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1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen hälso- och 
sjukvård för år 1953 ledamoten Stenlmla med ledamoten Mo
lander som suppleant. 

2. Beviljades revisorerna anstånd med inlämnande av revi
sionsberättelsen till ordinarie aprilsammanträdet på grund ay 
beslut om omläggning av kontoplanen m m för Sällskapets 
tidskrifts räkenskaper. 

3. Ett av ledamoten Uggla inlämnat inträdesanförande 
»Försök till sammanfattning av de väsentligaste olikheterna, 
som i dag skiljer sjökriget på innanhaven från sjökriget på 
oceanerna» föredrogs av sekreteraren. 

4. Ledamoten Lundblad föredrog sitt inträdesanförande be
rörande »Den militära andan - några reflektioner». 

1'iclskTilt i Sjijriisendel. 



Årsbsrättelse i sjökrigskonst och sjökrigs
historia avgiven år 1952 
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Av Ledamoten Å. LII\IDE MALM. 

Föredraganden har som iimllc för sin f1 rsberällelse vall 
Allnn lpakleJJ och di:inned samnwnhi:ingande fd1gor. D [l emel
lertid publicilelen om pakten har varit och fortfarande ~ir 
stor och del följakliigen kan förutsättas, all s~illskapels med
lcn JilWr ~iga god käHnedom om pakten som s{ldan, lwr av
sikten m ed denna :hsberällclsc i första hand varit all söka 
bcdöm<l , hu 1· pakten och dess organisalianer redan p[lvcrka 
och vid krig kunna kom1na alt p;)verka Y<lrl hige och var 
egen organisation. 

K lart i.ir all planläggningen inom Allanipaklen icke del
gives sl<Jlcr ulanför med!eJnskrclsen. Dc bedömaHden, som 
i del följand e göras,, få därför slå för fö r edragD.ndens egen 
räkni ng. Dc kunna d~1rför diskuteras. Kan emellertid denna 
årsb e ri.illelse medverka lill alt inom siillskapel och marinen 
i övrig t slinlllleru en s:1dan diskussion, a nse r sig föredra
gandell ha n[llt ell vikligl m [ll. Del gi.iller n i:i.u-:.ligen - en
ligt föredragandens mening - all yj i Sverige ri:i.ll lyda nt
veckl ingc·n i Europa för a ll , om vi vid el t storkrig dragas 
in i kDnlpen , kunna ulnyllja yflra stridskrafter inte bara 
för fiirsvarcl aY v[lrl eget land utan äYen för försvaret av 
den vici~;lra kulturkretsen , som vi i realitelen tillhöra. 

Allun!puklclls ll]JjJkomsl och hisloriu. 
Den efter andra v~1rldskrigels slul a1llmcra lydliga mol

sät tni ngen mellan iisl och v~isl uppYi:ickle en al1män frnk
~an . Denna fick ökad näring nv Bcrlinkris<'n oell kuppen 
l Tjeckoslovnkien våren 1HIS. Dc till FX anslutna s tale l'lw 
v.t1gade e.i J~ingre lita enbart ti ll den stora moderorganisa
tion ens fr~'dsbevm·aJHie förmuga , utan började - med stöd 
av F"\1"-st adguns besl~iJnn1 e lser - sluta regionala fi'n·svars
förbu nd. sA ~e des bildades Yästunio11cn w~nom t ra klall'n i 
Bryssel den 17 mars lDW. Försök [~.iord~s bive1~ all under 
höst en 1!)1~ ocl1 v[lren 1!)1\J' skapa ' d l skandinaviskt för
svarsför!Jund. Försöken mi sslvckades. 

Genom k<IIJDdensiskl inilir1tiv lillkolll s;\ Al1anlp~1klen 
C\'orth Alla n lie Trealv) , som den l apr il 191!) underleek
Ilades i \\'asll in gloll ;l\' förell·ädare fiir Be lgien, c~III<Hla , 
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Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, 1\cderhi u

dcrna , :\'m·gc, Portugal, Sto rbrit anui cn och 'CSA. Senare h t 

Grekland och Turkiet anslutit sig llll pakten. Dc genom 

pakten förenade nationerna bcn~imnas X.-11'0 ( ,Yorllt A Lian

li c Trcaly Orgnnasalion) .1 l 

Fran b.örjm~ heslod XATO aY en högsta myndighet, Sorl/1 

,ttlunli<· Council, i vilken ingingo dc 12 medlemsstaterna-., 

utrikesmi11i~Lrar. Financial und Economic Co mmiltce Y ~1 · 

sammansall av fina nsministrarna, meda n North .cltlanli<· n~·

/('[lCe Committee utujorde s a s paktens »Combined Cilic h 

of staff Commillce» odt hade till sill förfogande St1mdin ; 

Group, ett JH'rmanenl koordinationsorgan med säte i \\'~s h
inaton. The MililanJ Produrlian ancl Supp/y Board slull1gcn 

m~d uppgift all bi n hanelilava produktionen av krigsnw

lcricl hade sitt säte i London. 
P[t gmnd av svårigheterna alt redan från början upprät t t 

en bcfälsorganisalion, d v s el t ledningsorgan på det all r l 

ltögsta planet, bildades G sl s k Regional J>fanniny GrOll J!s 

för olika operalionsomri\dcn. 
Standing Group består av militära reprc~>entanler f iir 

Frankrike, Storhritannien och USA. I Sianding Group lj~ins l

göra dessutom 'iamhan dsofficcrare från dc övriga medlcm ~

stalcrn:J. 
lavsikt all bl a - imwn nftgol förslag fdm Standing Grou p 

framläuacs för Mililarv Commil tee och i sinom tid för ~or th 
~ .. J ~ 

Atlantic Council - låta de nationella synpunkterna komn w 

fram, farm man del lämpligt alt förse Mil i lary Connnitlc · 

med et t permanent m·helande 01·gau, Zvli liury Reprcscnlaliu('s 

Commill ee . För samordning av planläggningen för sjöfarten 

har tillsatts Plunninu Board j'or Ocean Shipping. Under pln n

!äggningsarhclel har behov uppstått av standardisering a ' 

s{tv~il materi el som organisation, utbildning~;mclodcr, takt ik 

m m. För dessa uppgifter har under Standing Group up p

rältals iUililary Standunli:zalion Ayency. 
Cnclc1· 1951 övertoa ~orlh Atlantic Council både Dcfencc 

Commitlcc's och Fin:;ncial and Economic Commitlcc's upp

gifter. Samtidigt upprät ta <l es Financial w:d Ec?nomic Ho ur l 

med llll\'LHlsaklig uppgift alt granska finansicllH probl c111 

och all vara rådgivande vid fördelningen av de gcmensamnw 

ruslningsanslrängni ng a rna. . 
Det visade sig vidare nödv ici ndigt, att Atlantic Council 

') Pakte11s s tadgar (den engelska texten ) har bifogats årsberättelsen 

och finnes tillgänglig i KöMS bibliotek. 
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sl~indigl 01·bctandc organ för Lclwndling av fri1got, som 

jcke vcny av grundläggande natur. Så tillkom Xor'/1; "11/anlir 

Conw}cL! Dcpulies. Slulligcn har The Military Produclian 

and Supply Board ersalts med Def ence Produclian Roanl 

och ::\Torlh Allanlic Council försetts med ett sekretcria t un

der Jcdn.ing av .en av Churchills fr~imsla mcdhj~ilparc under 
andra varldsl;:l'lget, Lord Isnwy, susom generalsekreterare.· 1 

XATO :s organisation kan åsldtdliggörns av fig l. 

B{'/iilsj'örhållanderw i Europa och på Xordallonten. 

D~t planhiggningsarhetct i dc ovan u~inmda He<sional Plan

ning Groups fortskridit så H:ngl alt en hd~ils~rganisalion 
för del f~rtsatla arbete l blev nödvändig, och då dc praktiska 

förh~~1~llmgarna skapat möjligheter härför, uppriilladcs till 

en horJan ett överbcfiil för Europa, S'upremc Allicd Com

mander Europe (SACEUH). 1\ågol senare - fördröjt hl n 

på grund av s tridigheter mellan Storbrilnnnien och GSA 

om persouvalcl - upprällades ell överbcföl för Allanlen 

nord om Kräftans vändkrets, Supremr 11/lied Comnwnder 
iltlanii<· (S .c1CL4NT). 

Bcf~11so.rganisationcn i Europa framgår av fig 2. Denna 

orgalllsalion torde numera vara så allmän l bind, at t den 
knappast behöver kommenteras. 

Genom tillkomsten av Atlanlövcrbcf~ilet (Allanlkomman

dot) k omplice ras emellertid organisationen avsev~i.rt. Då 

delta kommando och dess samverkan med bl a Allicd For

ces Norlhern Europe ( AFNE) väsenlligl kan komma all p [t

verka vftra förltållanden, lämnas i fortsättningen en reclo

g?rcl.se för kommandots L1ppgiflcr och lmvudsakl iga orga
msalwn . 

Atlantkommandot bör belraklas som en organisation för 
stöd åt Europakommandol. 

Dess huvuduppgift i:ir att s~ikra kontrollen över sjöYiigar
na på AIJanien mellan Amerika och Europa och all där 

llled söknt fö rsörjningen av dc Apaktsstalcr, som äro be

roend e av import sjöledes, samt alt tillföra underhtlll tilf 

cle alli erade styrkorna i Europa och inom J\!Iedelhavsomrä

det. För nit kunna lösa denna huvuduppgift måste komman

dot dels kunna lämna skydd åt konvojer med erforderliga 

*) Seclan denna :lrsberättelse avgavs har det blivi t a ll t tydligare att 

generalselu·eteraren successivt övertagit en sto, · del av SAC EUH: s ti 

cligare politiska uppgiftel'. 
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sjö- ocl1 flygstridskrafter och dels vid behov crö,: r<~ , fi ir
svara och undcrh:'\lla dc baser fr~lll vilka för uppg1fl en lll

salla sjö- och flygstridsld·afler mi'Iste operera. 
För stiid :H EuropakomniDIHlol m f1s le Aliallll;:umnwiHi ot 

dessnlom sannolikt ku!lllH : 
med f]yo·stvrko r uudcrslöd). a allierade markslridskruflcr i 

~ t) L 

k u s l omr[H 1 c n a, 
medelst amfibieoperationer mol kus tområd en tvinga l 'll 

fiende till kraflsplitlring; och 
med hangarfartygsiwsera t fhg slä mol sådana ficnlli g t 

~mEiggningar (baser, ·varv, flygfölL m m), som ha bctydclsl 
för fiendens ~;jökrigföring. 

Slorbritannicns absoluta heroende av sina sjiiförhindels l'!' 
liksom landels bctnlclsc som framskjuten nndcrh~lllslJ a'
föi· Enropakomman~iols hm·udslyrkor till lands och i luficn 
ilar också starkt inn·rl.::al pf1 :\ordallanlkommandols u l
Cormning. 

Kuslh;rvallnc n ulanför :\'orge samt Skagerack, Kallcgnli 
och dc danska farvaUncn lYda s:\lunda under Enropakom-
11Hl1Hlu is nordregion i Oslo. ':vren d en brittiska llo m c station 
omfa ttande en stor del av :\onlsjön sam t kuslfarv.atlnc n 
nord och viisl om de hrilliska öarna intill lCtO-fa!nnarsk u r
\'an, är undcrshilld en brillisk amiral, som lyder direkt un
der Admirulltj och ~ir undantagen friln s[1v~il Europa- so m 
,\.tlantkomnu{ndo t. Engelska kanalen med södra Kordsjö n 
- cll Jnvckcl bclvdclscfulll omr:'\dc för undcrhållslra m.
porler till Europal~ommandol - är undcrsl~i.lll en s~irsl~i ld 
L'hanncl Conunittrc under samma <.:hcf som Homr Sla/w /1, 
men i detta fall lvdnnde direkl unrler Slunrling hroup. Kus l
fnrvaltncn vid !~iskavahuklen saml utanför l\larocko 1y( lt 
chiremoL under SACL-A::'\T vi:1 lokala marina chefer. 

Slulligcn hnr en s törre indelning gjorts av Atlan ten, so ill 
delals (två mnn1den: Eustern Atlwzlic ilrca under en hri -
lisk amiral. f n C-in-C Home Fleet, och en 111estrrn iltlwz
iic Area u{H1cr SACLA:\"T sj~ilv. Dessa båda mnddcn ht 
i sin t ur delals upp i Snb-Areas . Det .östra omr[Hld har 
s[tluncla indelats i Xorlh-Easf Atlantzc Sub-Area un rler 
C-in-C PlYmoulh och Sorihrrn Europerm Sllb-.rlrea un dCI' 
Flag Offi~cr Scollancl. 

Ohsen·cras bör, att befälhavarna över dessa ,')'ulhll'f'as i 
östra Atlanten bli undcrshill<l a även chefen för J!o: nr 
Stafion i v~Hl avser dc delar av deras omn\clen, som l igu 1 

inom Ilome stations omr[tde. 
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Fö rsöker man sammanfalla det ovan sagda i ett diagram 
Ö\'er bcGilsförhållandcna inom Atlanten o<.:h nordYästra 
Europ a skulle delta H\. det utseende, som framgår e~v fig J. 

Bej'iilsj'örhällwzdcn och oprmtiu indelning i 
J)an mark och Xorqr. 

Yad hittills sagts giillcr alltså den stora principiella, stra
tegiskt betingade organisationen. Av större intresse för oss 
är emellertid alt söka reda ut hur den operaliva organisa
tion en ser ut inom våra grannländer o<.:h vilka styrkor och 
befäl havare fdm dessa länder vi vid ett krig k~uma kornma 
i kon takt med och behöva samverka med, 

Genom en s:1de~n utredning skulle vi även kunna få en 
grun d för a l t bedönw, vilka åtgärder, som lämpligen borde 
vidtagas ifd\ga om den svenska organisationen för alt nl.öj
liggöra ett snabbt etablerande av samverkan. Att samver
kan blir nödvöndig ~ir n~imligcn ur militära synpunkler så 
sjölvklar, alL den knappast behöver diskuteras. Parentetiskt 
må här iusl:j ulas, alt sådana åtgärder alllid måste bli al
tern ativa . Del politiska lägets möjligheter till snabba väx
liugar giir, al t el t lands försvarsorganisation, som visserli
gen u nder siirskilda förh;lllanden skall kunna anpassas ef
ter en s!örrc försvarsgemenskap, alltid måste vara så di
mensionerad o<.:h sammansatt, all den kan lösa försvars
uppgiflema även om det politiska läget skulle förändras 
därh iin , att landet ifråga plötsligt slår isolerat. 

Resullatel av den ovan antydda utredningen är naurligt
vis hemligt o<.:lt vi ha - slående utanför pakten - icke 
några möjligheter alt få ett exakt s[tdant. Vi sakna dock 
icke u lg;\ngsv~irden för ett bedömande. Dc viktigaste iiro 
l:o) v~1d vi veta om dc strateg isk a bcfälsförh;~llandena, 2:o) 
vad vi veta om grannländernas försvarsorganisationer och 
3:o) vad vi kunna slula oss till genom ett bedömande av 
försvarsuppgifterna b:1de inom d et större omri'Idet, b etrak
tat som en helhet , och inom områdets viktigare delar. 

Vad dtt först hctriiffar befälsorganisationen inom AF~E 
så framg{lr av fig 2, all landstridskrafterna inom Danmark 
o~h Yorge samuwnhi\ llils under nationella chefer, vilka äro 
dtrekt underställda C-in-C AF::\'E. 

Sjöstri dskrafterna lyda d~iremol ulan m'\.gon sådan natio
nell hink direk t under C-in-C, vilken dels såsmn sjöofficer 
anta gligen i nte nnsctl sig behöva någon »dcpuly», dels av 
andra skäl ansett en sådan anordning mindre lämplig. 
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Pr.incipiclll ri''tder samma förh [lllande för flygslridsk r al'
terna . lli.ir finnes dock en särskild flygöverbefällnl\'are , solll 
har sig underställt såväl norskl och danskt som allie ra[ 
fly g och vilken ~ir direkt undcrsltilld C-in-C. Trots den na 
olikhel mellan å ena sidan lanlslridskraflcmas och a <i l n 
andra s idan sjö- och flygstridskrafternas slällniug, kan lll ~lll 
utgå ifrån, all under C-in-C nationella (lokala) befälha
vare hava b<'\dc adminislralivl ansvar och opcralivl b cfiil 
över resp länders sjö- och flygslyrkor eller över delar av 
dessa. 

Della bestyrkes av försvarsorganisationernas ulformni ng 
i de båda länderna: 

l Danmark har man hillills inte avskaffa l befallning, n 
som försvarschef (öB). Denne skulle enligt försvarsl agen 
av 1950 utöva den operativa ledningen av hela krigsmakl l n 
i såväl fred som krig. Genom anslutningen till :\'ATO hd 
emellertid, som ovan nämuls, andra befälslinjer faslsli.ill ls . 
Försvarschefens operativa uppgifter ha chlrme<l i'rverlagi ts 
av C-in-C AFNE. I Danmark llrn· man emell ertid svnbm
ligcn icke velat gå m ed p[t all avhända s.ig alll .infl~' laiJ <Ic 
p[t den danska försvarsmaktens ulnylljandc. FörsvarsclH
fen har därför alltHimt kvar ansvaret för krigsmaktens H l
bildning och kr.igsduglighel. Han är clärj~imtc landels rcpr l'
scntanl i Mililary Commillcc. 

I Norge, som -före anslutningen till Atlantpakten sanno
likt var på väg mot en efterbildning av den svenska föi
svarsorganisationen, men d~ir molslåndet mot inrättande DY 

en övcrhcfälhavarorganisalion var ganska slarkt, har m a11 
synbarligen i princip accepterat det angloamerikanska s~
slemct med en chefsnämnd som högsta militära lcdnin g~
organ. Någol definitivt heslnl i denna fråga har dock änn u 
ej fattats.*) 

På del regionala ledningsplanet torde likaledes inom b;'\ da 
Hindernas krigsmakt en organisation motsvarande d en angl o
amerikanska, ha skapats. Denna organisation karakteriseras 
i princip av att samverkan mellan befälhavare och slyrl.: or 
ur olika försvarsgrenar säkerställes genom nära samarbe!l' 
och ej genom att endera underställes den andra. Organi sa
lianens funldionsduglighet förbättras därvidlag väsentli gt, 
om uppehållsplatserna för samverkande befälhavare ordnas 

''') Av en efter årsberättelsens avgivande framlagd proposition till 

stortinget framgår att man önskm· bibehålla en viss grad av nation l'll 
kontroll öve1· den egna krigsmakten. 
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i nära anslutning till varandra. En annan åtgärd för be
främjande av samverkan är del i anglo-amerikanska orga
nisationer vanliga sättcl med clt omfattande utbyte av sam
bandsofficerare. Genom inrällandc av gemensamma slrids
]edningscenlralcr kunna vidare lillhillcn och situationer, da 
krav p[l direkt taktisk samverkan uppst f1, snabbt identifi eras 
och ulnylljas. Slulligcn kan ledningen av den direkta sam
verkan på det gemensamma slagEillct till lands, till sjöss 
eller i luften utövas genom speciella sambandsorgan s[tsom 
flygclirigeringsenheter, cldl cdningspa!rullcr o s v. 

