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ftieddelande från Kungl Örlogsmannasäll::
skapet nr 2/47.
Ordinarie sammanträde den 5 mars 1947.
1. Valdes till föredrag ande i vetenska psgrenen reglemen te
och förvallni ng ledamote n Nerpin med ledamole n Malm som
supplea11fl.
2. Valdes till SällskapeLs hedersle damot verkställ ande direktören i Stockhol ms Rederi A/B Svea Emanue l Högbcrg.
3. Bi.fölls revisorer nas förslag att bevilja ämbetsm ännen,
JJibliotekm i en och rcdaJktören f6r tidskrift en ansvarsf rihet för
~\l'S förvaltni ng.
4. Föredrog s årsber.ält clse i vetenska psgrenen reglemen te
och förvaltni ng, avgiven av ledamole n Malm.

19-16

Ordinarie sammanträde den 2 april 191:7.
Valdes till föredmg ande Ii velenska psgrenen nav1igation
och ,s jöfart ledamote n Berling med ledamote n Bergelin som
uppleant .
2. Valdes ledamöt erna vVesström, Nyman och V. af Klint
att jämlikt Sällskap ets stadgar § 26 ingå i berednin gsutskot tet.
3. Valdes ledamöt erna Resen, Nilson och .W etterblad att
om supplean ter i nu nämnd ordning ingå i berednin gsutskot tet.
4. Föredrog ledamote n Berling årsberått else i vetenska psgrenen navigat·i·on och sjöfart för år 19'46.
l.

Karlsimo na den 2 april 1942.

'1'idskril t i Sjöväsend et.

G. Fogelberg.
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skärgårdarna i riksförsvaret.
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om i vad mån öppna havet eller skärgårdsfarva ttnen höra be.
traktas som det främsta området för sjöstridskraHcrn as operativa verksamhet. Alt skärgårdarna - rält använda -- bilda
en väsentlig tillgång för rikels försvar, som det är n öchiindicrt
alt utnyttja, ha väl däremot i allmänhet dc fles ta Yaril eni;a
om. Hur detta bäst bör ske - därom har det senaste kriget
och elen krigstekniska utveckling, som delta framlvingal, skänk t
nya erfarenheter. Om dc s tra tegiska och tak tiska syn punkter,
som härigenom aktu aliserats, råeler åtminstone delvi s ÖY2renss tämmelsc i uppfattningarna. Så är däremot icke fall et beträffande de konsekvenser, som dä rmed böra föl j a i ;.w,ecnde
på organisation och bciälsförhållanden. De s trategiska och
taktiska faktorerna måste emellertid anses utgöra elen sakiiga
gmnden för de senare frågornas lösande. Endast elen förra
siclan av spörsmålet konuner här alt upplagas till behandling.
Vad som på senaste ticlen särskilt kommit skärg[mlarna
att framstå i en ny dager, det är den utvecklingsriklning, som
krigstekniken tagit i vad angår elt områdes besittningstagande.
Redan tidigare ha våra skärgårdsområden på grund ar si n
natur i allmänhet framlräll som jämföre ls evis svål'Lillgii.ngi iga.
Härtill har emellertid numera kommit, alt de medel, som man
på fasliandet kunnat begagna sig av för att i förut oanad grad
öka snabbheten i operationerna - pansar- och andra mo l•Jriscrade förband samt luftburna trupper - inom skärg[tnls tcrrängen däremot ha en ytterst begränsad användbarhet. Del
g~~11ma l

