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l. Beslöt Sä ll skapet att n;istkommande årsberättelse i striclslecl
nings- och fö rbindelseväsen de ell er flygväsende skull e omfatta veten
skapsgrenen flygv;isencle. 

Valeles till för edragande i vetenskapsg renen f lygväsende för år 19:)9 
ledamoten Lind af H ag c b)' med ledamoten TV u/tf som supp leant. 

2. Orienterade ordföranden 0111 planerna för ett nord ·iskt syn1-

posium ang användningen av matematikmaskiner. som komm er at t 
anordnas i Karlskrona elen 1-J.- JG maj 19G9 i samarbete mell an Nia
tematikmaskinnämnden och Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

Vid l\!Iatematikmaskinnämnclens sammanträde i Karlskrona i janu 
ari fattades beslut att ett no rdiskt symposium skull e anordnas våren 
1959. Matematikmaskinnämnclen . i vilken ord förand en är ledamot. 
beslöt att med tacksamhet mottaga Kungl. örl ogsmannasäll s kapet~ 
erbjudande att medverka vid anordnanclet av detta symposium, som 
skulle behandla operationsanalys, databehandling och tekni ska problen1. 
In ed huvudvikt på si ffermaskiner. 

Till symposiet har inbjudits ett antal framstående experter inom 
ovannämnda områden, varigenom en god översikt be r~iknas kunna 
erhåll as. Symposiet omfattar även en avdelning föredrag inriktade på 
Sp . 

eetella problem, bl a marina. 



I sambandmed symposiet arrangeras en utställning a v utrustn ing; På 
matematikmaskinområdet. De flesta större industrier inom detta ;1111_ 

råde har anmä lts såsom deltagare. 
De närmare motiven varför Örlogsmannasällskapet ingår som ar. 

rang-ör är bl a att v id konstruktionen och utformningen av str ids. 
medel har användningen a v matematikmaskiner v isat sig alltmer ou n d. 

gängl ig. Användningen av matematikmaskiner har sin tillämpni ng på 
f lertalet a v Örlogsmannasäll skapets verksamhetsgrenar. Det har an
setts ligga inom Örlogsmannasä ll skapets verksamhetsområde a1 t ·,1å 
detta sätt medverka som arrangör och därmed indirekt gagna vi (la rc
utvecklingen inom S ~i ll skapets vetenskapsgrenar. 

Etter ordförandens ori entering godkänd e Säll skapet det p relillli
nära beslu tet. att Örlogsmannasällskapet i samarbete med l\llatemat ik
maskinn~-lmnclen skull e anordna ett symposium i Kar lskrona elen 1-f-
1:) maj 19G9. 

Godkände Sällskapet vidare att som Örlogsmannasällskapets n·p re

sentanter i tillsatt arbetsgrupp sku ll e ingå ledamöterna Li11dmark och 
Rollof. 

3. Upplästes a v ledamoten C elsiny inlämnat inträdesan förande ;w g 
"En jagarchefs syn på jagarvap1~e t". 

-L Föredrog ledamoten Bacher utdrag ur sin årsberät telse i orga

nisation och förvaltning. vilken behandlade förrådsproblem vi d 
mannen. 

Karlskrona elen G februari 19:19. 

L. l<.UDUNG 

sekreterare. 
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En jagarchefs syn på jagarvapnet 

Inträdesanförande i KöS av ledamoten GUSTAF CELSING. 

Vad är en jagare? Många tycka kanske att frågan synes egendom
li". Alla vet ju vilka jagare vi ha och hur cl e se ut så väl hos oss som 
u~omlands . Men ändå frestas man genom studi er av de diskussioner. 

50111 på senare år förts här i landet om jagarens vara eller icke vara 
att fråga sig om vederbörande debattörer och förs lagsstäl la re har klart 
för sig vad han egent ligen disku terar annat än benämningen jagare. 

Ursprungligen byggdes fartygstypen som ett svar på den då nya 
iruktacle torpeden och dess b~trare torpedbåten, ett litet , svårsiktbart 
ia rtyg som med relativt hög fart med sitt dödande vapen kunde kom
ma åt de största krigsfartyg. Ett fartyg, i sig själv ej torpedvärdigt 
eller med torped svårträ ffat mål erfordrades, som med snabbskjutand e 
artilleri kunde bekämpa torpedbåtarna på avstånd överstigande tor
pedporten samt såväl fartöverlägset som mera sjödugligt ~[n detta. 
Fartyget skulle a lltså jaga och förstöra torpedbåten (därav namnen 
jagare, destroyer, Zerstörer, contre torpilleur) . J agarens huvudupp
gift från begynnelsen var alltså artilleristrid mot artill eri stiskt under
lägsna torpedbärare . Då torpedbåten i sitt ursprungliga skick därige
nom snart var ur leken, övertogs dess torpeduppgifter av jagaren. 
soi11 försågs med torpeder (sådana fanns f ö redan på de första 
jagarna). 

Jagaren blev härigenom ett kombinerat a rtilleri- och torpedfartyg. 
som med sitt artilleri sku lle bekämpa andra jagare och med sina tor
peder anfalla tyngre enheter. 

När ubåten på allvar började göra sig gällande i sjöstriden, blev 
det till en början en självklar lösning. att jagaren fick motmedel även 
11lot dessa, och .när flygplanet blev ett far ligt hot mot örlogsfartyg. 
lh<l.ste de förses med lv till sitt försvar. 

Krav på större eldk-raft så vä l mot Övervattensfartyg som flyg samt 
effektivare bekämpning av ub medförde till en början krav på grövre 
artillerikaliber från 57~75 mm t ill 12~13 cm, ja, i vissa fall ända 
Upp ti1115 cm , senare även till bättre och därmed vikts- och utrymmes
krävande eldledningar och automatik. Hydrofon och ubjaktvapen 
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Bilcl. l. Torpedbåt typ Vega. 105 ton, 39 m , 25 knop , 3-45 T T. 
2-57 mm kan. 

kri~vde en betydande del av far tygets utrymme och vikt. Luftva rnet 
hlev allt modernare . Hadar och stridsledningsorganisation ble v nöd
viindig. 

.fartygen ökade härigen om automatiskt i sto rlek för att kun na hära 
dessa ökade vikter. 

jaga ren har a ll tså som alla örlogsfartyg fö lj t en logisk utveckLngs
kuna, från ett med nytt vapen försett fartyg av relativt blygsam ~;to r

lek på ca 3- 400 ton till a llt större enheter och är nu uppe i storkka1· 
p2 3-±000 ton. Storbritannien planerar i dag J robotjagare på G- (jQOO 
ton - elen storleksordningen ha vi kallat kryssare - och US1\ har 
beställt fregatter på över ..J.OOO ton. Jaga ren har ailtså blivit et all t 
annat än ett svårsiktbart, svårträffat eller ovärdigt mål. neho vd al 

ett slagkraftigt sådant fanns och finns alltjiimt och så upps~od tor
pedbåten i nuvarande motorversion. Det iir emellertid att fönno cl<~. 
att denna farty·f'stvp komtT•er att uå mot samma utvecl·lin u D"ll )lar (_) -' b \. b• ..... 

redan växt från 18-20 ton till 170 ton. 
Att utveck li ngen som regel tager denna riktning beror em ell erti cl 

inte enbart på att vapenmaterielen ökar ombord utan snarare 1 ;l <llt 

Bild 2. Jagare typ Ragnar. 360 ton, 66 m, 30 knop, 4-45 TT, 
4- 75 mm kan. 

ökade operatin krav stä ll s på fa r tyget, som därvid måste öka i stor
le!~ för att med bibehållen vapenstyrka och fart kunna uppträda till 
SJOSS uneler a ll a väderleksförhållanden och årstider. 

En different iering med hänsyn till j agarens huvucluppgi fter har på 
sena:·e tid skett så att jagare avseelda för ubj akt fått tyngdpunkten 
av sm vapenutrustning lagd på antiubåtsutrustning ( varv;cl namnet 
Jagare ersatts med f rega tt ), andra fick kraftigare torped- eller artil
lenutrustning. 

Vilken utformning jagarna än fått har ett snabbt övervattensfartyg 
av ~torlekso rdningen 2000-3000 ton alltid visat stg vara den mest 
anva1~dbara fartygstypen för a ll a slag av uppdrag, beroende på att 
:ten saväl ur sjöduglighetssynpunkt som av kostnadsskä l ~ir det m insta 
tart)'g s d · l ·1 .. l' l · , om un e1 c e t esta om sta n c 1g 1eter kan uppv1sa en "O el tagbar 
slagh-at·t A ll 1 .. d · el .. 1 ·1 o b · .. ' . a an e1 me or ogst otta av nagon betydelse bygga 1 dag 
overvattensfartyg av jagarstorlek, låt vara att de erhå lla olika be-



Bild 3. H. M. S. Uppland. 1850 ton, 107m, 35 knop, 6- 53 TT, 4-12 kan. 

nimningar för att specificera deras uppgift ell er ut rustning, t n ire
gatt, es],ort-jagare, lv -jagare. robotjagare , artillerijagare, flottil j ledare 
m m , men de äro alla en variant av en fartygstyp, som vi vant oss 
kal la jagare. F ramförallt är jagarkadrarnas ökning markant i li ster
sjön omgivande stater, Sov jet, Polen, Öst- och Västtysk land. 

Efter VK Jl har kampen mellan medel och motmedel i och med 
teknikens snabba utveckling i hög grad skärpts. N ya förödande vapen 
ha sett dagens J j u s, och teknikerna inge mänskligh eten elen uppfatt
ningen, att ingenting är omöjligt då det gäller att frambringa döds
bringande oåtkomliga vapen bara tillr~ickligt med pengar kan !-a tsas. 
Stormakterna med sina enorma resurser få härigenom automat iskt ett 
övertag, som för varje dag blir allt större. Redan i dag ~i r detta 
övertag gentemot mindre stater så överväldigande, att de klenmodiga 
i dessa länder gripas av hopplöshet och defa itism, medan de poli tiskt 
ansvariga söka efter någon ny möjlighet att hävda sitt lanels militiira 
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B ild 4. Idebild av amerikansk fregatt på 4000 ton . 

styrka. Denna förv irring har kanske främst satt s ina spår i dis kus
sioner och uttalanelen om f lottans framt ida utformn ing. 

I sjöst rielen måste man r~ikna med atombomben och roboten som 
11ya vapen, varjämte de moderna flygplanen och ubåtarna i mångas 
ogon satt de konventione lla Övervattensfartygen ur spe l. Speciell t ha 
därv id de sto1·a fa rygen och hos oss även mindre såsom jagarna ansetts 
m~d nuvarande utformning bli all tför lätta offer för dessa vapen _ 
Barvid ha r elen egendoml iga uppfattningen uppstått, att dessa fartyg 
darför att de med nuvarande utrustning ej kunna bemästra a ll a situa
ltoner (vilken fartygstyp kan f ö det? ), skola slopas· och ersättas med 
lnmdre, svåråtkomligare typer, varvid den defensiva segheten visser
h~en i viss utsträckning ökas, nota bene att antalet a v dessa fartyg 
b_lir tillräck ligt stort, men där elen offensiva styrkan och därvid initia
livet (som i alla ticler har ansetts vara förutsättning för f ranwåno· i 
krig) går förlorat. Ett offensivt uppträdande i annan form in ~tt 
skargårdens geri ll akrig torde med en småbåtsflotta vara en utopi. Flot-
tan l·a d o 1"1 - l b o ' n a 1 <nas v1c en oxare, som endast far parera och ducka 
lllen aldrig slå igen. Med enbart stryktålighet vinnes ingen match 1 



Nya vapen ha vid varje kri g komn<it som obel~agli ga Öv u· rask. 
nina-ar men ha som regel efte r en t id kunnat bemast ras och ' ndast 

b ' . o 

kanske i ett fall (Hiroshimabomben ) påskyndat kngets utgang Far. 

tya-en ha modifierats med hänsyn till de nya vapnen. de ha ant ingen 

s j1lva förset ts med dem ell er med motmedel och skyclcl. i sena~·L fallet 
pä bekostnad av offen siv sty rka. T intet _fall ha eme ll erttcl t artygen 

min skat i storlek eller utgått ur orgamsatton en (s lagskepp kan anses 

ha ersatts av hangarfartyg). Tvärtom ha de nya vapnen och Lanske 
framför a ll t dess hj ä lpri1ecle l tvingat t ill ökning av clep lacelllentet 

Det ~ir f rämst de stora fa rtygen , som jämte ubåtar utgj ort och all t

jämt utgöra den offen siva styrkan och elen politiska makt i tktorn 

(ex de amerikan ska flotto rn a i Medelh avet o_ch t Formosast·n det). 
För små nationer bli 1· det den ekonamtska taktorn. som s~i tt er en 

g räns uppåt på fartygets sto r lek. 
De stö rsta fartygstyper Sv er ige ansett s1g ha råd med ha r varit 

pansarskeppen och kryssarna . Att nybygga c:ylika en heter t dagens 

lärre hur önskvärda t ex kryssare än vore ur tlottans synpunkt. torde 
d;cl~ knappast någon fl ottentu siast idag tillstyrka. Kostnade rna skulle 

utan tvekan överskrida vår fö rmåga. Även jagarna t den utform nmg 
de fått med Hall and och Små land kommer vid nybyggna.d att draga 

sådana kostnader, att det är fö rståeligt, att tveksamheten a r -~tor. t1~ot s 
att de utan tvekan utgöra en mycket kraftig offenstv och an dam~ls
enlig länk i vå rt fö rsvar. östergötlancl-kl:ssen är ett typ1skt ot.fer 
pä kostnadens a lta re, dä r önskemålet att fa fyra enhet er av b!lhgm 

i v issa avseenden omodernare typ segrat över al ternall v:t 3 H ll land. 
Det kan med fog frågas, om vi med detta alternati v ( 4 Osterg< t land) 

fått en sta rka re flotta än a lt med 3 Halland. 
N u anses vi inte ens ha råd att bygga två Lappland. Vi_ h:t r ~1ått 

toppen av vad vi ekonomiskt orkat med, och kostnaclsm insknmg maste 

åstadkommas. Ett billigare fartyg måste byggas. 
H ur stort detta billigare fartyg skall vara , och hur det skall se ut 

skall inte utläggas här . J ag vill blott i denna f råga framiägg·1 vtssa 

grundprinciper, vi lka jag anse r vara värda ett begrundand e_ . 
o ff . h t - ]-) - o i enslva 1. S venska flottan maste ha o ens1va en e e1. e1 as ' r 

karaktär skall vara riktad mot såväl mål på ytan, i lu ften som uncle 

vattenytan. . .. o . • , fin-
På ytan finnes alltj ämt och kommer mom overskadhg u d att " 

· · -- ·.. Att b ·t f ·!l.n dess'' nas fien tliga övervattensstndshafter t OsterSJOn. o t se t , 

Bild 5. H. M. S . Halland. 2600 ton, 116 m, 35 knop, 8--53 TT, 
4~12 cm !v aupj. 
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i dagens läge och enbart inrikta oss på bekämpning av flyg, ubåtar och 
invasions- (handels- ) tonnage synes fa rligt. 

För elen offensiva uppgiften Eimpa sig såväl övervattensfartyg som 
ubätar och f lyg. Attackflyg för denna uppgift lär väl knappast m ed 
värt f lygvapens begränsade numerär och sp li ttrade uppgifter kunna på

räknas i ti llräcklig omfattning, såvida ej flottan får eget flyg. )-\ven an 
talet ubåtar to rde inom överskådlig t id vara för lit et för att a ll tid 

fJorras till hands på önskade platser. Övervattensfartyg med stö r sta 
1~Öjliga eldkraft (artilleri , torped e ll er robot ) torde genom sin rör
hghet ligga närmast t ill. U båtar komplette rar . 