\'ad s[l till sist beträffar den operaliva organisationens 
beroende av försva rsuppgifterna med dö.rav följand e ttlcr
verkan på organisationens utformning kunna följande syn
punkter an föras: 

Organisationen mi'lslc fr~imsl fa sin prägel av försvars
uppgift en . Med Sverige ulanför paklcn och följaktligen ulan 
möjliglicl er all förbereda en samverkan i krig måsle Dan
mark och l\'orge i pr.inc.ip utforma sin organisation och verk
ställa sin planläggning, som om Sverige icke exister ade. 
Endasl under sådana förb ållanden skapas full säkerhel för 
att planhiggningcn förutser en fiendes alla tänkbara an
fallsform cr. 

Kon11ncr Sverige sedan med i ett krig på västmakternas 
sida, så innebär detta sannolikt en viss - och ganska slor 
- lättnad för dc övriga, men del medför också svårlösta 
problem . En hell ny partner skall upptagas i den gemen
samma kampen, och denne nye partner saknar praktiskt 
taget möjligheter att (taklisld) samverka med dc övriga. 
Han kan emellertid själv lösa vissa uppgifter, och syslcmcl 
måste di.irför bli en fördelning av uppgifterna inom det ge
mensamma området. G.ivc! är dock, alt om Sverige k omme t· 
med i e!l krig på väslmaklssidan, delta .innebär YäsC'nlliga 
strategiska fördelar för grannHinderna, då härigenom av
sevärda delar av fiendens stridskrafter bindas. 

Ulan al t göra sig skyldig lill större felbedömningar l or
de man kunna utgå ifr:Jn all stridskrafterna i Danmark 
och Km·gc ha i viss mån väsenskilda uppgifter. Båda hin
dernas försvarsstyrkor ha naturligtvis till uppgift all för
svara del egna territoriet. Därigenom skapas möjlighel för 
den i del större sammanhanget primära uppgiften att .i sö
der konrollera öslcrsjöulloppcn och dänned alt förhindra 
de ryska ubåtarna att löpa ut på värJelshaven samt all i 
non och v~isler förhindra framskjulande av ryska ubåts
baser, varifrun sjöfar tsrouterna mellan gamla och nva 



12-! 

,·i.ir ldcn skulle kunn a anfallas hillare ä n frå n dc mtvanuHk 
sovje ti ska b aser n a vid Xorra Isllavcl. E n a nnan hu vudupp
g ift med det grundläggan d e förSYarcl av ege t lcrrilorium 
ör naturligtvis också alt d~irmcd ugå ngshigcn (baser) finnas 
varifrnn d en gemensamm e fienden kan anfallas, f r~ims l me d 
flygslridskraflcL Dcnt scllcmaliskl scll torde man kunna pa
sta. a ll st ri dskrafte rna lä n gsl i norr (dc n orsk a) och hingst 
i söder (dc danska) h a s~1som huvuduppgifl invasionsför
sYar. Del ~ir inom dessa omr[Hlen, som fienden i första hand 
kan <wfalla, medan dc försva ran d e stridskrafterna inom del 
centrala om n'\.dct, d Y s mellersta och södra ~orgc sam! 
norra Damnark ha såsom prim~ir uppgift a lt skydda till
föt·se ln av förnö denheter till civi lbefolkningen och dc vi d 
>> fronterna» s trid and e stYrkorna. 

Snmn w nfa llnin gsvis niaslc a llls :"l den h är utförda gransk
n ingen r:\ t ill r csnll.al ett bedömande, som skulle kunna 
formuleras sålunda. 

<l) Fö rs vu ret ov den södra fronten kanuner sannolikl alt 
upptagas av lntvtHlsakligen inom Danmark sanwcrkan
de lanl-, sjö- och flygstridskrafter. En huvuduppgif t 
]Jlir d~irvid att hålla Öslersjöulloppcn sp~1rrndc. För 
uppgiften insatta styrkor l.:omma troligen all slrt under 
danskt bcföl. I sln·korna -- och d~ot främsl inom f!\'g
s lryl.:o l·na - ktu1na heriiknas ingå såvti.l danska s(J~ll 
brilliska och amerikanska förband. 

b) FDrsuurel rw den norru j'ronlcn mnsk vara S<l lwllfast 
alt fienden hindras triinga alllför H1ngt nc<l ulcftc1 
Jtorc.ka \~i.slkusten och d~i.rmcd nå del tidigare n~i.mnda 
m [ilcl all på norska vi:islkusll'n skapa ubåtshaser, him
pndc för anfall mol sjöfarlen ti ll Europa. Yid his:tnde l 
nY denna uppgifl komma med stor sannolikhel - s[l 
som ~i. Y en cxcmpl ificrndes av 1\Iain Braee - styrkor nr 
Alhntkommandol alt IHC<l\'crka. 

L') Fi!rsuorcl av den cen[]'(l[u j'ronlen måste innefalla i 
första hand ctl skydd för tillförseln sjöledes och i and
ra hand el! cffekl iYl l'örsYar av det inom regionen k::~ n
sk e strategiskt viktigask området, nämligen Skageraek. 
med a ngrii nsande delar aY södra Norge och nona Dan
mark. (Bcfälsorganisalionen kan l1äe komma all bli bc
sv~i rl i g, enär styrkorna sannolikt mås le sammansä ll<t " 
av b tt dc da nska, norska och ön iga löndcrs slridsk ral'IC'r.) 
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Vissa synpunkter. 

Dc ~ hittill s förda resoneman get utgö r i forls~i.l ln ino·e n 
gru nd_cn ~ö t· e l l b edömand e _av. d e n a lli e rade marin opcra tiva 
0rg~ll ll sat1on cn , och d enna 1 s m lur ulgör ett as dc m i't naa 
u tgangsva rdcna för dc bedömanden, som från svensk siJ· 1 

[iro 1~ödv~indiga fö r att vi skola kunna vara beredda all 011\ 

vi LvJngas in i cl l kr!g på v~islmaklernas sida, deltaga i, den 
a llma nna kampen. Sanuna bedömanden &iro i.iscn lliidv~1n
diga av andra sLi.L \'i kunna ju genom den politiska ulvct:k
Jingcn kom m a in i paklcn ulan all cll l.::ri<r b ehöver ulbrvla. 
En annan -- [tlminsl<:mc lco~·cliskl möjlig~ utveckling kan 
va ra, alt v<tra grannlander lamna paklen, ocl1 all dårigcnom 
ett skandina\'iskl försva r sförbund å ter kan bli aklu~lll. 

Ju li.111grc delta t·esoncnwng föres, desto mera närmar man 
s i ~ dock t,Y;·ä n · sådana .. fakta , som måste h cmligshimp1 as. 
Forcdraga1l<1cn har darfor anscLL sig förhindrad all i en Lill 
större delen öppen [n·sbcr~i.llcls c vidare utveckla d e lta ~imnc. 
~ågra p[tpckan<lcn kunna dock göras. 
Uppbyggnad en: av våra gr~umh1ndcrs försvar efter kriget 

har. av <le1y l~r~.tvl st?ra offer. Materiell hjälp har börjat 
str omm a till framst fr ån CSA, som ~ir dc f ri a Jändcrna'i 
ar senal. ;\len svåra problem ha mött. Ockupationen under 
andra v~1rldskrigcl medförde svåra avbräck, främsl därför 
~tt ~!luildningcn av personalen Etg helt nere. Bcfälsskiklcl 
~r sa lur Hia tunt. Det tar följakLiigen ocks[t en aYscvti.rd lid, 
m.m~I.1 den ma.tc:.'iclla hji~lp~·n kan fullt utnyttjas. Man har 
darfo r mas t l!llampa prmc1pcn om kraftsamling vid npp
byggna<!sarbcl~l. ~)cnna. kraftsamling har fullt följdrikligt 
lagts pa armcslrulsh·aflcrna, m edan sjö- och flygslrids
kr afler, "om relativt snabbt kunna l'örstii.rkn,; vilsll'rifr~ul, fall 
sh\ tillbaka. 1\Ian har dock skapat förulsiittninaar för all 
en förberedd hjöJp p[t del ta ornrftdc skall cffcCtiv t kunna 
utnyll jns. 
.. Dc. {tlgiirdcr, som j fii r sla lwncl vidtagits i delta svfle, 
aro mll'n si va snmöYningar med and1·a naklmcdlcnn1wrs 
motsvarande styrkor. Dessa ii\'ningar, sOill till en början 
vor o rent e lementära, ha sa smaningmn H1tl en alllmee 
f_Yanc ct:a~l ka ral~lär .. Den intcn~iva öyningstaklcn har s~i.ker-
Igen g 1v1l en nk fond aY erfarenhete r och diinncd noda 

ll .. 'l' . . . . '"' l OJ rgh('! e r tdl en effektiv snmvcrkan und e r krig. 
<l Sl8J~d_a.rdisci:~J~~ såväl t! v mater!cl.~om den dä~~~w bcro.en
.e takt1ken sla1 kcr ocksa dc sma Jand enlas kngsorganJsa

tloncr. Problemet med ersältning av förslitcl1 ~ch ~kadad 
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materiel förenklas, varigenom slridsulhållighclen - mn 

förstklassig personal disponeras - ökar. 
Men en för flera länder gemensam taklik fordrar ~isen 

el l gemensam l kommauclospråk. För :\ ATO-länclernas flo lla 

och flyg är numera engelskan antagen som s[alnnt. 

:\löjligheten alt andra styrkor än danska och norska VI d 

krig kunna komma alt uppträda i dc oss omgivande fan·alt

nen bör också beaktas. En Yiss ledning vid dcena frågas 

bedömning kan kansl.;:e erhållas. om man studerar händ else

utvecklingen i Norge under 1951 i samband med schism en 

111ellan den dåvarande försnn·sministern och sjöförsvarels 

ledning .. Den norska marinledningen ansttg då (och anser 

förmodligen med all rätl fortfarande), all vid uppbyggn a

den av :\orgcs försvar inom XATO större vikt borde läggas 

vid sjöförsvarels sl~irkandc. Skälen härför angåvas vara att 

man i framliden icke ville riskera en upprepning av det 

tyska anfallet mol södra Xorge . Enär sirandstaten enli gt 

paktens anda borde ansvara för sjöförsvaret i kuslfarvn l'

nen, nnsåg den marina ledningen en ulbyggnnd av floli an 

nödvändig fö1 · alt man skulle kunna lösa uppgiflerna i bl a 

Skagerack. Stöd för en sådan åsikl ansåg man sig seelan h·t 

fålt, d:"t amiral McCormick, Yid sitt tillträde lill hcfatlningcn 

som SACLAXT bej akade denna uppfaUning. ::\f ftgon väsent l1;.1: 

ä ndring av dc dansk-norska sjöstridskrafternas styrka h nr 

dbircfter icke ägt rum och planeras veterligen h eller icke. lVlu n 

måsle därför utgå ifrån att, om krig skulle utbryta, id:c 

cndasl danska och norska sjöstridskrafter utan även and n 

nationers far!yg och flygförband kunna Yisa sig i Ytl d 

grannskap . 
En y ltcrligare komplikation av denna bild knn bli fö ll

den av en viisllysk återupprustning. Karmner en sådan li ll 

stånd, är det alls icke omöjligt, all den s[t småningom även 

kan omfnlta sjöstridskrafter, lill en börj an kanske huvu d

sakligen aY mycket li.ill typ. Blir den europeiska försva r..,

gemenskapcn clt faktum, vore det egendomligt, om d en 

tyska fallenheten för och skickligilelen i sjökrigför in g icl;c 

ulnylljades. 

Den sl~indigl fortskridande Jnilitärpolitiska utvecklingen 

i vi'tt· del av \ 'ärldcn måste följas med elen slörsta vaksam

het. Delta ~ir icke en uppgift bara för den högsla ledningen. 

Det är en uppgift för Yarje officer. 

\'årl läge inncb~ir alt dc i denna årsbcrällclse behandlade 

förlJ åJlan~lcna och (~.: d~im~ed sammanh~ingandc problemen 

kumw l.Jh aklt~c.lla for marmens ]1Crsonal när som h elsl 0111 

de.t ulrJk e.~pol llJska higcl försämras därhän, all del ]~alla 
J;:ngd avloses av det varma . 

KÄLLOR: 

S ir vV. Eric Dechett: 'l'he Korth Atlantic Treaty, Th e Drussels Treaty 

and The Charter of the United Nations, SteYens & Sons Limitecl 

London 1950. 

His 1\Iajesty's S tationary Offic e : North Atlantic Trea ty. 'l'reaty Series 

nr 56 1949. Lonelon 1949. 

Brassey's Ammal 1951 ; \Vm Clowes & Sons Limited, London 1951 . 

Dansk Ticlslcrift för Söväsen, April 1952. 
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Anförande vid högtidligheten med anledning 

av Marinläkarkårens 50-åriga tillvaro 

Av Marinöverläkaren HERBERT WESTERMARK . 

Det har synls mig påkallat all med anledning aY all vid 

årsskiftet mariuJäkark ~hcn uppnådde 50 ~1rs å lder här sök a 

Jämna en kortfattad redogörelse för kårens föregångar e och 

uppkom st samt för dess utveckling under del grmgna halv
seklet. 

Unde1· 1500- och 1600-talcn ombesörjdes sjukv[lrd cn t1 ör

Jogsfiollan av m~istcrf~iJtskärer och gesä ll er. Försl frå n 1600-

tnle ls mitt anställdes sumn1a sunmw rum l läkare vid flottan . 

Denn e flottans end e läkare var Peter Schallerus, sedermera 

adlad Gripenflyeht. Han var sålunda den förste läkaren. 

som trampat ctl svenskt örlogsfartygs däck. Schallcrus ut

nämnd es 1650 till amiralilelsmedicns. Det förtjänar nLimnas 

all h a n omkom 167() undet· drabbning, Yarvid fartyge t, skep

pet Kronan, gick under. Jag vill erinra oJn att vid d enna 

tid r ådde stor läkarbrist i landet. Del m å som belysning 

härav nämnas alt ännu 174.1 ingen läkare fanns norr om 

Gävle saml att del mol slutet av 1700-talct fanns endast 

;)QO personer, som lovligen utövade yrket. Emellertid ble \· 

med 1700-talels ingå ng allt flera läkare småningom anställ

da vid flottan. De i land tj änstgörande benämndes nu ami

ralite tsmedici och dc sjögående expedi l ionsmedici. U n de r 

1700-tale ls sjö tåg tjänstgjorde tillsa mm ans 30 expeditions

medici , varjämte i Karlskrona fanns ans tällda upp till :1 

Hll1ira1 i l e lsmedici samli<ligl under del alt i Stocklwlm och 

Göteborg fanns å vardera p la t sen l amiralitelsmedicus. l 

raden av stockholmska amiralit e tsmedici märkes p å grund 

av han s insatser inom ett annal kullurområde främsl Ca

rolus Linnaeus, som åren 1739--17-!1 beklädde denna post. 

Som den främs te märkesmannen inom flottans sanitetsvä 

send e i ~il(h·e tid framstår dock Arvid Faxe d. ä ., amirali

le tsmcdicus i Karlskrona under senare hälften av 1700-talel. 

l~ans i bokform utgivna »Afha ndling om hushållningen til 

SJÖs i afseende på hälsans bevarande, !il Kongl. örlogsflot

tans ticnsb>, utkommen 1782, anses med full rätt som ett 

av den dåtida navalmedicinens fr~imsta Ycrk varför Faxc 

betraktas som den svenska IJavalmcd icin cns fadel'. Yi böra 

lO 
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Ko[)[Jarstick a v Augustin Ehre ns viird 1740. 

Intill undre lw n ten n v bilden Li se s: A v Elne ns 1·än.l n:~~ i:· :1 mn;m f e~. 
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EFJ NR IC GAI-lN 

dot:k e i t . .diimma, all Faxc i skolten Jn1u cs LiiHl Iwdc Cil 

brit tisk' ll;\'ckel Y~irdig förcg[tngarc p;'\ 11<1\alm cdicin c ns om

råde. Dcn.ncs »A Trc~tlisc ~Jf t'IJc Scurvn, nlkoiJUJH.'ll 1733, 

l'en dcr·adc Lind samma lJcdcrslilcl i h<ins licml a nd. Bland 

Övr ·iga <lttlid a frainsl ttcndc hikaL·c, som l j ~inal i svenska flol

lan 111 <1 IJ~lilllJas IIcnric (~alm, Carl Frcdric v . Sclllllzc !Jhcim, 

Georg Tienric KL·ahncrl och ]Jc!Jr Duhh. 

Örl ogsflolln!JS liiknrc hade under de llila tid och fram till 
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CARL FREDltiC v. SCHULZENHElM 

JX09 inlel organisatorisk! samband med arn1cns l~ikare m en 
samnw11fö]'(les från delta ~1r med dessa till e11 gemensam 
organisation, vars yngre medl e mmar omväxlande gjorde 
lj ~i nsl vid armen och å fartygen. Denna organisationsfonn 
s log emellertid ej v~il ut. Det brast dels bclr~iffande sjöd ug
ligheten hos dc läkare, som - ej u tva lda att göra sjölj ä ns l 
och hell outbildade h~irför -- med ibland kanske l;1ng<1 
mellanrum kommenderad es ombord, dels också bclräffnn d c 
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PEHR DUBB 

a~lm bi1!l J:Jcdicinskl kuniHliHlc , vill;:cl kanske m est fur sin 
forkl~1r in g däri all dessa växclljänslgiirande i allmiinhel 
voro unga och ~innu oerfarna. Del dröjde ti!l 18/' t inn an 
~lt fö1·sta inili;1li v logs lill nll [Jnyo lills.kapa en enlwrl för 
flott~111 a\·scd<l specie ll hikark:'\r. D e lla framsvnln i11iliativ 
togs av en kommill e sammansall av sjöoffic ~· rarc och 
ll Jed amiral Sundin som ordförande, vilke n konllnill e n~ir

~111as: hade, al~ syssl~~ J.u e<l o.rganis ~llionsförändringar inc~m 
ollan med anlcdn1ng av I<lllspnlklagnndc av va r npllk-
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KRlSTJAN SUNDIN 

ti•ra bland farlygsb esä llllin ga rn a. Den bärande princi p t•J 
fö~ · den fö rcs l nQ J~ a Un·en v:u fo rdran p å sjödugli gheL ho
d ess befattningshavare, n :lgot so n1 ju till slor Wl tkd el ]w 
dc v a rit fö rsumm a t allts edan 1809. l( å ren skulle he ,;l a <~' 
1 överHi!Uicikare och tbcf 1 Hiltläk::tre , 2 regem e n lsl~ib rL. 
7 förs te balaijonsläkare <;c h 18 andre hatal,i'onsl ~il .;: !_Jr e. Et 
försla förc;ök Dlt tillskapa en 11w rinläkark:h had e g_jort s ,\!. 
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fö r siagel kom fr :l n sjöofficersh<tll ~ir värt begrundan. ha n 
1na n m [Jnlro däri se fröet till de n kamratlighet och binsi a 
aY gen1e1lsamhel i den dagliga gämingen ombord, som alll
sedan nwrinHikarU1rens tillkomst r å tt mellan flottan s offi
cerare och liikarna? 