... att denna s företräden framför fastlandet, när det gäller att
ett uthålli gt fönsvar, nu frams tå som väsentligt
ns .. rre än förr. Ett villkor h ärför är dock, all försvararen kan
el sf aryattnen, ,a ll
..
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~- därvarande leeler konnna alt erbjada angriparen full god ers!ttning för fasllanclsområ dels genomgående vägar.
Nyssnämnda utveckling h ar skapat ännu starkare skäl än
de tidi gare gä ll ande a ll söka på mångsidigast möjliga sätt draga
fördel av lämplig t beHigna och ulformade skärgårdsområden
samt a ll ulru sla dessa med för ändamålet erforderliga försvar sanordningar och övriga resurser.
Då det i första hand är de marina slrid skralberna, som för
kunna Iå nytta av sådana skärgårdsområden,
verksamhet
sin
och då dessa områden äro särskilt ägnade att imäUas för elt
seg t försv ar, som enli gt sakens nalur till stor del måste få marin
prägel, skola de i det följ ande benämnas marina motståndsområden.
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Marina motståndsområden.
Vilk a syften är ett marint molståndsområde avset t alt tj äna'?
i regel samtidigt gällande
huvudändamål fyllas, nämligen
a lt utgöra basområde för sjöstridskrafter, hereelda alt oavs·elt andra uppgifter - medvcd;a vid försvaret mot invasion över havet, vare sig denna ansättes mot eller på sidan
om ifrågavarande omr[tde, samt
alt skapa hinder eller svårigheter för en fiendes direkta
framträngande till eller utnyttjande av sådana hamnar och
strandområden vid fasllanclskuslen, som genom silt läge och
sin beskaffenhet erbjuda den .i nvaderande särskilt slora fördelar
Yid urlastning av tmpper och materiel.
Vilka krav höra hiirvicl ställas pä områdets belilgenhel och
lttformning?

I förs•La hand skola Jöljande -
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l. Området skall innesluta lämpliga utgångspunkter f'·
egna sjöstyrkors operationer i förhållande såväl till en l1lols t' 01'
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2. För att gynna sjöstridskrafternas operalionsfrihet bö ·
området ha sådan bredd - så stort avstånd mellan u lloppet~
alt fartygsförbanden därifrån kunna direkt slöla ut i flera
redan från bör j an skilda riktningar. Ä ven med hänsyn till de;
omedelbara mötandel av invasion bör området ha en sådan 0111 _
faUning, all det täcker en avs-e värd del av kustlinjen. Därlllecl
ökas ulsiUerna alt kunna skapa svårigheter och tidsförlust för
en angrip are, som föredrar alt kringgå området
3. Det är även önskvärt, alt området har så s lort djup,
alt vid anfall, som framiöres genom dctla, ett fördrö jande för svar kan successivt utföras i flera linjer bakom varandra och
att sådana vid baserna liggande fartyg ävensom basano rdningar,
som ej kunna givas fullsEindigt skydcl, äro i möjlig aste mån
undandragna vapenverkan såväl från sjön som från fasll anclcl
b:tkom området. Pör detlas ·egna till sjöfrontens förs var grupperade stridskrafter är det hctydelsdullt alt ej kunna å tkommas
med eld från närstridsvapen å fasllandsslranden.
4. Det erfordras vidare elt farleds-sys lem, som u nderhittar
de egna sjöstridskrafternas förflyttningar inom on1l'~t dcl samt
deras framstötar ur delta.
5. slutligen har den utveckling, som anfallsmedlen under
den s·cnasle tiden undergått, aktualiserat kravet på alt höj cUörhållandena skola medgiva, alt stridsfartygen under up pc~hållcn
i sin operativa verksamhel samt basanordningarna heredas
skydel i bergrum eller god maskering.
Del är inlc alltidlätt alt inom olika kuststräckor fin na slzärgårdar, som på bästa säll fylla alla dessa fordringa r. Pörhållandena äro dock för Sveriges del härvidlag så gynnsamm a, all
systemet med marina motståndsområden kan användas med
vida större fördel än i dc flesta andra stater. Som en särsbld
nalurcns fingervisning m~tste det betraktas, att skäreårdspar-