Flyget skall offensivt kunna bekämpas och icke bara und f lys. Far
tY.gens luftvärnsutru stning ( in klusive spaningsutrustning ) måste clär

f?r göras så sta rk att deras ned kämpande med fl yg tvingar till en 
sarskild om fattande operat ion . De moderna elcll eclningsanläggningar. 

som nu in stall eras på våra större enh eter ger helt andra trä fisa n no-
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likheter an fö rr i tiden . Det ror sig nu om 50 j{, i sbi ll et för förr 

kanske 5 7o. F lyg kan bekämpas på t re sätt: 

a) Genom att fö rstöra baser 

b) Med jaktflyg 

c) Med luftvärn (a rtill eri och/e ller robota r ) . 

F lottan kan i egenskap av rörliga lu ftvärnsbatte ri er a kti vt u tJWtt ia 

sistnämnda metod. Enda st övervattensfar tyg med resurser enligt lll~

dernaste rön torde klara den na uppgift. För a tt lösa det svårbemiistra

de förvarn ingsprob lemet kan om så blir nörlvändigt sä rskil da radarspa

ningsfartyg tänkas (USA avser bygga en specialj aga re med radar

spaningsan läggn ingar som primä rutru stning) . Det kan synas vara lyra 

luftvärnsba tterier, men om vår huvudsakliga fiende blir fl yg (oc lt ub ) 

måste f lottan kunna bemästra denna fiende. 

Ubåtar skall bekämpas ej blott utanfö r vår egen kust utan jiimväl 

i hemmahamnar och utanför fiendens kust. Till sjöss lämpa sig hii rför 

såväl Övervattensfartyg som ubåtar och utanför egen kust även heli

koptra r. Dock synes ti dpunkten när ub.åta r utprövat och effekti vt kan 

ombesörja ubåts jakt ännu oviss. I dagens läge kan endast öve ·vat

tensfartyg ti ll sammans med helikoptrar k lara denna uppgift . 

2. Fartyg, som avses för ovanstående uppgifter antingen rennellat 

ell er kombinerat (t ex ytstrid-lv, lv-ubj akt ), måste utru stas hii rför 

med de modernaste vapen och hj älpmedel som tekniken känner och 

villw äro färdiga. För spekulativa eller under utexperimenten nde 

varande vapen beredes plats. S lopa inte gammalt fö rrän det nya finns 

hi rdigt och prövat! Det gamla beprövade och inövade kan ge 1 1ttre 

resultat än nytt, okänt och ömtåligt. 

3. Det är av vikt att allt för stora hopp i utvecklingen unch ikas. 

Ett kontinuerligt fartygsbygge med väl avvägt successivt införcl1 ny

heter är bättre än långa pauser i avvaktan på det bästa. Ur denna 

synpunkt synes det ytte rst beklagligt att jagarna Lappland och \ ärm· 

land måste avbeställas. 

4. Tro inte för mycket på uppfinningarnas och konstruktön· rnas 

framtidsobjekt och lö ften! Det tar mycket lång tid (10- 20 år ) 11111an 

de mera revolutionerande tekniska nyheterna äro fä ltm~issigt anviind· 

bara och då kanske på ett annat sätt än man först trodde (van ligtvis 

betydligt mera begränsat). Det är far ligt att hau ssa upp science f iction

pro jekt som om de vore omedelbart gripbara . Det bep rövade '1 har 
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Bild 6 
· Motortorped båt typ T 102. 155 ton 45 1n 37 kn 

, , op, 6---53 TT, lv. 

blir då . . . . .. 
Ögo om_edelbaJ t UJmocli gt J a llman hetens och den m indre erfarn es 

ill ig~- Jag _ar ~ve:·tygacl om att som en amerikansk jaga rchef sacl e till 

somJ as manga fartyg kommer att siinkas och många männ iska-
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liv t illi ntetgöras i ett kommande krig med h jälp av dagens kon v\'nt io_ 
nella vapen (artill eri , to rpeder och minor ) . _" 

5. L åt inom tillgänglig kostnads ram vapn en och ha vet t a el et av_ 
görande inflytandet på fa rtygets stor lek! F ör att de moderna \ ,t pnen 
()Ch dess hj ä lpmedel skola få plats och därjämte kunna a rbeta på ett 
tilliredsställ ande sätt fordras en viss minimistorlek på ett stahi' t u11 _ 

d er lag. 
Sverige har vinter c :a fe m månader cbra v inom det vikt igask ope-

Tationsområdet ostkusten is i skä rgå rdarna och 1 van erande ;l1l hop
n ing till sjöss c :a tre månader om året. 

Småfartygens operationsmöj ligh eter i grov s jö elle r under höst
mörkrets r egn och snöstormar äro synn erligen begränsade. St riingt 
taget kan sägas att efte rsom därv id a ll t id el en ena av sjömännens tv1t 
händer går åt att hålla i sig så sjunker bara av el en anledmngen 'tncls
värdet t ill hälften . 

Utan möjlighet att for cera måttlig is finns r isken att flottan < tvsttt 
vapenutrustningen under obehagligt lång tid helt kan bli för s ttt ur 
spel. Det fordras enheter av sådan sto rlek och ~t yrka att isens in \ er kan 
på operationsfriheten elimineras i största moj liga utstrackn m ~. · 

En småbåtsflotta, som endast kan operera sommarhel 1 " :tckert 
väder får endast begr~insat marin t värde även om fa rtygen äro .dcl rig 
sa många. 

Därti ll kommer at t en hårt basberoende småbåtsflotta genom en
h etens korta livslängd, sina se rvi ce- och underhåll sproblem , land 
sannolikt ej kommer at t bli elen billiga f lotta de osakkunniga ~ärna 
hoppas på . . 

Som exempel kan nämnas, att underhållet på en 40 mrn akan P3 

mbts kostar 3- 4 ggr så mycket som en p jäs uppställd på en p gare. 
6. S lutligen. Det måste a ll tid klar t och tydligt framhållas, .t tt det 

är ekonomi ska skäl som tvingar till en nedskärning av i lott<lll och 
ej några marina krav. . . 

D en f lotta som erfordras för att fy ll a sina av den poltttska led-
ningen angiv;1a å ligganden, måste a ll tid av flottans f~ckm~n redovtsas 
öppet och ä rligt utan 1:ågra p~l it i skt ekonomtska S t ~o?hcka J:. . bild 

Svenska fo lket ha r ratt att to rdra . _och gor det ocJ...sa,_en k h t .. r se 
a v hur en lämpligt uppbyggd operatiOnsduglig svensk t lotta ho 

1 
ut. Denna bild bör icke förändras i takt med förväntade an slag :

1
ta:. 

så ofta anledning f inns (och det tycks f innas ofta) rakryggat U]' pvtsa 
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Årsberätte lse organisation och förvaltning . 

tv1arina problem. 

Av ledamoten G. BACHE:R . 

Inledning. 

1 den senast avgivna årsberättelsen i fö revarande vetenskapsgren 
Jiimnades en fyllig redogörelse för nrganisat ionsänd ringa r, som under 
en fö ljd av år genom fö rts ell er påbör jats inom marinen fram t ill ut
"ängen av 19G6 . ----- T stä ll et har, med utnytt jande av medgivande 
i Säll skapets stadgar § 29 att i årslw r ~i t te l se behandla enelast del av 
vetenskapsg ren, va lts ett ämne, som i hög grad berör elen marina fö r
valtningen, både organisato r iskt och admini st rat ivt , nämligen marinens 
iö rrådsorganisat;on . 

F rågan om organi sation m m av marinens för råd och uppbörde r h a-r· 
unel er årens lopp va rit fö remå l fö r å tskilliga u tredninga r, i v ilka syn
pun kter fram fö r ts såväl på fönådsorganisati onens p rincipiell a utform
ning som på verksamhetens bedrivande i deta lj , utan at t dock en ti ll 
iredsställancle organ isat ionsform kunnat åvägabr.ingas. I syfte att söka 
erhålla en definit iv lösning på h ithörande spörsmål till satte mar inför
valtni ngen genom beslu t den 20/2 19G2 en ut redning, som enligt sina 
direktiv skull e verksb il a en a ll sidig översyn in om rnarin fö r valtn ingens 
kompetensområde a v ma r inens förrådso rgani sat ion och d ä rmecl sarn
manh ängande fö rhå llanden såväl i land som ombord på fa r tygen. 

Utredningen uppdrogs åt en kommittc, som antog namnet Marin
leclningens fö rrådsutredning. Dess synpunk te r och fö rslag fram lades 
i 6 rapporter, elen sista i ma rs 19;);)_ l det fö ljande lämmts en redo
görelse för ut redn ingens huvudsak liga inn ehåll j~iml e cl c vidare åt
gä rder, som på grund va l chrav vidtagits. 

Marinled n ingens f ö rrådsutredn in g. 

l. Allmänna S)l!! punläer på förrä dsvcr!tsamhctcns Oinfattnin g. 

Förrådsverksam hetens a llm ~inna uppgif t är att i fred som krig 
snabbt tillgodose ma rin ens behov av förnöd enheter för utrustn ing 



och underhå ll av personal och materi el. l ~n effektiv och på ändan1ål s
enligt sätt elislokaliserad förrådsve rksamh et är så luncla ett grund viiJ _ 

kor för och en betydelse full del av underhå ll stjänsten. 

Förrådsverksamh eten medför vissa ekonomiska förde la r. V id för

råelshållning kunna så lUJ'lcla anska ffnin gkvantitete rna göras stö rre :; 
. un 

Vid köp efter behov. varigenom fij rcl elaktigare prise r erhå llas. J led 

stö rre kvan titeter följ er också färre anskaffningsti ll fällen, varig~_- 110111 
vinnes lägre kostnader för sjä lva inköpet och därm ed förbuncl 11a åt

gärder: bes iktning, mottagning. redov isning m m. Genom förrå dshåll 

ningen mö j liggöres ä ven långtidsplanering av Övningsverksam Ileten 

och en jäm n belastning av marin ens anslag och därmed en riktiga re 
medelsreclov isning. 

Gentemot dessa fördelar måste emellert id stä ll as kostnacle rn 1 för 

lokaler, löner, förlu ster genom pri sfa ll. sv inn m m. V id bestämniande 

av förrådsverksamhetens omfattning måste dä rför dels ekon0111 iska 

förde lar och nackdelar vägas mot va randra , dels hänsyn tagas l Il de 

speciella krav på krigsberedskap, som kunna nödvändiggöra en iör

rådshå llning, vilken i och för sig ej iir betingad av ekonomi ska s k~il 

~ - Nuvarande förrådsoryanisat·ion. 

3. Förrådsutredwingens förslag t·ill ny jönådsorganisatio11. 

Förrådsutredningen f inner el en nuvarande förråds- och uppb. m ls

organisation en behä ftad med åtskilliga svagheter. Bland dess; må 
framhållas 

det stora antalet förråd , vilket med för ett betydande behov a \ för

rådspersona l såväl i ledande be fattninga r som för administration 

Övrigt, varigenom organisationen blir mycket kostnadskrä vande 

osäkerhet och oenhetlighet i krigsplanläggningen i vissa fall , 

till uppbörder förde lad materi el ·betnktas inte som tillgång i fon·åd. 
varigenom bl a skapas oklarhet rörande det totala materi elinnehavet 

och utnyttjande av viss materi el i krig samt svårighet för kunderna 

att beställa förnödenh eter från rätta fö rråd och på rätt sätt. 

U tredningen anser en rationa li se ring av förrådsverksamheten 111ö jlig 
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ndast genom en nedskårnmg a v an talet förråd samt an för härvidlag 

~ch i fråga om uppbördsm annaskapet sam~ materielens skötsel och 

vård följ ande. 

---l]ppböl-cl smannaskape ts till ämpning i praktiken anser utredningen 

därfÖr medgiva, a tt uppbörderna kunna göras betydligt större än de 

f 11 i allmänhet ä ro, under fö rutsättning att ti ll uppbördsmannens fö r

fogande stä ll es duglig personal med erforderlig materielkännedom och 

förrådsinnehavet saneras . V idare anses uppbördsmannaskapet kunna 

omfatta såväl fle ra fö rrådsdela 1· som även delfö rråcl , belägna mer 

eller mindre av lägset från den plats, där uppbördsmannen befinner s ig. 

Vad därefter angår fö rråd sorganisationen har utredningen --

övervägt möjligheterna att sammanföra a ll marin materi el inom ma

rinkommando under gemensam ledning men funnit, att en elylik orga

nisation inte går a tt genomföra - - - . U tredningen anser sig 

sålunda böra förorda en organisation med förvaltningsgrensvisa 

enhetsförråd och anlägger på denna fråga fö lj ande a llmänna syn

punkter. 

Förrådsorganisationen ä r ytterst beroende av materielens indelning 

och lagerhå llning. Man kan hä rvid ski lj a melian tekniskt komplicerad 

materiel jämte speciala rtiklar samt stanclardise1·acl materi el av enklare 

beska f f enh et. 
Till tekniskt komplicerad ma teriel och specialartiklar kan hänfö ras 

inventarier för speciella ändamål och rese rvdelar till dessa, ammuni

tion, drivmedel, beklädnad, intendentu rinventa ri er, skrivmateriel och 

böcker, även om en del av elen materi el, som ingår i dessa gm pper 

utgöres av standardiserade artiklar, användbara inom samtliga förvalt 

ningsgrena r ävensom -utanför det militära området. De äro. t::mellertid 

till konstruktion och utseende i regel mer ell er mindre marint e ller 

i övrigt militärt betonade och kunna därför behandlas i detta sam
manhang. 

Vissa av de förråd , som utgöras av materi el under denna ·rubrik, 

äro särpräglade · och· kunna in te gä rna tänkas sammanslagna med 

andra förrådsenheter eller till förda materiel av annat slag. T ill denna 

kategori höra i fö rsta hand ammunitions- och drivmedelsförråden. 

- - - Bägge dessa förrådstyper kunna där fö r lämnas ur räk

ningen vid försöken att besk~ira förråelen till antalet. I likhet med 
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ammunitions- och drivmedelsforråden kunna aven bokfot råden l·t . · n~ 
nas at sidan vid stravandena att skapa större förrådsenheter - _ _ 

Övriga förråd för materiel av här avsett slag kunna däremot e ,~ 
ligt utredningens mening beskäras till antalet genom sammanslagn ing. 

Till standardiserad materiel av enklare beskaffenhet räknas enk. 
l are förbrukningsmate ri el samt materiel a v allm~in natu r, ä ven 0111 
denna senare är eller står på gränsen till inventarier. - - - Vac[ 
angär spörsmålet om lämpligheten att sammanföra likartad materiel 
som användes inom två eller flera tjänstegrenar till visst f rirråc] , 
hävdar förrådsutredningen el en uppfattningen, att ail lös materie l a~ 
samma slag, som är att betrakta såsom mer ell er mindre allmän och 
i krig utan olägenh et kan tillhandahållas samtliga best~illare med en 
dyhk organisation, bör lagerhållas i ett enda förråd. Denna pri ncip 
anser utredningen inte blott förd elaktig utan helt enkelt nödvän dig att 
hålla fast vid, enär man i annat fall komplicerar och försvårar för
valtningsarbetet och den med detta sammanhängande underhålls
tjänsten. 

Materialförråd och materi~lutredning äro inte klarläggande begrepp 
fö r vare sig förrådet eller den materiel, som skall lagerh ållas däri . 
Förrådsutredningen föres lår därför, att förrådet ben~imne s "All miint 
mate rielförråd" och materi elen "Allm~in materi el". 

