 

landsmäns velande. Det kan utan vidrure konstateras, 

a tt han lyckats väl och inom en relativt begränsad r m 1 

(360 sidor) givit en klar och fullständig översikt över 

krigshändelserna i östern. 

Med äkta tysk grundlighet börjar H.uge sin framstäl l

ning med rysk-japanska krige t 1904- 1905 och, följande 

den goda regeln att läsaren så snart som. n1öjligt skall 

få en »sockerbit», inleder han första kapitlet med »Alarm! 

Torpedobootc !» Au s dem Dunk.cln der Nach t o s v, m ed 

andra ord en skildring av det japanska överfallet p å den 

ryska flottan i Port Arthur den 9. f ebruar i 1904. D ä r

efter följer en politisk översikt, som utmynnar i kri gs

utbrottet mellan Japan och västmakterna. Krigshändel

serna skildras sedan i kronologisk ordning: det j apansJ, n 

anfa ll sskede t, omsvängningen i samhand med slagen i 

H7 

Korallh avet och vid Nlidway, kampen om Guadalcanal 

samt den amerikanska offensiven över Gilber t- och Mar

shallöarna , Marian ern a, Nya Guinea, Leyte, Iwoshima och 

Okin awa fram till det japanska k ejsardömets samman

brott. 

Texten kompletteras med e tt an tal enkla kartskisser 

samt några tabeller hl a över de större japanska fm·ty

gens slulliga öden. 

Rugc har i stort sett baserat sitt arbete på i Sverige 

väl kända amerikanska och brittiska källor; boken inne

håller därför, å tminstone för fackmannen , intet väsent

ligt nytt. Vissa partier äro emellertid av intresse, främst 

redogörelserna f,ör de t tysk-japanska samarbetet, den 

amerikanska underhållstjänsten samt den stora tyfonen 

i december 1944. 

Som följd av alt den japanska offensivkraften snabbt 

förlamades kom aldrig någon egentlig operativ samver

kan till stånd mellan de tyska och japanska flottorna; 

samarbetet inskränkte sig till utbyte av krigserfarenhe

ter och viss materiel. Tyskarna överlämnade i huvudsak 

specialmaskiner och instrument samt dessutom en ubåt, 

medan japanerna levererade vissa råvaror främst gummi 

och tenn. Under åren 1941- 1943 tillryggalade å tskilliga 

tyska blockadbry tare den långa vägen mellan de båda 

länderna; Singapore och Batavia tjänstgjorde som Hast

ningshanmar. Särskilt värdefull materiel hämtades i tre 

fall av japanska ubåtar, vilka angjorde västfranska ham

nar, där deras skydd förorsakad e de tyska myndigheter

na å tskilligt huvudbry, enär båtarna voro så långa, aU dc 

»tittade ut» ur befintliga ubåtshunkers. Under senare 

hälften av år 1943 blev övervakningen av norra Atlanten 

så effektiv, a lt endas t ubå tar kunde tjänstgöra som bloc

kadbrytare och även dessa ledo svåra förluster. Bl a näm-
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ner Ruge, att elt antal stora italienska ubåtar, vilka om
byggts för transporttjänst, samtliga gingo förlorade. 

Det tyska sjöfartskt·igct underlättades av att japaner
na mcdgåvo hjälpkryssare att anlöpa några avlägsna atol
ler för maskinöversyn och förrådskomplettering. I för
bigående kan n~i.nmas, att tyskarna ålnjöto denna förmån 
~i.vcn före Japans inträde i Ju·igcl. 

När Japans läge i slutet på år 1942 började tyda pa 
en ned- i stället för uppgående sol, gjordes framställ
ningar om intensifiering av den lyska ubåtsverksamheten 
i Indiska Oceanen. Detta ingick icke i den lyska plan
läggningen, bl a emedan operationsområdet låg så av
Higsct, alt ubåtarna skulle bli illa utnyttjade, även om 
dc under viigen kompletterade drivmedel från tankfar 
tyg eller förrådsubåtar. J apancrna crbjöda då tyskarna 
all utnyttja Penaug på Malaekas västkust som operations
has och Singapore för varvsöversyn. Med hänsyn härtil l 
och då ubåtsförlusterna i Atlanten alltjän1t stcgo, ändra
re tyska marinledningen uppfattning och beordrade i bör
jan på år 1943 10 båtar att ombasera från västra Frank
rike till Penang. Av dessa f,ö,rloradcs 5 i Atlanten; dc 
ft ters tå ende komp l ctteradc bränsle vid Mauritius och be
dreva sedan sjöfartskrig i västra Indiska Oceanen till 
hösten 19-13, då de anlände till Penang. Ytterligare några 
båtar följde och intill krigets slut opererade ständigt två
tre båtar från Penaug ute i Indisk:a Oceanen. Samman
lagt sänktes 620.000 ton, medan ytterligare !10.000 skada
des . 1945 återvände nf1gra båtar, av vilka en nådde norsk 

och en fransk hamn. 

Underhålls- och reparationstjänsten erbjöd, som 
många gånger framhållits, med hänsyn till krigsskåde
platsens utsträckning åtskilliga icke så lättlösta problem . 
Såväl amerikanare som japaner hade redan i fredslid u l-
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yecklat me toder för bränslekomplettering till SJoss, vilket 
enli gt H.uge vid hårt väder var en >> läckerbi t» ur sjömans
nynpunkt. Båda sidorna voro därför heredda att låta en
staka lankfartyg eller grupper av dylika skyddade av ja
gare å tfölj a dc operaliva förbanden, som härigenom kun
de håll a sig till sjöss i flera veckor. För övrigt under
håll samt för reparationer voro emellertid amerikanarna 
vid k rigsutbrottet hänvisade till Pearl Harbor samt ham
nar på amerikanska västkusten, vilket naturligtvis inne
bar slöseri med såväl tid som drivmedel. 

Detta innebar emellertid icke, att amerikanarna för
bisett underl1ållstjänsten; tvärtom hade de långt före krigs
utbrottet insett, att de skulle komma att behöva ytterliga
re baser. Vad som cHi.remot icke kunde förutses, var plat
serna för dessa baser samt de lokala förhållanden, som 
där skulle mbla. Med anledning härav iordningställdes 
utrustningslistor för ett antal rörliga komponenter, av 
vilka baserna sedan kunde sammanställas. 

Mot rekvisition »"'X.-7 B» erhölls sålunda ett läger för 
1.000 man med tropikutrustning; mot ett annat nummer 
i samma serie svarade ett liknande läger men med arktisk 
utrustnin g. Täckordet A1 dolde en mindre förvaltnings
stab »fulltalig med marinpastor, papper och all expedi
tionsmateriel, utan vilken ett krig nu en gång för alla 
icke kan föras». 

A v operationsbaser funnos tre standard typer: 
CUB = mindre marin operationsbas; 
ACORN = marinflygstation samt 
LION = stor marin operationsbas. 
Icke mindre än omkring L100 baser av dessa tre typer 

upprättades under kriget. Med tanke på »komponen
tenias» tidigare omnämnda rörlighet är det sannolikt, att 
samm a materiel successivt utnyttjades i flera olika baser. 