. . mer eller mindre fullständigt motsvarande de nämnda krauel, i allmänhet just äro för handen, där man med hänsyn till
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J av elen olikhet, som härvidlag framträder mellan förhålarn 11
landen a i Sverige och i flertale t främmande länder, kunna från
de si stnämnda hämtade erfarenheter beträffande ordnandet av
kusternas försvar för oss endast hava ett begränsat värde.
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Del å terstår nu att besvara frågan hur ettmarint motståndsområde skall inredas och utrustas för att fylla sina olika ändamål samt hur dess försvar hör organis-e ras. I dessa hänseenden
måste n ämligen numera helt andra krav uppställas än på den
tiden n är skäl gårdarna i stort sett endast tog os i anspråk för
att erbju da sjöstyrkorna krigsankarplatser, .som kunde utgöra
lämpliga u tgångslägen för deras operationer, under det att hasanordningarna - alltså varv, förråd osv - voro helt koncentrerade till de innanför skärgårdarna liggande örlogsbaserna.
P å grund av luftfaran i dess olika fonner - framdeles förstärkt genom hotet från V -vapen och atomkraft - är det ej
längre tillrådligt alt hålla sjöslyrkornas fartyg samlade p å
trånga ankarplatser. Det blir i stället nödvändigt alt sprida
ut dem å ett flertal, på tämligen sLort inbördes avstånd liggande
och för alternativ användning avsedda förtöjningsplatser, där
de kunna beredas en tillfr·cdssl~lllande maskering. Fullständigt
skydel kunna de endast erhålla inom för olika fartygstyper iordningställda bergrum. Det är därför erforderligt, att sådana
komma till utförande i största möjliga utsträckning inom de
0 tnråden, där behovet i skilda lägen kan förutses bliva starkast framträdande MöJ'li b0heterna härför variera för olika slag.._.,
av fartyg. För dc mindre av dessa finnes det inom de flesta
0 111rådcn elt stort antal platser att välja emellan för bergmmInens anläggande. För de större fartygen är däremot antalet
o
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platser mera begränsat på grund av den härvid edor det)'
större höjden på berget. Det blir dalfö1 ej alllid m öj licrt tga
anordna för dem avsedda bergrum på de platser, där mant>] allt
le st
skulle vilja ha dem.
Särskilt inom skärgårdar av större djup har den senast
tidens utveckling framhävt öns<l<emålet att flytta fr am en de~
av basresurserna Lill det område, där bergrum och för löj' ni11 a
"splatser äro belägna, så alt fartygen ej längre hehöva Yid Yar· e
uppslående behov av reparation eller förrådskompl ellcri ncr ~.
a "a
tillbaka till en långt indragen örlogsbas. Den idealiska lösningen bör väl härvid vara, alt bergrummet saml idir.;t kan
tjänstgöra som docka samt alt även verks täder och Iörrftd äro
förlagda i omedelbar anslutning till detta.
Ett sådant, på användande av kngsreparalionsbascr uppbyggt sys lem har i krigstid m~mgd fördelar:
J. Fartygen slippa ifrån långa förflyllningar i trånga
inomskärsleder, där vid anfall av flygstridskrafter deras bundenhet i manöv·e rn kan bliva ödesdiger och där från fl ygplan
fällda mii)or numera kunna skapa nya risker och anledning
lil'l fördröjning. Särskild betydelse kan detla ha fö r enheter,
som under strid fått sin fart nedsatt.
2. Fartygen åtnjuta i stället kontinuerligt och full ständigt
skydd under så gott som hela den lid de uppehålla sig inom
basområdet.
3. Sjöslyrkomas s,lölbcredskap höjes genom att vid ut förande av viss Pepara ~ion el. dyl. tiden för inomskärsfö rilytlningar bortfaller eller avsevärt nedbringas. Vid sådan mindre
reparation eller komplettering, som ej har betydelse fö r fartygets stridsdugl ighet, har man hela tiden fördelen av ett m era
framsl<jutet ulgångsHige. Bränsleförbrukningen under inomskärsgång komn1:er alt i mindre utsträckning än förr inkr~ikta
på aktionsradien. Givetvis måste i alla des-sa avseenden vinstens
storlek variera med operationsriktningen.
4. Slutligen to r de basanordningarnas bestånd och fö rm åga
att under önskvärd tid tillgodose sjöstyrkomas krav vara viii
så säkert tryggade inom ett svårtillgängligt och relativt s.Larld
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... . varat skärgårdsområde som inom örlogsba:-,er å fastlandet,
1 a i omedelbar anslutning till orter, vilka utgöra för alla
611
]Jel:"av fiend ens anfallsverksamhet i högsta grad begärliga mål.
518
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de nya möjligheter, smn ekoradion tillfört luftbevak0111
G~llästj änslen har fördelen gel1temot flyganfall av basernas till11::dragna läge väsentligt minskats. Än mer blir detta fallet,
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I den mån fartygsenheter och anstaller eJ kunna g1vas ett
fullt betryggande passivt skydd, erfordras luftvärn. Omvänt
J;an alltså detlas styrka reduceras, allteftersom bergrum anordnas. Ett visst behov av luftvärn kommer dock alltjämt att
kva rstå för säkrande av fartygens inpassage till sina skyddsrum ävens·o m för hindrande av minering ulanför porlarna sam L
bomb- och allackanfall mot dessa. Härutöver kräves torpedskydd, spärrballonger, dimbildare m. m .
I allmänhet bör det marina motståndsområdets försvar mot
anfall av sjö- och lantstridskraf,lcr i första hand ulformas som
en >>skärgärdsfronl», vilken sträcker sig över områdets hela
bredd, läckande alla framkomliga inlopp och så långt framskjuten unot havsbandet, som uppgiften att stödja sjöstyrkornas operationer betingar.*) Försvarets kärna måste här utgöras
av lmscartilleri och därtill böra komma anneförband - huvudsakli gen infanteri - vilka erhålla till uppgift att avväfja anfall
av landsatta sty1kor mot de öar, som h a betydelse för frontens
hållande eller för tryggandel av militära anläggningar av oliika
slag. Försvaret för-es i intim samverkan med inom området
befintliga sjöstridskrafter samt med stöd av härför insdtta flygförband.
Molståndsområdets försvar måste vara planlagt och organiserat med hänsyn till anfall, insalta från alla tänkbara riktningar. Så länge som möjligt bör försvaret ledas enhetligt som
ett försv ar av område.ts h ela yta. Man måste emellertid även
J0 S.