Den uppdelning av materialutredningen för de stridande förbanden, 
som år 1945 gjordes mellan allmänna materialförrådet och verkstaels
fö rrådet vid örlogsvarven i Stockholm och Ka rlskrona efter princ1 pen, 
att de artiklar, som hade elen största omsättningen i v erl~stä cl erna , 
skulle lagerhållas i verkstaclsförråclet, har visat sig ur b eredskap~syn

punkt olämpl ig och kan komma att äventyra underhållstjänsten i fråga 
om den del av beredskapsmaterielen, som ingår i verkstadsförråden 
och är avsedel för utlämning till de stridande förbanden. Någon under
hållstjänst vid siclan av verkstädernas ord inarie uppgifter kan knap· 
past påräknas . M ed kännedom om dessa förhållanden har fö rråds
utredningen funnit det vara mest ändamålsenligt, att det beredskaps
lager av allmän materiel, som Överförts till verkstadsförrådet, å ter
föres ti ll allmänna förr ådet. De fördelar , som diirmcd skulle vinnas, 
bedömer utredningen så betydelsefelila ur alla synpunkter, att de J1le r 
än väl uppväga de nackdelar, som ansetts vara förbundna med dub· 
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beiJagri_ngen, och vi lka enligt utredningens menmg hög grad over

dimensiOnerats. 

___.I vad angår materielens skötsel och vård ;ir det enligt förråclsut 
·edningens mening inte nödvändigt att uppbördsmannen personligen 
J • sakkunnig beträffande alla de materielslag, som ingå i hans upp
aJ 
börd. Detta är för övrigt inte hell er förhållandet i fråga om viss mate-
riel, som ingår i ett eller annat av de nuvarande förråden. Principiellt 
bÖr emeller tid gälla, att uppbördsmannen bör vara sakkunnig i fråga 

0111 det eller möjligen de materi elslag, som utgör huvuddelen av för
rådsinnehavet Beträffande ammunitionsförråd erfordras fullständig 
materielkännedom . Skötsel och vård, som kräv er speciell yrkesutbild 
ning, bör i allmänhet Överlåtas på särskilda serv iceorgan utanför för
räden. Saclana organ kunn a utgöras antingen av verkst~ide r eller av 
servicegrupper, sammansatta av teknisk personal tillbörande service
eller annan verkstad eller ingående i vederbörlig förv altningsgren utan 
att tillhöra verkstad. 

Utgående från dessa a11männa synpunkter föreslår utredningen in-
om varelera flottan och kustartiller iet lokala enh etsförråd bestående av 

vapen (tyg) förråd, 
skeppstekniskt förråd och 
intendenturförråd, 

innefattande såviil inventa ri epersecllar som rese rvcl ':' lar och förb ruk
ningsmaterieL 

4. Uppbördsorganisationen ombord. 

Förrådsutredningen har unelersökt möjligh eterna att skapa större 
uppbördsenheter ombord respektive att sammanföra fl era uppbörder 
under en uppbörd sman med beaktande av dels uppbördsmänn ens funk
tioner ombord i andra a v seenden såsom inom striclstj än sten vakt
tjänsten, utbildningen o dyl , dels kraven på materieien.;; vå~·cl och 
f~nktionsdugligh et, dels de göromål som äro förknippade med upp
b~rdsmannaskapet i övrigt såsom anskaffning-ar, reparationer , redo
VIsning m m. Uppbördsmännens funktioner ombord vid siclan av upp
bordsmannaskapet äro olika beroende på fartygens storlek, typ och 
Utrustning för strid. Särskilt på de små fa rtygen kräva de rent mi li -
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tära göromålen stora insatse r f rå n uppbördsmänn ens sich samt idi . 
.. ·1 1 .. d P ' d gt 

som uppbordsmannaskapet om fatta r t era upp )O r er. a e större 

fa r tygen förekommer i stor utsträckning en uppbördsman fö r var·
1 

uppbörd . 
. e 

E fter ett ingående studium finn er fön·ådsulredningcn, att upphörds

m annabefattninga rn a ombo rd inte böra ell er lämplign kunna be käras 

i stö rre ut st r~i ckning än vad nedan sägs . 

Med den snabba och fortlöpande utveckling, den tekni ska matn ielen 

genomgå r, bedöme1· förrådsutredningen dessutom det inte var 1 ute. 

slu tet , a tt den nuva rande ordningen med up pbö rdsmän som nilrmast 

ansvariga fö r materi elens skötsel och funkti onsduglighet i längel en kan 

komrna att vi sa sig ohå llba r och i behov av att er sättas med spe( Jalut

bildade se rvi cemän. 

Utredningen föreslår enelast följ ande ändringa r i uppbördso ·gani

sati onen ombord: 

a) Skeppar- och t immermansuppbörd erna samman slås till en upp

börd benämnd skepparuppbörd. 
b ) T orpedeldl edningsmaterielen överföres från elclledningsu1 · bör

d en till torpeduppbörden. 

G. Förrådsutredningens f örslaq rörande 1·edovisnin g av 111 01 in ens 

materiel. 

U tredningen anser det vara a v största betydelse för att in t l säga 

n ödvändigt, a tt de redovisn ingsmetocl er, som tillämpas i f red, ut fo rmas 

så enkla men .ur kontrollsynpunkt ändå tillfredsställande, att de !-unna 

direkt användas i krig . Då redovisningssys temet därj ämte mås e ut

g öra ett för snabb rapportering av materi eltillgångarna lämpat under

lag, synes det utredningen uppenbart, a tt gällande fredsreclovisn ings

förfarancle, uppdelat på ett st0rt antal händer och utformat på olika 

sätt för skilda materi elslag, inte kan tillgodose dessa krav. Någon 

lämplig väg för centralise ring av redovisningen måste enligt ut r~cl 
ningens mening betr~icl as. E fter granskning av olika alternativ här tor 

föreslår utredningen gemensam loka l bokföring för samtliga förråds

d ela r med unelantag av a rtill eriammunition , elvs att bokföring;,arbe-
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tet för va relera f lottan och ku startill eri et centraliseras t ill en reclovis

ingscentral för varj e område. Utredningen f inner, a tt obestridliga 

~inster skull e göras med en sådan cent rali sering. 

litredningen fö res lår, att bokföringsa rbetet utföres på maskinell 

väg medelst hålkortsmaskiner men anser, a tt frågan härom bör v ila 

i avvaktan på resulta tet av den utredning angående anv~indning av 

hålkortsmaskiner inom försvaret, som f n pågår inom fö rsvarscl epar

temen t et. 
Såsom ovan framhållits föres lår u tred ningen, att enh etsförråden 

skola innehålla såväl inventarieperseclla r som reser vdelar och fö r bruk

ningsmaterieL T i 1 l föl j el h ä ra v bör el en nu va rande redovi sningen av in 

ventarieuppbörder medelst inventari eböcker slopas och inventari eper

sedlar i ställ et utl ämnas från förråd som lån medelst lånebeställning/ 

reversal. 
Såsom nonnhanclling för till delning av lös materiel bör användas 

utrustningsli sta, i vilken bör kunna upptagas även annan materi el än 

dylik av bes tående, väsentligt värde. 

Beträffanclen el en fasta materielen ombord ansluter sig utredningen 

till ett inom marinförvaltningens skeppsbyggnaclsa v delning uta rbetat 

förs lag, att elylik materiel bör redovi sas i et t anläggningsregis

ter. ~ ~ ~ 

6. F ör·rådsutrcdningcns s y n pun läcr på för råd eus fina11 siering. 
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Gemensam grundsyn 

Av kapten ROLF RHE BO RG. 

"Sju IIlOrtiia j> u n k ter". 

Diskussionen kring en marin handlingslinje har - naturligt och 
glädj ande nog - utvidgats att omfatta jämväl problem och f <!ge
ställningar, som berör en gemensam grundsyn för h ela totalförsnret 
Därmed kastas också blickarna på vad som är och måste vara den 
fas ta utgångspunkten nämligen den av riksdagen faststä llda målsätt
ningen för vårt försvar. Denna har för det militära försvaret fo rmu
lerats i bl a fö ljande två satser (jfr props 206/48) . 

"Krigsmakten i dess helhet bör vara så utbyggd att den fönnar 
ge största möjliga eftertryck åt vårt folks vilj a att bevara landets 
handlingsfrihet och avvisa varj e kr~inkning av dess integritet", samt 

"Försvarskrafterna böra, som försvarskommitten framhåll it . ut
formas så att en angripare i det längsta hindras att få fast fot på 
svensk mark och att ingen del av landet behöver uppgivas utan segt 
motstånd i olika former. Vidare bör krigsmakten vara skickad att 
möta över rumplingsförsök, utförda med den moderna invasions-· 
teknikens resurser" . 

Det är denna målsättning som måste vara vägledande för militärt 
tänkande och som skall utgöra grunden för krigsmaktens upph\·gg
nad. För dem som hävdar det ovedersägliga behovet av en geme11sam 
grundsyn i försvarsfrågo r gäll er, att de även måste förstå och rätt 
kunna tillämpa de för varje försvarsfunktion fundamentala faktorer
na. Mot denna bakgrund är det angeläget att kunna presentera den 
marina delen i en gemensam grundsyn. Författarens försök hi1 rt ill 
f ramgär av fö ljande "sj u punkter' '. 

l. Marina stridskrafter är och fö rblir en integre rande del vårt 
militära fö rsvar 

därför att vårt land ti ll större delen ~ir havsomflutet, 
därfö r att vårt land har en - även marint - expansiv stonnakt 

som nära granne, 
därfÖ?' att marina stridskrafter i sin mån väsentligen bidrar t ill att 

hålla kriget utanför landet. 
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~ Den marina försvarsuppgift en - att hålla SJOvagarna öppna 

f 
.. ~- eo·en del och samtidigt hin dra motparten f rån att utnyttja dem Ol b 

___ har alltj ämt f u 11 giltigh et, 
därför att nästan all vår li vsv iktiga import kommer sjövägen. 
dä-rfö-r att sjökommunikat ionerna ej kan rase ras - enrlast stÖDs 

___ vi lket fått ökad betydelse i massförstörelsevapnens tidevarv. 
dä-rfö-r att även ett till synes kort krig ställ er k rav på oundg~inglig 

import -- för att vi skall Överl eva och med utsikt t ill f ramgång kunna 
J.;ämpa vidare. 

3. Den snabba mi litärtekniska utvecklingen möjliggör och delvis 
tvingar t ill en anpassning och form förändring av de ma rina str ids
krafterna, friim st 

därför att undervattenskrigfö ringen fått okad betydelse genom bl a 
ubåtens förmåga att uneler fl ygt ryck och hot av massförstörelsevapen 
under lång tid up pträda som dold och mångsidig v1penbärare. 

dä-rför att nya vapen med t illriicklig slagkraft dels kan medföras 
på mindre fart yg, dels i vi ssa fa ll har sådan r iickvidcl att clc ge r god 
verkan äv en med uppshillning i land, 

därför att hotet från mass förstörelsevapen ger bättre motstånds
kraft och seghet hos ett stör re antal mindre stridsenh eter ii n för ett 
fåtal större, 

därför att ett mod ernt krig - oavsett vilka vapen som utnyttjas
kräv er ett större mått av rörlighet än tidiga re. 

4. Som marina huvudvapen tillkommer roboten och kva rstår mom 
överskådlig framtid torpeden, minan och au tomatkanonen 

därför att cl e två förstnämnda är utslagsgivande vapen ave•1 
utan atomladdning - mot sannolika större mål inom de vattenom
råelen som omger vårt land, 

därför att minan ii r ett e ff ektivt men samtidigt förhållandev is bi lligt 
vapen, 

därför att automatkanonen iir ett effektivt vapen mot bl a små mål 
som uppträder i stort antal (invas ionsfarkoster ) samtidigt som elen 
tillsammans med l v-roboten ger ett gott skyeld mot l u f t bu rna vapen. 

5. Vid ett angrepp sjövägen mot vårt land måste angivna vapen 
kunna insättas till försvar av vapenbärare - i luften. på och uneler 
Ytan samt vid kusten, 
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därför att ett a ll sidigt och på d j u pet uppbyggt försvarssyste m 
50111 

bygger på sam- och växelverkan mellan olika komponenter, med s;j_ 
kerhet har den bästa "verkningsgraden". 

6. Ett starkt marint fö rsvar ~i.r och kommer att förbli en god 
garanti för att landet så vitt möjl igt hålls utanför kriget , 

därför att en beredskapsrustad marin bidrager t ill att före1J\·gg1 
och förhindra kränkningar av vår långa territorialvattengräns. 

7. Människan bakom de marina stridsmedlen får ökad betydelse 
därför att dagens och morgondagens teknik blir alltmer komplicerad: 
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Värdet av rörlighet några reflexioner 

Av lc·jtnant NILS HELLSTRöM . 

Vid studium av utländsk fackl itteratur framgår det med Önskvä rd 
t rdligh et, att stridsmedlens rörlighet ti ll mätes en allt större betydelse. 
6e amerikanska militärskribenterna betonar dessutom att i begreppet 
rörligh et inte enelast innefattas hög förflyttn ingshastighet, utan även 
tillgång t ill ett väl utbyggt bassystem alternativt god "indiv iduell" 
underhållssäkerhet inom de olika stridsenheterna. 

Det anglo-amerikanska ingripandet i L ibanon och J ordanien är det 
mest aktuella exemplet på värdet av rörliga stridskrafter . Man lycka
des här med relativt svaga flygburna förband, vilka snabbt erhöll 
förs tärkning av fa rtygsburna flyg- och markstridskrafter på ett par 
dygn förändra det strategiska läget i denna del av världen. 

Ser man t illbaka på utvecklingen uneler ett par decennier i vårt land 
och studerar hur värdet av rörliga stridskrafter har uppfattats, så kan 
man observera, att vissa åsiktsförändringar inträtt. 

Siwpanta av 1942 års försvarsordning lyckades enligt författarens 
åsikt, särskilt inom marinen och flygvapnet, 2tt skapa rörliga och slag
kraftiga förband med förmåga att snabbt kunna ingripa inom geogra
fiskt vitt skilda områden. Som exempel kan nämnas flottans eskadrar 
med kryssare, jagare och stora motortorpedbåtar, de rörliga kustar
tilleribatterierna samt flygvapnets bombflott il jer, vilka kunde rep li era 
på ett väl utbyggt flygbassystem . 

Inom armen lyckades talesmännen för ökad rörlighet, trots erfaren
heterna från det pågående världskriget, enelast genomdriva en begrän
sad utbyggnad a v pansar- och j iigarförbanclen. Huvuddelen av arm P n 
bestod fortfarande av icke mekaniserade förband med relativt liten 
rörlighet. 

Uneler efterkrigstiden kan man något generaliserat säga, att cle 
olika försvarsgrenarna sökte fullfö lja tankegångann i 1942 års för
svarsbeslut. Inom flottan inriktades krafterna på att fullständiga 
eskaderna och en variant till dessa , jagarflottilj erna . Jämnsicles ut
nyttjades 2 världskrigets erfarenheter beträffande konstruktion av 
Ubåtar med hög undervattensfart Inom kustartilleriet försågs de rör-
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liga batter ierna med snabbare och starkare dragfordon samtidigt s0 111 
e n helt ny och rörlig förband styp, kustjägarna, sattes upp. 

Den tekn iska utvecklingen innebar för flygvapnets del en avscvä,·ct 
fö rb~ittring av den takt iska rörligheten delvis på hekostnacl a · den 
operativa. Den stora dragk raftökn ingen, som de nya reamot< ,ren1a 
medgav, innebar nämligen samt idigt en språngartad ökning a v hr'i ns le
förbrukningen. De nya f lygp lanen krävde vidare långa perman , ntacle 
star t- och landningsbanor, vilka av ekonomiska skäl ej kundt: hvgg-;1s 
i en sådan omfattning. att reaf lygplanens mindre aktionsradi1 helt 
].:uncle kompenseras a v ett vittutgrenat bassystem. 