Den första huvudbasen »LIOX 1» förlades till Espi
titu Santo på Nya Hebriderna; den sannolikt sista »LION 
6» till Guam-Saipan-Tinian i Marianerna. 
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Betr~iffande sistnämnda has lämnar Ruge v1ssa upp

gifter, som ge en uppfattning om den skala och den takt, 

i vilken amerikanarna arbetade. Basen omfattade k o

lossala manskapsförläggningar samt anstalter för ersätt 

ning av personal och beklädnad samt all slags tygmater id 

(ar tilleri, torped, min, spärr och förbindelse) . Vidare fu n

nas förplägnadsanstaller och proviantförråd, krigssjukhus 

och apotek, krigsdomstol, utbildningsanstalter främst f iit· 

lv-skjutning, varv och verkstäder samt marketenteri er, 

mässar, biografer m. m. som. behövdes för alt fördriva 

till äventyrs letliga stunder. All materiel rekvirerades ph 

ett ställe, varefter en omfattande transportorganisation 

samlade ihop materielen och levererade dcnsannna tlll 

det stridande förbandet. 
Under första h alvåret uppfördes 627 byggnader; ba

sen sysselsa lte samtidigt omkring 17.000 man. Vid krigs

slutet befunna sig 200.000 man på öarna. I det störs ta 

lägret kunde 10.000 mail utspisas med varm mat inom 

loppet av en timma. 
Förråelen av reservdelar och förbrukningsmalerid 

läckte en y ta av 40 kvadratkilometer. Sammanlagt fm t

nos omkring 2.750.000 artiklar av olika slag därav 535.000 

för flygvapnet, 100.000 för radio och radar, 210.000 f ("1r 

artilleri, 7.000 för navigation o s v. Dygnsförbrukningen 

av flygbensin uppgick till 4.000 lon, vilk et krävde Olh

fattancle tankanläggningar, tunga oljor levererades direkt 

från tankfartyg. 
Seclan själva operationshasen hjälpligt kommit igång. 

grcpo sig amerileanarna an med varvet, vars utbyggnad 

skedde i samma svinellande tem.po. Nitton dygn efter 

det arbetet igångsatts, kunde varvet ta emot dc första b <

ställningarna och kort efteråt var det i stånd alt snabhl 

bygga ett helt nytt stävparti till en skadad jagare. Fly t

dockor överfönles från amerikanska kusten. Den största 

hade en lyftkraft på 80.000 ton och ombord på densamnJa 

bodde ständigt 500 man, vilkas förläggningar vid in- och 
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utdockning lågo djupt under vattenytan. I juli 19-15, då 

verksamheten kulminerade, reparerades på delta varv 200 

fartyg, av vilka 82 dockades. 

I anslutning till varvet anlades en hamn, där man 

från början räknade med säkra platser för 8 fartyg. Ett 

år senare lågo 230 fartyg till ankars och vid kajer. An

läggningen skyeldades då av e tt korallrev, som påbyggts 

och utgjorde en förträfflig vågbrytare. 

Vid sidan av »lejonen» funnas rörliga trängförband, 

vilka så småningom sammansloges till elen beryktade >>Ser

vice Squadron 10» som i sina glansdagar omfattade 300 

fartyg av olika slag : lank-, proviant-, ammunitions- ocb 

reservclelsfartyg, fartyg för gudstjänst, postfördelning, 

hamnvcrksamhct, utdelning av hemliga böcker och hand

lingar, nätläggning, bogsering, reparation, sjukvård m. m . 

Det råder ingen tvekan om att den amerikanska under

hållstjänsten, som synes ha :U"bctat med praktiskt taget 

obegränsade medel, var mönstergillt organiserad och ut

gjorde en förutsä ttning för de stora framgångarna och 

elen slutliga segern. 

Till slut några ord om den stora tyfonen i deccmbet· 

1944, vars tragiska förlopp visar, att amerikanarna icke 

blott hade att kämpa mot japanerna och Stilla Oceanens 

oerhörda avstånd. Sedan brohuvudet på Filippinerna 

tryggats, drog sig amiral Halseys 3. flotta ut till sjöss, 

där den den 17/ 12 sammanträffade med 24 tankfartyg 

och 7 eskorthangarfarlyg, från vilka den omedelbart hör

jade komplettera drivmedel och övertaga nya flygplan för 

att ersätta lidna förluster. Vädret var ogynnsamt och för

sämrades hastigt, så att drivmedelskompletteringen måste 

avbrytas, fastän några jagare hade mycket knappt om 

olja. Det blev så småningom klart, att det rörde sig om 

en tyfon och flottan girade till lämplig kurs för att styra 
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undan densamma. Detta lyckades dock icke hell, tyfo
nen ändrade nämligen helt oväntat riktning och gick över 
[dminstone en av operationsgrupperna. D-enna uppmätle 
vindslvrkor p å 50- 55 sekundmeter, medan barometern 
föll u;1der skalorna, vilka slutade vid 700 mm. J agarna 
fingo det självfallet svårast. Cheferna försökte i allmän
h e t all med maskin och roder hålla fartygen mol vind, 
tyfonen var emellertid så hård, att åtskilliga fartyg dre
YOS tvärs för sjön. Rullningen uppgick härvid till 70 
grader å t vardera sidan med påföljd alt tre farlyg togo 
in vatten genom skorstenar och nedgångskappar och gin go 
till bollen, varvid 790 man omkomma. En fjiirde jagare 
räddades genom att en skorsten jämte molorbå len vräk
t es överbord, varvid fartyget rätade upp sig. 

Även d e större fartygen ledo svårt av stormen. 10 
flygplan slctos bort från katapulterna på slagskepp och 
knssare. På lvå lätta hangarfartyg (cirka 15.000 ton ) 
sl;lo sig några flygplan i hangarerna, som hastigt fyllde s 
av en kringvh·vlande bråle bestående av trasiga flygplan , 
molorer, vapen och ammunition jämle vatten, olja och 
]Jensin. skorstenskappar och ventilationstrummor slogos 
sönder, vilket hade till följd att rökgase1· trängde in i ban
aarerna och salle eld på bensinen. skumsläckningen slogs 
::-. 
på, varvid hangarerna till råga på allt fylldes med ett 
moln av skum, branch~ök och ånga. Saintliga fartyg räd
dades men det svårast skadade befann sig i sjunkande 
tillstånd, när tyfonen slutligen avtog. Sammanlagt för

lorades på hangarfartygen 127 flygplan. 

Som tidigare nämnts utgör amiral Huges bok en myc
ket god översikt av kriget i Stilla Havet. Amiralen skri
Yer dessutom lätt och trevligt ; vad som omtalals i det 
föregående ulgör därför »smakbitar» avsedela all väcka 
aptiten på e lt arbe te, som. är värt a lt läsas. 

M. S. 

.Meddelanden fr ån utländska mariner. 

Meddelanden från Marinstabens pressdetalj. 