Em e ll e rtid hinde den Sundinska kommiltens förslag va d 
be l r~if!'~H· läkarkåren icke till n ågot resultat. Ej h e ll er e tl 
fö r slag av 188!) framlagt av <Hivarande förste bataljonsl ~ika 
ren vid flolians station i Slo<.:kholm Karl Rudbe rg rönt e 
s ta tsm~1k te rn as stöd. 

Hndberg, som tidigare förskaffat sig ingi\.cnde kännedom 
om saniletsförhålbndena p[t fiollan geno m under åren 1877 
- 188;) fullgjorda sjökommenderingar och som var sitt va
pen varmt tillgiven o<.:h därtill full av tillförsikt, sökte eme l
lert id nya vägar för sina reformsträvanden och för sin egen 
u tb ildning. Sålunda finna vi Hndbcrg som statsstipendiat 
tjänstgöra p å amerikanska flolian U1Hl e1· spansk-amerikans
ka },rigel 1898 bl a vå il'å lasarcllsfartyg. Rik på erfa
renheter från detta aktiva deltagande i ett sjökrig b e
träffand e e tt sådants krav p<''t därför utbildade li.ikare 
igångsalt e han vid hemkomslen ett energiskt arbete p å 
uppbyggandet av en marinläkarkå r. Rudbergs strävanden 
h levo nu uppmärksammade av myndighelerna och 1!JOO 
tillka!l ades han att Litri.ida chefe n för flottans stab, som ha
dc erk"' llit i uppdrag all framl ~igga förslag till omorganisa
tion av fJollans san itebväscilde. Under det nu igå ngsalt a 
arbe te t hade si:ikerligen Hudberg god nytta av sina studier 
i USA, som även omfaltal organis a tionen av th e Mcdi <.:al 
Department of the Navy, som i detta land fungerat sedan 
18-12 under ledning av en Surgeon General och med tillhö
J·andc Medical Corps. Sina synpunkter framlad e Hudbe rg i 
henn e uppmörksammad e föredrag i Svenska Läkaresäll
skape l, som höllos i mars HJOO och i januari 1901. Hudbergs 
in satser g<"'vo rika frukter i d e t a ll så väl m edicinal s lyrels cn 
som hik~n·es~illskapel gav s ill stöd å l hans förslag. D e lla la
des till grund för en Kungl. proposition till 1902 års r iksdag 
n<.:h bl ev i a llt v~isentligt antaget av riksdagen. Organisatio
nen !ri.i dd e i kraft fr~m och m ed den 1 januari HJO;) m ed 
Rudb e rg som den nyuppsalta ld\re ns chef. 
. Yid d e tl a tillf i.ill e, då Yi b egå SO-å rsminn ct av k å rens till

hllvelsc, gå Yåra tankar med vördnad och tacksalllll c t till 
kårens ska11arc Marinöverläk a re n Karl Hudbcrg. 

Den personalslat snm Jnarinläkark :l ren omfattade vid silt 



KAl~L HUDBERG 

fiirs!a fram!r~idandc bestod aY dc för flolians sa !ioncr c,· 

fordcl'liPn nämligen D hikare samt dc htiYtHisakligc n för s jii
ljänstcn'' aYseddt;, n ~i lllligcn 2G lll<~rinli:ikarc av 2 .. gro och Hl 

marin1äkarstipendiater. Dc uppg1ftcr rora nde ttllg:cu:~en ... J 

:;jiiförsva ret a,· läkare , solll n~irnwsl tidiga.rc kunn a :Jam f o ~ 
ras med Hudbergs pcrsonalst:1l och som ]ag haft t.ill g.n ng 
till, ~i r e n stat fiir 11NO, vilken Oinfattade U hikarc YHI fl ol 
lans si n tion er oc:h J;) stipendiater. 
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Ma r inhikarld\re ns första J1Crsonals!at blev und er i\ls killiga 
c'i r orubbad bol'lscll fr å n den ökning, som hetingades d~ira\· 
a tt d c Eikarc, som tillhörde dc truppförband, v ilka ingingo 
i d ei [l r 1U02 nyuppsal!a kusl:lrlillcri c t, t illfördes lllarinHi
ka rk~'lrcn. 

Det skulle föra fö r Ji\ ngL all h~ir detaljend omnämna alla 
dc skiftningar i kårens sammansäl!JJing och storlek , SOJil 
int r~iffat und e r i\ rens lopp . S:'l myck e t härom bör dock s~i 
o·as, all HJ2() skedde i san11Jand med den kraftiga rcduce-
n ' 
r in g nv försvarsmakten, ~·om då verkställdes, en avsev~ird 
Jni nskning av marinläkarU1ren fd1n dc:-.s d,) i)\) hikare till 

st aten vid HJ27 ths ingi\ ng, som omfall:Hi c -!G l~ik:1rc. Del 
år j ag lilltr~idde bi mbctct som marinöverhikare och chef för 
marinl~ikarkarcn - 1937 - o111fatlande densamlila ;)2 läka 
re . Etllig t innevarande ;hs st al utgöres mnrinhikark:hcn av 
1 marinöver/åkare och chef, 3 förste marinläkare, 17 lllarin
'Jäkarc :tv 1. gr, J ii1.!"0nläkare, ;)7 nwrinhikare av 2. gr och 
18 mctl'illlbikn;·slipen;iialcr eller tillsammans m l~ikar~·. 

1\yss redovisade ökade siffror, so111 till iiven·ägande del 
berör marinhika rc av 2. gr och stipendiater, cnwncrn r fr~m 
1947, dc'\ dessa öLHic med GO '/r beroende pt1 alt berörda be
fnt lningslwvarc gemensamt med molsvaraJHie kategorier in
om ar111cn oc:!J flygvapncl ge nom förhandlingar ~hladkoJmnit 
ett b esJul av stalsmakterna att minsk:1 tidiga re giillnnd e 
!jänstgöringsskyl dig!Jct av minst 3 månader årli&;cn Iii! högst 

2 m t'mader. :\1an kunde vara böjd alt lro, u ll de111Ja b·aflig~t 
engångsökning skulle m edföra allvarl ig~~ rckry!cringssv[l!·ig
heter. S[l blev emellertid ej fallet i del all denila del :w 

kåren va r fullrck ryl c rad inom loppet av 11 ~1gr ~1 mt1t1:1dcr, 
visse digen blev dc! nödvändigt nti i rclalivt stor utsträck
ning begagna sig av Kungl. Maj :1s medgivande ~1ll vid va
kanser i !j ~inslc rn:l som 111arinhikarc av 2. gr lillsälta mot

svarand e ökade antal stipendiater. \ ' arldlcr dessa c r!Jöll o 
erford erlig kompelens hlevo dc dc,ck uppflyl!ad c i den hög
r e tjöns! cu, L'll p1·occdnr som tog e:n :~ ih i anspr:) l;:. fHir
eflet· har d enna del av kc'lrcn :'lle 1· el! normall status, j<J, idag 
glädjande nog ll<lT än norm alt. Av dc lR ursprunglige n för 
Inedicin c k a ndidatc1· avsedda slipcndialljtinslerna äro n ~inl 
ligcn J:) hesalla med Icgilimc •·:Hlc hitare. 

Det kan ju !'.ynas, att nlvccklingcn varit högst lJctydnndc 
~ln dcr dc :100 å r som läkare tjänat vid sjövapncl , fr;]n den 
l si t t slau ende Schallcrus till dagens 97 marinl ~ikarc. För-
J t'> ' 

.d aringsgrundcrna ~iro ökat läkarantal i la1Jdel , sm<'lningom 
okande specialisering inom yrket samt slullir,cn det förh:ll-
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J andel, al L del största antalet k årmedlemmar ha en begrö.n
sad årlig Lj~inslgöringsskyldighet. D enna senare oinst.änd ig
b c t har för övrigL v~icld berättigad uppmärksamh e t Ilal'll1 <I:-; i 
ilos våra ];:o1lcocr inom dc stora sjönalionerna, England och 
rsA, såsom v~randc för svenska förhållanden särdeles Yi\ 1 
himpad. 

;\n Jämn :Hl redogörelse för marinläkarkårens 1Ilveckli ng 
[\·der v~il ni.i rmast på en harmonisk lillv ~u·o och li\lväxl, d l' ll 
s.cnarc betingad av sjövapnets egen ulveck~ing samt <hira v 
framkommet ökat behov av läkare på nytillkomna arlJC' h
plalscr. St1 alldeles ostörd l1ar dock ldrcn c.i lämnats. IT ii r 
syftas p å d c fyra tillfäll e n, nämlige n åren 1913, 1922? 1\).1 1 
och 19-17, då uppbyggn a<lcn av d en Hudbergska <!rganisal_l(>
ncn var föremål för ing<1cndc omprövningar. \'Hl samtl iga 
dessa tillfällen blev marinläkarUn·cns existens dislmln n<l 
men Hindc vi d de tre första tillfälle na icke till förslag till 
för dc olika försv:cn·sgrcnarna gemensam hikarkår. D e ll a 
fö r cs loos emellertid 19-17. 

b o 1"1 1 o H:ht enoaocradc i del sJ'ähförsvar, smn :nann a '"ar ;:ar<' n 
b ~ · l G varit lvunoen föra blcvo 1913 Karl Hudberg oe 1 un m1r 

:\ilson. Dcbfr~imsla försvararna 1922 vor Gunn a r i\ilson m l1 
Olof Hull. Händelserna på -lO-talcl ligga ännu så n~ira i li 
den, att dc för dagens td1örarc knappasl här b ehöv a re l:l 
lcras. ~og sagl, vid samtliga fyra tillfällen l1 a försöken al l 
(lslaclkom'ma 'en sammanslagning av försvar e ls läkarkftrer 
och d~irmcd ett slopande av marinläkarkåren tillbakaYi_s<_d s. 
l\iarinläkarldn·en begf1r sin 50-tJrsdag i ulm~irl;:t kondil t o~ l 
och känner Jwtct mot sin existens för närvarande hava \ 1-

kit ull(lan i cll sådant löcl;:en , alt oron bör vara stillad m·!J 
a ll förhoppningarna om fortsatt lugn nlvcckling kunna sp i
spira i tillförsikt och förtröstan. .. . ... , . 

En bärande princip alltsedan forbe redelserna for ka n •tb 
l illkomst h ar s~1som förut framh ttlli ls vari t d els fordran Jl<1 

sjöduglighel hos dess mcdl~mnwr clcls att ~~nom Sl~eci<~ ~u l
hildning görn läkarna särsl;:1ll Jampade for l] a nslcn till sJoss. 
För sjÖd~tgligltclen svarar del förfaltn ingsrum , _so~n sli pu
lerar all sökande till tjänsl från och med marJlllakare av 
2. ar skall styrka sin kompelens med intyg, som utvisa r :1 ll 
vcScrbö rmH1 c »med vitsord om duglighet till sjö tj änst Lj~i ns l
pjorl å sj. ög{len~lc farlyog». ~-<'ö.1.'. a.LL UJ?Pll å del t~nd r a_ .villkoi.·c l 
har mar1nl edmngen gall 1 fodallnwg on1 v1ss sJobclo n,I d 
utbildning under ctl tidigare skede av dc fiollan till<~ e l<1dc 
un oa medicinarnas v ~irnpliklslid samt genom underYi sn ii: fl 
Yicl facknlbildningsk.urserna hilliHs avhållna i Karlsk rotHI· 

l-H 

Yikl i~~1st lJäl'\'idlag är dod;: av]Jål landcl av marinl~ika rknr
se r. ~adan~ l1a nu med början år 190(i hCdlils till e ll antal 
av l!, van·H1 sammanlagt 195 marinhikarc ucnomn·\ ll s .a1 <1all 
J J 

" 
1 

b . b ( ' ( L o 

ag. ;:an J~am/_w, L~ l t (en nu ]) tigtteudc kursen ~i r de n llllonde 
i m~n reg1. \!~l h~Hia de_ss a k_urscr dominera ~imnena JUlYal
hyg tcn och s.JokrJgels k1rurg1. 

En frm~~g;1ngsrik främjare av dessa b [Hla discipliner Yar 
Gun nar 1\llson, kårens chef under :'\ren Hll/- 1937. lfan in
fö r d_c, b~ a undersökningsmclodc i· tilL förhindrande av bl v
förgiflnwg hos varvsarbetare och anlacminasbeshimmelse.1· 

f .. J o f 11 l ;:-, ;:-, c ' ?r u - ~al:' o ;: oc _1 dykare, propagerad e för tillbörligt medi-
CJ nskt.Jnfly_la ndc JllOlll marinc_ns då varand e flygv~iscnde , ver
k ~ d c ior "!dgad~ l.;.unskapcr JilOlll sjöl;:rigskirurgicn och för 
ofl almolog1ens lliJampning inom marin e n. 

Man ~~~111_ ställ ~ sig d en _fr:1gan: Hur har nu rekryt er ingen 
av marmlakarka rcn slagtl ut under å rens lopp? Ilar den 
moo l s~ · arat ~i.u dl! ct·g_s förhoppningar eller \'Dl' den lY Ckan SOlll 

JnL \ 'Jssl l1a~l fakl1skl hysl es å r 1900 berättigad , den som 
h eH c_ nkcll 

0

Jfri1gasaltes möjligheten all åsta dkomma en så
da n lakarkar som den av Hudberg föreslagna. D e l kan DU 
s~~n· as, L_lll, om man undantar cll fåtal Illern svårbesalla 
lJ ?nslcr J land , som endera genom ortens isolerade Jiige eller 
Jla grund av ;) orten n\ dandc Hi.kal'l~ilhct bliYit 'mindre 
Jocl~;md e,. densamma gått glänsande. För cheferna har det 
a li l1d vant en tshid jeUill a kunna konslatera marinhikarkå 
l' ~~l s popularilet och alt antalet sökande till ledigförklarade 
lJ anst er n~islan alllid iiversligit och ofta hclvdli~l överstioit 
antai~L le~liga tji:insler. Ett goll Ul'\'al har h~i~·ige~om kun1~1 t 
~ ~~ c . h\:alJleten har som r egel varit god och i ett a nmärk
ll tn gsYart slorl anial fall uv högsta Jda;;s. Som Jwlvsning 
(lara; kan andragas, all sedan Uircns tillkomsl ej l~Iindr~ 
H ~l 2G ~w d:ss hik_are ~1ivil innehavare av professorsbcfaU
ll t n~ VId vara LLiliH'rsllcl oc h högskolor resp hedrats med 
]lrofessorsnamnel. An lal cl övriga Järarc - doce nter eller 
laboratorer - har varit ;}7. l detta sammanhang kan erinras 
darom _aLL h{Hia d c hillillsvarandc fl ygö verhi.k~rna kimlat s 
~n· nwrH1 liikark i'1 !'e ns led samt att den andre i ordnin oc n a Y 

~.1.1ll ~klvaipa uv gci lerall~ik a rämbctct lil;:alcdes tiJIJ1ö~l ma
. nll akarkaren. 

All marin en som blivand e arbclshill redan hos dc J.JilV"a 
Jn c~l icinarna h a r stor dr<lgningskraft visas dänw all vid i~
j'k.nvningsförrällningarna li'1ngl flera anmiila sin önskan alt 
~ l1va tilldelade marinen ön vad den fnslslöllda kvot en med
~cr. Anlalel marinen icke till delade värnnliktiua m ediein ·1-... ;:-, '-
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re, som ingiva ansökan om äiHln:<l lilhlelnirt~, i1r avsevär t. 
Som granskare av s<1dnna ansöknmga r skulle .J ag kunn a all 
föra ~n {nH!;a exempel på renl av rö1·andc argumcntcri ng<1 1· 
där li·adilionsbundcnhcl till sjiivapncl' och anförandel HY 

bevis om i söknndenas mening gott sjömansk8p helt du
Illln e ra. 

A. rbctsförh~lllandena särskill ombord lwr under dc gflng
I W 50 ~1 rcn lett sig l~imligcn olika, om man jämför dem sn 
d:ma dc voro i hörjan av seklet med dem som r å tt fr~m :2(1_ 

talet och till närvarande lid. :Oi.n mer framtr~idcr skillnad en . 
om man fön:ökcr göra sig en förcsl~dlning om dc kärva f iir
hållanden, som rådde under Gripenflyellis tid och U1Hlc~ · S<l 
!..Wlt snm hela 1700-talet. Dc då ofta förekommande kr1 ge n 
~alle sin prägel pi\ Hikarens arbete. Del blodiga hanlve rk d 
];:ring kvästlaven, där amputationer och lampon<Hler do ml 
nera.de den Lidens ännu outvecklade kirurgi, omväxlad e 
med st ~1ndigt fruktlösa försök atl sälta stopp p ft h~rsoln . 
som tidvis obönhörligt härjade s ~1väl ombord som 1 l a nd . 
Epidcmiologien var liksom kirurgi c n i sanning .~mtvcck l ad . 
En ljuspunkt fanns doc.k och de l ~ir den som l~tgor; s av de n 
frå n mitlen av 1700-tale l a v sko tten James Lmd nl e ruppli 
vadc profylaxen ocl1 beh andlingen av skörbjugg med ~\Il 
vändning av fruktsafter, s ~irskill av apclsine1·, en metod ~;oJ II 
reda n u~de r 1500-talcl varit k ~i nd men som n \ kal i gliim skn. 

(l ndel· tiden efter 1809 r rHi <le Cll förhålland e S O Hi k ar a];: 
läriscrad cs d~irav al t övninga r oc h sjöexpeditione r fö rek olll 
mo i allt m ind re utsträ ckning sam t a lt fi ntlan sakn a d e fi1 ;· 
s j ö l j ~i ns t en u tbildade läka re sa mt där.i. ~im l e a tL .d.c 1äkarc 
som s lod o till buds hä rf ö r of ta Yisade s1g ur m c(hcmsk sylJ
p unkt vara a v m indre god k valite t. Und e r så<l nn a fö r '.l ~tl l~w
d en ~ir d et förs! å clig l, a ll de nn a Li d l ä11m al llly ckel lll cl el 
le r sig i form a v god a min nen och t r iYscl för v m·e sig läkare 
ell e t· klie n tel. D ii.rmcd v are int e t on t sag t om d c u tm a rl 'l ~ l 
män SO ill slodo för del JllC<licin sk a rusthållet rt f[o ll ~111S 
stationer. 