Till fö lj d av sin stora krigsorganisation kunde armen av ekonom iska 
skäl enelast i långsam takt sätta upp nya helt mekaniserad e förhand. 
Genere llt kan i detta sammanhang sägas . att ölwd rörl·iglt ct i allm~in
h et ställ er sig så dyrbar, att den måste vägas mot en !nylllf> lli ii,J av 
organisat-ion el! . 

Grunddragen i 1958 <trs förs-varsordning skilde sig på v;isL·nt liga 
punkter fr~m 19-1-2 års vacl bet räffar inst~illningen till värdet a\ rör
liga stridskrafter. Ur krigsorganisationen uteslöts då moderna sjö
och flygstridskrafter, samtidigt som man behöll talrika, operati vt sett 
nästan orörliga, lokalförsvarsförband. 

Denna utveckling måste anses som olycklig, eftersom enligt för
fattarens åsikt ett eventuellt framtida krig kommer att kunna genom
föras med framgång enelast av kvalitativt högtstående, Jättrii rliga 
fö rband . Värdet av permanenta befästningar kommer att minsk:1 mrd 
undantag för deras funktion som skydel åt mobila förband, exc npel
vis försvar av flottans och fl ygets baser, kustartilleriets långskjutande 
robotbatterier samt grupperingsområden för rörliga armCförband. 
Trots att an läggningskostn aderna fö r elen enskilda befästningen med 
dess vapenut ru stning är relativt små, så blir elen sammanlagci a kost
naden för större befästn ingsgördlar med ti llhörande bes~ittning~t rupp 
betydande. Redan före ett hi g kommer därtill en del a v de pe rm~

nenta fö rsva rsanläggningarna att ligga på fel plats på g rund a\ tllllt

tärpolitiska förändr ingar, som inträtt seelan ticlen för deras i irchg
s tälland e och under !n-igets förlo f> p kommer axiomatiskt en st nr del 
av dem aldrig att komma i be röring med egentliga striclshände lser. 
Eftersom besättningstruppen är organ iserad och utbildad för fö rsvars
strid ~i r el en heller icke ski ckad att i ett senare skede genom fö ra ror
liga operationer. Jämför Maginotlinjens öde 1940. Vidare dra r var je 
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ton armerad betong som är nedlagd i terrängen som magneter krigs
p lanläggarens tankar till sig en ligt mottot "eftersom befästningarna 
ändå f inn s där är det ju skada att inte bemanna dem". Detta trots 
.att värdet av skyelds föremålen ofta på grund av varjehanda föränc\-
1-ingar av läget ter sig mer än problematiskt. 

En presumtiv fie nde kalkylerar sannolikt vid planläggningen .w 
offens iva operationer mot vårt land i första hand med hotet från våra 

1-örliga stridskrafter. De orörliga hem~istrar han genom att avväga sin 
.anfallsstyrka så att han når lokal öve rl ägsen het. 

Hur har vi då kommit i den situationen där vi nu befinner oss? 
Det finns säkert flera anledningar men en av de viktigaste är den 

a lltjämt gä llande målsättningen i proposition nr -1:08 till 19-±8 års riks
-dag i vilken bl a sägs, att krigsma kten skall vara så utformad att 
" Ingen del av landet behöver uppgivas utan segt motstånd i olika 
former". 

Inte ens om vi förfogade över ett försvar av stormaktsstorlek 
kull e vi kunna upp fylla den målsättningen Att tro att vi med vår 

försvarsm akt skulle kunna uppfylla elen är en farlig illusion och 
försök att förv erkliga elen leeler ofelbart till kraftsplittring. Ett mo
{lernt krig kommer inte att a v göras genom erövring respekt ive ut
Tymning av några häraden eller landskap. Endast den som besitter 
förmåga att snabbt kasta in offensivd$tgliga förband mot de vcrldigt 
vitala områdena k onuner att nå slutlig framgång . 

Pessimi sm gränsande till defa iti sm ? Det beror på hur mål sättningen 
för totalförsvaret sä tts . Är denna att t rygga varje icke stridande med
borgares lekam liga och materiella säkerhet, så står vi med dagens 
anfall sm edel inför en olöslig uppgi ft . Men sätts målsättningen i 
ställ et så att det giiller att trygga elen livsform vi valt åt kommande 
generationer , med andra ord att överl eva som nation, så måste vi se 
l)ort från de lokala trygghetskraven och se ti ll helheten. Om en dag 
en sådan målsättning allmänt kan accepteras så blir den logiska fö lj
den en helt annan avvägning mellan str idsmed len än elen som nyligen 
gjorts i vårt land. 

l. ö 
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Helikopternavigering 
Av ledamoten G. BOL LI NG . 

Man har nu i vår marin infört helikoptrar som se rvi ceorg-an . Det 
kan därför vara av mera allmänt intresse att lära en cle1 av de proL!c11, 

som huvudsaklig·en enli 2L amerikan ska källor möter en n;,vi r>·at iir .: : '- ~-' .<.., . o,_~ 

dessa flygfarkoster. 
. Alltseelan Leonardo da Vinci på 1-J.OO~talet började stuelera fl yg. 

nmgens problem , har kontrollerad flygning i tre dimensioner fra 111. 

stått som en nära ouppnålig dröm för människan. Utvecklingeli av 
flygkonsten har ju gått över ballongen och flygplanet mecl fa sta 
vingar men redan i början av 1900~talet började man fund era på 
flygp lanet med rotor. H elikoptern ger också många fördelar i för
hållandet till det vanliga fl ygplanet, t ex när det gäller kortare t ram 
porter mellan otillgängliga platser eller utför;cmcle av lämpliga arbeten, 
medan man håller sig stilla i luften över arbetsplatsen ("hov rar") . 
Hel ikopterns rörelser i luften måste ständigt kunna kontro 11 eras och 
dess navigerande ske snabbt och säkert. N ormalt sker detta som [er
rester navigering efter marksikt, men utvecklingen går mot in fö r ;•n de 
av autopilot och elek troniska navigeringsmedeL Använda naviger ings
sys tem hör inte enelast ge goda positioner utan också vara oberoen de 
av avstånd och tid, kunna arbeta i varje hinkbar omgivning och vara 
bekväma att betjäna. 

Det är särskilt helikopterns förmåga att kunna förf lytta sig i sid
led, att röra sig långsamt och att kunna sjunka eller stiga v ert i kalt, 
som i vissa situationer ger elen stora fördelar framför det vanl iga 
flygp lanet. Genom dessa egenskaper kan helikoptern landa på och b tta 
från mycket begrä11sacle ytor, t ex ett van ligt fartygsdäck. Om g i vande 
fö remål bör dock icke vara a llt för höga. Landningsbitets ut sec" ncie 
blir i övrigt beroende av helikoptertypen . Viss begränsning a v heli
kopterns användning uppstår genom dålig sikt och mörker, vilket 
bl a snabbt kan trötta ut pi Iot en. 

Enligt amer ikanska uppgifter åstadkommer följande faktorer sär· 
skilda besvärligheter vid instrumentf lygning (blindf lygn ing) : 

Helikoptern har flera manöverorgan för piloten att sköta iin det 
vanliga flygplanet. 

Vid all helikopterf lygn ing och särskilt vid farter mellan J O - 60 
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].:m/ tim är pi loten nödsakad att ständigt göra korrektioner av f l yg~ 

]äge och m otorkraft för att kunna ligga i planflykt på avsett höjdläge. 
Genom att luften runt f lygkroppen påverkas av rotorn blir fart ~ 

vin den osäker vid lägre fart er; av samma orsak ger höjdmätare av 
anero idtyp osäkra värden vid dessa ti llfällen. 

Piloten måste uppmärksamma, att de vib rationer. som brukar upp~ 

].:amma vid låga fart er ej bh alltför stora ell er kommer i resonans så 
att de kan påverka olika organ och in strument. 

Genom flygkroppens och rotorns koppling· till varandra kan en e1 
önskvärd aerodynamisk instabilitet uppstå, 'vi lket försvårar använd~ 
ningen av artificiell horisont vid instrumentf lygning. För att sådan 
ska kunna utföras forclras i övrigt: två motorer och fullviirdio-a en~ 

motorprestanda, avisningsaaordn in g i rotor b laden, instntmet~t l and~ 
ningssystem samt fullständig instrumcntf lygutrustning. Av förut 
nämnda skäl zir radarh öjdmätare också Önskvärd. 

I dagersikt sker normalt navigerilf(j av helikopter genom markob
servation er. 

Vid f lygning över hav anviincler man clöcl räkning med hjälp av 
gyrokompass och fartmiitare , den senare graderad i knop. Stunclom 
förekommer radiokompass och s k "fl ight ~ log" , vilket är en skrivare, 
som ritar helikopterns viig direkt på en rör li g flygkarta. Denna karta 
kan av navigatören väl jas i olika skala, antingen för bngre förflytt~ 
ningar ell er fö r genomsökning av mera begränsade områden. Om auto~ 
pilot finns ombor d, kan denna kombinet·as med fl i ght~log och instru ~ 

n1entflygutrustning, varigenom mas ki nen dels hålls i önskade f lyg~ 

lagen, dels kan nav igeras utan marksikt och även landa utan sikt. 
Använda navigeringssystem för helikoptrar i USA kan indelas i 

två huvudgrupper, näm ligen självstyrda system och telemetr iska 
system. 

De självstyrda systemen karakteriseras av att man vid deras ut~ 
nyttjande är obe roende av uti från helikoptern kommande informatio~ 
ner, vilka kräver s~irs kilcl a yttre anorclninga r. Hit hör t ex as tron o~ 
tnisk naviger ing, som dock mycket sällan kommer till anv~incl ning och 
aldrig i vårt lan d . Radarnavigering och s k dopplernavige ring får 
daremot allt större betydelse. På sista ticl en har tröghetsnavigering 
också börj at anv~inclas i USA, v ilket ännu icke fullt utvecklade sy
s_tem förutspås komma att få stor användni ng även på delta område 
hksom för fartygsnavigering . 
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"En av marinens större helikoptnu i luften." 

För nav.-utrustningen disponeras ca 100 ],g . 

D e telemetriska navig·eringssystemen iir av teleteknisk natur . ~ lan 
begagnar sig därvid av landfasta stationer, som avger upplysningar 
användba ra för bestämning av avstånd och bäring till dessa och · lika 
kan avläsas i mottagare ombord på helikoptern . Till denna gr up]• hör 
system för hyperbelnavigering, puls- ell er fasjämförelser (elvs I <:ran 
och Decca), och polarkoordinatsystem. A v detta huvu dsystem ,mns 
undergrupper, avsedela antingen för anv;inclning på större a v,tåncl 
från sändaren ell er närmare denna. Till de förra räknas Lman, 
Dectra N avarho och LF VOR till de senare Decca, Gee, T A CAiZ 
och Vf[F VOR. Valet mellan ~lessa typer beror på befintli g instru
mentutrustning och närheten till sändarstat ionen. N ärbeEigna sän
dares signaler kan röna inflytanek av mellan liggande terräng. Vtd 
användning av lågfrekventa system behövs större antenn än V'd de 
högfrekventa om mottagningsförmågan skall bli god; fading kan 
uppstå genom störningar från jonosfärC1'1 eller genom olika magnd_1 sk~ 
förhållanden vid j orden . Om regelbunden helikopterf lygning behovei 
utföras i flyg led, anses i instrumentutrustningen böra ingå dot pler
navigator, navigeringsradar och radarhöj dm ä tar e. 
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Om helikoptern är utru stad med s k autopilot, som kan överta de 
(frun eliäggande kontrollerna , ;[r detta a v stort värde för navigatören. 
Åutopi loten bör kunna stabili sera planet och avväga framdrivnings
kraft och lyftförmåga så att elen rätta f lyghöjelen håll s. Konsten att 
hålla helik optern stilla i lu ften ;ir v id blind f lygning svår , ef tersom 
vinelens inverkan då är svår att bestämma. Vertikala rörelse r, t ex 
vid landning och lättning, kan också vara svåra, och pi loten måste 
alltid uppmärksamma, att instrumenten ger rätta värden v icl låg-a 
farter . O m han kan få lufttrycksv;irclen från marken ~! r detta till 
(focl hjälp. E nligt uppgift från USA har en s~[rskilcl metod för be-
" stämning av en helikopters rörelser utv ecklats . Härvid anv~[ncler man 
ett instrument, som Lists på ett rotorblad och som uppmäter t ryck
skillnaden mellan när bladet bef inner sig på förkant och på akte rkant 
av flygkroppen. På motsvarande sätt kan man finna den late rala fö r
flyttningshastigheten. Instnnnentet uppges kunna mi[ta r elativt små 
fartvariati oner. 

Vid landning på ett flygfält kan man begagna en radaranläggning 
ombord, som lämnar uppgift om bäringen till två radarfyrar, belägna 
90° från varandra. Systemet finn s dock ännu ej i vårt land. Särskilda 
landningssystem för helikoptrar har hittills inte iorclningsst:illts , efter
som sådan trafik äml.u inte förekomm~r i någon större omfattning i 
var j e fa ll inte i vårt land. 

Om man önskar göra inflygning till ett flygfält , som ocLså begag
nas av vanliga flygplan , kan någon av följande tre principer ti ll 
lämpas: 

l. Att använda en särskild inflygningsriktning och vi[ntp lats i luf
ten för helikoptrar. Denna metod tillämpas t ex på Bromma f lygplats 
i Stockholm. 

2. Att använda samma anflygningsriktning som ovriga f lygplan, 
varvid man gör en avvikning från denna, när helikoptern kommer 
till en viss punkt vid flygfält et . Denna metod kommer ev. att användas 
när våra h elikoptrar blivit mera allm änt utrustade med anordningar 
fö r fu ll ständig instrumentflygning. 

3. Att använda en särskild helikopterplats på bitet, som i[r skild 
från aktuell landn ingsbana för vanliga f lygplan, och med anslutning 
På marken med fältets övriga delar. V id landningsförbud på Bromma 
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flygp lats landar f n helikoptrar på lämplig plats utanför flyg bi tets 
kontrollzon, t ex Gärdet ell er Skeppsholmen m fl platser. 

Radarnaviger ing kan iinnu bara avses för större helikoptra r och 
kräver i allmänhet en s~i rskild radarobservatör. 

Helikoptern kan inte ta stor nyttig last i jämförelse med det van
liga f lygplanet. Den är också ca 23 °/o elyrare iin detta. A ll apparatur 
för t ex navigering, som a v ses för komplettering a v helikopterns ut
rustning, måste därför noga prövas, att den kan komma till nytta 
och en avviigning ske me ll an olika områden efter användbarhetsgq_ 
el en. Som exempel på vilka v ikter man rör sig med i marinens heli 
koptrar kan anföras att en magnetkompass väger ca 3 kg , en gyrosyn
kompass ca 5 kg och en "l1enclix" radiokompass ca 20 kg. A v elen 
teletekniska utrustningen i övrigt väger en radarhöjdmätare ca l O kg. 
en uk-radio ell er en kv-radio ca 25 kg och en Decca-anläggni ng ca 
65 kg. Den sammanlagda vikten a v helikopterns navigeringsu trust
ning kan sålunda bli betydande. Enli gt amerikanska uppgifter an ses 
för övrigt det för niirvarande bästa instrumentet jämte navigerings
radar av Eimplig typ vara ett navigeringsinstrument en ligt Doppkr
systemet Något sådan t har dock ;in nu inte anskaffats för marinens 
räkning. Av stor vikt är att piloten kan utläsa erford erliga uppgifter 
för t ex positionsbestämningen snabbt och om möjligt med en enda 
blick. För att unelerlätta helikopte rns manövrering är en autopilot av 
värde, och man måste ständigt se till att planet ges god aerodynamisk 
stabilitet. För att ge helikopternavigering önskvärd säkerhet Öv er ak
tuella om råden under mörker och dålig sikt kund e radarfyrar för 
helikopterburna lätta radarinstrument utplaceras på lämpliga avstancl. 
I anslutning t ill dessa bör finnas helikopterflygfält, vilka också måste 
anordnas i anslu tning till vatteninflygning. 
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seg elfartygens betydelse 

Av löjtnant LENNART FORSMA N. 