(Februari 1952.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Ato mvapen för flottan. 
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Vid de atomprov som skall anordnas vid Eniwetok-atollen i Stilla 

havet kommer man bl a att prova en atombomb som, anpassats spe

ciellt för flottans räkning. Dessutom planeras prov med flottans 

nyaste vapen, vilka dock ännu befinner sig på experimentstadiet, en 

atomdriven torped och en radiostyrd projektil med atomladdning. 

(The Baltimore Sun feb /52 .) 

Vätebomben = 1.000 A-bomber. 

Vätebombens förstörelseverkan kan väntas bli tusentals gång·er 

större än den vanliga atombombens. Någon vätebomb har visserligen 

ännu ej tillverkats, men en anläggning föt· framställning av sådana 

bomber håller på att uppföras nära Aiken i Syd-Carolina. 

Om övriga framsteg på atomvapnens område framhålles att u t

vecklingen av obemannade flygplan med atomsprängladdningar i nos

partiet h ar nu hunnit långt förbi experimentstadiet. Specialkonstrue

rade atombomber för användning mot både stora och sn1.å mål har 

nyiigen provats. Radioaktiva moln kan snart väntas bli ett nytt va

Pen i luftkriget. Konstruktionsarbeten pågår av fartyg, som kan för

läggas utanför fientliga kuster och bombardera dessa med fjärrstyrda 

atomprojektiler med större hastighet än ljudets . 

(The United States News and ·world Report feb / 52.) 

»U båtsdöda ren ». 

I den amerikanska flottan har man utbildat en särskild ubåts

styrka - »ubåtsdödare» - för att bekämpa fientliga ubåtar. Man 
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förutspår att detta sätt att bekämpa ubåtar kommer att innebära epok

görande utvecklin g på ubåtsjaktområdet 

l ett framtida krig skull e USA kunna använda dessa »ubåtsdö

dare» i alla farledsförträngningar, som ryska ubåtar måste passera 

på väg till och från s in a baser. 

(Look feb /5 2.1 

Manöver i plastuniform. 

I början av februari ägde den största vintermanöver som någml

sin hållits i Förenta staterna rum i staten New Yorks norra del. 

33 .000 man ur armen och flyget deltog. Bland den nya utrust11ing SO \Il 

prövades märktes en uniform av plast-material samt s lädar av 

fiberglas . 

(TT 13 jan/52 .) 

Kurt Carlsen och Flying Enterprise. 

Det ät· många år sedan en fartygskatastrof väckte ett sådan l 

a llmänt uppseende som förlisningen av den amerikanska Flying E lJ· 

terprise. Under årets två första veckor var den en första sidans n)

het i all världens tidningar, och detta tack vare befälhavarens UPJ•· 

trädande. 
Det är ej så lätt att ur det virrvan av journalistiska skildringar 

få fram vad som verkligen hände, men förloppet synes i huvudsa l\ 

ha varit följande . 

Flying Enterprise, 6.700 bruttoton, byggd 1944 i Wilmington, Del 

delvis svetsat skrov och ägd av danskamerikanaren Isbrandtsen i Ne Y: 

York. Med endast 2.600 ton st:iyckegods gick hon ut före jul och mött <' 

väster om Irland de vanliga svåra vinterstormarna. Den 26 decembe1 

medan hon stävade västvart mot ovanligt hög sjö sprack helt plöh 

ligt däcket akter om treans lucka, så att en längre halvtums spricka 

uppstod. Den 27 kl 11.30 träffades fartyget av en jättelik våg, u pp· 

given att vara 25 meter hög, och kastades helt på sidan, varvid lasten 

skiftade i de halvtomma rummen så att hon fick mycket svår babord ~ 

slagsida. Samtidigt sprack flera plåtar i bordläggningen på styrbords· 

s idan. Rodermaskinen blev även obrukbar. Per radio begärdes hjälp. 

och flera fartyg komma till assistans. Då slagsidan hela tiden ökade. 

lämnade besättningen och de 16 passegerarna fartyget den 29 genom 

att hoppa överbord och togs upp av det amerikanska transportfartyg<'! 

Southland . 
Det är här som befälhavaren Kurt Carlsen kommer in. När de 

andra lämnade, vägrade han att överge sitt fartyg och blev ensam 
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kvar ombord, under det att en a merikansk jagare, som kanunit till 

platsen och stood by, underhöll världen med händelseutvecklingen. 

Kaptren Carlsen, 37 år gammal, född i Hilleröd på Själland, dansk 

examen och dansk radiotelegrafist, grejade unt!-er · tiden sin radiosta

t ion på nödsändarbatteriet och höll kontakt med jagaren. Då det 

blev k laru att Flying Enterprise ej sjönk omedelbart, utsändes en 

stor engelsk bärgningsbåt, Turmoil, vilken den 4 januari fann deu 

kantrade Flying Enterprise, som nu hade 60 till so graders slagsida. 

Storm och hög sjö r ådde och dagen efter ökades spänningen i detta 

d rama genom att Turmail styrde så nära intill aktern på den drivan

de Enterprise att s tyrmannen på den förra kunde hoppa ombord i 

den senare. Först den 7 kunde en bogserwire göras fast ombord i 

h averisten, och bogseringen mot Falmouth började . Nya stiormar gjor

de det dock omöjligt att uppnå hamn. Bogserkabeln sp1·ang den 9, 

ny förbindelse gick ej att få , och på eftermiddagen den 10 sjönk Flying 

E nt'erprise 40 mil VSV från Lizard, sedan kapten Carlsen och styr

man Dancy någon timme tidigare hoppat överbord och blivit upptagna 

av bärgningsfartyget 

Kapten Carlsens landstigning i Falmouth och ännu mer h em

komst till Amerika blev ett sannskyldigt triumftåg. Han. h ade också 

l1andlat som en sällsynt bra karl. Utan tanke på egen risk eller egen 

bekvämlighet hade han gjort vad han ansåg vara rätt och tillvara

tagit redarens intiressen, så långt det stod i hans förmåga. Rent eko

n omiskt betydde det väl inte så mycket för bärgningen om han var 

ombord eller ej. Bärgarlöne1· göras upp, ofta genom arbitration, efter 

den risk, möda och kostlnad, som bärgaren hart, och endast om de 

ombordvarande bidrar till att minska detta tages hänsyn till att be

sättningen är on1bord. Ensam i ett fartyg, som ej kunde styra, kunde 

k apten Carlsen säkerligen inte göra mycket för att underlätta bärg

n ingen, men moralisk var hans handling av ovanlig· resning. Han fick 

också under ett par veckor världens ögon på sig som endast få män

niskor fått, och under den hektiska nyhetsförmedlingen var det ej 

så litet show. Anbud från film, television, radio, bokförlag och fabri

k anter av diverse maskulin a nyttosaker, enligt uppgift för många 

hundratusen dollars, haglade över honom. Hela världen höll andan 

för att se hur han skulle reagera in.för detta, och åtminstone hans 

Yrkesbröder på a lla hav kände det som en befrielse, då han kategoriskt 

vägrad e att låna sig eller sitt namn till något. - Jag är SJoman och 

mitt jobb väntar, sa han, när h an kom iland. - Att en sjöman för

söker rädda sitt fartyg är inget att göra affär av. 