:.VIcd tillkomslen av marinhikarkå ren b levo förh ~dlan dcn n 
helt annorlunda. Rudberg tillskapade frå n början en goo d 
w illgentemot läkarna fri\n flott a ns sida, som därcftce sln lt 
sig och fördjupats. . _ 

'Tj ~inslcn ombord under de n första liden inskränkte s ig 
ännu lwvudsakligcn till den dagliga sjukvården , naYa liJy
gienisk tillsvn samt en <lel undcrvisningsbcslyr. Mycke n 
tid blc\' nog -över så alt dc som ägde talanger kunde - soJ ll 
samstämmigt berältats om t ex Olof Hult ocl1 Anders Pr<1fl 
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d. ä. -- bidraga li]l underhållningen i gumummen , d ~ir d c 
]Jå d a voro uppskattade som glada och bcn ~Hiade lulsö ngarc. 
.. 'dan tar nog ej fel, om man påstår, a tt från den tid en c·ma 
ner ar den ännu kvarlevande uppfattningen bland d agens 
:;jöofficcrare, atl h1karna vid sidan om sin yrkesutö Yning 
ombord har d en ingalunda oviktiga missionen all vid wl. gu n 
gång förekommande disharmoniet· i gunrumsfamiljen ell er 
]ws bes~illningen i övrigt verka som avledare och uljämnarc. 

Om v ~11·a kolleger från seklets början i regel levde under 
]J ctydligl mera idylliska förh<\llanden ombord än vad sena
r e blivit faiJel, hade man dock~ redan inför unionskrisen 
1V0fi och se nare frf1n hörjan av första vi:irldskrigcls utbrott 
191-! bcmiidat sig om alt utveckla stridssjukvårdslj~inslen 
ombord , dels genom upphi.gg11ing av s k erfarenhetsliggare 
dels genom alt bedriva övningar i denna del a v tjänsten. 
n~\gol som väl In f1sle belraklas som tidigare försummat. En 
första i reg!cm enlsform utgiven instruktion hclråffandc så 
ra des transporl och vård utkom 191 -1. Tiden bärefter har 
fått sin prbigel m yck e t av en små ningom skeende intensifie
r ing av slridssjukv~ndstjäusten, p å :W-lalcl nyrcglcrad ge
nom utgivand e a v nya upplagor aY stridssjukv<'trdsinstruk
tion en. S<1dana utkommo 1920, 1923 och Hl28 m ed iaktta
gande av ny~1 erfarenheter även sådana fr[nl fr~immandc 
sjöm aklcr. Den under ej minst del senaste dec enniet skedda 
snabba u tvccklingen a v den mcdic.inska ve tenska pen samt 
nytillkommande principer vid fartygsbyggande i förh tlllnn
de t ill äldre fartygslyper ha medfört att nya så<lan a instruk
ti on er utgivils åren HJ:m, 1915 och 1951. J.VlotsYaranrl c be
stämm elser för kustartillerie ls del ha sedan Ei.ngc förefun
nits. ?\f)' stridssjukvårdsinstruktion för 1-:_ustarlill~riet väntas 
utkomma innevarande tir. Detta sammanslbilll n1cd sedan 
andra v~irldskrigcts ulhrotl förekommen högst betydande 
materielanskaffning har inom marinens båda vapenslag 
medfört, att goda förulsällninga1· finnas såväl för på ratio
n; Ut säll hedrivna övningar som för en god krigsberedskap 
Pa detta område. 

En annan betydelsefull gre11 av tj~i.nstcn, vartill allt fler 
av våra hikare utbildas, år u-b<1ls- och dykeriljänslen, en
l~annerligen dess fysiologiska sida. PionFirer ha JJ~ir varit 
1ngve Zotlerman och Guslaf Severin, som j~i.mle I-lilding 
B_jurstedt, Carl Magnus Hesser och andra nedlagt ctl hän
gtve t och frukthärande arbete på dess fulländning. Henl ve
l~n sk apligt ha vi numera sedan n i\gra [n· e lt synnerligen 
värdefullt samm·betc i denna gren av tjänsten med Flyg-
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oLl1 ::\ava lm ediL'inska nämnd en. Del ät· p ft sin plats all ll ii t· 

erinra 01 11 d en unge OL' lt lovaJHie marinhikaren av 2. gr Sv(· 11 
Be rggre ns förolyd~ande i Be los lryL' kla11k und e r utövand e ~lY 

ve lenskapligt arbete avsee nd e ulveL'klin g oL'h f ull ~indni ng ~l\' 

denna tj~inslcgrcn. 
Allvaret som hakgrund til l hikarens ~u ·h cle ombord i Y ~ll' 

lid vill jag ytterligare belysa genom ~tle rgiv a nde av följan dl' 

episod, som .iömväl li tgör cll vad'"crl exe mp el på v;\ 1· sai ;l 

hö ri ghe ls];: i.insb . Eli handelsfartyg h ade förlis l i Öslcrsji 11 

el l av krigs~u · e n och en j~1gare beord r <Hlcs ut för all försii l' a 

undsLilla d en nödsl ii ll da he<iltningen. lUirvid visade det s;g 

nörhiindigl i ra dand e överlwndsvi_ider, all lvi\ man tw j~:

gnrbcsiillningen gick ulOinbords försedda med Yar sin li\

lina för aH bislä druknnnd c. Till detta uppdrag anmöldc 

sig frivilligt farlygs!öh1t' Cll oL'll en furir, vilka od;:sa ba da 

fnllföijde det farliga uppdrngcl, för läkaren mcdföra11 de 

den ytterlig! farliga situatione n all han, som vnr-;eblev all 

liviiiJan knn1mil al t ligga i en törn runt den nöds tälldes hak 

resolut kastade loss fra n linnn. C n der l iden hade jagm'l'II 

I'~lknl i farlig bchigcnbcl till JJtirliggnnde skiir, Y~ll·för f m

tygsL'llcfcn niidgad es hesl u ta al l med full back i ma~kincnw 

avhigsna sig frön plnhen och dc utombords varande. lhir

vid togs furiren omho rd m ~' d hjäl]l av livlinan under d l 

all hik n ren av en ];:raflig sj ö h ~indelseyis oL'h lyd~ligt 11og 

fiirdc:' mo! fartygssidan od1 kunde lljiilpa s ombord. L ar-; 

Troell , ly sft vm· hikarcns namn , b~ir v~ilförljönl sedan d ess 

i lild1el med fmiren guldmedaljen för berömliga gii1·nin gar. 

D e l iir m ed avsikl jag h c lowtl allvaret i d<'Jl nulida m:l

rin;id;:nrens tjiinstenlövning men hiir ~ir ii.w·n ptt sin phtls 

ult f!'alllh:"tlln , nl t tj iinsll'n k an m crlföm 1m"tnga augcnii nw 

:' !nndc1· dels ombord dels vid sirandhugg i land. A1ldcl< s 

:>iirski!t framt riida upplcve!sc t· :l\' sudan arl vi<l ulOJlllands

rcsol'll<l, ni1gol som m:mgcn med mig med gEidje och lill

frcdsstiillc lsc lwr .liirunna!s. 
Del synes mig, aH den lämnnde redogörelsen givit goda 

behigg för nlt alltsedan karens lillkmns l dess läkare i slol'l 

sett Innlsnlrnt den förhoppn ingen, mnn rl ~t liyslc a! t iillföi <l 

vilrl sjiivapen för t.i~ins lcn där l~illlpa d e oc h sjöYana läk are. 

som i besittning av duglighet till sjö lj~in sl oL'h 111ed lus l riir 

sjöliv <'l gjorl sina all männ a me diL' inska kv al ifikati oner .i ~i nl

le speL'iellt sin:1 naval m edicinska ku11sbqwr gäilande. lliir

m ed ha dc på sig bl a föst det Yilsord, som F i1xe i s in nyss 

omn~imnda avhandl ing framfört såsom m~llct för en gorl ör

logsmalros, d å ha n u!sicige r : »Lust fö1· lj en s ten, är så i s tö rre 
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soJll mi1!.dre syslo.r , den vLirekcliga driffiiid c r, so 111 <>jör 'llt 

arb ete lall, oc h då man söker så dant lll)I)Yiicl ·· t ('l't">lt 1 ·1' 
' JI l s··· . ' ,, ' J L Je-

ha a Jo ::; en JOillan , kan 1nan v:1ra viss ]) -'1 •tlt ]1.1 l 
l l .. l .. · ... · · ' · · ' ' ' ' Il nter 

aoc Ja sa, llOJ e OL'h fardJghe.! fön·;illar sina s( -,r] (] 1'al l 
0 'l l l .. l ._ ' (. L • " l- ' - \.. M ) (' c J' 

]lvi ~ c .a.r <en a ndra n öch ä ndiga huvud Hegel ». · ~ ' 

.]Yla n 1 denna s tund :'\ lägga oss a ll ödmjukt odt nian för

]lavcls ~ IJ.1cn. m ed s tollhet över för eg{\ngarnas insatser samt 

JllCf~ !IIl_for~Jkl om v:"t r, egen sakligt betingade behiivlirfh e! 

v.~rJ,a ~!arli a n al.l ~rvet från dem al llj Liml m :'\. hes[;'\. t ill ~1a 11 
for deL. v:1 pen V l a ro sa l la a lt tjäna. "' "" 

Jag tlllonskar mari nl äkarkåren förli(J' vind och g·c)cl 0' ·'111 r~l 
b ....._ a< ~-
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Ledarförmåga och organisation 

perspektiv och dess betydelse 

tradition och undervisning 

historiskt 

Av Kapten JOHN RUMEN I U S. 

:i\lan gör sig ofla dc a frågan ]mr de t var .möjligl f~ r deL 
lilla, p å c ll slorl omr<"t~l c ulspr~dda svenska folkcl a lt asl a d
k omm a e n så dan kraftulv cc.:klwg, som skapand el och uy p
rälthåJ! aud e t av stor m aldsvä lde t inneb ar och som kulm}nc
rad c i e n tjugotvåå ri g kraf tullönn~:a~1d e kamp m o l ; n nw i_tg
faldi g övc rmal.;.l. Sedd m o t dc folpnde hunch:a arens 11.1-

salse r ell e r r ~iltarc sag t b ri s t p å insatser, ter s1g d enn a li d 
så mYcke t m er märklig. ::.Vl a n m å ste h å lla i minn.e t, a l.t del 
Sverige, som skap a d e storm aktsväld e t, v ar. b e tydllg l mu~ d re 
~in d el land, som b estod ef te r den s tora ofred en s slut. Sa~1l 
i.ir, a l.l Hyssland under och cflc r tsar P e ter d en s tor es 1Hl 
h a d e b c lvdligl tillväxt i styrka, men detta kompense rades, 
;HminsloJ; c cl~ lvis av D anm a rks tillbakagå ng och Vol ens Lort
f a ll såsom motslå ndare till Sverige . För övrig t sa tte Hyss
land und er krigen efter 1721 a ldrig in m er ä n en del av 
s ina r esurser mol Sverige. Orsak e rna till Sveriges n c cl g;~ ng 
i milit ~1rt avseende m å ste dä rför v ara a ndra ä n minsk n mg 
i p e rson ell och ekonomisk s tyrka jämför t m ed 1600-ta le ls 
början. E n j ämförelse mcll ~m de personer, .. so!n ~e~lde l tu:
d e ls öd e n under slonnaktslid cn och elen darpa folJ andc lt
d cn. kan därför v ara av intresse. Vid en så dan jämförelse 
skall man finna, att Sve ri ge under stormaktstide n fö rfowl
d c öve r h elt andra militära od1 adminastrativ a ledare ~1 11 
und c t· d en därpå följand e tid e n. Man skall även fi.nn a, a ll 
(; c ij e rs or d: »Sv eriges historia är d es.s konungars! » 1c.:k c ];: an 

j ~iYas när det gäller ifrå gt1\'ara ncl c llcl. 

l . s torhetstiden . 
G rund en till vå r s l orm a k l ss lä Ilning lades r ed an av Erik 

XI\' . Den flotta, som kung E rik byggde och m ellan opera
tione rna å ler iståndsatte i \' ~1st c rvik, Da~ar~, Åbo oc.h ancl.1;.~ 
hamnar och som und er Klas Horn~ sk1~k~.1ga l ?~lnmg b ~li·
danskarnas och lybeckarnas h e tTavalde 1 ostcrs]On, g ::l\ 

.. · tl l f" t l u l-lerföl]· a rna en fingervisnin g oJn sattet a Je as a oe .1 
· ' · b "ll · S · · l · < rdc ve ckla d en något unclcrllga yl 1 c nmg, som vcr1gc u gJ ' 
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_.id d en n a lid . A LL vå rtlan d skulle nnna sin n u varande form 
yia inn clwvc l av öster sjöprovinsern a, v ar m era en tilifä ll ig
]let iin m å lmedveten politik. Befäs ta nde l och adm inislra lio
ncn av d e tta undan för u n d an utvidgade v~ildc tvinga d e 
cmellc rlid Sverige al l b ygga ul d e n flo tta, som var fiirnl
sätlnin ge n föt· b esi ttninga rnas fo rtb es tå nd. 

D en sc<ia n århundraden trad itio nella splittringen i landel 
kvävd es p å y tan hårdh~in t av Carl IX. Vid denna tidpunkt. 
d å dc komm an de slor a ledarn a ~i nn u h1rde och lekte, faniLs 
därför en del av föru tsä tiningama för Sver iges fram lr tidan
dc ptt väddsa renalL 

Gu staf II Adolf f ick överlaga cll efter fade rn s och kusi 
nen Sigismunds in bördeskrig och den di:irp:"t följa nd e räfslen 
i Linköp ing försvagat och d e lvis spli lt ra l lan d. Landel för
svagades yt terl igare under krige t m ol Danma rk, som s!u
taclc 1G13 med den h årda Knär cdfrcdcn. Kung Chr ist ian I\' 
hade u n dC'r kriget med sin flo t ta trän gt in ända fram till 
Vaxholm. Mol denna b akg ru n d ska ll Gus taf II AdoHs verk 
bedöm as . 

All ].;on u ngcn i fortsältningen sku lle komma all i.indra pa 
Sveriges bc!ägenhet b erodde ti ll stor del på hans enas låen
dc förmt\ga dl välja och fostra dc rälla männen till s ina 
organisntöre1· och m ilitära ledare. En av k onun gens första 
åtgä rder var ntl reor gan isera flottan, var s u tbyggnad seelan 
pågick oavbrutet under de ryska och polska krigen. I Fle
ming hade han en u tomorden tligt d uk tig amiral och under 
dennes ledning byggdes fartyg i Stockholm , Åbo och senare 
även Higa. Polska kriget var samtid igt en skola för nllJild
uing av dugliga fälthelTar för del kommande slora kriget. 
Under <le oavbrutna tran spor terna ÖYer Östersjön av trup
per, hästa r och a r til l eri snml under blockad av baltiska 
hanuuu· fick flotta ns ledning och personal en skolning, som 
gjord e den ruslad för komman de stora uppgifter. Den flotta, 
som fö rde S\'erigcs lan lmi lihira resurser i kon takt med den 
tyske kejsare ns h i.1 r ar var stark, modern och slod under 
ski cklig l cd n in g. 

I Gustaf II Adolfs strategi var flottan e ttlika viktigt maU
ll1edel som hans u tan motstyck e vi.ildiciplincrade arme. Detta 
betona r h an själv gång p å gång. Ma n möter h os konungen 
en hitt ills ick e u tny ttj ad taktik, a ll m ed flot tans hjälp för
flytta s ina tr upp er f r ån d en e tta kr igssk ådeplatsen till den 
andra. År 1G21 vid midsommarl id seg lar han genom San d-
harnnsgatlcl med t ill sammans 1;)8 L1 rtyg och lanelstiger i Hi
gas närheL och er övr a r in om kod stad en. 1G2~~ blocke rar h a n 

Jliclsi,Ti/1 i ,'-.'jiiciisrndrt. 11 
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Danzig. Hi:2:i flyttar han kriget ti!l Ostpreussc tl och sii lt'-' t· 
sig efter hand i besittning av Pi llau. E lbing och Danzigs o n1-
giYningar·. Hi2R u n dsäller han för forsla gangen Slralsu nd . 

som fri\n [llla fa r tyg bl a får k m t. Typ iskl för (~Hslaf II ,\dolt' 

i_ir, att han 1G:-lO, sedan landsligningen ]><1 Hiigen såkrats. in
la:.;l:u· U.OOO man av armen, ~1vscglar till Slellin oclr siit tl' t· 

sig snahbl och ulan förl ust i hcsilining av staden. 
\'i d riksdagarna 1(i27- 2X snml Hi2H fick kollllllgcn alla h 

ra sliindl'ns f u llmakt all ingripa i del storn religionskri g i . 

Folket palog sig dc nyn sk;lllel;ördorna ociJ begärde e11tl n~;. 

:1ll k1 ·igel skulle för<i.s sit l[tngt fr~111 rikels grönser som möj li gt. 

Det mi_irkliga hade däl'!ued skett, all s,·enskarna föt· fii rs d 

g<'1ngen under historisk tid och m ed tre krig h<lkom sig ,-o '( J 

eniga om nll ge sig in i cll fj~i.l'(lc, Ya rs ri_ickvidd dc ~ill llll 

icke kunde skönja. Dci sedan :n·lmndranden lilthaka u ltt 

försiklig<1 och fredliga svenskn folket masle !w ki_inl en o lH· 

lingad tilltro till sin ledares förJn[tga. (;u-;lal' li Ado 1f sliill

d e alllid stora k rav pt1 sig sj~il \' och var cll ulu,nordcn lli :• t 

föredöme för sina UJH!crh-dnnde ledare. 
Gustaf II Adolfs eflcrf(il.inrc fortsalte p~i den ulslak<H'l' 

v~igcn. Flottan hölls lack vat·e Flcmings oullröllliga cw·1 ~ i 

vid sin slHka. Den riiknadc hela liden »n agra och fyrti 1 > 

linjcs],cpp. Fleming lillsanmwns med Oxensliern a hade ii\ l' E 

fmmsyn!hc! all Ullder del pi1gacndc :J0<1riga krigd orga1 i
sera och sh1ffa fram mede! till kolonisationsföretag i At n' 
rika och Afrikn. 1G:37. endas! tre ~~~- efter del ol\-cldi&!a si -
get vid :\'iirdlingen, ;iindcs den första expcdili<.mcn ,.ul iil ' 

Dela\\'arc, som föjdes H\' flera. Scnnr;_· siindes iiYcn CXjlL'< ·_ 

tioner ul t ill (;uincnkusten, diir l'll omn\dc vid Cabo Cor o 
fönörYndes. 