*) I enst aka fall kan kustens och skärgårdens geografiska utfo rmning inom ett mo tstålldsområde eller vid någon av skärgår elsfr ontens fly glar me :lföra modif'ikationcr - dock ej av principiell art
.__ i elen htir framställda bilden.
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En förutsättning för att ett försvar enligt dess1. grundet·
skall kunna utföras under någon längre tid är, alt in le endast
det marina motståndsområdet såsom sådant u lan även dess
nyssnämnda viktigaste delar - i ·egenskap av min dre lUatståndsområden eller stödjepunkter- äro utrustade m ed s~t o111 _
fattande förråd av skilda slag, att man på varje plats uneler
avsedd tid är oberoende av förbindelse med yttervärlden. r
stor utsträckning kunna förråden göras gemensamma för samtliga inom området grupperade och baserade stridskrafter.

rd lösan det av den senare uppgiften höra sjöstridsluaflema
.
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. lone pa l)aser,
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h:J ägna på sidan om själva anfallsfronten.
b
före taget inte kan avvisas redan till sjöss, fullföljes
dan försvaret inom det marina molståndsområ det genom samse
· ·11 en· oc h arme·
verlzan
mellan a ena S·J dan detlas ·e gna lmstarlr
stridsJuafler och å andra sidan dels - företrädesvis lokala s·östyrkor, som äro bas.e rade inom området eller i dess närhet,
}els fl ygförband, som kunna tillfälligt avses för stödjande av
förs var et. Därest anfallet inte helJ.er vid skärgårdsfronten kan
tillba1zaslås, har stridsverksamhoten här likväl sitt värde för
försv ar et i dess helhet genom den fördröjning och dc förluster,
som tillfogas angriparen. Den vinst, som i sista hand härvid
bör ernås, är en ökad möjlighet att samla tillräckliga operativa
Jan lls.Lrid~krafter för alt möta den anfal1ande Yid de delar aY
fastl an dskusten, till vilka denne önskar nå fram.

F(;)rsv ar mot invasion över hav et.