Trots öB-utredningarna 1957 och de på grund därav vid 1958 års 
B-riksdag fattade försvarsbes lu ten är det fo rtfarande f lera stora 
försvarsproblem, som kvarstå r o lösta ell er som en ligt mångas upp
fattn ing fått en otillfredsställande lösning. Bland de förstnämnd a 
märks giv etv is främst atomvapenfrågan och bland de senare marinens 
del av elen totala försvarsbuclgeten. T båda dessa frågor pågår det fort
farande en omfattande såväl offentlig som intern debatt, som icke 
förefaller att kunna upphöra, förrän de fått en acceptabel lösning. 
Problemens utomordentliga vikt och debattens liv lighet har medfört, 
att många inte kunnat, hunnit ell er velat engagera sig alltför hårt i 
frågor, som mot denna bakgrund naturligtvis är av mindre betydelse, 
men som därför in te ic betydelselösa. Kapten S O lows och löjtnant 
K G L indqv ists artikel "Varför just segelfar tyg?" har bl a av denna 
anledning säkert kommit som en tankeställare för många av denna 
tidskrifts läsare. 

Att vårens rustningar skulle bli mindre om fattande än tidigare har , 
liksom orsaken - den begränsade medelstilldelningen - stått klart 
för alla . A lltför begränsade fartygsrustningar kommer emellertid på 
längre sikt att få beklagiiga konsekvenser. Dessa problem och dessa 
konsekvenser dominerar naturligtvis vår t intresse, och det kan ligga 
nära ti ll hands att glömma eller bagatellisera vissa mindre frågor. 
Det är därför av betydelse att O low och L indqv ist väckt en av dessa 
- segelfartygens existens och framtid i flottan. 

Det skall genast slås fast att denna fråga icke t i Il hör dagens stora 
ma;·ina problem, att den måste ses mot bakgrund av de reducerade 
Övnings- och underhållsanslagen och att el en därför även i debatten 
måste ges sina rätta proportioner. Men elen för tjänar förvisso att upp
märksammas. 

Att vi alla är mer eller mindre känslomässigt engagerade i dessa 
Vackra vita fartyg, är vi väl medvetna om. Vi vet också, att vi lever 
i en effektiv itetsjagande teknisk värld, skönhetsuppleveiserna blir 
allt sällsyn tare och oftast står att fin na på de platser elit tekniken 
ännu ej nått fram . V i längtar efter skönhet, men vi vill också eller 
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tvingas v i]j a. vara. så e ff~ktiva, s~m ~årt yr~.;: e kräver. För manga 
blir det darfor svart att fmna motiv for ett likhetstecken mellan Ut

bildning på seglande fartyg och ef fekt iv utbildning fö r tj~inst omhorct 
på moderna tekni skt kompli cerade stridsmaskiner t ill sjöss 

Grundfrågan blir därför: är det fo rt fa rande nödvändigt med li t

b ildning på segelfartyg fö r vissa ka tegorier av f lottans personal och 

kan det konstateras, att en sådan utbildn ing är av väsentlig hc tr

cle lse för samma personal ? B lir svaret på denna fr åga nej , så bbr 
segelfartygsutbildningen upphöra och fa rtygen förs:_lljas, hur vackra 

och trevliga de än kan vara. Men blir svaret ja, så måste man ".i tta 

denna u tb ildnings värde i relation ti ll övrig utbildning och gör; t n 

avvägning dem emellan och vidare måste mc:n naturligtv is stueler de 

ekonomiska konsekvenserna av att ha segelfartyg ru stade och dän f ter 

bedöma i vilken utsträckning man har möjlighet att tillgo clcse kravet. 
Det finns många - iiven på utb il dningss iclan -- som allva1l igt 

tvekar om värdet av segelfartygsutbildning i en mod ern flotta. At t li t

b ilda fo lk på segelfartyg idag kan förefalla vara lika ve rkligh:ts

främmancle som att låta tunnelbaneförare i Stockholm börja si n ut
bildning med att köra hästspårvagn i Gamla Stan . A rgumentet be

möts bra med elen utmärkta distinktion som Olow och Lindqvist in
fö rt mellan det felakt iga och missledande uttrycket "segelfartygc.ut

bilclning" och "sjömansutbilclning på segelfartyg". 
Kravet på sjömansska p och sjömannakunskape r är mind re på da

gens moderna strids fa r tyg än de tidigare har varit. Det torde - t ··ots 

vad O low och Lindqv ist framfört - vara obestridligt. Detta l on
staterande tycks emellertid locka f lera till felaktiga slutsatser. -\tt 

k ravet har minskat, är nämligen ej detsamma som att det har ·u pp

hört, ell er att det fo rtsätter att minska . F ortfarande kvarstår - lika 
obestridligt - absoluta krav på goda sjömannakunskaper hos elen om

borclkommencleracle personalen och dessa krav kommer att finna~ så 
länge som fa rtyg "seglar" på haven. Att kraven inte kommer att 

minska utan snarare öka, om storl eken på våra fartyg i elen nya i lot

tan neclgå r, torde vara uppenbart. 
Segelfartygsutbilclning betraktas stundom som en exklusiv sport, 

som icke ryms inom en effektivt arbetande utbildningsorgani sat ons 

ram. Man kan vända på detta och säga, att utbildning på segelfartyg 
är elen snabbaste och effektivaste formen av sjömansutbildning ch 

att elen cl~irför borde vara självklar i ett modernt utbilclningssyste!11, 
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å ]änge som det föreligger ett behov av sjömansutbi lcln ing. D etta 
S.r det väsentligaste påtagliga skälet för att bibehå lla segelfa rtygs ut

~i ] dningen. Det finn s givetvis fl era, vilka full shincligt redov isats av 
o JoW och Lindqvist. Samtidigt som jag helhj ii rtat delar de båda för

fattarnas uppfattning om segelfartygsutbildni ngens betydelse och {ad

satta berättigande, vill jag även va rna fö r en överskattning. Jag är 

övertygad om behove t och lämp ligheten av segelfartygsutbildningen 
under aspiranttiden, jag tror på behovet och nyttan av samma utb ild

ning för f lottan s stamanställda däcksmanskap och jag tror. av and ra 

~kä l , på värdet av att kunna utn yttj a skonerterna för seglingar med 
sVK-aspi ranter , Rydbergselever och skolungdom. segelfartygen bör 

i första hand förbehå ilas de som utbildas . fö r förhanclstj ~in ster på 

däck. För dessa katego rier borde denna utbildning vara natu rlig, ja 

självklar. Det ~tr elen däremot icke, enligt mit t fö rmenand e, för <11a
skinmän , ekonom imän och hantv erkare. 

Argum ent för segelfartygsutb il dningens bi behållande bemöts ofta 

med att utbi ldningen nog i och fö r sig är v~irclefu ll och bra, men att 
tillräcklig tid icke kan avses för detta ändamål in om ramen fö r elen d is

ponibla utbildningst iden. Jag tror, at t detta är fe l. Rätt bed riven kan 
man ingenstans på samma tid få ett sådant utbyte av sjömansutbild

ningen som just ombord på segelfartygen. S lå ihop större delen av 
den teo retiska sjömansutbi ldning, som ä r föremå l fö r unelervi sning v id 

våra skolor iland och även på våra fa rtyg, till en koncentrerad kurs i 

sjömanskap på skonerterna för de ovan nämnda kategorierna. Där har 

utbildningen sin rätta miljö och bakgrund och där komm er också re 

sultatet a tt bli bra! Förståelsen för fartyg, sjö och utbildning kommer 
att öka. - E n asp irant t ex kommer inte längre behöva fråga sig, 

varför han uneler en sommar skall behöva s itta, kanske ett femt iotal 
timmar, och ro i t iohuggare, som han seelerm era uppbicker endast 
finns i två exemplar i hela elen ru stade fredsf lottan! (Aiv snabben. ). 

Utbildning i sjömanskap kommer så ledes for tfarande att erfordras 

och för denna utbildning är skonerterna, enligt min upph!ttning, elen 
lämpligaste plattformen för vissa tidigare nämnda kategorier . Det 

finns således skäl för att bibehå ll a skonerterna seglande. 
En genomtänkt, noga utarbetad, väl up pställ d och koncentrerad 

kursplan i sjömansutbi ldning vid en skola iland är inte a ll tid det
samma som effektiv utbildning. Teori och prakt ik har of ta en för

måga att skilj a s ig åt. Det är därför inte helt omotiverat att ~iv en 
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nämna någ ra förh å ll and en i segeHa rtygs tjän sten , som inte f inn 
upptagna i några kursp laner ell er utbildningsan visn ingar och 5011s 

därför ii r svåra att värd era uthilclning·sm iissigt. P å dessa fa r t\ ,. 
1
·.' 

1 

'- "'..... d l-
eleverna en egen , påtaglig och of ta våld sam kontakt med c l enwn t~n 

som de a ldri g har möjlighet at t i liknande utstriickning f å på tll dr.' 

far tyg . D c lär sig va d havet ii r och innebär, de få r s jiilva 1)\"ii\ -1 1 
~ . ( )J 

dess kraft och ursinn e. D et ge r dem erfa renh eter och kun skaper. , 0111 
mtc kan mii tas mecl sifferbetyg, m c: n som kommer att vara a \ stor 

betydelse und er deras fo rtsatta ve rksamhet ombord. A tt c1 essa kun 

skaper och erfarenh ete r icke är d irekt miithara i be tyg, gö r a tl man 

kanske få r en överdri ven upp fattn ing av elen teo reti ska, mätbar;t siö

m ansuthilcln ingcns betydelse och bli r benägen at t un<l erska tLa de pr;tk

tiska e rfa renheterna . D et är farli gt och beklagligt om man pit det ta 

sätt g lömm er dessa irra ti onell a faktorers betydelse . 

T yvärr iir icke p robl emet löst e;1clast genom att som o van kons·,; t\: ra . 

att det föreligger ett behov av utbildning på segelfa rtyg för vissa katc

gmi cr . D e e rforderli ga medlen måste iiven skaffas f ram för at t l1ålla 

fartygen seglande och hiit- möter man åter en avviigningsfrt\ga . Va r 

skall dessa pengar tas? 1-·hr är icke avsikten att göra "'ågot i ii rsök 

att lösa detta problem utan istället endast konsta te ra att övni n .. ·san

s laget belastas i relativt obetydlig utstriickning , m edan däremot un

derhåll skos tnaderna iir anmärkningsvärt höga för et t fartyg av denna 

storlek och typ. - l\ an kan inte underlåta att ti il sist gö ra elen 

reflektionen att dessa kostnader sannolikt genom sk il da åtgärdet b n 
pressas ned ti ll en läg re nivå. 
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L)tomla ndstjänstgöring 

Av kommendörkapten LENNART ERIKSSON. 

Den naturligaste form en fö r t jiin stgöring utoml ands , om man hort 

er från attach ein stituti onen , ä r en direkt komm endering (ef ter fri

~i!ligt åtagande ) ti ll militära skolor och kurser samt studiebesök i 

främmande länder. 
Tjänstereglemente för K rigsmak ten innehå ll e r bl a följ ande före

skrifter: 

"/(om.m cndcri ng ufo iii ri!tcf. 

Off icer, unelero ffi ce r och vederlike kan med eget medg ivande kom

meneleras att utan särskild kostnad för statsverket eller unel er åtnju

tande av resestipendium bedriva militära stud·ier utom riket. 
Förslag härom avg ives a v chef för försvarsgren (chefen för fö r

svarsstaben beträffande underställd personal) om möj ligt tre månader 

före elen tid, då studi erna avses börja. 
Bestämmelser rörande dc studier , som uneler sådan kom mendering 

skola bedrivas , äv ensom i förekommande fa ll beträffande ansökan för 

erhå llande av resestipendium utfärdas av ovan nämnd chef . 

Den , som föreslås ti ll kommendering, skall ha ådagalagt fram stående 

skicklighet samt besitta erforderliga språkkunskaper. " 

Uneler åren eft er andra världskriget har i fl era fall personal kom

menderats till utländska militära skolor . V ederbörande befattnings

havare har därvid bibehållit ord in arie l öneförm~lner och erhå lli t ersätt-

ning för resekostnader samt traktamente. Vid erhållande av stipendium 

för språkstudier har hitintills förhållandena varierat från fall ti ll fa ll. 

Den som t ex tilldelas KSS stipendium för språkstudier i S torbritan

nien bibehåller för viss tid ordinarie löneförmåner uneler ti lldelad 

tjänstledighet. För att kunna utnyttja ett resestipendium från t ex en 

regional journalistförening har stipendiaten emellertid måst utnyttja 

Ordinarie semester elb- tjänstledigh et med C-avdrag. 

Genom generalorder nr 40 elen 7 / l 1959 har efter olika f rarn

ställningar enhetliga föreskrift er utarbetats. 
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"Språ kstudier utomlands. 

Tjänstledighet för bedrivande av språkstudier utomlanels lll t<l 1. 
behållande av oavkortad lön sökes, i anslutning till nådigt beslut )J_ 

-~ 1 - 19"'8 1· ··· 1· 1 ·· de11 no vem )e I ::J , en 1gt to J an c e bestammelser. 

l. U nderdåniga. ansökn ingar _avs~_encle nästföljand e kal e11 lerår 
skola hava mkomm1t till cl1 efen for forsvarsstaben respektive , , 1 
1 .. l -.. l , ~ c er-)Oran c e torsvarsgrensc 1ef ar! igen den l september. 

~ ans?_kningarna ang ivas vi lket (vi lka) språk som skall (sko b J stu
eleJ a~, to rkunskaper samt t id, plats och plan i stort för stu cl:e rnas 
bednvande avensom alla de upplysningar som kunna va ra av , :· . 1 C 1 d.. d Jce 
or )e omande av vederbörandes lämp lighet för de avsedda studie rna. 

2. I mom l nämnda myndigh eter översincia senast den 1 o! t 1 . "l · · O )eJ 
anso ;:mngshancllmgarna j ~imte y· ttrand e över desamma till fo-· 1-5, • -- · ·,u et s 
kommandoexpedition. I vad a v ser t illstyrkta ansökningar skall an-
givas den turordning i vilken de sökande anses böra kom;11a i iråga. 

. 3. Studierna_ skola bedr ivas vid läroanstalt motsvarand e lägst 
svenskt gymnasmm eller under ledni ng av lärare med akademisk ut
bi ldning (motsvarande) som anv isats av sådan läroanstalt. Särskild 
vikt skall läggas 1·id hör- och talövningar. 

.. 4. R~~port om ~enomgången undervisning med företeende av m tyg 
clarom fran elen lamanstalt v1d vilken utbildninaen bedrivits eller 
vi lken anv isat lärare skall insändas till vederbörancle myndigbet r nligt 
mom l senast en månad efter studi ernas avslutande." 

U töver dessa möjligh eter att få förkovra sina militära färcli oheter , ,.., 
resp sprakkunskaper har på sena re år ännu en möjlighet yppa sig. 
n~im li gen olika former av t jänstgöring i främmande lände r, ofL a på 
uppdrag av Förenta Nationerna. 

Exempel på sådana äro: 

Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea , 
~ eutrala nationernas repatrieringskommission i Korea . 
Tjänstgöring till Förenta Na tionernas förfogand e i Israd och 
Libanon. 