Flo!lans insatser under· dc_' ilila tid kanske dock hii .. ;t k 
lysas av n[tgra siffr(ll'. l'nder Hi:~O-Hi 18 nhkrC'\'os i lan d et 

omkring i'2.000 man, som lransporleradcs iivcr tilt Tyskl a t L 
Slyrkorna i Tyskland 11ilR uppskuttas lil1 \l:l.OO() man v:JI l \ 

;)0.000 svcm.Llr. Della innclwr. <lil varje <l!' överfördes cir a 

1.000 man. Ihirtill komml'!' ;tll ulruslning, arli!lcri, nn111 t' 
nilion, höstar och mvckcl ann~1 t, som je].;:(• kunde crh<l ll ,s 

i Tyskland. Aven i -;1ndra rikt ningen gick transporter ; \

sliten perso1wl och krigsby!e . Liiggcr m an till dessa siff1 PI' 

den mängd ~1v trupper och utrustning, som sk<_•pp;Hl es iiYll' 
under dc r_vska och polska krigen, som icb_, finns r cd ovis;,, l. 

kommer man frmn till att iiYC·r 100.000 man ö,-crfördcs u 1-

de1· en :t'>-·<hspcriod. IIi'trlill lwmmer, alt den danska flo tt tl l 

under denna pc·riod grundlig! hesegrades Ol'h :ll!n fiir.;ök ·•\' 
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deli lyskc k c_js;H·cn ~dl gmnd:1 en sjömakt vid ()slcrsjö tl 

stoppades . Kanske (~nsl<d' II .\do!b ord »riksc m; vii lfLird 

]!änger 1n et· Ö!l nagoi ~mnat på var flotta » gei' den biista 
(olk11ingcll av var 11ollns bclvdclsc undct · denna lid . 

Dc \v[t av efterföljarna, som skulle siilla dc djupas ic spa

rcn efter sig i ::\'ordcui'Opas historia voro Carl X Gu~;taf oc l1 

Carl-(;uslaf \\'rangcl. Som n1ililiir leda re bmskc (kn fiit 'i't' 

\ 'fi l' lik a stor som sin Eirofadcr. Han insag sjönwklc·ns lH.'
twlclsc i lika hiig grad son1 Gustaf Il Adolf och flolians 

täktisLa ulnyl!jandc b~itlre ii11 nagon ann<lll svensk ku ug. 
Han lt~1de en klar b lick fiir <kss slrnlegi skn ulnylijandc i sina 

vi dlyftiga planer och i!1sag dii.rför naekdelai'!la med flolians 
clåvar<J IHle nordliga !Jascriilg. En av !Jans första a !giirdcr 

efter ll'cdsslull'l i Hoskildc Yar ~ l l! hlla riksradd Christ~·:· 

Bonde undersöka hela (k-Il nYfiirYii.rYadc l-:u'itcn fr[w 1\.un<l,;

baeka till J{rislia nopcl. Dentic Il ade i uppdr<lg all finrw <~·n 
lämp ligaste platsen för en n y iirlogsll;mm. Om Carl X (~us ht f 

fålt leva och r e~discra ( sina pl<mcr hade iil'logsstaliotlcn le
gat j Ka rlsh amn , m en ~i\'cn Landsl"'Oll<l Y~!l' slnrkl ifrngasatt 
som floltslation . 

D et har frnmh[lllils. <lll den förm(lllliga frcckn i Hoskilde 

var ett rcsuli.a! wm u leslutande kan lilhkriYas nn!urcn~; h.i~ilp. 

Della iir knapjwsl l'li r~itlYi st p~1s!{J~·ndc. Krigl'L mol Danmark 

hade fait cH rclaliYi snabb! slut äv e n ulai~ isens l1jä!p. Carl:\ 

( ~u s t n !' liimnadc ingenting {li slu!llpen iin·n om dcuna kom 

honom till hjiilp ,·id <klia lillfä itc. Den <lan~:ka flottan Y;ir 

Hi5X svag .ii~mfiiri med den ~;ycnska, oel1 !Jolliindartta in-

grepo som lwk~mt ick e förriin efter :Jndrn krigc·ls ull~t·olt. 

Under r:'\dplii~(ningen i Kiel den ~) jarw~11'i sam;ua f11· be
stämdes. nll övergangen till iiarn a skulle ~i.•ia rum Yarc si•i 

det skedde m c·d fart~·g c .!cr ÖYC'r isen . En 7)l'(ler till övers~ 
lcr n :1 Aschhng ocl1 Ber ndes i'öt·c övngi~ngcn a\' Lilh1 Hiilt 

kan vara <l Y inlre ~; sc ntl ci lcn1. De lwdc ord(' !' all ntcd sirn 

r cgenJt' ll ll'il »g~l raid p<1 SYC'JH!bot·g och 1\Iiddcfurt och upp
le ta nlia slycken. <! llllllllllilion och farko'-ilcr ». [nlc lllindrc 

än tiO Luk<.Js ler, dii raY f~-r:1 stor:l fartyg kun<ll' ri!.:samin~
lcn ~;edan r~ik11a in. 

Carl-Gustaf \\'rangd kan jiimlc Fleming !a al sig en s!or 

<~el nv iir:111, rdl ],rigel 1() 1:; - l:i fördcc; till elt snnh!Ji m·i1 lycl-:

l l~ t slu L li<1ns ~kickliga o1·gai1is::.tion och oullt·öllliga c nngi . 

na r del giilldc ~lit utndl.ia flo tt a n, bcfiislc l!C'IT H v~i!dd i (b

tersjön oc l1 sk:tp:Hll' del i \'i_isterha,·el. Dessutom iir han en 

av dc f~l Dmirnlcr, som fönn;lll nU ulnyltj<1 flottalls hela 

h an i :mf<1lkl, som fall<·l ''~Jr i sbgel vid F<' lllC'I'!l. El! flolla. 
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so m svsslolös tärde p[l sina förr[td upprörde honm.n. D 1 l 
v ar <lhrför som denne sällsynt handlingskraftige nnnral ] l" \ 

cocl init ialiv och i brisl ]Hl annan sysselsältn ing med sit t 
lilla pommcr:::ka avdelning av fio llan erövrade Bornhol n1. 
Dd Lör ockst~ framh{lllas alt \Yrangcl 1ti3D då holhi.nd.ska 
lllHls~i.llningsflo l tan ankraL vid Lappcgrund hos kungen gJo t
de upprcp;tdc framsl~illniugar al~ få anfa ll a .ob·(·~~lll~s flol lu 
under dc ddandc gyn nsamma YJnd- och ~lrOJnforhalhm d c 
na. Han fid;:. ick e lillslfuHicl, ulan måste 1 s lallel ulka m p.1 
en strid, di.ir väderlcksförlu'\ llandcna gav Obdam all_a tru in l" 
p[t ha nd . Del var en klen tröst . för \\_'rm\gcl all d.~ cral h 
läsa Obdams rapport över stud cn, 1 vli.kcn lwllan~lar L''l 
framhöll »::ttl han a ldrig varit med om liknande strid }ll 
li'' och död». Men man kan räkna ul vad som hänt om d l'n 
vid della tillfälle tveksamme Carl X Gustaf icke varil p:1 
plalscn. lhir bör emellertid framM~Jlas att l~ung?n lcd(lcs ~~Y 
politiska och icke av militära mol tv; han v1llc 1 ~le l lang: t 1 
unchika en öppen brytning med Holland och nnsag det da -
[ör klokasl all förh ålla sig passiv. r 

Eflcr s}ao·ct i Kögc bukt Hi77 gick aminden Hans \\ acl ll 
mcislcr me~l sin csl'"ader in till 1\.Dlmar. Dc förenade dansk,! 
och holhindska fJollorna följde efter men kunde ittlc nl1:iil 1 
någotmol honom i hans skyddade läge.' v~:rigcn~m lwn a::LII 
förhindrade atl denna del av landel foll 1 angriparnas ha n
~lcr. Genom sitt bcslul all sianna kvar bä r gav han ftl S\ L'
gc möjligltclcn atl i februari Hi78 undsäll~~ Slralsnn~l n.l ( d 
proviant. Denna ålg~inl innebar ä~'Cl1 uppnm.:clscn till for
flvtlnincrcn av fiollans lnlYudslatwn, son1 fonuyndarrc g -
r iiJgcn flikhel med andra planer skjutit på hamlidcn. 

Enli<rl Odltncr hai ' Carl XI blivit bekant för all göra sig Y 

med oJugliga ledare. Men han kunde i.i.vcn i likllcl .mcd ( Äu-; 
laf II Adolf v~i.lja dugliga. En sihlan var \VachtnH' Islel.·_- Il<il l 
var en dc m, som fick kungens fulla förtroende och !lnrl\l l'd 
i"öljdc ~i.vcn cuasU\cnde bcfogcnhclcr. 

Den J!) september 167!) är del betydelsefulla dalnm , .~< 1 
Hoscnfc ldl ankrade med sin eskader på sju fnrlyg utan ! 1 ~' 
1l~islö, och s11abbt Yidlog förberedelser för skcpvens vinl 1 r
förlöcionino· i den ])rakliskl tagel öde skärgftrdcn. E lt an n·tl 
daltu~t viiti att notera tir den ;i januari Hi82, då del för~l n 
sl·cnj)el - Blekincre - oick av sla])Clll pa \\\imöYarvcl, nn-
• '- _L ~ t; o l <fOt 1ncr iin tvt1 år efter eskaderns ankoms l. Dn var oc .;~ n 
f.agcl färdigt. Batterierna på Kung~ l10lmcn och Drollni.n.!~
ski:ix saml ~mdra b cfi"istn ingar voro od::så i s~1dant sk icl, , 
alt dc kunde tagas i bruk. P[t lrc <'H· ha1l c SYcr igc få ll en ny, 
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ful ll aav~indbar flollslalion. :\len redan 1G80 von' hcfäsl
ningsarbctcna så lå ngt framskridna, all \\'ach!mcislcr kun
de svara Dahlbcrg, Gyllen s licrna och många and ra, som 
ville stjälpa flollslalionsfdtgan, »att om en fiende i:in komme 
JllCd 200 fartyg, skulle han int e kunna skada flollan ». Där
nt cd avgjordes alt Sverige skulle få en örlogsstation med 
ctLlägc, som svarade mol landels ställning som en av E u ro
pas stormakter och ?\ordens domincrmHlc makt. BclydclseiJ 
av de l förmånliga Higct i förhållande lill Stralsund, Riga
bukten och sunden skulle visa sig tillde r stora nordiska 
krigel. *J 

\\'achlmc ister vi lade icke p i) lagrarna i forl sä ltnin<icn så
som guvernör över Blekinge och I(almar !än. l Tndcr 1G79- 99 
byggdes :~0 liiljcskcpp oclt 7 svåra och 5 ]ä lt a frcgalll'r sam
tidi gt som varvet ytterligare utbyggd es. 

Ca rl XI:s h1nskc stiirsla gärning var ind elnin gcycrkcL 
Genom denna o rganisation slapp man ttlmins ton c i fre dst id 
från dc dyrbara värvade trupperna och sjöfolket, som llcss
ut om alltid var en osä ker faktor all räkna med, d lersom 
konku rrensen of lasl vat· h:h d mellan v~irvarna. \'iirval folk 
had e dessutom en viss bcni:igcnhct all iiverg[t lill fienden, 
då dc som håsl behövdes. Utan denna försvarsorganisation 
had e h ans son knappast kunnat föra krig i 19 {u· mot Sve
riges angripare. Det är sdrt att göra sig en fö,·cslå11nino· 
01~1 vilk~n komp licerad appa ra t Cl~ mobit'iscring var i v~'\1{ 
land vid denna l id. Lande ls u lsldtckning frtu; Sktlllc till 
Lappland över I\a relcn och Ingcrmanlnml till Pommcrn och 
Bremen-\'crden underlätlade icke en uppmarsch. Del la g~ill
dc särskilt vinlc•r oclt vår dft lr::msporlcr inte bara till ~jö s ~' 
utan ~iven ti ll la nds voro problem, som många g:l.ngcr voro 
näsla n olösliga . Jndclning~verkcl var därför elt storverk. 
som innebar en st~indigt organiserad anne och flolla saml 
gav möjligbeter till persona lens transporl till inslLillnings
orler och örlogsstatione r . 
. Tidi gare hade flottan fi\lt huvuddelen av sin personal 
frå n l\orrlaiHl och Finland-Åland, vilket bclnlde all ulrnsl
J.tii!gcn av örlogd"ar tygcn till liden bestämdes. av i ,,lossningcn 
l . Alands hav. J fortsältningen förlades btttsmansrekryle
r~ngcn hm'lHlsakligcn t ill dc södra landskapen, och diinncd 
ftck flottan en hell annan hcrcdsl.;:ap. 

E n organisnlion som inledningsverket var Sverige ensam t ....___ __ 
'') Bänsyu mi'tste tagas till elen i östm·sjön uneler ÖYencigancle clele!l 

av ä r et rädand e S\Y-Yinclen. 
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om vid dcn1w t id. Dc! fungerade ock"a lll cd slor prc·cJ;-i ,, n 

vid den s lo ra uppmarschen 8r 1700. Det biir cmc·llcr t; <J 

fram lmlla ;; , atl del Vlll ' en p~tbyggnad av (~usln{ Il ,\d o, J:-, 

försv~Jrsorganisalion. Det bör i.iven framll~tllas all llJJ (, ,. 

Carl XI :s regering bJIHle stadsskulden !tcd!Jringas fra n Hl 

mil.io11cr, eller praktiskt tagel slalsbanl::Tuil , till 11 miljo ;w 1· 

i d:llidens mynl. ;\n<l<"t Jwde han byggl upp förs\'<li'C'l ti ll 

rdali-.-t set! dd starkasic vi n;'lgonsin haft. Den flotta, su< n 

landel fiirfngade över :n· Hi!JS) bcsod av 3;) li n j eskepp, :'2 

svara och R hilta frcgnlter. Dessa siff ror ;,i.iga i.ivcn en (\· 1 

om \\'nchlllleisicrs alll för lilcl k~inda vcrksalllhcl. 

Denna fiit·s,·arsorga n isation skulle ocb;:'l komma a l l h;_·

höv:1s n~ir SYerivc Cu· 1700 mot den lidens sed plötsligt h l ·v 

angripet av den''mi.ildigaslc koalition som nftgonsin 'k rii J 1, [ 

l;mdL'ls f red . Den d [1 lR-~H i g e knng Carl höll ul i Hl ar ( l ·h 

lwns cfi('l'fi)Jjarc i ytterligare tre. 
Den övcrvtigandc delc !J av officerarna, soldalerna u l1 

balsm~!nnen , som den 1R-nrigc ].;:ungen \'~11111 sina inledn n.Tt' 

segrar med, voro oprövade i krig men voro övade m· h .,-;;l

disc ipl inera d e. Ih1·igenom k u n d e f!ollan pa ].;:ort lid mobilt-.t·

ra lill hela sin stvrka och htla den 10.000 m an starka <ll'I ll<' il 

111ed dess materiel elllbarkera samt under \\'lwh lmcislc r -; le 1-

ning ta sig igenom den ~inmt ieke uppmälla, ou!pricb1 L' 

FJin!r~imwn och sätt<~ iland denna arme i omedelbar ni.i.r ll ' l 

av fi endeils hnvudslacl. Man ka n görD sig en föresli.il11ll l '~ 

om vilka organisatoriska sY<l righeler fiollans folk sEill < · ~ 

inför, :1ll ptt öppen kus t under ogynnsamma v~idel'leks f ll' 

ltallan dcn och under fienllig molverkan säll a j]and kavall • r i 

och art illeri och sedan en korL lid cflerål åter inlasta de n w 

m~in~cl :.tv personal och nwle r iel. Och icke nog kirmcd. > ·
dan m·nH;ll Y~il las la ts nr i Ka rlshamn fid.::: d en :'lnvo <:'11 -

lJ~u-kcra för all j oktoberslonna r föras över östers,i'iin o,· lJ 

s~i l!ns i land i Liflan<l . :\IL'n i stormaldslidens Svc!·ige k tt J

dc alla sv:~righeier öve rvinn as. 
Del paslas all Carl XII i<.'ke iign ade floilan dcil omla ll;,e 

den borde haft. :\agra siffror ji.iva dylika p<tslaenden bii LI t' 

jn nngol amwl. Cnder :'lren J701 --0\) byggdes ~ linjeskt p]! 

och !) f r cgallcr. rnde r samma l i<l var <1vg:1ngen h~ilflen t\' 

d essa ~. iffror . FlotUms stvrk a steg alltså fram lill PoH ~t\ ,t

nedcrlagC'l och nådde df1 sin slörsta stvrka, c irka ():) s lul'<l 

fartyg. J~flc r kungens hemkomst illcnLJ)ptogs byggnnrlcl <t' 

stora fal'lvg, vidare ptthörjades byggandel fl\' en ski.irgn!'d ~

flolta. ,\r 1()\:H) grundades :\ya \'arYcl i Göteborg. vat·el' e t' 

g fregatter fick s in ständiga station där. 
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Hur anv~indes da d cn1w flotta? Enligt en försiklicr JJcräk

Jt.in~ tiynsporlcr~Hlcs cllci ' landsalles pa fientlig ku:l och i 

];CS!~llllllgarna pa andra sidan Östersjön ci rk a 60.000 man. 

yarllll komm e r aJl Inall'riel. Li.ingc förde flottan en Il· . 1 
t'.. '. f.. l . l . ,J! ( 

k alll ]l or at, or nn< ra har Pelcr all L'l fotfäste vid Ösln-

sjöJ_l. (~ cnom U~Jll<tns försorg kunde även en stor del av 

besalliJJngar;w 1 bl. a. PLirnau ocl1 HeYal evakueras. Sam

tid igt fick d en bcbimpa de dattska, 1Jrilliska, ltolEin ds

k a och senare ~iven dc ryska flottorna saml utföra konYoj 

och kapartjänst i Xordsjön. Sjöfarten, härvid främst dc'n 

s tora exporten av järn, trä och tjära, kunde praktiskt ta

gel l1ela. liden h{tllas i g[tng. Dessutom var SvcriPc nära 

nog sjbilvförsörjandc vad v issa varor hetri.iffar p[t o~\tnd <W 

kapar~·:·erksamhclen. In i det sisla uppehöl!o dc vStbyggda. 

me J~ .. s! 1 l n a o c} l ~~-~Hl c r hem annadc farlygcn h erraviildel i ös

ters] on och pa \ aslerhavcl och var slutligen del enda makl

med e l, som avhöll 1·vssama fn'\.n vidare kusthärjninga1· i 
m od e rlandet. ~ 

Endels l en man med Carl XII :s organisations- och ledar

f? rJn<'\.ga_ llled slö~l a:' sin faders fasl uppbyggda siats- och 

forv altJllngsorgalllsatwn hade fttlt Sveriges krafter all r~icka 

ti.ll mo ! den överväldigande övc rmakle1~. Som alltid, d tt det 

g_a ll t all leda "svenskar l1eroclde hans miliUira framgängar 

ttl l slor d el pa omsorg om truppen, Cllkelhet och fönu{taa 

a ll välja mililii.ra ledare. Della gäller i lika höu o·rad fl<~t
tnn som armt•n. För sin arme var han dessut01~~ ~ll utom

ordentligt goll föredöme och en fostrare av sina officerar e. 