Försvar mot överskeppningsföretag, som framföras utanför
marint motståndsområde (i »mellanrummen»).

i .. alla avseend er: vara be:·edd att därefter f~lH~lja ett isoler
forsvar av de mmdre omraden, som ansluta srg tlll de Yiktirr at
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En invasion över havet kan ansättas antingen genom ett
marint motståndsområde eller på sidan om detta - i senare
fallet med utnyttjande av hamnar eller för urskeppning eljest
gynnsamma platser å öppen kust eller inom skärgård, som är
svagare försvarad än de marina motståndsområdena. Ju starkare försvaret är u~byggt inom sistnämnda områden, desto sannolikare är det, att angriparen skall undvika dem och välja sina
anfallspunkter inom »mellanrummen».

Försvar mot överskeppningsföretag, som framföras genom
marint motståndsområde.
Varj e överskeppningsföretag bör i fördröjande och styrkcreducerande syfte redan under överfarten mötas av opcratiYU
sjö- och flygstridskraft er, vilka insättas såväl mot den fö rsta
echelongen som mot förstärknings- och underhållstransportern '·
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De operativa sjö- och flygstridskrafternas uppgift alt till
sjöss bekämpa det fientliga förelaget såväl under den första
överfar ten som vid underhållstransporterna blir här densamma
som i föregående fall. Sjöstyrkomas verksamhet gynnas av aU
alltj ämt kunna r epliera på ·cH intakt basområde.
Vilken betydelse kan det marina motståndsområdet i övrigt
ha i della fall? Värdet ligger väl närmast däri, alt den anfallande på grund av del motstånd, han vänlar sig, avstår i[rå t<
användningen av de för det strategiska m ålets uppnående sär skilt fördelaktiga hamnar och andra urskeppningsmöjlighete;·,
som finnas innanför det ifrågavarande områ det.
Tydligast framträder vinsten, när den anfallande på så sätt
fönnås slå in på en omväg i förhållande till den kortaste vägen
111ellan ilastningshamnarna och det avsedda operationsområ det
till lands. Nackdelarna härav kunna för honom göra sig gällande såväl till sjöss som till lands. Förlänges transporlvägen
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till sjöss, växer lonnagc!Jchovc l och likaså riskerna för
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till kommer slutligen tidsförlusten.
<1tÄven om ingen slöne omväg upp s tå r, kan det h a sin be.
Lydelse, a ll an griparen genom a ll avsäga sig dc bakom skärgårdshonlen hcfmtliga url as LningsmöjligheLcma mi nska r sin
Lotala Lillg.ång ~å sådana r esurser. Detta kan relativt liitl llliva
.milylelscnkt vt d an grepp emot Sverige, där det ulmed stora
delar m· ht s tlinj en helt salm as sådana för lanclsältnin•st'\ at1Yäncl!Jara öppn a s tränder, med j ämn och grundfri ho ttl'n, S:)ll1
de allierade med så stor framgång kunde begagna s ig av vid
sina in\·asioncr på den europ eiska kontinenten.
OHa är del emellertid inte omfallningen av url asln inasresurserna i och för sig, som blir avgörande. Än större he"lvrelse kan de l ha, a ll för varje n y hamn, som angri pan·n
i s in hand, öppnas också för honom nya vägar Lill lands all tså medförande en ökad om fattning av det lanclkomm un ikalionsnät, som han kan förfot,a över för sin fortsalla ofl'cns iv
och sin underhållstjänst. En sådan begränsning av anfalls f ron len, som unavdzandet av det marina motståndsom radet i
Yissa fa ll innelJär, kan få en ödesdiger in verkan på hel a operali anens Jörlopp. Den uppbromsnin g av dc allierades fra mr~· ck 
ning genom Frankrike, som över huvud taget gjorde del möjligt för tyskarna alt bilda en ny front i väster, L01·de Lill icke
rin ga del h a herolt på a tl dessa så länge försvarad e ha mnarna
Yicl den nordfranska och belgiska kusten, a tt de alli er ade fi ngo
nöja s ig 1ncd alltför få och alllför långa för-bindelselinjer till
lands. Det sista m edförde i sin tur clt behov av landtranspor tmalcriel, som del tidvis inlc var möjligt alt fylla. Yad som
i cle lla fall spela de och även hos oss måste kunna spela en stor
roll, var del förs lörande av broar och andra konslbyggnadcr, som
först den anfallande och sedan den försvarande ås tadkonnner
och vi lket i sista hand f ullfölj es genom den senares förbin delsebekämpn ing medelst fl yganfall och sabotage. Ju mindre ut-
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111e l Viklen av denna fråga sammanh änger naturligtvis
m ed
fattningen av den s tyrk a, s01n den anfall ande behöver in~Jl
•
.
"l
. tta för att na SJ lt ma .
sa Gynnsammas t s täller sig för an grip aren förhållandet m ellan
·rka och Lran spor lkapacilct, om h an lycka ls inveckla vårt land
1
s )en isolerad konflikt. Även h ärvid Htr man emellertid ej
~]ömma, a ll s tora delar av Sverige äro gles t befolkade och därför också tämligen vägfalliga, vilket ökar den anfall andes oläaenhet av uppkommande transporlhinder.
" Sin slörsta betydelse får d0ck frågan, om invas ionen ingår
.ett led i en kamp mellan s tormakler och vi därför kunna
50111
påräkna hi s länd av ansenliga måll. Ju mera jämnstarka de
engagerade m ak terna ell er m ak tgrupperna äro, desto m er framträder t ransportv äsendels inflyla11de. Dcslo s törre aktualitet får
härvi d också förhåll andet mellan angriparens och vår a hjälpares resurser i cLclla hänseende. Dc senar e ha ju alltid elen svåruppvägda fördelen a lt få överföra sina s tridskrafter till en ickefientlig kus t och böra väl ordinärt äycn under överfarten vara
relativt undandragna motsländarens anfallsverksamheL
Om vi inte med egna vapen lyokas avv isa angreppe t, kommer avgörande t till s ist att bero på den totala kraftsamling, som
vardera sidan kan ås ladl;:omma på svensk mark. Vårt främst a
medel att häni d b idraga till a lt få vågskålen att sjunka till elen
egna sidans förmån är a lt med s lridskla [Lcl' till sjöss, till lands
och i luften tillfoga mols tåndar en förlusler och t emporärt hejda
hans framträngande. l\Ien en mycket s tor hetydclse kunn a
också de transportsv ltrighcler få, som han m ås te övervinna ph
sin väg.
Den nYltllkomna möjligheten a lt transpor ter a trupp och