Kapten Carlsen höll måttet ombord i sitt fartyg, men han höll 

det i ännu högre grad, sedan han lämnat det. Han fick den säll

syntJa utmärkelsen Llyods' medalj »for outstanding courage and de-
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votion to duty by which he worthily upheld the high traditi~I'S ot 

th e sea.» 
Innerst inne skulle vi nog litet var önska att v i kunde h andla 

så som han gjorde . Det är det, som utmärker en bra handling. 

(Nautisk 'l' idsluift 1/53.} 

Danmark. 

Spvaernet. 

I en artikel om Danmarks tot~alförsvar framhålles, att dansk<t 

mari;1en av i dag ä1· starkare än för blott ett halvt å r seda n. Mån "a 
av riottans fartyg h a r fått flera och grövre luftvä rnskanoner. En
hetenlas utrustnin g med elektro tekniska hjälpmedel t ex radar- oc-h 

aselicinstallationer håller samtidigt på att förberedas. De nuvarande 

kustfästningarna h a r fått s tarkare luftvärn och är även utbyggda i 

annat h än seende. 
Flottans b e;·edskap är förbättrad på så sätt att kraf tiga styrkor 

m ed kort varsel kan s ä tt'as in mot en eventuell angripare. MobilisP· 
rin g av besättningar till icke rustade fartyg . kan nu även genomföras 

snabbt, men man måste räkna m ed en viss utbildningstid innan dPt 

m obilisera de manskapet besitter tillräcklig fartygskännedom och k an 

sina befattningar ombord . 
I en kritisk situation måste man snabbt kunna lägga . u t stora 

minfält. Alla flottan s övervattensfaryg, utom tre fregatter, ä r utrusta
de för minfällning. Detta gäller bl a kustjagarna, patrullbilLarna oc-h 

motortorp edbå tarna. Fö-rrådsutrustningen av minor, som redan ti.di

o·are varit rätt betydande, utökas nu kraftigt. 
b Basorganisationen är flottans s törsta svaghet och kan bli hämm an· 

de för operationerna efter endast! n ågra dygns kamp . örlogsvarvc•t 
är ännu inte tillräckligt utbyggt för att tåla den belastning som k om

m er att uppstå vid ett behov av reparationer och utrustning av ett 

större antal fartyg samtidigt. Allt för många förråd och verkstäder 
ligger sammangyttirade inom. små områden, vilket ger stor sårb_arhet. 

En viss spridning av förråd och verkstäder genomföres em ellertid nu. 

Under krigsförhå llanden kan hjälpbaser upp1·ättas i varje hamn m ed 
sk eppsvarv och förrådsbyggnad er , men sådan föranstaltningar krä_vet' 

en viss tid och kan i fredstid endast förberedas i begränsad omfattmng. 
Flottans väsentliga enheter är: Två kustjagare, tre eskortfartyg. 

sex patrullbåtar (KRIG ER-klassen), tre ubåtar, sjutton motortorped
båtar fyra minutläggare, fyra större och nitton mindre minsvepare. 

Denn~ styrka ä1· för liten i förhållande till flottans uppgifter , m en 
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inom kort komm er en utökning att äga mm med tre jagare (l:-IUNT 

klassen ) från England, ett antal patrullfartyg s k Patrol Craft Escort 
och några ubåtar . Det är även avsikten att i landet bygga flera m o

tortorpedbåtar och en ny ubå tstyp för operationer i kustfarvatt.nen. 
P å längr e sikt ä r det nödvändigt abt marinen låter bygga s törre en

heter i D:cnmark t ex kustjagare på 12- 1500 ton. 
Danska kustarti Il er i et. 

De äldre kustbefästningarna har moderniserats och byggts u t 

bl a ha1· de tilHörts nytt och kraftigare luftvärn. Kustbefästningama 
är: Middelgrundsfortet, F lakfortet, Drag~rfortet, Kongelundsfortet och 

Lynetten (alla vid Köpenhamn) , Bangshofortet (söder om Fredriks
havn), Hornbaek Batteri, Borgsted Batteri (på Ml')n) . Dessutom bygge1· 

man nu kustförsvarsanläggningar på Stevns och södra Langeland. 
Fortena vid Köpenhamn är a lla tämligen gamla men man håll er 

på att modernisera dem. De h a r till uppgift att försvara hanm'3 n 

och Udd en. Närluf tvärnet på forten ingår även i Köpenhamns totala 
luftförsvar, som även det på sista tiden avsevär t förstärkts bl a med 

amerikanska 90 mm luftvärnskanon er och moderna 40 mm. luftvärns
automatkanoner. 

Ku s tartillerianläggningar ingår i övrigt i invasionsförsvaret och 

har även till uppgift att skydda omfattande mineringar, som av flottan 
avses snabbuHäggas vid ett beredskapstillstånd . I kus tartilleriets upp

gifter· ingår även att försvara flottan s baser. Den danska marinens 
huvuduppgift kommer helt naturligt att vara fö rknippd med uppgiften 

att bilda ett lås vid de s trategiskt viktiga farvattensförträngningarna 
Öresund och stora Bält. Pet är därför av stor betydelse att de båda 
farvattnens södra inlopp blir försvarade av nya moderna kustartilleri

anläggningar av den typ som anläggningarna på Stevns och Langeland . 
(Berlingske Aftenavis 5/ 2. 1952.) 

Sovjetunionen. 

.. ;)7 
Russian " Tchapayev " 
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De ryska k ry ssa rn a. 

De ryska kryssarna TCHKALOV, TCHAPAYEV och JELEZNIA

KOV har nyligen ti ll fii<rts den ryska linjeflottan. Av bifogade slös~ 

som ritats efter ett n ytaget fotografi av TCHAPA YEV framgår den 

s lående likheten mellan de ryska kryssarna och de italienska av DUCA 

d 'AOSTA-klassen *) De senare har dock dubebltorn i motsats till de 

ryska kryssarnas trippeltorn. 

KALININ och KAGANOVITCH, som förmodligen är baserade i 

Vladivostock, lär i likhet med KIROV-klassen ha lutande skorstenar . 

Bestyckningen var ursprungligen planerad till 12 st 18 cm-kanoner men 

syn es ha modifierats till 15 cm-kanoner och med en elevation av en

dast omkring 45 grader. Luftvärnet utgöres av 10 st 10,2 cm kano

ner och 6 st 37 mm auton~atkanoner. Maskinstyrkan uppges vara 

113.000 hästkrafter vilketi ger kryssarna en fart av c: a 35 knop. 

Det är onekligen märkligt att dessa nybyggda kryssares huvud

artilleri icke består av allmålskanoner och dessutom är luftvärnsb e

styckningen osedvanligt svag. 
(The Navy feb /52. 1 

Sovj et s mar i n a flygstr idskrafter . 