~Carl XII har kanske fri:imsl för sill erövringsförsök av 

\orge, som d:.l. Yar fast bmlet till D.anmark, L\ ll e rö vrarens 

st_ämpel p[t sig. Del Yar emellertid för Sverige en nödvän

dighe t all. stoppa dessa sti.iudiga anfallsföretner och kväY

nin gsförsök av var sjöfart, som' Danmark Ö\'er"'Xorge förc

log mo~ vttrt Ia1~d, alltid med riktpunkt på Göteborg. 

D et at· hcraltigal all paslft aH kung Car!s försvarskrig 

s~~affade Sverige en respekt hos våra grnnn a 1·, som lro!~ 

l' <~dcl ~ missgrepp cfler kungens död, lcd<lc till en fred, som 

Y~ssl Icke var katastrofal, ~ivcn om den var h~u·d. Yad som 

g1 ~!~ födora l var östcrsjöprovinserna, Yiborgs län, dc lvsl;:a 

slJ~ lcn och h~va ~Ollllll em . :\lan m ttsle komma ihttg, alt an

§r:p~rn as kr1gsuwl ;:oro mycket större. I_?cnn~ respekt för 

\ euge, _som Carl _XI~ <;ch hans stora forcgangare under 

storh chlidcn had e lllgJutil, hade landel tilJcrodo under 1700-

:al ~ l s ävenlyrligD och farliga lednin g, ja ~kanske ~i.nda in 
1 va ra dagar, 191 -l och H);m. 
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D e l h ör em ell e rtid p <l p ekas , a l l del svaga f örsv a ret av 
F inl a nd ],a nskc Ja d e grund en till d c sep ara !i sk a sl r ävn ll
dc na som komm o till sy n es i A nj a la 1788. Konun gen s p o
litik ska l l em ell ertid h a Yaril att sed an lwn Hi l l ry ggen fr l 

::'\orge, <ll crigen la upp k ampen mol Hysslan d. 

2. . . . . . . och ticl en diir ejlcr. 

H ur ol ik t er sig ick e lednin ge n a v V<lr l lands ek o nom is] <1 

och mililö ra resurser under d en fö lj a nd e t id en. Som tidiga r e 
]Hip cka ls, va r d et Sw ·ri gc, som bes tod efl cr stor a of rede ns 
:-; lut , båd e i le rri loricllt *l och ekonomisk t avseende m ök ti 
ga rc ~in Sver ige av ti r 1613. Att folke t, d v s soldatm al -
1·iclc l, ick e h a d e försä m ra ts f in ns del m i\ nga bevi s pil. 1. '11 -
dcr dc pl anlös t för d a och so rgligt ill a ledd a a nfa ll skrig1 11 
m el lan 17-10 och 1790 v isade dc s ven ska so lda le rna och sj<"J
m~1nncn, vid d c t illfäll en, d å d c slo (lo und er befäl av go da 
kdare, vilket tyvärr alltför sällan in träffade, p rov p tt sa m
m a goda kampan da och discip li n, som tid igar e. Fas ti.in ofla 
led da a v p oli tiserand e och obeslu tsam m a offi cera re gjor<lc 
d c i olikhe t mot dessa öve rord nade i nga a nsatser t ill myl n i. 
- Del ~ir därför berä ttigat alt påslå, alt svenskarna und ·r 
.~ t ormak lslidcn h ade dc ledare dc fö rt jänade, m en all <l e 
undt: r den därpå följande Liden inte förtjänade d c lcd n l' c 
de begåvades med. 

Den mest framlr~ida n dc represe n tanten för (lcnn:1 Lid ;i r 

Gu stav III. Han gjorde visserligen ett förs ök at! ena d ·l 
söndrade och av utlän dskt infh lan cl c bcil~irskadc l~llH I ( t. 
men fö rlorade vad han hade ~t st~1dkommi l genom si l l slös r_ r i 
och sin fåfänga. Indel ni ngsverket hade ~ivcn f tttt förfa l a 

och var delvis endast en organisation p~t papperet. Svcr i.~ c 

hade flera goda militära, framförallt sjömilitära led are, sPill 
kungen genom sitt gunstlingssyslem förl 1ind rade all ], o m

ma till sin rätt. Han förfogad e över dåtidens skicldiga:-.k 
farlygskonstruktörcr, Shcldon d y och af Chapman. F or 
franskt guld byggdes ett ak!ningsv~irt antal fartyg, vi ll n 

emellertid lades upp alltefter dc färdighyggeles odt end : s t 
i undanlagsfall provseglades. 

För all återvinna sin popularilet började han ett illa l) l; ln

lagl krig mot Ryssland efter aH dessfö r innan ha aysJö.i: d 
sina mol Danmark riklade erövringsplaner. Som ledare t"ir 
flottan, vilken icke hade övats p[t sju rn·, va1dc k ung Gusl :IY 

''') Enligt H ecksch er s Sv. ekonomiska h istoria. 
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den om s in p ersonliga om vil rdn a d ()(.' h b ekvä mli ghel m åne 
»s torami ra lcn.» h c rti.d Karl. D el ta ~i r c ndnsL ett cxcn1pct p~i 
val av gunstlmga r til l led a r e. Gen om mot sunl förnufl s tri
dand e ord e rgiv ning o<.:h disp ositi o ner h eska rs de n vcrkl ioa 
ledningen sin h andlin gsfrih e t, vilke t r esult erad e i Dcssinsl~a 
eska dern s fortsa tta op er a tionsfrih eL oclt olvcbtn i \'ihoros
ka viken. Att fl ot tan n t1der sr1d a na fö rh ~tlland cn int e gf2,k 
sin undergå ng tillmötes ber od d e p å d c nnd e rlvd a nd cs sk'ick
lighc l fra m fö ra ill i all ma nö vrera si na f a rl)'g" sam t f iendens 
resp eld för svensk krigsledn ing i svunnen t id . Svensksu nd 
är c ll s! o rl u nd ant :1g frå n d c Yan liga r cs ul ta l!ösa kanona
dcrn a under d e lt a krig. D e l var emell ertid ic l'e k o n unoc n 
som dock vid f ler a lillH1 1lcn va 1· näna r and c v id s trid, ~on~ 
van n de n na dr ab b nin g. D el v a r dc 1 1 n dn !vdan d c~; bes tut 
sam he t ~>c h s], ic ldi ghe l sam t gyn nsam m a ylt rc betingelser, 
som avgJo rde sege rn oc h (hirmcd 111öj !i ggj o rdc en f red u lan 
förlu s ter. 

3. Rej1cktioncr. 

Avsi k ten med ovansU1e n dc övcrsiJ,t fr~1n den mcs l ue h ·
delscfu ll a liden i \'<h h istoria bar Yari t a l l bchsa, all v[t.rt 
land s ulw:ckling t il l s tormakt v~H en fö:jd av· a l l SYcrigc 
förfogade över stillsvnt uoda ledare. Dc~sa hade en k l~u· 
Llppfal!ning om hur iand~'ts resurser sk ulle utn\'lljas för alt 

få u t slö rsta 1nöjliga effekt av anslriingningat:Jl8·, ulan alt 

land els enigh el elicr fo lkets d v s altmogens frihel ~ivcn

tyra<}cs. Intet _land av s ,:crigcs storleksordning kan uppvi :;a 
en sa dra111 a!tsk utvccklmg, so1n den vild l<uul genotug[\lt, 
Det vore därför naturligt all Sve riges utYcckling och den 
betydelse som sjiis!ralegien h~irvid l tlöva l, tignndcs slönc 
~lppm ~i r k ';amllcl i den sjömilil~!ra ulbildningc~J än, som nn 

ar fa}lcl. ~ '.~lr ledare~ anslr~ingningar under siorllC'lslidcn, 
att halla S.Jovapncl vHl makt och stYLka samt dess am·~in
dandc i krigföringen, Hn· icke del tllrymmc del fiirljtinar. 
Den ol~·c!diga sjökrigföringen under dansb1 kriget 1()73- 70 
och untL:;· Gustay III:s lid har d~irj~imlt.: full cll relali\'l slorl 
utrymme, vilket icke hidragil till alt iika intresse t oc-h res
Peklen för v[u· sjömakts historia. En undervisni nO" i sjökrios
hi.storia hör fiirniom segrar O(.'h nederlag även a\lwn.d!a d~n 
lragna uppbyggnaden av flolian och d ess varv. \' ftr sjömakts 
anvä ndande för h a ndelspolitiska och kolon iala ändnm{ll 

l-0.111 p~\ sin tid voro m il itärt betonade hö r O(.'ksft omn~inmas. 
Ilstona borde l1elst u tbry tas ur ämnet s,jökrigskonst och 

som sär-;J.::ilt Ön>nc ina~t i SJ.Öoff iccrsu lbildn inncn. 
~ . ~ 
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Den egna !i·ndiliotlen ~i1· en slor lillg~tng och i s~irskild l1i ·,., 
g rad fö,: en officer. Den brittiska lnHcliti(;lll'll framl![tllcs Itu: 
oss s{l ofta, alt dei ~i r bra v~irl, alt Yi glömmer borl -,·,l.r cg ·n . 
S<l.lund:l far l c=-- den brittiska sjöl.::rigfiiringcn under n u 1lo
leollSkrigcn et! förh{li!andcvis storl utrymme i ~i.mncL '•.ii i
krigskonst.*) Del skall icke förnekas, all del hör ing[t i ,· ;1 

sYeid.:. sjöofficers allm~inbildning, att biuna lill denna c· p~'~' 
J);_·i lll ~lslc cmelleriid vara fel all ägna näslan lll.::a :·;t.o r U]•ll

JIJ~irksam]Jcl ttl denna period smn {1t den svenska stonn ak.s
tide!l. Man bör h fdla i minnel all en ::\'elson fick sina Ltl '

lyg av en fiirsU1cnde regering utan beg~iran, medan en Flc
Iniug fick anYä!Hla hela sill inflylaiHlc mo l en med sjöm ,d~
tcns /;.my mindre förlrogen förmyndanegering, ja lillsk.i u~:t 
egna mede! fö1· al t Et upp flottan till en tillräcklig slyrh . 

En s<t ra <lik al förf a tlare som Pö r La~:tcrkvis l s ii ge r· .d l 
»Y<l.l' fr~nnlid ligger nu som alltid i vtu·t' förgå.JWn~;». }),'n 
brist ]J<'\. hi~lori~l~t medvetande, som binnctccl;:m{~· vi\r lid . 
ii1· nog en av orsal.-erna till att officersyrket mer ocl1 m L' 
misier sin dragningskrnfl. Det borde vara viktigare för ,· n 
:, yensk sjökadctl all Hi löra känna vår pt1 ledargestaller -, a 
rika slormakistid, dess sjömililiira cxpansioll, försörjning 11 

av vrl!'a armcer p{t kontinenten, överskeppningarna, krl.t 

YOjeringarna, bqlGI-verksainllcicn o s v i:in t ex tidig , ,·c 
niimnd hrillisk sjiikrigshisloria. Del kan ifr{Jgas~iltm; mn it ',c 
rysk-japanska krigel och del mesta av fiirs la världskr i).;l·l, 
krigföring ocksft kan ulga. En stor del av sjiikrigfÖl"i!l g 11 

nndcr delta l.::rig har JJUm(·ra endast historiskt värde, nl om 
':ad som gäller sjökriget i Östersjön. 

Jn mer man studerar vår storhetstid, jn mer lll~l stc lll .t ll 

fyllas ~1v beundran för· det lilla folk och dc"s ledare, som 
snarl sagt klarade u i allt. Dc och fiircg~mQarna pi\ 1:'5DU-!<: ,' t 
~kapade' del SYei·igc. som 1m 1JeslC1r.-...) '\;~Hl som fö!1 h n,· l 
efter stora ofL'cdcn:; slut YaJ' , soJn en fö rfa llare säger, ctHL , t 
lilanverkcn. Elt noQQTant slndium av denna tid gn en sli)II'l' 
tilltro till den cana !-:Taften och förmågan att bila ifn''tn ',i g 
och dela t1l slag:'om det s[t sl.;ulle bchö~·as. ::\'uva randc pn ~J~ 
i cm hl i även mindre om dc ses i den egna hisl'lricns ~pt 1 s
pe kli\. 

Cicero lö.r ha sigl, alt historien d Y s historieskrivnin g, n 
har som fiirsta lag att icke sö.ga n~1gol falskt och e j l1ci k r 
förliganagol som ör sant. :Man gör sig bwppasl skyldig till 

:•) Enl igt i Sjöluigsskolan nu anyända kompendium. 

•:•) !\feel Finlands hj äll). Yilket alltill bör hållas i minn<:>t. 
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1
i]o·o n ÖYerd rif t, om man p[tsL:r, all. denne rolJW re!i le:;, 0111 

~cl~så ej mcdwtcl, icke _t i i_l. p_unkt ocl:, l~ricknJölj ls ~lY ii ldre 
fö da lla re. GuslaY III kngformg har. fatt en forgylln1n g, som 
den icke förtjä11 ar, nnder det alt Ylssa delar nv slorn:akls
tidens sjökrigshis toria hellandlas 111~-ckel knapph~i.ndigt. Som 
en följd hö.rav har v[u· lnH1iiion blivit för mvcl~~l l_f.OO-l a h
]Jct onad. \'i borde i stiillet hi1mta styrka och s]aldor!rocn
de från tiden före denna epok. Yidarc lwr en del av var 
flottas Yikligaste uppgifter sftsom t ex överskcppning~1rna 
av t rupper och materiel, försör jningen av dcs~.a trupper ya 
konl inenlen saml förHyllningen av trupper mellnn dc ol1ka 
J;. rigsskådeplalserna, icke ägnats tillriiel~lig UJ?l)lll~irksamh cl. 
])et är all hoppas, all en modernare fo rskn~ng skall klar
lägga sjömaktens inJlytand c i v<.Hl_ de_L g~ill~1 · 0 dc~;sa brister. 

Sveriges sjiimakl fick kämpa s1g fram fn1n en av den 
öni •>'a ~·ärlden så goll som ovetande existens till hcrrav~i.ldc 
övc1~ Östersjön och Yiisterhavel och li1l en av vii.rldens lc
d::mde sjömakler. Kampen p~tgick på vatten, som för segel
fa rtv<J ~iro bland dc mest sv:\rnavigabla i v~inlen med vind
förl~[~landcn som under övcrv~igancde delen av året gaY mol
stån darna en slor fördel pC1 hand. Y:1r sjönwkh historia ~ir 
därför förl j i1nt av cll betydligt större intresse, :in dc!l nu är 
fö r cm[ll f ör. 



Vapentekniska synpunkter på uppbördsma nna. 

institutionen vid flottan 
Av Kapten G. CEL SI N G. 

Ett C\iskussionsinlägg. 

För Jwndhavandc, skölsel och vård av fiollans vapenma
te riel har denna ind elats i c lt anlal uppbörder, var och l' ll 

und er cn · uppbördsman. 
Principen fö1· indcl11ing i uppbönler var in till Ör 101::> den, 

all a ll materiel , som kunde l1 änföras till v isst vcrksamh l·h
områdc (ex. artiller i, torped, min o s v) sammanfördes ti ll 
en uppbörd (art-, torp-, min- o s v uppbö rd). So111 LL] lp

börd sman kommenderades en und erofficer, smn var tc orc
iiskl och prakli:okt utbildad all sköla all i uppbörden ing~tcn 

dc materiel - alltså i:i.ven kunnig i felsökning och i m {m ay 
resurser k a pabel atl YcrkslälJa reparationer. Under och cf ll'l' 
\'K II växte uppbörderna i storlek i och m ed tillkoms ll' ll 
av a llliner moderna och komp licerade yapen och lckni s1;. a 
hjälpmedel. Det blev stt sm fmingom icke möjligt för u pp

hördsmänneJJ all teoretisk t behärska all till uppbönlen ny
l;-ommcn m a lcriel. 

D{\. principen f n ~i l ' den , alt uppbördsm a nnen lco rcti ·,kl 
och prakti~kl skall behärska sin m a teriel , m åsle den nytill
komna materielen påföras den uppbörd , vars Hppbö rdsm,J n 
är kunnig i materi ele n, oberoende av materi elens anvÖ JH l
nin gsområdc. I Yiss omfallning m ftsle nya uppbörder t ill
komma . Så har l ex art.-uppbör<lcn uppdela ls i cu allllll.

uppbörd och en ad.-invenlaricnpphör<l (Yapcnuppbörd). \'i 
dare ltar en teleuppbörd (en ulYidgning nY förra radion ]>P
bördcn) upprä ltnls samt en cldlcdn ingsuppbörd , d~i.1· s:i' iii 
arl :s som torp:s eldledning brutits ut ur sill cgcniJiga y crk
snmhctsomrödc (nrl och torp) fö r al t läggas und er en fack
kunnig uppbördsman. 

I och med teknikens fortsalla utveckling framför all t n:1 

l'lcklrik- och clcklronikomrttdct komma hjälpmedel a\' nn-
1.ytl ~;lag alltmer alt tillföras dc olika tjänstegrenar men nw ~tc . 

för all kunna rätl Yflrdas, p flföras clck lro-, eldlednings- och 
lclcuppbönlcma, speciellt dc hå sistnämnda. Dess ~'!. kom nHl 
allls[l all Y~ixa ut proporlionsYis Yäsenlligl mer i.in öwiga 
uppbörder. Sa srm'ln in gom blir malericlen ä ven denne en -

snmme uppbördsmans kunnande med all sannolil, il c l ÖYc r-
1näklig. Han m~1stc allist1 ha lljälp , antingen så all ett (e ller 
fl era) bilräden sl~illas till kms förfogande, eller s~1 all Yllc r
Jigarc uppspjälh1ing sk er i fo nn av nya uppbörder (l:xcm
pelvis radaruppbörd ubjnkluppbörd , art- och torpcdcldkd
ningsuppbönlerna skiljas CtL o s \') med ly [tlföljandc JtYa 

uppbördsmän, d Y s omorganisation och pcrson;tlöknin g.' 
Inför dclla perspekliv framstar osökl följande princip

fdlgor . 
a) l\Lhlc uppbördsmannen Yara b.cknwn på all hans 

uppbörd ingil.cndc materiel (vilkcl han .i praktiken redan 
nu icke knn Yar~1) och allisa malericlen i ndel as i uppbörder 
eflcr dess tek nisk a konstruktion eller 

h) kan ll;m ulan fackkunskap, vara Hppbördsman för en 
mbi.ngd vill skilda a rtiklar ulan gemensam teknisk konstruk
tion 1n :•n hörande t ill clt bcsl~imt verksamh e tsfält , om bloll 
tekn isk se rvice p:'\ rekv isition kan tillhandahållas honom. 