Yiss m a teriel luf tledes upphäver ej rikligheten av vad här anförts. För den tyngre materielen är man alltj äm t hänYisad till
sjö- och land lransporl. Det är lortfarande fö rhållandet m ellan de båda sidornas transporllider och transporUmpaci le t för
olika slag av s trid skrafter och materiel, som är avgörande.
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)._ven en tillJ ällig och mer eller mindre snabbt 0YCl
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lranspor~kris kan Yara betydelse full. I och med alL en , e11
karaklen serar händelse förloppe t under en viss period 1. s,ldat\
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den balans, som kan skapas mellan kämJmn de nnl-L o·r 11 PPers
totala kl-~fter pa svensk hotten, hör det knappas t kunna betvivlas, aH tlllvaron av ett marint motstånd sområde även Yiclmöternativ kan s11ela en vikli "<> roll , de1s
tandet av detta anfallsal
.
.
genom a lt hmdra angnpar en utnyttja innanför liggande hal11na~·, dels genom att alltj äm t erbjuda e tt basområ de ~~l de sjöslndskra f ler, som verka mot fiendens underhå lls transporter ÖYer
havet.
Området s försvar bör - liksom skedde vid Conen· idor
S~\·orbehalvön på ösd samt , Valchere n efter l\Ianilas "resp:
H1gas och Antwerp ens fall - fullföljas , även om de ifrågavarande hamnarn a kanunit i fi endens hand. Så länge sjöförbindelse n till dem är spärrad, har försvare t en uppgift att fylla.
Än mer gäller detta, när, såsom hos oss i allmänh et är fallet,
samma hamnar även bilda slu tpunkter na för inre vattenvägar
i form av kanaler, segelbar a floder ell er sjösystem . P :\ grund
av landtran spor lsysleme ls ben~igenhet att utgöra »flaskhals »,
är det av stor t värde för d n anfallan de att kunna ulstriicka
sina sjöförbin delser med deras vida överlägs na transpor tkapacitet så långt som möjligt inom det ockupera de området och i
nära anslutni ng till den egna fronten. Slutligen är alt märka,
alt, sedan fastlands kusten och dess hamnar (örlogsb as) fallit i
motstånd arens hand, den försvara de skårgård stenänge n med
därvaran de resurser represen terar den enda återståen de haseringsmö jligheten inom vederbör lig kusts träcka och därigenom
har den slörsta betydels e för våra sjöstrids krafters fort satta
verksam het.
Det finns alltså starka motiv för att ett marint motstånds•
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.t dc i de l längsta försvara s ä\'cn mo t en fiende, som kring0~11'1de tsannn a och gtn· till anfall mot dess rygg eller flank .
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l{ustart illerifö rsvare ts tyngdp unkt.
Kärnan av del för dc marina m olstånds områden a avsedda
försvaret i land utgöres, som tidigare nämnts, av kustartil leri.
Della vapen har em ellertid även uppgifte r alt fylla inom »melJanrUJlUll en». På frågan i vilken utsträck ning det kan beräknas bli taget i bruk i ena eller andra fallet göra sig följande
synpunkt er gällande .
Lokalt bundna slridskra fler som d·c t fasta kustartil leriet
böra ej i allHör hög grad inkräkta på de medel, som anslås,
och den personal styrka, som avses för dc operaliv a lanl-, sjöoch flygslrid skraflem a. På grund härav uppslår kraYet att de
för denna del av kustarlil kriet ställda uppgifte rna skola ha
dels en viss beständi ghet, dels mångsid ighet.
Vid ett närmare studiurn av delta spörsmå l kan man ej
komma till annan slutsats än alt beständi gheten i kustartil leriets uppgifte r företräde svis härleder sig ur flottans behov.
Genom farv allensfö rträngni ngar avdelas Yårt land omgivan de
hav i olika operalio nsområd en för sjöstrids krafter. För varje
sådant finnes ett visst behov av baser. Var dessa välj as, beror
i sin tur av tillgånge n på områden , som fylla de ovan angivna
kraven. Ä ven om fördelnin gen av sjöstyrko r till olika områden
växlar m ed krigsfall och lägen, karmner därför alllid ett visst
drag av beständi ghet att prägla frågan om flottans basering .
Detta förstärke s ytterliga re, när, s[1som h os oss är fallet, vissa
av flott ans naturlig a - för att inte säga självskri vna - has områden samman falla med skärgård ar, vi lka täcka tilltrådel till
landets huvudst ad, dess främsta h andelsha mnar och största
industrio mråden med de resurser av sk ilda slag, som där kunna
komma en fiende till godo.
Inom h är avsedda molstånd sområde n framträd er även
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mångsidigheten i ],uslmtiJJcriels uppgiHer som slörsL.
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sp~l!Tmngsatgardcr YJd och 1.1lanför farledsmynnin vumw('
1
und erlätt a egna min svepnings- och uh å tsj ak lförbands
':erl~s amhel för att hålla far n llnen ulanför området r ena samt i
ovngt
lämna artilleriunderslöd åt egna sjöslyrkor vi d m - och
utlöpande samt eljest Yid uppträdand e i ht slcns niirJwt:
. att mot direkta anfall från sjön skydda dc för folkförsörjnmgens samt den militära och poEtiska molslåndskraflens upprällhållandc betydelsefulla värden, som i så slor utslriickning
äloo hopade inom innanförliggande fasllandsområden;
a lt - även om bakomvarande område och därvarande hamnar fallit i en m olståndares hand - genom a lt ayspiirra tillträdet från sjösidan fö rhmd ra hamnarnas utnyttjan de samt
a tt på molsvarande sätt undandraga fienden fördelarn a av
de inre vatlc1wägar, som ulm~· nna Yid områdets inre griins.
På sid orna om molståndsområden a ställa sig förhå ll andena
T1clt annorlunda.
Om man bortser från sådana hallcricr, som g i vas en pttfallandc framskjuten gruppering - i eller utanför det cgcn lliga
kusthandet - för det särskilda syftet alt vid fanaltcns[ örlriingningar eller inom eljest betydelsefulla vallenområden förwåra
fientliga och stödja egna sjöstridskrafters rörelser och vcilsamhct, är den dominerande uppgiHen för »mellanrummens>> kus t·
artilleri vanligen det direkta biträdet vid avvärjande av invasion. Giw~ lvis kan det även här inträUa, att batterierna kolllma lill användning för att lämna slöcl ooh skydel åt egna sjöJ