Under ru briken »Let's Face It» ger Chalmers H . Goodlin en ut

tönunande skildring av Sovjetunionens flygstridskrafter av idag. E f

ter en. inledning, som giver· många värdefulla uppgifter, går författu

ren in på det röda flygvapnets organisation och behandlar bl a ma· 

rinflyget. 
F lottans flyg består av mer än 10 % av hela flygvapnets styrk a 

·och lyder under folkkommissarien för flottan, amiral I. S. Yumashev. 

Här är regementet största enhet. Obekant antal flygplan äro till

delade de fyra områdena: 

Fjärran östern med bas i Vladivostok, 

Svarta havet, 

Baltiska flottan samt 

Norra flottan med baser i Murmansk och Archangelsk. Man för

modar att flottans jaktflyg inkorporerats med närmast befintliga del 

av PVO, men någon säkerhet i detta hänseende föreligger icke. 

För förbindelser mellan de olika örlogsbaserna använder sig 

flottan av eget transportflyg. Likaså har flottan egna skolor för ut· 

bildning av både flygare och markpersonal. Uppskattningsvis oJll · 

fattar s jöflyget omkring 2.000 flygplan av alla slag, däri inberäkn<~ t 

*} EmaEuele Filiberto Duca d'Aosta krigsbyte från Italien . 
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några rea-j agar e och moderna torped-bombplan. Flottan skulle ".d .. 

[ -
ol a.e 

vara P vag med icke mindre än tre hangarfartyg på 20.000 till 25.000 

ton, och de till dessa hörande flygplanen skull e åstadkomm . , 

" C .. 
as geno\11 

sma m·andringar på redan befintliga typer. Fyra raketbestyckade 

sl:agskepp om~1änmas vidare, fast med reservation. Vissa r ykten ha 

v.1dare vant 1 omlopp, att s trategiska bmnbflyget eller ADD skulle 

t1llde:ats flottan. Dessa torde emellertid vara falska och vad som 

. ~erklrgen hänt_ torde i stället vara, att marskalk Zhigarev fått befäl 

over h ela. mannflyget. 

(Effektivt fö rsvar nr 4/ 51.) 

Ryska elektronkanoner i Korea. 

, Komm~nis t~rna i Korea använder lu ftvärns kanoner, som avfyras 

pa elektram sk vag. Dessa vapen markerar ett nytt tidevarv _ atom

k~yvningens, överljudhastighetens, elektronikens tidevarv _ m edan 

gardagens lysande uppfinningar redan är llå väg till skrothögen. 

(TT 22 jan/ 52..) 

Sverige. 

Sve nsk inombordspump - en behändig länsanordning. 

För a t t lätt kunna länsa ut vatten som av en. e ll er annan orsak 

i~trängt i ett fartyg, finns det fasta länsanrednin gar bestående av 

rorsystem, ventiler och pumpar. Av bl a viktshänsyn ll:an inte alla 

rum i ett fartyg fö rses m ed fasta länsmöj ligheter och dessutom visar 

krigserfarenheterna att vid skador, som medför läckor i ett fartyo- el 

fa t r·· d . 
"'' e 

s a ansanor nmgarna för de vattenfyllda rummen ofta blir obruk-

bara, varför man förser fartygen med transportabel länsmaterieL För 

flo: tans fartyg har nu konstruerats en behändig länsejektor (vatten

stralpump) som väger endast 10 kg och som fätt beteckningen TVE-400. 

Denna transportabla ejektor få r sitt driftvatten från en brandpost ge

nom en vanlig smal brandslang. Det utlänsade vattnet ledes över 

bord genom en grov brandslang. Ejektorn med de båda slangarna på

kopplade kan lä tt sänkas ned i vilket vattenfyll t rum som helst. Den 

gro:a s langen ledes utombords och när vatten f rån en brandpost drags 

~å l den klena slangen konm1er ej ektorn igång och länsar u t 300- 400 

liter per minet, beroende på brandposttrycket . Vill man öka läns

kapaciteten kan man sänka ner flera ejektorer i samma rum. 

Tidskrift Sjö1.:iisendet. 
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Dessa länsejektorer kan även drivas med vatten från en motor

spruta, TMB-500 eller TMB-200. Får motorsprutan dän-id suga frun 
det vattenfyllda rummet blir länskapaciteten betydligt större än 0111 

motorsprutan enbart användes. 
Ejektorerna kanuner att tillföras bl a ltryssare, jagare och m ilJ-

svepare. 
(Marin-Nytt 1/52 1 

Tyskland. 

Tysk utombordspump med stor användbarhet . 

Den danska tidskriften »Trafik og Teknik» behandlar i en artik•·l 

den tyska undervattens- och utombordspumpen Pienger som unde1 
25 år med framgång använts inom hantverk och industri och som äve 1 

bör kunna utnyttjas ombord på fartyg. Pumpen har den fördelen att 
den är mycket lätt att handskas med. Den drives av en elektri sl' 
motor som arbetar i vattnet och är inkapslag i en cylinder vars stoJ·

Jek är beroende på pmnpens storlek. 
Ombord kan pumpen förvaras liggande pa däck eller på annan 

länwlig stuvningsplats. Den behöver ingen installation och ä1· all ti tl 
färdig till användning, ty man behöver bara genont en stickkontak 
förbinda den till det elektriska nätet ombord. Vid spolning, rengö
ring av däck m m behöver inte maskinrumspumparna användas uta 11 
man kan bara hänga pumpen på utsidan, placera in stickkontaktel< 

på lämpligt ställe och det hela är klart för användning. Den viktigast ( 

användningen av en pump av detta slag är emellertid om fartyget 

råkar ut för läckor. Har man då tillgång till dessa pumpar som ligger 
färdiga på däck, kan man vid ett katastroftillfälle snabbt sänka n ed 
dem i det rum som tar in vatten och därvid avsevärt öka pumpka-

paciteten. 
(Nautisk Tidskrift 1/52. i 
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Litteratur. 
» U-977», 66 Tage unter Wasser. Av Heinz 

Schaeffer. Limes Verlag, -Wiesbaden. (263 sidor) . 

Kanske framstår ännu Argentina som drömlandet för många tyskar, 

sedan de fått uppleva »kapitulation utan villkor» i egna Jandet med 

a llt elände och alla besvikelser som en följd därav. Men det var e:i 
många som vid krigsslutet lyckades slippa m· landet frivilligt. Någ;·a 

tyska ubåtar beordrades emellertid av ledningen i slutet av april 1D45 
till norsk h amn för a tt seelan därifrån söka bryta sig ut till ett sista 

desperat anfallsföretag mot engelsk fartygstrafik. Av dessa ubåta1· 
beger sig en - naturligtvis mot 
färd sydvart genom Atlanten. 
Schaeffer var dess siste chef. 

allierad radioorder - på en äventyrlig 
Denna ubåt bar namneet U 977, och 

Det är inte bara elen spännande flykten som Schaeffer vill skildra 
i sin bok. Han ger Jäsaren en livfull och medryclmncle beskrivning 

både av sina ungdomsår, sin utbildning till ubåtsofficer och framför
allt av sina ubå tsfärder uneler sista kriget. Dessa senare kapitel 

äro intressanta bl a därför att författaren numera tycks leva i Argen
tina och, som han själv säger, därför kan berätta öppet om. en del 

förhållanden inom »die Kriegsmarine», som han säkert eljest kanske 
hållit tyst m ed för att ej stöta sig med hemmatyskar eller ockupanter. 