I det första fallcl (a) bli r upphördsmannen m e r och mci.' 
en r cul teknisk YÖrd arc ny malericlen och en Ctl alla tjänstc
grenar arbclandc serviceman, vars huvud~;a kliga lid [ttgar 
till felsökning och repara tion (exempelvis eldlednings- och 
tel cupphördcrna) m ed ringa tid över till den rcnl upphörds
männam~iss iga förval1.ningstjänslen. Han har sm[t möjlighe
ter a l t bedöma priori t eten p tt repara lionerna och s l~1ll e r d~tL'
mecl d el önskvärda, perfekta s~11narbctcl mellan dc olib'!. 
tjänslcgrcnarna och med honom s.iäJv p å sv{na ]H'OV. Han 
kom m e t· alt lyda under flera olika tFtnstcgrcnschcfer. Mate
ricl e n kommer m ed tiden ull v~ix a honom ö ver huvudet , s[t 
alt ~ivcn hun tro ts sin egenskap nv fa..-kman m <l.slc anlita 
exp erti s. Sil har rcd tm skell helri.tffande Yiss mat eriel. :\•led 
andra o rd motlol »Sji.ilY ~i r hi.ista dr~iug», som legal lill grund 
för mJvarnndc uppbördsindelning, hålle 1· inle längre. 

Prohlcm cl kan lösas an ti ngen genom aH uppbördsmanne n 
~cs yllcrligarc utbildning p[t nytil lkommen materiel, Yilket 
an l~inkbal'l intill en viss gräns, eller all han tilldelas ex
pert er pä den nya materielen. 
. D~t den tekniska utvecklingen i världen alltmer tvin gu 1· 

hU spccinliscr ing .inom al:a omr[l(lcn, m C1slc s:t ske h ii l' i 
allt stö rre omfattning. I och med all uppbördsmannen alllsii 
l~l åsl c anlita särskild expertis för felsökningar och repara
lloner aY honom unders tä lld materiel , svncs inlcl hinder fö
t eligga, a ll stegel tages fnlll ul, s[l alt l;an tillföres mate riel 
av \ 'itl sk ilda slag, som Yiss crligcn icke sor!crar under lwns 
fackomn1dc men \'iii mHlc r hans \'erksamhctsomrtHlc. 
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Och di1riiied ö ro Yl inne pa del andra fallet (IJ ). E1ll igt 
den principen skulle t ex. arli lleriuppbördsnJanl: :n. !W "< '
hava all mall'ricl, som vid strid ulnYll,Fls av arl.-tiiYISJO lh 1. 

Torpcdupphördsnlnill1en skulle handhava Dll. Lill t;)Iyedd i\ i
sioncil hiirnnde mall'rid ink!. 1orpcdcldlediJ JI1g, :\1.._ 1 nll n a
vi.!!criil!.!s- och s trids le<lning-;malcriel ink!. gy1'okomp~1ss. lo .'~. 

pl~>lting'matcriel o s v. 
Till uppbördsm:11111ens förfogande skulle sedan slå e11 '- < ;·

vicc.!!rupp, inneh<\l!a nd c specialist e r (monliirer) pi'! sla i·l, 
s i !·ö~il , svagström, ctektronic, finmekt)nik o s v. Obsen·c1 ;s 
bör doc k ~~Il belr~iff~ l!Hlc den materiel p [l vilken upphörd-. . 
mnnnc11 iir vrkcsutbildad ~ir lmn sjiiiv denne specialist. 

.\v fackktim;kap utii'.' Cl' den rena y rkesutbildningen sku ii L· 
a · uppbördsmänn e n ].;r~iv as CJHlast sa mycket , 'l!l han k 111 
hand!JilYa ol'h vi'lrda male riclen saml Linner lill ~,].;ötsel l'i .J

reskriflnnu. 
Med en viss överd r ift kill l tli1 organisationen liknas vid t• li 

hem , d~ir husfadern elle r husmodern h andha r och vardar <' Il 

llliin od tel\lli~;ka hjiilpmedcl s:1som bil, svtnnskin, tb;mn -. u
gare~ radio, lntshållsnwskin c r, o s v u ta n . ntl Liga fullslä n d ig 
t eknisk kunsk a p 0 111 m;llcrielen. \'id haverie1· vönd e r lll 'll l 

sig till spee ialfirnw. Skulk nuvarande uppbönlssyslcm :11 1-

v~inda s i hemmen, voro del l ik t ~· digl med a lt speciaifir m .:1 

~igd c malericle n ocl 1 !f1nadc ut d en , inventerade i l; c nm l L' ll 

och ajordc service m 111. 

Fi';i:dclnrna m ed svs!cme l (b) knnskc i första ögonbli el ·l 
E1tcr bestickande, 1.ncn fl e ra av nuvarande organisali u11 ~ 

svaghet e r kvnrsH\. dock. ~ . 
Salundn erhflllcs knnmwsl nagon pcrsonalbespal'lng, m ·n 

d en nvtil lkonllla servicepe rsonalen slipper nppbördsman na
plik lci·nu , och uppi>iirdsin~inncn slippa bli lf1st a i da g. 1·. 
ka nske veckor med lwsY~irliga felsökningar och reparaiio n ·r . 
och kuutw dtirigcnom li ftila en vidare och klara re ÖYerhl ic l; 

öve1· l~igC'l ~l \ ' sin upphörd som h el he t. 
SY~Iriu;llelertw med prior itel shcdiiJnningc n kYnrsln , J1l l' il 

tord e liksom 1 ~u i okbm f a ll l.;111111n regl er ~1s il\' farl y '~s 

cltefen. 
:\ya uppbönler nw ste kanske iinda upprittlas i och n't ·d 

t~ll 'n Ya v up c ngrem1 r ti1Jl.;omma: ubjakt , robot, o ~; v, J ll~' l' 

ny a tichövn c.i inr~iilns p{) grund nY Y~ixande mä11gd matc.r: d 
inom samma vapenonn·[1de. Del torde Yara liil tn rc <1ll n lt.'L n 
sei·Yiccnerson:1len ~in ö].;a org anisnl ionen. En v~is c nlli g fq>~ 

~ ' l .. l l'.. l · l c f d el sYnes det m i g Ya rn, u l t Yeucr loran< e .J~lll'; c g!'(' n se l · 
m ed ·~1nlydd organisation endast lw r CJl upphiir<bnw n ,tl t 

l(j l 

j{oufcrna med. F n ~ix L ex TO h e roende ~\ \' saYiil T(- som 
El' oc h senare äYen TelcC. 

.-\0 beroende ;w All, \'l· , El', TelcC. 
:\O b eroende a\' :\'(1, CE, TeleC 
Fra mtörnlit TeleU syn es mer och mer bli nlL1s »s ln·k

pojkc», som jagas Yid alla lyper av iivningar .. ~\'en eldt'ed
ni n gs u p p bö rdsnw nncn slitsmetlan dc [y[l intressenterna Al'l 
oeh Torp, d~ir oft~l Torp med sin mindre omfalin ino' h r 
komm a i efterhand. b 

(; cncm :ullyl! syslem skuli c alllsa materiel hamn a hos dL'Jl , 
som k ;; nske i de flesta fall driYil fram <kss tillkom.[ och 
dess ulYcclding. Del kan inte sYn~ls rimliL(l, al t l ex lllinhll
n in gskon ti·ollen [l :\ n, ~om !Je! t frnmsl~ill,l s p;\ minbH<tll, su 
for l 1kn ~i r fiirdig, ÖnTföres till clektrouppbörd, I)nra fiir 
a tt det i1r cn elektrisk konstruktioll. Ell er all ell cl cklro
ni s1' l loqwdsikle, som fr:lllHirivils geno111 torpeds försoru, 
överfiires ]Ht Tele. " 

Som <'xcmpe! pa hur splitlrad en vapengren k a n bli. ur 
uppbördssynpunkL lll il anföras A e Yapnct , dii l ' I:Jveltngc . 
llllll t ill hör v a p e nuppbörden, fjiirriktanordnino~1r 111 m eid
l~d n i 11 W; u PJl bi~rd , \' 1 ss a l a d d n i n gs<~n ord n i ng ~1r" m a sk i n u p p
bord , il'lll]H'I'lllgs- och roderordcriJls l t'UIJlcnl telcupllhörd 
sam ! slutlige n AV granaterna ammullitionsuppbörd cn.' S{tl c
des fem uppbi.H· dsm~in inblandade enbai·i pC1 delta v:q>cn. 

Solll di. :kussiunsiilllllC framk~1slns diirrör fi>!jr\ll de fiit·sbg 
gäl lt:ndc upphiirdsindeluingcn av Yapennwlericl ombord. ' 

l\blc;·iclt' 'l indc:olas i uppbörder dler sill <lnvi.'tndnings-
omrilde . ' 

Till a r l.- u ppJ1 iird överför<'s alli, som direkt hnr lll C<l arl.

skjulni ng a:! görn , al lis!'1 ~ivcn e ldl ed ning (silvt11 mekanisk 
som rada r), aJnm.-llissar, tornvridningsmotorer n1 m. 

Ti ll lorpcdupphiird övnfiircs :11ll so1;1 di rd~t har med lor
P?dskjulni ng iJ lt görn, allls:1 ~iw·n e ldlednin g, (saYöl mel-: n
l11 sk o:om r:ld~lr) !orpcdplollingmatcricl, iorpcd !.:.ra n (komp
ressorer '!) 111 111. 

Till mintlppllörd öwrfiircs alll som dircl-:l bar m ed min 
fälln ing oeh svep all gör:1, alltsa ~i YL'Il lll in fällnin <Js ko nl ro l-
lcn, p l'UY:' llspcL llis,;ar, minr~i],.; m m. " 

Till telcuppbörd iivcrfiirl's alll so m h tl !' med l'iirhi nd c ls c 
och ta ktisk rada L· nit giira, alltst1 icke cx: s ar l. -rndnt· eller 
lo q H:· d I'a da r. 

Till nnv.-inYenlricupphiird ÖYc:orföres a ll! -;om h ar m ed n:l
Viger in g a l l .~öra, n!lls:'\ ii Ycn Q\'I'O lo.<w plollin<>nwlcr icl 
Pl otli ng iJOrd ;n JJ L , · ' ,.,,.,, " ' 
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:\1~'\h~inda i.ir liden iiYcn mogen för inrättande ay en ,,k 
.iakluppbönl, omfatta nde såväl vapnen (Sb, squid, nurakcil'l' 
med utskjutnings- otit hillningsanordn ingar) som clcllcd nin ,; 
(hydrofon -- s~h~il a kli\· som passiv) . ~ 

För a ll en dylik organ isation ombord skall fungera ii l! 
lJclåtenhcl , fordras dels all uppbördsm~umcn bibringas <te n 
rclaliv l lindriga men ofrnnkomliga extrautbildningen i (ll' n 

nva materielens skötsel, v~trd och handllava!Hle, dels ail l' ll 

rcpara!ionsgrupp inr~1t!as under en himplig uo eller ing<'ll
.iör som cltd och tilldelad yrkeskunniga spccialistci' i til l
r~icklig omfattning, dels slutligen att organisationen il a Hl 
vid van·cn har nwtsvarandc utformning. 

Dc s ista ~ir önskvärt av följande skäl: 

1. Inventaricförlcckningar böra uppgöras av den valH n
sektion iland, som har det största intresset av att dess vaven 
ombord f8 r slörs la effektivitet. 

2. Som regel har vapensektionen bidragit till eller tag it 
initialivet till att för vapnens rälta hruk erforderliga hj iilp
meclcl ha l.:onslruerals och binner dänned - anses i.i\l'n 
ofta ha - sCtväl ansvaret för densamma som förulsättn illg
arna för medlens vidare ulveckl ing. 

~3. Upphördsma nn en heltöver i ärenden rörande sin u pp
börd endast förhandla med en myndighet i land. 
~{tgou teoretisk svårighet alt ordna malcriclförde1nin ~-,c n 

p[t detta s~ill torde icke föreligga med nuvarande varvsorgn
nisation, dbir redan nu alla större reparationer och översy
ner göras pft marinvcrk;i.iderna efter rekv. fr [m vapen s k
lionerna. 

Dc praktiska svårigheterna uppslå vid materielens för, a
ring iland. Att pft varje vapensektion inrälla nya förr ads
lokaler för sådan malcricl, som UJ' lekuisk synpunkt är lik 
arbd med den hos andra sektioner, torde icke vara h1IHP
I i g t. Som regel fordra var j c ma ler i e l! y p sina specialarra ngc
mang i fönådct för sin kontinuerl-iga vård, vnrför d el ur 
kostnadssynpunkt måslc a nses mest ändamålsenligt all an
"~inda härför iordningsshillda lokaler för all materiel '1 '. 

ifrågavarande typ, trots att den eljest sorterar under olik:t 
Yapcnseklioncr. Plats och unclcrhftllssenicc i förrådet skul le 
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därvid rcln·ircras av »matericlägarcn» hos »förrådslokaläga
r en » (j mf garagering av bil vid serviccvcrk.stad). 

Enligt nu vara n dc varvsorgan isa tio n skall vapenavd eln ing
ens sektioner ha kontrollanter vid marinve rkstö.derna. Den
na kontrollverksamhet kan endast utövas av fackkunnig 
pe r~onal. :\led h~1~· ~örcslagcn organi~ation .torde del emeller
tid Jckc vara liiO,lligl alt ulan kraftig okt1111g av personalen 
erhå lla spccialislct· som konlrollanler för den m~ingd vill 
ski lda matcrielgruppcr, som sektionen kommer alt förvalta. 

Som lämplig lösning föreslås att omnämnd konlro!Jvcrk
samh cl ombesörjes av den sektion, där specialister redan 
finn es, oberoende av vem malericlen tillhör. 

Sålunda bör tel esektione n sl~illa !clckonlrollanl till förfo
gall(lc för all lcl cmalericl som på grund av rekvisition för
yaras och vftrdas i dessa lokaler. Art ställa cldlcdnings
konlrollant, clcklro ställa elcktrokonlro'llant o s v. 

Givelvis kan en så genomgripande omorganisation som 
här framkastals icke genomföras på en gång, men om lankc
gån gen bedömes riktig, bör principen iakllagas n ~1r i sam
band med G-årsplnncns förverkligande en mängd nya va
pen oc:lt teknisk a hjälpmedel konstrueras och tillföras far
tygen. Hedan nu höres ofta frrtgan: »Vi lken upphörd skall 
nu denna apparn l tillhöra'!>> en frftga, som ej s~1llan föran
lede r delade meningar och liYliga diskussioner. 
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Meddelanden från utländska mariner 
:Meddelanden från Marinens pressdetalj. 

Korea. 

Fiy gp 'anförluster i Korea. 

Sammanställning- av för lusterna f rän krig-ets början till 19/9 1962 .. 

JVIig- 15: 

Alla typer 

Förstörda 
Trol igen fö rstörd a 
Skadade 

(in kl. Mig- 15): Förstörda 
Trolig-en förstörda 
Skadade ...... . .. . . . . 

FN f!vgpl a nförluster : 

l IIi) 

·!Il O 

hl G 

Summ a: 1 .1:~ 6 

Summa: 1. 411 8 

USAF: Luftstrid 
68 

Luftvärn Ö V l' or sake r 

Rea 
P1·op 

Al li e rade: 
Land baserat marinflyg: 

Totalt 

17 

85 

4 

o 
89 

195 
269 

464 

48 
59 

571 

73 % 

övrig statistik') 

Antal fö1 etag (starter) 
Förs törda motorfordon 

)) 

)) 

)) 

)) 

jvgvagnar . . 

broar 
s tridsvagnar 
tunnlar 

Fientliga personförluster 

USAF 
499.815 

50. 860 
7.605 

550 
1.136 

767 
1'14 .02 8 

' ) Fartyg-sbaserat f ly g- ej inräknat. 
' ) Perioden 1/ 1- 13/3 1951 ej m edräknad . 

41 
43 

84 

14 
20 

118 

Alli eratle' ) 
74 .405 

6.810 
84f, 

225 
127 
150 

3~.010 

CG 
79 

IIS 

Sun un a 
5 /4 .~~ 1) 

6'7 .tJ/ 0 

~.1>·0 

41 J 
1. ~G :1 

!1 17 

177. n:iS 

(Artille riticlskrilt. l 
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Amerikas Förenta Stater. 

Nya ubåt ar i t j änst. 

Ubåten GUDGEON (TAJ'\G-kla ssen) b~·ggcl ll ~l örlog-svan-et i Ports mouth 
11ar inträ tt i tjiin s t inom Atlantflottan och därmed är samtli ga sex ubåtar 
av den nn t )·p i aktiv t jänst. 

Köl en sträckt t i Il nytt jättehangarfartyg. 

Den a nd ra i ordningen av 59.000 tons serien , CVA GO , SARATOGA, lcöl 
sträcl-ctes elen 16 / 12 19S2. Det nya hang-arfartyget blir identiskt med 
FORRESTAL med undantag av framdrivn ingsmaskineriet som kommer 
att g-e h ögr e fart än på prototypen. 

Ett tredje 59.000 to ns hangarfa rtyg projekteras. 

För bud g-e taret 1953 / 54 kanuner marinmini stern att föreslå att ett treel
je hangarfa rtyg på 59.000 ton påbörjas . Detta fartyg kommer att fa 
framdrivningsma sidneri med atom kraft. 

Atom-ubåt nr 2. 

Atom-ubåten nr 2, som ingår i 1953 års byggnadspmg1·am, sk all h eta 
SEA ·woLF med beteckningen SSN. 575. 

(La Revue Maritim e .) 

Nya raketfartyg. 

U. S. Navy h a r underteclmat k on t rakt om byggande av ett stort antal 
raketfart~'g särskilt avsedda att understödja lan dstignin gsoperatione r. 
Huvudbestycknin gen utgör es av raketapparater med stor eldhastighet. Far
tygen blir grundgåend e för att kunna oper era på myeket gnmt vatten . 
Deras UllPgift blir a tt beskjuta landstigningsom r ådet m ed högexplosiva 
raketer. De nya fa r tyg-en är konstruerade på grundval av erfarenheter 
från andra vä1·ldskriget och från Ko r ea. 

(Militaer Oriente ring .) 

Storbritannien. 

Und er vattenstel ev i si o n. 

Undervattenstelevision, som inom den brittiska fl ottan första gången 
Prövades vid spani ngama efter den s.iunlma ubåten AFFRA Y, hm· sedan 
dess fått a l l t större användningsomrflcl en vid undervattensunclersölmin,;ar 
Och för d il"i ge l"in ?; av und ervattens:.nbet e n. Appm·aturen omfatt;:u· en tele-
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Yisions!wm era med ett eller flera »Ögon», som, nedsänkas tillsamma ,1, 

med en elle 1· flera lyskällor. »Synintrycken» överföres med lwbel till 

en moltagare om bord. 