,r]zor under förflyttningar eller vid tillfällig basering, men i
sl) 1 få uppgifler av detta slag här en mera tidsbegränsad
rese ]·tär än för mols tånelsområ denas batterier.
Iail a '
r vad gäller invasionsförsvaret, bör härvid hemärkas, a lt
fler det specialbyggda överskeppningstonn agets tillkomst land:tigning num era är möjlig att utföra på å tskilliga s tällen, där
den tidigare kunde anses utesluten. Det är därför väsentligt
svårare än förr a ll bedöma, var på en viss kuststräcka anfall
kan förväntas äga rum.
Därtill kommer, a lt även dc olika kuststräckorna emellan
sannolikheten för elt öv,erskeppningsföre lags insä ttande helt
växl ar med kri gsfall och läge. Detta gäller särs·k ilt inom ett
så havomfl utet land som Sverige. För alt möta behovet i en
viss under krig eller fred uppstående militärpolitisk situaLion,
kan natmlig tvis kustartill eri komma all anordnas vid därunder
tänkbara urlaslningsområden . Sådana å tgärder ha ju tidigare
förekommit, men vi ha också selt exempel på hur intresset för
under dylika förhållanden tillkomna anläggningar snabbt åter
förflyktigas.
Av vad här anförts synes h ava framgått, aU kustartilleriets
uppgifter inom motståndsområden a i allmänhet äga yäsentlrigt
större beständighe t och mångsidighet än inom »mellamtm1men >>. I förra faHe t blir därför också kustartilleriets kraftbesparande förmåga - vilken i så hög grad skapar dess ex istensberättigande - ojämförlig t mera framträdande än i det senare.
Då det under sådana förhållanden mås te vara vida mer
frestande att anslå medel åt kustartillerianläggn ingar inom än
utom motslåndsområdcna , är det också mer än sannolikt, att
de .flesta och b·aftigasle av dc fas la batterierna allljämt komma
att li ksom hittills å terfinnas inom nyssnämnda områ den.