Boken är påfallande fri från politiska utsmyckningar. Schaeffe1· 

säger sig själv a ldrig ha tillhört »die Partei», även om han satte st01· 

tillit framförallt till ubåtsledningen uneler amiral Dönitz. Hitlers namn 
förekommer mycket sparsamt och blott i samband med en av ar

gentinarna framkastad förmodan vid ubåtens ankomst, att U 977 siml
le ha medfört Hitler och n iigra andra nazistkoryfeer på sin flyk t från 

hemlandet. Trots att Schae.ffer tidigare redan förnekat detta uneler 
pressande allierade förhör, synes en fantasifull argentinsk författare 

på sistone sökt vinna bättre avsättning för en utgiven bok genom att 
denna beskyllning där åter föres fram. Hitler-myten avlivar Schaeffe1· 

i bokens sista kapitel som_ helt utan grund. 
Författaren kan väl icke meddela något vä&entl igt nytt om kriget ; 

det är svårt att göra det, när redan så ofantligt mycket har skrivits 

däröver framförallt 11å engelska språket. Men eftersom ubåtskriget 

uneler detta krig (liksom uneler det förra) skulle bli det allvarligaste 
hotet mot det engelska imperiets hela existens, är det alltid av allmänt 

sjömilitärt intresse och blir i boken sakligt och nyktert belyst frfm 
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tysk synpunkt av en vaken iakttagare och god berättare. Boken lir 
intressant även m· den synpunkten, att det här torde vara förs t:t 
gången, som en tysk frontskildring över ubåtskriget under andra världs

kriget når offentligheten. 
Vad man kan anmärka mot Schaeffers framställning är, att lu m 

stundom kan förefalla litet oblanserad. Men livet på de tyska uba 
tarna var säkerligen mycket kärvt, och man spelade ständigt inte bara 
med sitt eget liv som insats utan även med sina skeppskamrater~. 
Innan tyskarna lyckades konstruera en effektiv radarvarnare och för se 
s ina ubåtar med snorkel, fingo båtbesättningarna snart fullt klart för 
sig, att chancen att återvända hem efter en krigsubåtsfärd var mycket 
minimal. Schaeffer skildrar den fruktansvärda åderlåtning, som tidiviB 
förekom bland ubåtarna. Ledningen kände givetvis orsakerna till ubå
tarnas förtvivlade belägenhet inför radarhotet Jnen. måste likväl 
ständigt hålla ett antal ubåtar till sjöss för att därigenom. ej avslö ja 
för fienden det rådande temporära underläget. Man räknade fullt och 
fast med att genom sjösättning av nya föt·bättrade ubåtstyper oc!J 
genom modernisering av äldre båtar kunna inom rimlig tid återge del 
tyska ubåtsvapnet sitt gamla övertag över de allierade. Man k a n 
likväl förstå att ubåtsbesättningarna stundom kände sig desperata i 
ett sådant läge, något som kommer bra fram genom Schaeffers be-

rättelser. 
Efter att i korthet ha berört sin lyckliga barndom i ett burget 

Berlinhem, där intresset till sjön väcktes tidigt, övergår Schaeffer att 
något skildra sin antagning till sjöofficersaspirant Denna ägde run 
i Kiel under 14 pressande dagar. Han beskriver bl a, hur de sökand(' 
måste visa, att de fullt behärskade alla etikettsfrågor, ~om förvisso e.i 
voro särskilt enkla i gamla tyska Kriegsmarine med alla sina varmt 
omhuldade traditioner. I-Ian måste t ex äta körsbär under övervakninf', 
för att visa, att man hade gott bordsskick - ej spottade ut kärnorna 
direkt! En sådan testningsmetod förefaller i vår tid något antikve

rad, särskilt som kriget redan stod för dörren. 

Sin skolgång avslutar Schaeffer med att genomgå en »high school 
i USA , varifrån han dock kallas hem 1939 för att börja aspirantutbild
ningen n1ed sin årskurs . »Crew-3.9 B» som kursen .kallade sig p :• 
engelskt maner - kanske på Schaeffers förslag efter sina amerikanska 
studier. I dec. -39 bär det så av till några månaders rekrytutbildnin.c: 
i Stralsund. I-lär råder sträng disciplin, och det förekommer bå d<' 
straffexercis och mycken kitslighet, som verkar ganska olämplig. 
11är landet nu är i krig och det närmast gäller att snabbt utbilda 
officerare. Man har »ein Thai des Todes», där man genomlider h årda 
s lutprov, marscher med packning, språngmarscher med gasmask et!'. 
Många faller igenom. men Schaeffer klarar sig och sändes till n äs ta 
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etapp i utbilddngen. Denna i1r 3 månaders s k segelfar tygsutbildnin g 
på skolskeppet GOJ·ch Fock, liggande till ankars utan segel på Kiels 
redd mitt i smällkalla vintern 1940 1 Visserligen har aspiranten nu fått 
byta ut rekrytens fältgrå uniform mot flottans blåkrage, men 
man sättes på plats redan i mottagningsanförandet där det hete r: 
»Fri.iher hatten wir hölzerne, Schiffe und eiserne Seeleute und 
Ileute eiserne Scltiffe und hölzerne Seeleute. Die Zeiten mi.issen sich 
1vieder ändern denn so geht es nicht weiter. Sie werden den Anfang 
machen.)) Från första stund hölls man h :"trt i tyglarna och lärde sig 
slita hund . Mycket synes dock otidsenligt. Det förekom t ex, att man 
beordrades varpa det stora skeppet genom rodd ut och in, i IGels 
hamn bland isflaken. Utbildniagstiden lmnde måhända ha utn yttjats 
bättre, niix kriget nu redan rasade för fullt. 

Efter ett vinterkvartal på G01·ch Fock (de båda liknand e se
gelskeppen Horst \Vessel och Leo schlageter höJlos också rustade) 
utnäm.nes Schaeffer till sjökadett och sändes till fortsatt utbildning 
på det gamla »linjeskeppet» Schlesien. JVIed detta bedrives praktiska 
övniEgar till sjöss, men det mycket omoderna fartyget torde i tekniskt 
hänseende haft mycket litet att lära kadetterna. Man måste tng 
ge Schaeffer rätt när han beskriver, att han nu bestämt sig för att 
söka bli ulJåtsofficer. Hans drabbningsplats i förliga 28 cm tornets 
durk (där han mest sysselsattes med att langa laddövningsprojektiler 
med hjälp av handtalja) kanske bidrog till han s längtan att söka en 
mera tidsenlig utbildning. Man bör också betänka, att under författa
ren s utbildningstid på Gorch Fock, inträffade bl a Norge-fälttåget och 
under hans tid på Schlesien anfallet mot väster, Paris fall ach ocku
pationen av hela Atlantkusten. Att kadetterna gärna velat vara när
mare händelsernas brännpunkt, d v s vid fronten, är fullt förklarligt. 