Om det första försöket som gjordes med undervattenstelevi s ion il e 

r ättar chefen p ä bl'ittiska dykerifartyget RECLAI NI: 

»Yi hade med hjälp av aselic och ekolod lokali3erat några \Tak ovh 

itad e ett mödosamt arbete med att und ersöka dessa fran en i vattn pt 

nedöänkt observationskammare. då förslaget väcktes att för:;;öka mec: en 

t e levis ionsapparat. En sådan anskaffades i all ha s t och vi satte ig<Ui c: 

m ed en del förberedande försök som gav mycket goda resultat. Det ,-i

sade sig att arbetet kunde utföras både snabbare och bekvämare iin 

om man använde observationskammare, som därtill kunde medföra fa ror 

föt· observatören. Dessutom e1·höll man mycket bra och tydlig::t bild C>r. 

Chefen kunde nu från sin plats vid mottagaren direl•t leda saväl fnr

t:vgets manöv1·er som kam eran s inriktning och bekvämt undersöka vrnl, 

efter nak. Efter flera mi ssrillmingar nåddes s lu tligen målet. Kam P r~J 

och s juskälla sänktes ned som vanl igt och avslöj ade strax deta ljer aY 

tornet på en ubåt. Kamerans inställning fick justeras mlgra ganger lll L· n 

till slut fi ck vi in ubå tens namn - AFFRAY - på skärm en. Den sam 

tidigt nedsänkt a observatören i kammaren rapporter<1de att han trodd<" 

s ig skymta något som kunde vara en ubå t o c l! bad att få bli förd n ii r

mar e vrak et, men genom de iakttagelser som, kunnat göras i televisions

kameran ansags observationer från hans sida överElöcliga». 

l »The Navy» beriittas om elen första officiella demonstrationen a Y 

RECLAJI\fS förs ta televisionsanläggning: 

»:B"nln en bekväm länsstol i gunrummet på flottans bärgning·sfart ,q: 

för ub:ltar lmnde man iakttaga två av fartygets dykare i färd med 'l t 

shga metall på 20 meters djup ... » Sedan dess har vetenskapsmämw n 

utvecklat de nna utru stnin g vidare, och f n är t,·å rörbättrade televisio, s

kameror i tjän st, en ombord och en i The Admiralty 's llesearcll l Je-

, partm e nt. 

P å a nläggn ingen ombm·d är kameran inb~'ggd i en st römlinjet:orm td. 

-,-a ttentät behall;ue. Den väger omkring ett ton och kostar nå stan 4. il<i il 

pund .. J ii m fört med den första apparaten har denna förbättrats i ( I' H 

väsentliga avseenden: belysningsarrangemangen och stabiliserin ;;sfenat J. 

Den tidigare belys;1ingsanorclnin gen bestod av ett antal lampor monte m<l e 

i höjd med kam eralin se n. Nu använder man en s pecialgjord la mp a p:L 

:).000 normallju s mon terad på bellållaren bakom kameran varigenom biH ll'e 

bilder kan e1·hållas. Stabiliseringsfenan är til l fö r att styra kam N 'lll 

i tidn1ttenss tröm. Kamerans »synintryck >> mott::tges ombord genom en 

s luten strömlu·ets och sändes icke vidar e fr å n fartyg·et. BBC uncl ersöke t· 

emelle rtid möjligheten aY att sända ett program f rå n fartyget med nn· 

dervattensbilcler. Behållaren är konstruerad för att tåla ett vattentn ·cl' 

pa 400 meters djup. Men dett<J bet ecl:nar icke grii nsen för nHl ~lppara1E' ll 
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r ent televisionsmässigt kan preste ra om man ytterligare förstärker bilcl

öveJ'föringen. Man rälmar i sådana hånseenden med att kunna »Se» pä 

tre gåger så stort dj up . Kameran skötes från ett kontrollbord ombord. 

Man lwn med detta koppla in fyra olika linser för närbilder resp »long 

shots». 
»När jag· satt där i gunrummet» fortsätt e1· berättaren i »The Na1·y» . 

»Och betraktade - klart och tydligt - musslo1 ·. sjöanemone1·, tång och 

småsten på botten tjugo meter uneler mig, gick det upp för mig vilka 

framtid smöj ligheter undervattenstelevision har. Först och främst natur

ligtvis bärgningsverksamheten. Arbetsledaren behöve r icke längre vam 

hänvisad till att sluta sina iakttagelse r uteslutand e efter vad dykaren 

efter slit och möda och svårigheter kan berätta för honom. Snart kom

mer han att med egna ögon kunna planlägga arbetet och kontrollera 

dess gång». 
Undervattenstelevision kommer också att bli av stort värde vid studiet 

av oceanografi och marin biologi. The Scottish Marine BiologicaJ Assoeia

t ion är r edan i färd med att utforma en specialkamera för sådant bruk. 

(Karsk Tidsskrift for Sjpvesen. ) 

Ny fj ärrobot. 

Englands senaste fjärrobot kan icke blott gå m ed en hastighet av 

3.000 km / tim och uppnå en höjd av mer än 160 km, den kan även vända 

sig i luften för att förfölja sitt by te. Robotens elektroniska »Öga » kan 

följa sitt offer, hur detta än försöker undkomma. 1\fer än 100 engelslm 

firmor är nu i arbete med att tillverka olilm robotdelar i massproduk

tion. Det betydelsefulla med denna fjänobet är icke dess has tigh et och 

stignings förm åga - elen tyska V-2-bomben hade samma prestand<L i dessa 

avseend en. Det nya är att roboten nöjaktigt kan ledas iiven mot må l. 

som gör undanmanövrer. För att framställa dessa må lsökningsorgan har 

Englands b'ista tekniska hjämo t· varit i verksamhet seelan krigsslutet. 

(B ritish lnfon11ation Senico rel ease. ) 

Ny minsvepare. 

Provturerna med den nya kust-minsveparen CON ISTON, b~cggtl hos 

'I'hornycrorts, har s lagit mycket väl ut. Som byggnadsmaterial har an

Vänts aluminium och annat omagnetiskt material och ytte1·botten 'ir 

täckt av trä. Utrustad med de senaste tekniska hjälpm edlen kan min 

sveparen insättas mot såväl magnetiska som akustiska miniyper. 

(The Nav~' .) 
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Sovjetunionen. 

Rysk femårsp lan för utbyggnad av Rugen till modern örlogsbas. 

Sovjet håller på att uppföra en n y flott- och fl ygbas på ön R1ige n. UJlJl

ge r New York Times ' militäre m edarbetare Hanson Baldwin i en a rtike l 

om »de sovjetryska försöken att förvandla Östersjön till en rent ry~k 

in sjö». 
Tecken tyder på att man inlett ett fem- eller sexårigt byggnadspro jek t 

på Rligen. Ett flygfält håller p[t att byggas, och ett annat som anlade~ 

redan av tyskarna är föremål för modernisering. Dessutom gräver nwn 

tre kanaler till den h avsvik, Jasmunder Bucht, som slingrar sin in ön 
och som ka n utnyttj;::s som skyddad ankarplats för smärre fartyg. 

På Riigen finns betyda nde luftvärnsstyrkol', och i närheten ligger <'l l 
av de nybi ldad e östtyska elivisionerna fö rl agd. Vida r e finn s ryska marin

och kustartilleriförband i Peenemiincle, 'Warnemiincle och Swinemi.ind e. 
Baldwin f ramhå llel' Ri.igens strategiskt viktiga läge och förklarar at t 

el en kan göras till en ideali sk bas för ubåtar och andra mindre krigs
fartyg liksom för flygplan. Därigenom skjuts det ryska bassystemet i 

östersjön fram mot väste!'. 
Sovjet torde enligt Baldwin ha över 100 ubåtar i Östersjön , de fl es ta 

små och av lmstsyp, vid<Lre en eller flera kryssare av den nya SVERDLOV

typen , talrika jagare och motortorp edbå tar samt några slagskepp av äldre 
model l. Sammanlagda antalet ryska marinflygplan i Östersjön berälm <ll' 

han till mellan 7001 och 800, och dessuto m. finns betydande fl ygstri els
kraftet· i östtyskland och Polen. 

(New Yo rk Times. l 

Sverdlov-kryssare siktade till sjöss. 

Två av de nya sovjetryska kryssarna av SVERDLOV-klassen har i sl n

tet av januari 1953 för första g:tngen siktats till sjöss i Östers jön. 
Kryssarna bedömes vara på cirka 15.000 ton' ) . Ytterligar e sex faJ-t~·,_,_ 

aY denna klass lär vara unel er byggnad i Leningrad. 
Den ryska flottan i Östersjön påstås för övriga vara uppd elad på tva 

eskadrar - en nordlig och en sydlig. SVERDLOV-kryssama. som län .c;e 
varit mycket omtalade men som man inte sett förr, tillhör södra eskadern. 

I denna ingår även närmare 20 jagare och 15 ubåtar. Basen ligger i det 
forna Königsberg. 

(Daily T elegrapll. ·1 

1 ) Enligt Marinkalendern 1953.: 10.000 ton, bestyckning 12- 15,2 Clil , 
S-10 cm och 28-37 mm pjäser. (MPD.) 
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öst-Tyskland. 

Sjöpo lisen får ubåtar. 

ö sttyska sjöpolisen skall tillföras en flottilj ubåtar från sovjetbasen i 

Kronstadt för att komplettera kustbevalmingen. De uppges att 38 f el 

tyska ubåtsofficerare seelan ett år genomgått utbildning· på dessa ubåtar 

i Sovjet. Ubåtarna skall baseras på den under utbyggnad varande ör

logsbasen på Rligen. 
Sjöpoli sen disponerar f n 60 fartyg däribland 15 minsvepare. Chef för 

sjöpolisen, som grundades 1950, är en f el dekoratör vid namn Walclemar 

Verner. Efter andra världskriget blev han kommunistchef i Stralsund 
och har seelermera utnämnts till amiral. Personalstyrkan i Verners flotta 

uppga till 10.000. man. Officers- och manskapsskolor har upprättats i P a
row nära Stralsund, där 1.0{)0 man och 150 officerare per år får genomgå 

12 manaders kurser i navigation, radio, radar och striclsleclning, förbin

delsetjänst och artilleri m m. 

Frankrike. 

1953 års program. 

Byggnadsprogrammet fö r 1353 upptar fö ljande fartyg: 

l luftvämskryssare på 8.000 ton, 
5 jagar e av SURCOUF-klassen (2.750 ton), 
2 fregatter ac LE CORSE-klassen (1.310 ton) , 
-± minsvepar e av SIRIUS-klassen ( 400 ton), 
-± mindre minsvepare, 
2 ubå tsjaktubåtar på 400 ton. 

(The Navy.) 

(La Revue Maritime.) 
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Högsta prioritet åt minsvep ning. 

Artikel av A. Cecil Hampshire i oktobernumret "'. 

>> THE NAVY >> . översatt a v Kapten Gunnar Gran din. 

P å sk eppsvarven utefter h ela den brittiska ku s ten h ä ller Storbritanuiens 

nya minsvepar-flotta på att snabbt växa fram. Min svepare ha nämlip; ~n 

nu blivit viktigare än s lagskepp. I plan erna för fö r svarets utbyggnad dela 

de den högsta prioriteten m ed fjärrstyr da projektiler samt reaktion'

drivn a jakt- och bombplan. l en debatt i parlamentet om elen ökade fö r

svarsbudgeten graderade Mr Churchill farorna frå n en potentiell a ngri

pare i ordning minor, ubåtar och flyg. 

Att minfaran intimt sanwmnhän ger m ed fl ygfaran framgå r av elen n,-_ 
Jigen, upp1·ättade och hela landet omfattande minutkikso rganisati onen. 

vars persona l i krig skall lokalis era ned slag av fl ygfälld a tninor. 

I början av det andra vä1·Jdskriget när elen tyska min e ringso ffensin•n 

gick ut på att tilldela Storbritannien e tt förödand e slag var en tredje

del av Luftwaffes bombplan sysselsatt med fl ygminfä llnin g i fa rvattn t>n 

kring de brittiska öarna. Frå n novemb er 19 39 och fram till se ptem ber 

1941 fällel es 5.0000 minor frå n luften inba rt i T hemsen och Humber. F iir 

engelsmänn ens egen del fälld e fl ygplan ur HAF Bomber Command flpr 

minor i fienden s vatten än vad flottan gjorde. 

Emot lände r, som ä ro beroend e av sjöfart för s in existens är mi nan 

ett mycket eHektivt vapen. De stma förluster i tonnage, som under deL 

andra världskriget åsamkades engels männen och deras a llier ad e berodde 

till 14 % på minor. En tredjedel av de brittiska min svevarfö rlusten'" 

orsakades av minträffar. .~n mer betydelsefu llt än de rena farty;sliir

lustema var att ett s tort antal harnnm· blevo oanvändbara uneler längre 

perioder. Härigenom stoppades importen av för den brittiska ru s tningPil 

viktiga varor, varjämte den utgående strömmen av trupv er och l'l"i ~s

förnö cl enheter h ämm ades. Det är någon t röst att som motvikt till denna. 

dystra bild konstatera a tt de tyska förlusterna p g a brittiska mi nor 

uppgick till c: a 1.600 örlogs- och h ande lsfart yg. 

Vid slu tet av världskriget hade a ntalet mintyper i bruk ökat samticli ,.t 

som konstruktionerna förbättrats. Det fanns förankrade och drivkontah t· 

minor, m agnet- eller akustiska samt kombinerade magn et-akustiska lJY· 

stånd sminor. Vidare fanns t ryckm inan. Avståndsminor m ed magnet- och 

akustisk avfyrn in g kunde var a antin gen förankrade ell er bottenminor 

unel er det att tryckminan end ast fö r ekom som bottenmina . Det fanns icke 

blott minor som både kund e undgå minsvepning och seelan verlza m ot i 
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törväg bestän1da fartygstyper utan även minot· m ed fördröjd armering, 

50111 
Jwnd e gora ett nysvept vatt enområde farligt pfL nytt. 

I ett framtida kri g kunn a minkonstruktioner förväntas bli ännu me1· raffi

nerade och samtid igt både m era svå1·svepta och farli ga för svepfartygen. 

~1ycl,et li tet är känt om Sovjetunionens nuvarande kapacitet i fråga om 

111 inJo·igföring. Sannolikt är den stor. Sovjetunionens s tora och ständigt 

ölcande ubåtsflotta innehå ll er enbart den många snabba minutläggar e. 

En del minor av ryskt fabrikat , som använts av nordkoreanern a ha P<t· 

träffats intakta och kunnat unelersökas av experter. Dessa ha avslöjat 

nya framsteg i minkrigföringen. Det är för a tt möta et t i hög· grad 

existerande hot som Storbritannien och andra NATO-hind er m:lste pa

slcynda utökningen av sina minsveparflottor. 

De nya svepfartyg, som byggas för el e n brittiska flottan äro a \· tYC! 

typer: kustminsvepare och minsvepare för bruk inomskärs . Åtminstone 

14 av dessa ha s jösatts och mer än 60 finnas näs tan färdiga Då olika va rY. 

Ku s tmin svepar en är el en störr e av de två typen1a m ed en lä ngel av 

47 m och en bredd av 8,7 m. Den är således av samma s torlek som de 

händiga BYMS från kriget , a v vilka c: a 150 st byggel es m ed börj a n 1942. 

BYMS had e träskrov för att minska risken för magnetminor. De hade 

vida re dieselmotorer och voro bes t yckade med tre kanon er. 

De n y:1 ku s tminsveparna äro lmn strueracle m ed hän syn tagen till risken 

fö r såvä l a ll a slags magnetminor som andra typer avstånds- och kon

taktmin or. I skrovet aväncls lättmetall i s tor ut s träckning, både för spant 

och bordläggning. Ytterbotten ä r klädel m ed tJ·ä. P å så sätt bli fartygen 

i s to r utsträckning omagn eti ska. De äro v idare kon struerade m ed tanke 

Då kort byggnaclsticl . 

P ropellermaskin erie t utgöres av s pecia lbyggda lätta clieselmotoret· med 

hög effekt. Motorerna ä ro av ny t yp, kunna tillverkas sna bbt och ä ro 

lätta att un derhålla. I likhet med BYMS komm a fartygen a t t bestyckas 

med tre kanoner. 

Tjugonio <1v de mindre inomskärsminsYetmrn a hålla på a tt byggas och 

några ha r edan s jösatts . Medan kustminsvepama äro avsedela fö r dju

par e lm stfarYatten ~iro inomskiirmin sveparn a byggda för tjänst på grunt 

vatten i flod er. fl odm ynn in ga r och v ikar. 

De ä ro något mindre ä n motormin s veparna f rå n de andra världskriget 

och ha en ltingd av 32,5 m och en bredel av drygt 6 m . Maskin eriet iir 

liknande kus tminsvevarn as. Bestyckningen utgöres av en liten kanon 

övrigt kunn a ännu inga upplysningar om dessa fartyg erh ållas annat iin 

att de byggas med ledning av erfarenhet er f rån kriget och sena r e. 

Av h ela den britti ska minsvepa1·f!ottan om 146 fartyg ä ro 46 i tjänst 

fullt rus tade, nämligen 24 uts jö-, 18 kust- och 4 inomsl,ärsminsvepar e. 

Yt terligare 15 äro tagna i anspråk fö r utbildnin g av per sonal i nya oc.:h 

förbättrade svepmetocler. 85 Jigga i r eserv. 

Inräknas de 60 fa rtyg, som äro under byggnad komm er man upp i ett 
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antal minsvepare, som är n[tgot mindre än det. som stod till fö rfogantle 

und er de första månaderna av det andra världskriget. 

På den tiden utgjord es emell er t id minsveparnas huvuddel av tdlare. 

som togos ur fiskefl ottan n ä r k riget börj a de. Den permanenta min svev•t r

flottau utgjordes av 3.6 utsjöminsvepare och 40 trå la r e med en sjögåen(jp 

versanalstyrka av 2.000 man. Vid slutet av kriget hade minsvepnings tjän~

t en vuxit till att omfatta en flotta i flottan beståend e av 1.300 far t,· g: 

bemannade med 50.00•0 man. Den hade sin egen station och sin egen :- r

kesbetecknin g som den delade m ed ubåts jaktavdelnin gen i Patrol Servif·e 

Den utgjorde vidare spjutspetsen vid varje lan clstigningsföretag. 

I dag kan icke längre Storbritannien och dess NATO-allierade lita va 

hastigt ombyggda. fisk efartyg för att möta ett ökat undervattenshoL :VTin

svepning är ick e längre den relativt enkla konsten att draga en wire 

mellan två t rå lare och sänka uppsvepta minor med gevär seld. Mink rii! 

föring är en kallblodig, ve tenskaplig förstöre lsem etod och motåtgärderti a 

mot el en fordra mod och stor teknisk skicklighet. 

För att möta de sannolikt mycket svårbemästrade nya mintypema forcl

ms väl u tbildad personal och specialbyggda fartyg. Därför har vad so m 

en gån g var f lottbyggna dsplanernas styvbarn nu fått högsta prioritet. 