Deltagarna i dessa uppdrag har genom avtal varit anställ da vid 
Försvarsstaben. 
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Ihågkommas får emellertid att vid tidiga re tillfällen, ja även år
)lundraden ti llbaka ha svenska krigsmän haft uppdrag av olika slag 
i trämmande länder . Särskilt värt att omnämna i detta sammanhang 
.. 

1
. förband et Royale Suedois, ett värvat reo·emente i fran sk t]. änst a b , 

vars "kungliga" privilegier bl a innebar att off icerarna sk u Il e va ra 
svenskar. 

.Andamålet med detta inlägg är emell ertid att fästa uppmiirksam
]1eten på framticlen i belysning av clc senare årens situat ion . Detta har 
bedömts vara aktuellt, clå allt som oftast värdet för krigsmakten och 
den enskild e individen av detta slag av tjänstgöring diskuteras lik
som grunderna för uttaguing till denna tjänst. 

Värdet av en tjänstgöring utomlands. 

Jag vill nu söka påvisa det värde en tjänstgöring i FN regi kan ha 
för krigsmakten och för individen, som få r en sådan förmån . 

Kännedom om främmande länder och fol!.:. 

Bättre än geografiska och hi sto ri ska studier ä r en längre tids besök 
i landet ifråga . Man kommer loss ur invanda tankebanor och från s in 
normala livsföring. Man blir på ett nyttigt sätt andligen omruskad . 

Varj e sjöoff icer är s~ikert villig att erkänna långresornas bety
delse för den unge kadettens och off icerens uppfostran. De äro be
rikande och ge vidgade vyer ~~ven om de ltagarna endast ser de hiim
mande scenerierna och fo lken från åskådarplats, alltmedan hemmet 
ombord med sina " ingrodda" vanor fö lj er med jorden runt. Vid en 
resa i FN regi blir man mera utlämnad åt sig själv och man får un
der längre tid lära känna ett främmande fo lk. 
. Då FN :s kontrolluppdrag som regel kommit att förlägga s ti ll poli

tiskt känsliga punkter väckes deltaga rnas intresse att studera och sä tta 
s_ig in de stora världspolitiska frågorna, varigenom hans militärpoli
tiska kunskaper ökas. En längre lids utomlandsvistelse ta<>·er bort el en 
"h b emmablinclhet", som anna rs är ofrånkomlig , Den hemviindande kan 
med nya ögon bättre bedöma problemställningar i det egna landet. 

Ser man på de senare årens tjänstgöringar finner man att de ofta 
fullgjorts i s k underutvecklade länder och bland folk med en avvi
ka"nde kultur och ibland även politisk grundsyn. Efter en t ex sex 
manaders tjänst i ett sådant land lär man sig i hög grad uppskatta 
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Bild l. Livet går vidare - trots förstöre lsen. 

det kul turarv vi fått att för valta och, om ock egoistiskt ultryck1. det 
välstånd v i har i vårt land. För ett befäl, som i sin dagliga giirning 
skall kunna motivera "varför v i ha en krigsmakt", iir en upplevd 
erfa renh et om främmande länder av sto r betydelse. 

Redan inom elen ordinarie tjiinstens ram anses kontakter m e(' kol
leger från så väl de Övriga delarna av för svaret som också med h ~ l a 
elen civi la sektorn va ra av största v;irde. Bortser man från cle fåta liga 
til lfä ll en , då kontakte r övergålt i en m iss riktad underrätte lset jänst. 
måste vii! även kontakter på det internationella p lanet ha ett c ] för
akt ligt viircle. 

>ivcntyrslust och språkkunskaper. 

Chefen för Marinen, viceamiral Stig l -T :son Ericson, har i novem
bernumret a v tidskr iften Korrespondens i en art ikel bet i t lad " Chefen 
för Marinen meclclela r : Det behövs ungdom med äventyrs lust " IJ ] a 
uttalat: 
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''j\ tt lära sig språk t ex iir ju helt enk elt nöd vändigt {Ör elen som 
,iii komma någonstans idag. Förr ell er sena re ställ s vederbörande in 
;.ör en up pgift , där bara språkkunskaper kan ge möjligh et att gö ra 
en effekti v in sats . .. " 

j.\ventyrslusten kan givetvis kist näras genom personalen s ordin ar ie 
tjänst på. t ex jagare~ n:otorto rpeclbåtar , ubåtar och helikoptrar m en 
vid v1ss a leler (c :a 3:>) Il h r detta slag a v kommend eringar f;\ r re och 
det är i elen ålclem man bäst börjar passa tör uppdrag av detta slag . 
De äger rum uneler förh~11!an clen då för oss normala säkerhetskrav 
icke fullt kan garanteras, varigenom en gocl och för krigarens yrke 
vä l avvägd och nyttig näring kan erhållas . 

Vad gäll er språk kan fö ljande an föras . 
Hur väl man än brt sig ett språk i rea lskolan och gymnasiet visar 

erfarenheten att övn ing erfordras framför a llt i konversation. 
Vanligast vicl uppdrag av detta slag är det engelska sp råket. Redan 

här kan dock svå righeter uppstå. I våra svenska skolor lär vi oss 
högengelskan eller som elen internationel lt brukar kallas "King's Eng
lish ". Vid sammanträffande med amerikaner ell er människor som 
lärt sig am erikanska, "Presiclent's Engli sh" föreligger i början ofta 
risk för missförstånd. Uneler ticlen för S ver iges deltagande i över
vakningskommiss ionen i Korea iann sig den svenska personalen snart 
vara föremå l för omskolning i detta avseende. 

Under förhå llanden. cl~ir ett f lertal nationer ~ir representerade -
i Libanon tjugoen - blir mö jlighetern a att få öva de andra världs
språken ävenl eeles goda. Alldeles s~ir s kil t bör kanske framhå llas vär
det av att bra sig samtidigt kunna använda två ell er flera f r~immancle 
språk- i normala fa ll ett krav på y rkesd iplomaten eller elen inter
nationelle aff~irsmannen. 

Kännedom 0 111 internationella organisationer. 

..1 enticl då strävan bland v~i rlcl en s folk är att på internationell grund 
s~ka !osa mell ankommande tvister måste det anses vara en fu ll t riktig 
vag att för detta spec iella arbete på grän sen mellan det varma och 
kalla kriget låta k rigsmaktens personal göra en in sats . 

r den mån m~inskli gh eten lyckas undvika krigets fasor genom väl-
planerad l .. 1 1 .. 11 · .. el l .. d .. e o c 1 va _s ..:ott~ mec mg ar ar et Ja ra ett erkannancle att 
en for kngets va r v t ostrade personalen inom resp länders lo·ios-

rnakteJ- l l . l l .. 'Il b (Unnat J l C raga 1art1 . 
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Bild 2. Underhållstjänst. - Den bästa transporttillgång en. 

Militära kunslwpcr 

Sker en utomlandstjän stgöring i anslutning till militära förband 
mäste naturnödvändigt erfarenheter vinnas till värde för el en mili
tära tjänsten. Mycket av detta går att lära i ren facklittera tu r eller 
i form av krigsskildringar m m, men som vi alla vet, den personliga er
farenheten är mera realistisk och framför allt mer inspireran de. 

Den som återväneler efter en tjänstgöring från ett land med annat 
politiskt system och annan levnadsstandard och kultur tycker kanske 
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Bild 3. Förhandlingar i fångfrågor. - Krigets mörka skugga. 

till en början att de rent militära erfarenheterna ej blivit så påtagliga 
som efter en kurs. Då dessa mognat märker man emellertid att de 
bilda en god bakgrund vid bedömanden av olika slag. 

Förhandlingsvana 

.. ~id många uppdrag erhåll er -·- i var j e fall de något äldre - god 
~vnmg i förhandlingar. Då dessa ofta gä ller känslig:a bilaterala eller 
l11ternationella frågor erfordras goda kun skaper och klar blick för 
\len, som leder sammanträdena. Lättare blir inte förhandlingar av 
\letta slag genom språksvårigheter, som fordrar biträde a v tolkar 
Qc~ en noggrann protokollföring. En protokolljustering efter t ex en 
~ranskränkning är en utomordentlig lektion i internationell förhand
lingskonst 
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Uttagniug. 

Först bör nog ],onstateras att hl a ovannämnd äventyrs lust ~.io rt 
att aspiranter säll an saknats, då det gällt att fr ivill igt få person :t! att 
anmäla sig för tjänstgöring eller uppdrag utomlands. 

De mynd igheter, som haft att handlägga dessa ansökningar. ha 
dock haft problem att brottas med . Un derlydand e chefer har tvt,l gats 
avstyrka ansökningar av f lera skäl, t ex de senaste årens vak tnser 
inom befä lskårerna. 

Sam11 w n fattning. 

Det blir under fredstid enelast en mindre del av befälet fö n nnat 
att få leda förhandlingar , öva sp råk och sammanträffa med ut
länningar. Vid ett krigsutbrott eller vid ett skärpt läge ställs. dessa 
fo rdringar på fler. E n god reserv eller en förbered~nde . u~bl l ttnmg 
för dem i karriären erhålles genom detta slag av t)anstgonng utan 
särskild kostnad för försvarets huvudtitel. 

Avsikten med detta inlägg har varit att fä sta uppmärksamheten 
på det värde, som i vår t id måste ti llmätas en tjänstgöring. t lom
lands. Den ideala form en är naturligtv is direkt kommendenn,..: tt\1 
militära skolor och kurser utom riket. De möjligh eter, som 11u } ppar 
sig till en ökad språkutbildning i utl ancl~t, måste, h ~i lsa s m.ed ghdje. 
Den ekonomiska siclan medför emellerhd att pa detta satt endast 
en mindre del kan komma i åtnjutande av dessa förmåner. ( )v an 
påtalade tjänstgöringar i t ex FN regi ger dock så. värdefulla .hl(lr~~ 
till befälets vidareutbildning att de även i fortsattnmgen ho ra ta 
komma till stånd. För uttagningen bör därvid str;ivan vara ·1tt 

1 

största möj liga mån bereda stambefälet företr~icle. 
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Leyte 
A v kommendör M . STA RCK . 

I slu tet på för ra året utgav professor Samuel H . Morison, den kände 
amerikanska sjökrigshi storikern, to lfte del en av sin redogörelse för 
Förenta Staternas s jökrigsoperationer under andra v~irld skr iget. För
moeliigen kände l1 an härvid djup tillfreclssbll else; "endast'' två, san
nolikt väl förbered da volymer viinta nu på sin fullbordan och slutet 
på det stort anlagda verket är sålunda i sikte efter 17 års oavbrutna 
mödor. 

Det nyutkomna banclet bär den lika korta som talande underru
briken "Leyte". Det handlar med andra ord om sjökrig i verkligt 
stor skala, niimligen det mzi ktiga amerikan ska anfallet mot Filippi
nerna hösten 1944. Det yttre förloppet av denna världshistoriens stör
sta sjödrabbning är sedan åtskilliga år väl känt. Professor Morisons 
arbete kompletterar emellertid bi lelen och ger dessutom en intressant 
insyn i planElggningen och därmed sammanhängande överväganden. 

Efter framgångsrika offensiver uneler sommaren 1944 stodo, bild
likt talat, general MaeArthur på Vogelkop, N ya Guineas nordligaste 
udde, och amiral N imitz på Saipan , huvuclön i Marianerna. Båda 
blickade ut Över Stilla Havet, dock icke i samma riktning. Ås ikterna 
om inriktn ingen av de fort satta operationerna skura sig n ~imligen 
starkt. För MaeArthur framstod vägen över Filippinerna som den 
enda möjliga, icke minst därför att han vid brådstörtad avresa några 
år tidigare högtid ligen lovat att återvända. Nimitz, och i iinnu högre 
grad storamiral K ing, ryggade däremot för en som de bedömde både 
långvarig och kostsam kampanj på Filippinerna och förordade i stället 
en dubbel stöt, dels med tungt bombflyg direkt mot Japan, dels med 
1~arin- och armestridskrafter mot Formosa och bakomliggande kine
stska fas tlandet. 

Förutsättningarna för anfallsriktningen Formosa-Kina försäm
rades påtagligt redan under sommaren 1944, då japanerna ombaserade 
h~vuddelen av sina sjöstridskrafter ti ll Lingga Roads söder om 
Stngapore och dessutom började besätta delar av sydöstra Kina. Icke 
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desto mindre fortsatte diskussionerna i ofcirminskat tempo fr<un ti][ 
den l. september. Vid ett sammantrade denna dag med hcigsta kr igs
ledningen framböll amiral Sherman, chef for Nim itz operaiHlnsav
clelning, att anfallet mot Palauöarna skulle utlösas 14 dagar sena re 
men att därutöver inga direktiv före låga för styrkorna i nwlle rsta 
Stilla Havet. Det vore sålunda hög tid, att ett beslut fattad es; även 
ett dåligt sådant vore biittre ~in inget alls. Inför slikt enades ltiigsta 
krigsledningen om att n~i sta stöt skulle riktas mot Leyte och szd ' as in 
den 20. december. 

Som förberedelse för detta företag genomförde amiral H al se y med 
3. flottan en serie anfall i avsikt att mjuka upp förekomman de ja
pansld luftförsvar. Detta visade sig överraskande svagt, vilket fii ran
ledcle elen stridlJare Halsey att föreslå, att operationerna skulle på
skyndas och anfallet mot Leyte framfl yttas till el en 20. oktober. Detta 
förslag godkändes omgående av högsta higsledningen, en förvån ans
värt snabb reaktion med b ~insyn till de tidigare svårigheterna att kom
ma till en överenskommelse. Morison betecknar Halseys förslag som 
strategiskt glänsande men påpekar, att det ironiskt nog, var grunda t på 
delvis felaktiga förutsättningar. Det japanska lu ftförsvaret var näm
ligen ingalunda så svagt som Halsey bedömt; i själva verket hölls 
d et j apanska flyget tillbaka för att seelermera vara i stånd att möta 
det anfall mot Filippinerna, som j apanska krigsledningen långt ti
digare bedömt vara att vänta. 

Den amerikanska operationsplanen var med hänsyn t ill förelagets 
gigantiska omfattning enkel och rakt på sak. General MacA rthurs 
styrkor - 6. armen, 7 . flottan samt vissa landbaserade flygstyrkor -
skulle genomföra själva invasionen. Halseys 3. flotta skulle b mna 
skydel och stöd åt MaeArthur samt slå fientliga sjö- och flygstrids
krafter, som befunna sig inom det filippinska området eller hotade 
detta. Vissa självständiga luftflottor - Army Air Forces - slut ligen 
skulle hålla ned det japanska flyget inom angränsande områden. . 

En orderpunkt förtjänar att särskilt omnämnas. Den löd i fn 
·Översättning: "Om tillfälle till förstöring av större del av fiendens 
flotta erb judes eller kan skapas, blir sådan förstöring elen f rämsta 
uppgiften." Denna punkt blev som Morison måleriskt uttrycker saken 
"'svansen som viftade hunden" och kom att spela en mycket betydel-
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sefull roll i händelseförloppet. Rakgrunden synes ha varit, att en nwt
svarande punkt icke ingått i planen för anfallet mot Saipan och att 
detta på sina håll bedömdes ha lett till att de operativa sjöstrids
krafterna uneler detta företag a ll tför hårt bundits till s j ~il va landstig
ningsområelet. Detta passade självfa llet icke Halsey och orderpunkten 
tycks ha tillkommit på hans initiativ. 