SintJigen uppfylles deras önskan och Schaeffe1· får tillsammans 
med några kamrater order att resa till 16. VorDostenflotille, förlagd i 
Sydfrankrike vid fronten. Länge får man dock ej njuta av den efter
längtade »friheten . lVIarineschule i Flensburg kallar och Schaeffer åter
ser hela Crew 39 13 för att tillsammans med sina kurskamrater genomgå 
en nä ra ettårig slutlig kadettutbildning. I maj 1941 sker kursens ut
nämning till fänrikar, och med tvenn e likasinnade kamrater får Schaef
fer sin efterlängtade kommend ering på ubåt och - som han tror -
till fälle att visa sina kunskaper som officer. 

Den grundläggande ubåtsutbildningen ägde rum i Danzig, och man 
fick genast på ett bryskt sätt erfara, att den nyvunna officersgalonen 
hä1· betydde ingenting. I sitt hälsningsanförande till de nyemharke
rade adepterna yttrar deras nya fartygschef bl a följande: »Sie s ind 
an Bord völlige N ollen und stellen absolut nicllts dar. Au ch der jiingste 
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:vratrose weiss mehr als Sie und ist ein brauchbares Glied in der GC>

meinschaft. Sie bingegen sin d toter Ballast (!) und unniitze Luftver

schwender. Hatten Sie sich dies stets vor Augen . . . » Det krävdes 

säkert en god portion entusiasm för att inte tappa modet efter sådant 

tal av sin FC. Efter en nära tvåårig utbildning till officer blev ock sl'1 

Schaeffers drabbningspost - fullt i överensstämmelse med ovan cite

rade tals innebörd - att under många månader blott vara talrörspost 

i aktra torpedrummet på ubåten. 

övningarna genomfördes obönhörligen och utan hän syn till in

träffade olyckor. Schaeffer berättar, att man en gång (vid en strids

måssig övning med slwlbåtar anfallande ett av ubåtsjakt skyddat m ål

fartyg) finge två ubåtar sänkta och tre svårt skadade. Måhända 

fick han då klart för sig, att den skola han valt skulle bli betydligt 

hårdare, än han från början tänkt sig. 

Skoltiden får dock ett slut, och en vacker dag är Schaeffers ubål 

»frontmässig» och sändes genom de minspärrade områdena (som pa 

ubåtssprå!{et benämndes »Rosengarten») för första gången på krigs

expedi tion i Atlanten. Under det Atlantslaget pågick, beräknades var jn 

sådan färd normalt räcka tre må nader. Härunder stod man i säker 

radiokontakt med tyska ubåtsledningen, som uppehöU sig i Paris, och 

författaren ger en god bild av hur denna höll utevarande u båtar u n

der ständig kontroll och hur man ombord fast litade på amiral Dönitz. 

Vid ett tillfälle hade man på hemväg mot Brest efter en 3-m,ånaders 

f rontfärd låtit bränsleförrådet nedgå så långt, att man knappt tror sig 

kunna nå hamn. En annan utevarande båt har emellertid spårat en 

a llierad konvoj, vars kurs, fart etc. signaleras till ledningen. Alla 

utevarande ubåtar får genast anfallsorder - även Schaeffers oaktat 

man på nytt rapporterar sitt för anfallsföretag väl svaga tillstånd. Men 

från Dönitz får man blott den stolta signalen: »Angreifen, Versänken . 

Lasse kein Uboot in Stich. Dönitz.» Och mycket riktigt. Sedan kon

vojen anfallits beordras ubåten genast till en rendez-vouspunkt med 

en förrådsubåt och tvingas - genom närheten till fientlig kust - att 

utföra oljning i uläge. Som »belöning» beordras man sedan ut igen på 

en ny tremånadsfärd utan att ens ha sett skymten av land. Ubåtsli

vet blav stundom säkert mycket pressande för personalen! 

Av bokens sexton kapitel behandlar Schaeffer sina rena krigs

upplevelser på ubåt i elva. Den livfulla stil en gör de skildrade 

bändelserna roande och lärorika för varje av sjömilitära ämnen 

intresserad läsare. Mellan raderna kan man också få många nyttiga 

upplysningar och frapperas av det tyska ubåtsvapnets dåvarande höga 

s tåndpunkt i tekniskt avseende och personalens ofta visade okuvli§!:a 

mod och fas ta beslutsamhet. Någon t:id för romantiska drömmar fanns 

inte . Julafton 1942 möter man i hög sjö en s k four-funnels jagare 
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utanför England. Skall fi enden upptäcka ubåten först? Man se1· 

föga fo lk på jagarbryggan och tar chancen av ett dageranfall i marsch

läge. Det lyckas och Schaeffers torra kommentar blir blott: »Man 

höll tydligen på med att fira julmiddag». Jagaren försvann i djupet 

och i den mycket höga s jön stod intet liv att rädda. 

När motgångarna börja hopa sig för Nazi-Tyskland, berättar Schaef

fer om ubåtsvapnet s fasta vilja att hålla ut trots allt. Man förespeglas 

av Döniz bättre ubåtar och s tridsivern stiger in i det sista. Schaeffer 

sändes äter till Östersjön för att nu som erfaren frontkämpe med egen 

båt utbilda personal för nyheterna. Men krigslyckan har definitivt 

vänt, utbildningen stoppas och Schaeffer sidekas med sin bå t för en 

sista utrustning i Kiel. Han lyckas mellan allierade bombnedslag under 

en av krigets sista dagar komma till sjöss, och efter ett strandhugg i 

Köpenhamn (för att komma över proviant) styr han i sällskap med en 

modern ubåt mot Norge . Man tycks trots allt vara vid gott mod. 

Schaeffer ingår ett vad med s in kollega, att han nog skall komma först 

t ill den norska hanmen även om den andra ubåten håller mer än 

dubbelt så hög fart i uläge som hans egen. Schaeffer fattar det 

djärva beslutet att gå upp i marschläge oaktat den kraftiga allierade 

lJevakningen av farvattnet - och vinner vadet. Man kan f ö med 

ganska stor sannolikhet antaga att U 377: s »antagonist» - en modern 

ubåt av typ XXI - just är den båt, som sedermera sänktes av egen be

sättning vid Vinga, bärgades av svenska flottan och vars torn ännu 

finn s att beskåda på öVG, dä r det gör god tjänst som rekompresions

kanuuare för Marinens elykarpersonaL 

Men för att återgå till U 977 berättar Schaeffer, att man den 

2 maj går till sjöss , blott för att erhålla meddelande om. Tysklands 

kapitulation och order från de allierade att omedelbart åter bege sig 

i h amn. Schaeffer vill emellertid annat. Han sanliar sin besättning, 

lägger fram situationen och föreslår att man i stället skall bege sig 

till Argentina, dit förråden beräknas räcka - och där han tycks haft 

släktingar bosatta. Besättningen följer honom till större delen, och 

sedan man obemällct satt i land de övriga på norska kusten, styr man 

sydvart genom Atlanten under till en början hela 66 dygn i uläge. Det 

blir en spännande och mycket påfrestande flykt undan allierade spår

hundar. Att den inte gick utan slitningar bland de ombordvarande 

kan man förstå, när Schaeffer berättar, att han mäste vidtaga något så 

drastiskt som att avstänga sin 1. officer; en unik å tgärd på varje 

Örlogsfarty g och särski lt på en ubåt , som dessutom blott har 60 % 

av normal besättningss tyrka. Man kommer lyckligen i hamn, bemö

tes först m ycket korrekt men röner sedan en n ågot annorlunda be

handling, än vad man måhända tä nkt sig. Författaren kan dock inte 

lleka si g t riumfen att berätta. hur han vid sin anmälan på kryssaren 
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Bolzano mötes av besättningen uppställd i divi sioner och skeppsor-

kestern blåsande föt· fu llt. »Eine ritterlige Geste gegen uns Unter

legenen ... obwohl ich noch nicht weiss, wie inzwisc"en in anderen 

Ländern und Häfer, ja in der Heimat selb st, deutscH cJ Seeleute uw! 

Soldaten erniedrigt und wie ehrlose Huncle behandelt worden sind. >; 

Det råder intet tvivel om att man i Schaeffers bok förs in i en 

lärorik och tankeväckande miljö, som alltjämt har mycket att skänka 

den uppmärksamme läsaren. Med tanke på den ojämna flod av tysl' 

efterkrigs lit teratur, som vällde fram efter förra världskrigets slut, fåt 

man vara författaren tacksam, att det mesta skildras på ett lugnt 

och sakligt sätt, när hans bok nu ges ut (med copyright by Conrado 

Jorge Enrique Schaeffer) och hans krigsupplevelser kunnat nå offent

lighetens ljus. Som komplement till all den krigslitteratur över andr>1 

världskriget, som vi fått uppleva fr ån motpartens pennor, har bol,en 

också sin givna uppgift att fylla. 

G. Bolling . 

Sjöfartens historia. Av Claes Lindsström 

Lindfors Bokförlag AB. Pris inb. 74: -. 

Sjöfartens historia är ett ämne av mindre vanliga mått, som man 

icke kan nalkas utan omfattande kunskaper, betydande förmåga att över 

blicka mäktiga händelseförlopp samt ett stort mått av djärvhet. Upp

giften har emellertid i dagama angripits av en kompetent författare . 

viceamiral Claes Lindsström, vars arbete resulterat i en nyligen ut

kommen, ovanligt tilltalande volym, »Sjöfartens historia». 

Författaren framhåller i sitt förord: »Xndamålet med denna bol' 

är att söka giva den intresserade lekmannen en lättfattlig framställ 

ning av s jöfartens mångtusenåriga historia. Detta ämne är lika vitt

omfattande och outtömligt som havet självt. Det är därför ett djärvt 

företag att söka saJ1unanpressa änmet i en volym av normalt mått 

För att göra det möjligt har det visat sig nödvändigt att lämna he lt 

åt sidan åtskilliga delar, såsom krigsfartyg, lustseglats , sjösport, fiske 

i skärgårdar . . . » 
Den sålunda tillkänn agivna avsikten är synn erligen god och de t 

är önskvärt, att arbetet vinner vidsträckt spridning bland ett foll,. 

som för s in existens är beroende av s jöfarten och som var i verkli ~ 

mening sjöfarande, intill dess alltmera ökade krav på bekvämlighet 

kom detsamma att vända sig från det i förhållande till tillvaron pa 
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Ja!ld hå nlm·e livet t ill sjöss. Beträffande författarens begränsning av 

ämn et lmn rimligtvis ingen erinran göras. Sjösport o d hör knappast. 

till sjöfart. m~>dan sjökrigshistori en , även om sjöfartsskydd och där

med sammanh . .Jgande frågor kunde ha berörts, är ett stor och fr i

stående områd e, som kräver och får s ina egna författar e. 

Dispositionen är enkel och logisk: författaren börjar m ed att i 

några in ledande kapitel klarlägga vissa grundfaktorer - nautisk me

teorologi och navigationskonst - ock övergår sedan till att i bre-Ja 

drag skildra sjöfarten period för period. Arbetet avslutas med någr a 

specialbetonade kapitel, bland vilka kunna nämnas s jöröveri, sjöfarten 

i fångst ens tjiinst, skeppsmätning och därmed sammanhängande frft

gor samt lots-, fyr- och riicldningsväsencle. 

Det är tyväiT omöjl igt att i detta sammanhang ge någo n up]1-

fattni ng om den ofantliga mlingd vetande, som samlats i denna bok; 

det må vara tillräckligt a tt framhålla, att ett studium av densamma 

ger icke blott lekmannen utan även i lika hög grad fackmannen vci

sentligt ökade kunskaper pi\. åtskilliga områden. Kapitlen om båt- och 

skeppsbyggeri komma sannolikt att tilldraga sig särskil t intresse, icke 

minst de antika skeppsbyggarnas listiga metoder att öka maskinstyr

kan d v s roddarnas antal, fram till kung Ptolemaios Phil adelphus i 

Alexandria försök att omkring ä r 300 f. Kr. konstmera ett sannskyl

digt slagskepp. som skulle framdrivas av 4.000 r oddar e och dä mtöver 

föra en besättning på 400 ;natroser och bortåt 3.000 soldater. I jäm

förelse med ett s likt monstrum ter sig även ett modern t han ga rfartyg 

som tämligen folktomt. 

Vid s idan härav måste nämnas kapitlen om sjöfarten i äldsta 

tid er. Mrm grips av beundran inför fenic iers, malajers och åtskilliga 

and ra folks dristigh et, som i tidernas morgon förd e dem ut på världs

haven. Boken ger ett bestämt intryck av att vad vi kalla »de stora 

upptäckterna» på 1400- och 1500-talen ofta nog gjorts långt tidigare 

- t ex feniciernas kringsegling av Afrika - men därefter fallit i 

glöm ska, därför ntt upptäckarna i avsikt at slippa besvärliga konkur

renter behållit sina r esultat för s ig själva. 

Framställningen klarlägger dessutom att kraftutveckling till sjöss 

ofta - sannolikt i större utsträcknin g än någon annan faktor - le

gat till grund för ett folks och ett lands uppmarsch till stormakts

ställning. 
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Doken är skriven på ett ledigt och lättläst språk och krävet· 
inga förkunskaper. Dess värde förhöjes av det gedigna utförandet , 
varvid särskilt bör framhållas ett rikhaltigt och vackert bildmaterial. 
Det råder därför ingen tvekan om att författaren nått sitt mål att 
?·iva den inresseracle lelnnannen en lättfatUig framställning av sjö
fartens historia. Det finns emellertid ett men och ett ganska stort 
sådant och det ä r priset. Det kan knappast betecknas som högt fö r 
volymen som sådan men är dock så högt att det torde förhindra cleu 
vidsträckta spridning av arbetet, som tidigare framhållits som onskvard 

M. S. 