I motsats till operationsplanen voro organisat ion och befälsför
hållanden synnerligen komplicerade. I företaget insattes en arme, 
två stora flottor och sammanlagt sex flygstyrkor (fyra Army Air 
Force s och en från varelera 3. och 7. flottan ). D essa styrkor vor o 
fördelade på fyra chefer, vilka löda direkt uneler högsta krigs
ledningen, vilken befann sig i \Vashington. Förutsättningarna för 
en effektiv samordning av operationerna voro sålunda knappast 
de bästa 

Japanerna blevo på intet vis överraskade av elen amerikanska 
operationen mot Leyte. D e hade i ett tidigt skede, i själva verket 
långt innan beslut fattats på amerikansk sida, kommit till slut
satsen att Filippinerna måste bli nästa mötesplats och tillika platsen 
för en avgörande kraftmätning. Tänkbart datum bedömdes vara 
15 november; ingen dålig gissning enligt professor Morison. An
fallet kom emellertid tidigare iin de väntat och långt tidigare än de 
önskat med tanke på att hangarfartygsflyget ännu icke kunnat re
organiseras efter vidriga öden i slaget i Filippinska sjön. Att mot
stöten dröjde så länge som den gjorde - Leyteslaget utkämpades 
4-5 dygn efter elen amerikanska landstigningen - berodde på att 
japanerna intagit en mycket tillbakadragen utgångsgruppering och 
därför f ingo ofantligt långa anmarschvägar. 

Japanerna skilde sig från amerikanarna så till vida att icke blott 
organisationen utan även operationsplanen var av minst sagt in
vecklad karaktär. 

Högsta ledningen av sjöstridskrafterna utövades av amiral Toy
o.da, som befann sig i Tokyo och sålunda utgjorde en motsvarighet 
hll amerikanska högsta krigsl edningen, dock placerad inom bättre 
räckhåll från det aktuella operationsområdet . 

Under Toyocla lydde: 
Framskjutna styrkan, sammansatt av ubåtar; 

. Rörliga styrkan, lluvudclelen av övervattensstridskrafterna, uneler 
VIceamiral Ozawa samt 
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Sydv~istra områdets styrkor un eler am iral Mikawa i Singapore. 

Rörliga st·yrkan, i andra sammanhang betecknad som Kombine

rade flottan , delades i tre flottor eller stridsgrupper. Den första 

av dessa - något oegentligt benämnd h uvuclstyrkan, eftersom den 

endast innefattade fyr-1. i det närm aste f lygplanlösa hangarfartyg, 

ett par slagskepp och ett antal btta enheter - stod uneler Ozawas 

eget befäl och erhöll elen föga stimulerande uppgiften att norrifrån 

stöta ned öster om Filippinerna för att draga på sig huvuddelen 

av de amerikanska stridskrafterna. Ozawa var väl medveten om 

den i det niirmaste desperata karaktären av sitt uppdrag och be

dömde, att han skull e komma att lida mycket svåra förluster . 

Medan Ozawa i norr fungerade som lockbete skulle "Anfalls

styrka nr 1", fem stora slagskepp, flertalet tunga kryssare samt 

tillhörande lätta förband uml er viceamiral Kurita passera t värs igenom 

den fi lippinska ögruppen och norr ifrån anfalla Leyteområdet. Sam

tidigt skulle en mindre stridsgrupp - styrka C, med två slagskepp och 

nägra lä tta fartyg - tränga igenom Surigaosuncl et och sydifrån an

falla samma område. Medan Ozawa band Halseys flotta, skulle så

lunda brohuvud et vid Leyte likvideras genom en stort upplagd tång

operation. 
För samverkan mecl Styrka C avsågs en kryssar-jagargrupp, 5. 

f lottan, från Sydvästra området. Underligt nog gjordes av a ll t att 

döma intet som helst fö rsök att åstadkomma taktisk samverkan mel

lan Styrka C och 5. flottan , fast de avsåg-os anfalla genom samma 

tränga passage och i omedelbar anslutning till varandra. Syclvästra 

området bidrog därutöver med två självsbnd iga luftflottor (Base Air 

Forces). Försvaret i land å vilade 14. armen , som lydde uneler j apanska 

Söclra armen, vilken enligt västerländska begrepp närmast motsvarade 

en armegrupp . 
Plan och organisation voro, som tidigare fram hållits, mycket kom

plicerade. Förutsättningarna fö r framgång voro god spaning, ett yt

terst väl fungerande sambandsniit och v;il förberedd samverkan. Det 

är knappast någon överdrift att påstå, att dessa förutsättn ingar i stort 

sett saknades. Uppbggningen på ömse sidor inbjöd till överraskningar 

och elylika skulle förv isso icke komma att uteb li . 

Tidigt på morgonen elen 17. oktober började amerikanarna svepa 

inloppen till Leytebukten. Följande förmiddag beordrade amiral To

Yoda sina styrkor att löpa ut för att söka det stora avgörandet. 
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Själva för loppet av L eyteslaget är, som inledningsvis antytts, vär 
kant; professor Morisons arbete bestyrker ti ll alla delar riktig-hete

1 

av tidigare lämnade redogörelser. En hastig återblick kan emell e ni \~ 
1 detta sammanhang ha sitt berättigand e. 

På kvällen elen 24/10 var bget, sett ur amerikansk synvinkel , i stort 
sett följande 

Am iral Ozawa med huvudstyrkan, lockbetet , hade lokaliserats n11rcl
ost om Kap Engano, L u zons nordligaste udde. Oza w a hade icke visat 
brist på vilja att exponera sin styrka, men upptäckten hade det oaktat 
skett förvå nansvärt sent. Anfallsstyrka l hade uneler framma rsche11 
tvingats genomkämpa svåra strider och liclit allvarliga förluster . Y~ist 

om Palawan hade elen unel er natten 22-23/10 ränt in i en ubåtsb ila 
varvid två tunga kryssare sänkts och en skadats svårt. Kuritas fl tg g~ 
skepp sänktes bokstavligen unele r han s fötter; amiralen själv me,] av 
förluster reducerad stab embarkerade på j ~itteslagskeppet Yamato. F öl
jande dag- elen 24 oktober - utkämpades slaget i Sibuyan-sj ön mot 
3. flottans flyg . Härvid sänktes slagskeppet lVlusashi, systerfartyg till 
Yamato, medan några andra enheter erhöllo skador. Svårligen kan tän
kas en sämre inledning på en operation, som syftade till en avgönn cle 
drabbning. Inför detta sviktade Kurita och girade på eftermicl<bgen 
ti ll västlig kurs, varom han unelerrättad e amiral Toyocla. Efter nagra 
timmar återtog han emellertid ostlig kurs och erhöll i samband här
med en signal från Toyoda av innehåll, att samtliga styrkor sku lle 
framgå till anfa ll uneler förtröstan på gudomlig hjälp. På kvällen den 
24/10 befann han sig därför under förflyttning med hög fart ge1 10m 
det trånga San Bernarclino-sunclet, en navigatorisk prestation av l1ög 
klass. Han var dock redan nu så svårt förse'nacl, att det ursprungl 1gen 
planerade, samticliga tånganfallet mot Leyte låg utan för mö j liglwter
nas gräns. 

Styrka C upphicktes uneler eftermiddagen den 24/10 och ut s~~ t tes 
för livlig uppmärksamhet plus en hel del bomber men lyckades Htan 

nämnvärda skador ta sig fram till Surigaosunclet. 5. flottan slutl 1gen 
undgick upptäckt uneler anmarschen; amerikanarna tycks icke förrän 
efte r kriget fått kännedom om att två olika styrkor uneler n:llten 
elen 24- 25 uppträtt i S urigaosundet. 

Medan läget i stort sett så småningom klarlades, vidtogs på ameri
kansk sida åtgärder för att hejda och slå motståndaren. Kincaicl kvar
lämnade sina sårbara eskorthangarfartyg utanför Samar där de, hori.-
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ett från risken för ubåtsanfall, bedömdes befinna sig i skälig säkerhet. 
Aterstoelen av ytstriclskraft;rna koncentrerades mot ~ urigaosunclet s 
wrra mynnmg, dar det svaraste problemet blev att J:mna utrymme 
~ör att utveckla alla tillgängliga förband och samtidigt förebygga ri s
].;:en för våclabeskjutning . Sammanlagt ställeles 42 fartyg från slag
skepps till jagares storlek jämte 39 motortorpedbåtar mot Styrka C :s 
sju enh~t e~-, otvivelaldigt en "fullt betryggande överlägsenhet. 

Det v1kt1gaste avgoranclet Jag emellertid hos am1ral Halsey. Denne 
erhöll rapport om Kuritas gir till västlig kurs och bibringades av åter
vändande flygare uppfattningen att An fallsstyrka l liclit vida större 
förluster och skador än vad som i verkligheten var fallet. Hans be
dömande blev, att Anfall sstyrka l icke Elngre utgjorde något allvar
ligt hot mot 7. flottan. Uppe i norr däremot befann sig Ozawas ännu 
så länge oskadade styrka med fyra hangarfartyg. Var icke detta en 
situation, som krävde tillämpning av elen tidigare diskuterade order
punkten att förstöring a v större dei av fiendens flotta v:;.r elen pri
mära uppgiften? Detta var i alla händelser Halseys uppfattning ; hu
vuddelen av 3. flottan - 64 enheter, hangarfartyg, slagskepp, tunga 
och lätta kryssa·re samt jagare, al la av modernaste slag - samlades 
ofördröjligen och vräktes med hög fart norelvart mot Ozawas 17 
fartyg. Även i denna riktning skapades sålunda en fu llt betryggande 
överlägsenhet. Men samtidigt lämnades San Bernarclinosunclet obeva
kat och genom detta stäYade Kurita envist ostvart mot havet utanför 
Sam ar. 

Slaget i Surigaosunclet slutade, med hänsyn till omständigheterna 
icke oväntat, med en katastrof för j apanska Styrka C, som förintades 
bortsett från en jagare, som undkom med svåra skador. Utslaget 
fällel es icke blott av amerikanarnas stora kvantitativa och kvalitativa 
materiella överlägsenhet utan även av deras överlägsenhet i taktiskt 
hänseende. Surigaoslaget utgör sannolikt slutet på en epok i sjökrigs
konstens historia: det torde bli det sista sjöslag, där slagskepp ställts 
mot slagskepp. 

Slaget norr om Kap Engano blev en mera långdragen affär men 
resulterade likalecles i en svår motgång för de japanska vapnen. Samt
liga hangarfartyg förstöreles; här s jönk till slut även Zuikaku, elen 
sista veteranen från anfallet mot Pearl Harbor, och amerikanarna 
kunde därmed anse en gammal skuld till fullo gäldad. 

lVIedan amerikanarna med stor övermakt krossade japanerna i norr 
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och söder, löpte Kurita ut ur San Bernarclinosundet, fann ti ll si11 
förvåning havet f ritt och fortsatte ofördröjligen sydvart, där han fulJ_ 
ständ igt överraskade Kincaicls eskorthangarfartyg. 

Det efterföljande slaget vid Samar hör u tan tvekan till ameri k:tnska 
flottans mest lysande vapenbrageler uneler hela kriget. Eskorth angar
fartygens flygstridskrafter voro avsedela för samverkan med s t~ rkor 
i land och för ubåtsjakt men icke för strid med fientliga yt st rids
krafter. Icke desto mindre kastade sig flygarna oförväget Över mot
ständaren med vad som fanns till hanels av bomber, torpeder, raketer 
och annat. Samma dj~irva anfall sanda präglade tillgängliga, fått liga 
jagarförband, som utan tanke på styrkeförhållanden och dylikt, oför
dröj !igen gingo till anfall. Kincaid kunde däremot knappast åstad
komma någonting all s för att hjälpa; hans slagskepp och kT ) ssare 
befunno sig fortfarande nedåt Surigaosundet och ledo dessu t(Jm i 
mänga fall brist på ammunition och drivmedel efter ileskjutningsu pp
drag mot Leyte och det just genomkämpade slaget mot japantTnas 
Styrka C. Trots all tapperhet föreföll eskorthangarfartygens öd·· be
seglat, då K urita plötsligt avbröt striden och började retirera mot San 
Bernarclinosundet. Orsaken till Km-itas beslut ha livligt diskuterats. 
De viktigaste skälen torde ha varit stor kraftförbrukning samt en 
bmligen total okunnighet om Eiget i stort. Två eskortbangarfartyg 
jämte några lätta enheter g ingo förlorade. Häremot stod em elle rtid 
p ä j apans k sida fö rlusten av tre tunga kryssare och ä ven slaget vid 
Samar kan därför karakteriseras som en arnerikansk seger. 

Halsey, som av Kincaicl kallats till hjälp , kom emelle"rticl fö r sent 
och lyckades aldrig få kontakt med Kurita. Slagets avslu tand·· fas 
kännetecknades av amerikanska flyganfall mot de retirerande j<~ pan

ska styrkorna, som härvid tillfogades ytterligare förluster. Diirmed 
g ick ridån ned över världshistoriens största sjöslag . Sannolikt ä r med 
Morisons arbete det sista ordet sagt om denna märkliga drablming. 
Morison har haft t illgång till icke blott amerikanska utan även j<tpan
ska källor, och det synes osannolikt att ytterligare något av vi kt kan 
vara att anföra. 

Litteratur 
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Medeeine and the Navy 1200-1900 by J. J. 
Reevil. Volume II 1649-1714. 
Edinburgh and London 1958. 

Föreliggande arbete är andra delen av ett verk planerat i tre delar. 
Ar.mälaren har icke haft tillgång till den första delen. Då Keevil avled 
innan den andra delen gått i tryck, torde förhoppningarna om verkets 
fullbordande genom en annan författare vara små. Detta är beklagligt, 
ty tiden från 1700-talets mitt till 1800-talets början utgör utan tvekan 
den intressantaste epoken på detta område. Det var nämligen under denna 
tid, som, genom insatser av James Lind, Gilbert Blane m. fl., den omdaning 
av hälsovården till sjöss ägde rum, som verksamt bidrog att möjliggöra 
upptäcktsresor av den art, som Cook företog. 

Den föreliggande andra delen är emellertid mycket givande. Författa
rens lärdom är imponerande, och han behandlar sitt stoff på det mest 
noggranna sätt med källanvisningar på snart sagt varje punkt. Boken 
blir härigenom rätt tungläst men kommer säkerligen att utgöra en guld
gruva för kommande forskare på omådet. 

Keevil skildrar i denna del hälso- och sjukvårdens utveckling under den 
angivna tiden. Han berättar hur fältskärerna (shipsurgeons) utbildades 
och rekryterades för flottan , hur de avlönades, levde och verkade. Under 
en tid när ingen kontinuerlig, sammanhållande myndighet fanns för flot
tans medicinska angelägenheter, och a lla skeppskirurgerna arbetade iso
lerade på sina skepp och fasta sjukhus i land för flottans behov ännu icke 
funnas, betydde införandet av lasarettsfartyg (hospital ships) ett stort 
framsteg ej endast omedelbart för de sjukas vård utan även genom att 
tjänstgöra som samlingspunkter för de sjögående kirurgerna, där de 
kunde utbyta erfarenheter och planlägga framtida utveckling. 

Från mitten av 1600-talet började även enstaka läkare (physicians) 
mea akademisk utbildning att anställas för flottan och då vanligen i le
dande ställning. Rivaliteten mellan "the Barber-Surgeons of London", 
"the College of physicians" och " the Society of Apothecaries" skildras 
ingående och roande. 

Det skulle dröja ett gott stycke in på 1800-talet innan den gamla dua
lismen mellan kirurger och läkare upphörde - i Sverige främst genom 
den framstående kirurgen Olof af Acrels insatser. 

I de anglosachsiska länderna kallas ännu i dag en kirurg, som givetvis 
har akademisk examen, vanligen för ''mr" medan andra läkare kallas för 
"doctor" - en lustig relikt från den gamla dualismens tid. 



Man får det intrycket att den kirurgiska vården till SJOSS stod Vä . 
. d t'd' k' . l t mva me 1 ens 1ru:g1ska kunnande. Det är dock nästan otroligt, hur be. 

sattnm garna fmgo llda, och under vilka hårda villkor fältskärerna 
deras medhjälpare måste arbeta. och 

Hälsovärden var i högsta grad försummad och ständigt förlorade l1 
många gånger så mycket folk i skörbjugg och smittsamma sjukclo~:~ 
som genom krigsskador. Det var också på detta område, som de s tora 
framstegen skulle komma att göras. 

Arbetet är oerhört detaljrikt. Det vimlar av personer, händelser, fal,ta 
I persongall eriet finner man givetvis de två k lassiska navalmedicinsk· 
författarna Woodall (egentligen tillhörande en tidigare period) och Coc]{~ 
burn, författare till "Seadiseases" . Den senare skildras ingående och kri
tiskt. Cockburn förvärvade en stor förmögenhet g enom för~äljning av 
läkemedel, vars sammansättning han h emlighöll. Om hans fram gungar 
i detta hänseende vittnar, att han på gamla dar när han blivit änKling, 
kunde erbjuda en förnäm dam "th e hand of an old man and :E 50000" !, 

Boken kan betecknas som ett mycket värdefullt tillskott till den m edi
cinhistoriska litteraturen. 

Nils Molander. 

En dansk sjöofficers 1800-talsminnen. 

Samtida skildringar från 1800-talets sjöhistoria är man inte alltför 
bortskämd med, och därför noterar man med tacksamhet och tillfr eds
ställelse den lilla volymen " Livet i Nyboder og ombord i Flaåden s Bkibe 
1826- 1852' ' ( Strubes For lag, 1956). Boken utgör en serie minnesanteck
ningar av en "Nyboderdreng og Underkanoner" vid namn Eduard N iko
laj Jensen, och har utgivits av kommendörkapten Henning F. Kiaer. som 
gatt till verket med pietet och omsorg. 

Jensens liv från barndomen, genom Söe-Artilleriet s skole och t ill hans 
r esor t ill främmande länder får man följa, och även om boken int e bar 
något direkt historiskt värde, förmedlar den många intressanta kult urhi
storiska uppgifter och notiser. På en resa med briggen St. Croix t ill Väst
inciien besökte han bl a den svenska ön Saint Barthelemy, som förvärvats 
av :Sverige år 1784 och kom att stanna i svensk ägo till 1878, då den såldes 
till Frankrike. Vid den tid då J ensen besökte ön, i slutet av 1830-ta let, 
hade Saint Bartheleroy förlorat mycket av sin betydeLse som transitohamn, 
eftersom handeln tog andra vägar, och emedan engelsmänn en öppna t sina 
kolonier för U . S . A. 

År 1842 var Jensen med på Hekla, som hämtade de svenska studenterna 
från Stockholm till Köpenhamn. Under besöket i Stockholm gick J ensen 
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_ ]and och b erättar om de många roddbål;ar, som låg vid färj eläget, och 
~ilJ<aD roddare bestod av enbart kvinnor, som för l sk. banko satte fo lk 
.(jver till vilken ö som h elst i Stockholm. D essa " roddarmadamer" levde 
]{var till slutet av 1800-talet, och August Blanch e, den oförliknelige Stock
]1olJllssldldraren, nämner dem oft a. 

J ensen fick se ganska mycket av världen: Han var med briggen örnen 
till Brasili en, där han väl i a ll r imlighets namn t ar fel, när han p åstår, 
att officerarna sköt en tiger. Tigrar finns det ju inga i Syda merika, utan 
Jensen m enar väl troiigen j aguar eller puma. Vidare var h a n med Hclda 
till Nordvästafrika och fregatten Gefion till Madeira med kronprins Fre• 
cterik. Det var under denna r esa till Madeira, som den ener g iske chefen, 
lwmmendör Dahlerup, satte igå ng med övningar och lät blåsa klart skepp 
vid midnatt , varvid kronprinsen öppnade sin dörr och sade: "Aa! Hr. 
Kommandeur Dahlerup. Maa jeg ha Nattero ?" 

En ganska in tressant detalj är den , att när chefen på ett fartyg säger 
"Gud be vare konungen '', så uppr epar besättningen det. I den svenska 
armen förhåll er det sig på samma sätt, m en i den svenska flottan svarar 
besättningen i stället " Gud hörc det". Varifrån dett a bruk har kommit, 
Kan man ju undra, eftersom ännu i början av 1800-talet den svenska 
besättningen på ett fartyg svarade: " Gud be vare k onungen och fädernes
landet". 

Tyvärr sträcker sig inte anteckningarna längre än till år 1852, vilket 
.är att beklaga. Utgivaren uttala r i förordet, att minnena är nedskrivna 
i författarens sjuttiofjärde år, och att en tilltagande blindhet hindrade 
honom att skriva mera. 

Frå n det sista året, som anteckningarna täcker, n ämligen år 1852, 
·skriver Jensen, att han på hemväg frå n St. Thomas :fick syn på den 
stora engelska ångaren Great Eastern, .som var på väg till Amerika. I 
·det fallet minns J ensen fel. Grea.t Eastern, som konstruerades av Brune!, 
sjösattes först 1858. D et var ursprungligen meningen, att fartyget skulle 
sättas in på trafik m ellan England och Australien men blev i stället på 
1860-talet brukat till a tt lägga ned telegrafkablar mellan England och 
Amerika. Av detta skulle man kunna draga den slutsatsen, att .Jensen 
har sett Great Eastern på telegrafkabelsnedläggning, m en först på 1860-
talet. Att minnet slår fel är ju dock en mänsklig svaghet. 

J ensen skriver en enkel och nästan litet naiv prosa, men boken är lätt
läst och t revlig och har ett kulturhistoriskt intresse, vare sig den h andlar 
om råttutrotning på batteriet "Tre kronqr" e! ler '' roddarmadamer" i 
.Stockholm. Och dessutom förnedlar den en fläkt av Ealta vindar från 
.;segelfartygens dagar. 

E. B. 
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ARCHITEC1'URA NAVALIS MERCATORIA. 

:::>tatens sjöhistoriska museum i Stockholm har m ed anledning a v den 
i ä r i m useet öppnade permanenta sk eppsbygger iutställningen om fa t t<tnde 
sKeppsbyggeriet från förhistorisk tid till vår a dagar utgivit ett n ytryck 
av den kände svenska skeppsbyggmästaren, sederm era varvsamit·a lcn 
Fredrik H enrik af Chapmans st å tliga p la nschverk ARCHITECT TTRA. 
N A V ALIS MERCATORIA frå n år 1768. N ytryck et är ett h a ndt r yuc av 
orig ina lplåta rna utfört på koppa rtryckspa pper med innehållsförteckningar 
från första upplagan. F ormatet är 61 (höjd ) . 93 (djup) cm . 

Var j e blad, ina lles 62, upptar mäster lig t utförda k onstruktionsrit m ngar 
till ett eller flera fartyg. För alla dessa fartyg är dimensioner och andra 
data angivna i tabeller m ed svensk, engelsk och fransk t ext . Handelsfar tyg 
inga r med ca 30, diverse mindre farkoster m ed ca 10, kapare- eller k r·igs. 
fartyg m ed ca 10 och s lutligen ritningar på utländska örlogs- och h an dels
fartyg med ca 10 blad . Verket , .som torde ha varit enastående i sitt slag, 
hade en utomordentlig betydelse för skeppsbyggare och r edare på den 
t iden , då viktiga grunddrag fö r fartygskonstruktion en ej var allr'1änt 
kända. Kopparplåtarna t ill verket g r av erades av af Chapmans syst erson 
La rs Bogema n , den f rämste av mästarens lärjungar och m eda r beLare. 

v erket föreligger i två utföranden, så lika originalen som m öjlig t: a) 
inbundet , pris kr 2.000: - samt b ) som portfölj m ed b laden liggan de lösa 
häri , pris kr. 1.800:-. 

Upplagan, som är numrerad, har begränsats till 30 exempla r . 
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Notiser från nar och fjärran 

Förenta Staterna. 
s lagskepp. . .. . . . 

entucky har sålts till en Baltimorefi r m a for 5 milJoner k r onor. V1d 
~ a världsk r iget s slut var fartyget till 70 Ofo färdigby ggt , då a rbeten a 

an r·ts F ör någr a å r sedan flytta des Kentuckys förstäv till Wisconsin , ~~ . . .. . 
Skada ts vid en k ollision m ed en Jagare. Detta a r trollgen K entuckys som 

enda bidrag till Fören ta Staternas försvaL 
Our N a vy 15 dec 1958. 

JagaJ•e. 
Edson , den trettonde a v F or est Shermanklassens jagare, ha r hissat 

sitt befälstecken . 
Our Navy 15 dec 1958 

Fregat ter. 
coontz och King, r obotfregatter om 4700 t on och m ed en far t som b e

räknas till 34 knop , har sjösatts vid Puget Sound N aval Shipyard. Far
tygen beräknas träda i tjänst under 1960. 

Our Navy 15 dec 1958 
U bä tar. 

Banefish sjösattes den 22 november N ew York. 
Our Navy 15 dec 1958 

Förenta staterna skall snart börja bygga atomdrivna ubå tar av h elt 
ny typ beväpnade m ed "Polarisrobotar" . Fartygen kommer att bli v eri
tabla undervattenskryssare, större än de robotbärande ubå tar, som nu 
är under byggnad. Dessa har ett deplacem ent på 5.600 ton. Varj e ubå t 
kommer a tt kosta 105.000.000 dollar. 

The Navy febr 1959 . 

Vid 1959 å rs början, omfatta de Förenta Staternas Flotta 393 strids,
fartyg och 10654 f lygplan , va rav 41 Ofo jet-plan. I aktiv tjänst är 26 
hangarfar tyg, 15 kryssa r e (därav en robotkryssare l, 240 jagare och 112 
Ubåtar. Därtill kommer 85 patrullfartyg, 77 minsvepare, 124 amfibiefar
tyg 212 h jälpfartyg och 2499 landstigningsfartyg. Under 1959 kommer 
fö ljande fartyg att vara under byggnad: l atomhanga rfartyg, 3 hangar
tyg av F orrestal-klass, 1 robotkryssare, 20 robotfregatter , 18 robotja
gare, 3 konventionella jagare, 18 atomubå tar varav 9 försedda med bal
listiska robotar samt tre konventionella ubåtar. Dessutom kommer nio 
kry.ssare att byggas om och förses med robotar. 

Our Navy 1 januar i 1959. 



Kongressen har godkänt, att 43 örlogsfartyg överförs till olika länder 
i enlighet med hjälpprogammet. D e omfattar jagare, eskortfartyg- Ocl( 

ubå tar . Nitton fartyg skall överlämnas till Västtyskland, Grekl and Ita. 
lien , N or ge, Spanien och Turkiet. Två jagare skall överlämnas till Norge. 

Ytterligare 18 fartyg a vses för Argentina, Brasilien , Chile , Colo·nbia, 
Cuba, E cuador , P eru och Uruguay. J a pa n , Nationalist Kina och F ormosa, 
fa r tillsamma n s 4 fa r t yg. 

The Navy janua ri 195$). 

Storbritannien . 
I-Iangarfartyg . 

Albion sk a ll troligen överföras till austra liska flotta n inom ett eller 
t vå år, för a tt ersätta Syd ney. 

Marine N ews januari 1959. 

K r yssare. 
Tiger skall hissa befälstecknet den 17 mars. 

Marine News januari 1959. 

J a gare. 
Charity överlämnades den 16 december till Pakistan och omdöpt es där

vid till Shah Jean. 
Marine News ja nuari 1959. 

B a rfleur skall säljas för n edskrotning. 
Marine News januari 1959. 

l <'r egatte r. 
Actaeon överlämnades den 9 december till Västtyska f lottan. 

Marine News januari 1959. 

UIJätar. 
Grampurs har hissat b efälstecken. Ubåten är den tredje av P or poise

.klassen. 
The News februari 1959 

Virulent, (f d grekiska Argonaftis) och Velatile (f d grekiska Trianal, 

bog ser a des i slutet av n ovember från Malta till England för n edskrot

ning . Bägge ubåtarna slet sig under storm. Virulent bärgades a v por tu-
. d d " ]10l1 gisiska fiskare, m edan Velatile drev på grund vid Landsen , a r 

sedan flottogs. 
Marine News januari 1959. 

Motortorpedbåtar. !J 

Brave Borderer har uppnått 50 knop vid provturer utanför Portsmout · 

Maskineriet består av tre Marine Proteus gasturbiner. 
Marine News januari 1959. 
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Sovjetunionen. 

4 jagare, 3 bogserbå tar och ett lastfar tyg, passer a de nyligen Suez
){anaten på vä g mot Fjärran ö st ern. 

Our Navy l j a nua ri 1959. 

Kanada. 
Jagare. 

Huron har efter sin svå ra kollision i Medelhavet, försetts m ed ny för .. 
stäv och å tervänt till Kanada. Reparation An · tog: endast tre veckor. Se 
Ti8 tebrua rinummer. 

T he Navy februari 1959. 
Fregatter. 

Makenzie har l' öls t r äckts och k om m er a tt sjösättas 1960. F a rtyget bl ir 
på :ll:JOO ton, och fa r ten ber ä knas t ill 25 a 30 k nop. 

The N avy februari 1959. 

Frankrike. 
Hangal'farty g. 

Arroma nches ha r ge;wmfört lyck ad e provt urer efter en genom gripande 
ombyggnad. Hanga rfart yget har bl. a . försett s m ed 'l inkeldäck. 

Fregatter. 
Tyskland. 

Köln, den först::. av sex fregatter under byggnad, sjösattes den 6 de 

cember 1958. Framdr ivningsmaskineri et består av 1 dieselmotorer och 
tvä gasturbiner. F a r ten beräkna s t ill 30 knop . 

Mar ine N ews januari 1959. 
Motortorpedbåtar . 

Geier, Panther, Löwe och Bussard har sjösatts . A lbatros och T iger h a r 
hissat befälstecken. 

Marine News januari 1959. 
Minsvepare. 

Konstanz, den tolfte av Lindau-klassen, har sj ösatts . 

Marine News januari 1959. 

TUbing en och Schleswig har hissat befä lst ecken. 

Marine N ews j a nuari 1959 . 

Stier, av kustminsvepartyp, ha r sj ösatts . 

Ma rine N ews januari 1959 . 
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I ndonesien . 
Motortorpedbåtar. 

6 st. om 160 ton har beställts hos Ltirssens i Vegesack. Fartygen bl ir 

dieseldrivna och får en fart av 40 knop . D et första beräknas sjösättas i 

februari i år. 
Marine N ews januari 195\J. 

Ko mmu nist- Kina. 

F lottan består f. n. av fö ljande fartyg: l kryssare, 4 jaga re, 15 eskort

jagare, 15 ubå tar, 51 patrullfartyg, 6 kanonbå tar, 60 ubå tsjagare, 25 min

svepare, 23 flodkanonbåtar, 118 motortorpedbåtar och 74 landstigninp,sfar

tyg av olika slag. Personal-styrkan uppgå r i flottan till 48.000 m an och 

i marinkåren till 28.000. En livlig nybyggnadsverksamhet pågår. Så uncta 

rapporteras att 6 mindre jagare är under byggnad i Sha nghai och K anton. 

Voatar av " W"- och "M"-klasserna konstrueras på olika varv, liksom m in

~veparc, motortorpedbå tar och patrullfartyg av skilda t yper .. Se T i.'l de

cembernummer. 
The Navy februari 1959 

Nationalist-Kin a. 

Sjöstridskrafterna på Formosa består av följande enhet er: 7 jaga re, 23 

eskortjagare , 3 eskortfartyg, 12 minsvepare, 2 minutläggar e, 2 kanonbåtar, 

15 ubåtsjagare samt närmare ett h undratal landstignings- och trängfartyg. 

Personalstyrkan är för flottan 34.126 man och för marinkåren 26 .256. 