Under senaste kriget praJ;.tiserades även elt dc långa kusterIlas artilleriförsvar - utbrett såväl inom skärgårdar som å
öppen kust, såväl vid örlogsbaser och lämpliga urskeppni,1gs-
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hamnar som utmed mellanli ggande sträckor. Härvid fr
trädde emellert id vissa svagheter.
allt.
Inom de viktigast e och för motstånd aren mest hca ... .
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omra ena var arllllenc t mte enelast kvantita tivt väl Ulb
'"ca
ulan iixcn kYalilali vt starkt. I allmänh et undvek därför ~t>gl
anfallan de dessa delar av kusten varvid försvare t allls.o l· den
1
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utan slncl fyl:a .s m _uppgt~t att fon~bygga ett angrepp. ' Y'llllde
id de
anfall, som da 1 stallet nklades mot >>mellan nunmen», visa
sig d~iremot förs,·ars arlillerie t ofla äga otillräck lig cffcktivit~:
Della har ej varit särskilt ägnat att förvåna, såsom förhål~
landen~ vo_r~. På anfallsir onlen i Norman die var det tyska
kustarltl lenfor.sv aret ytterst illa tillgodos ett. Uppställn ingssättet var ofta ofördelak tigt. Svåra pjäser saknades helt. I allmänhet bestod arLillcrie t i Atlantva llens >>mellanr um >> till över.
Yägande del av ann6balt erier, som varken genom sin kons truktion eller sin utrustnin g voro lämpade att fylla de särsk ilda
krav, som gälla vid bekämpn ing av mål på sjön. Allra minst
voro dessa batterier i stånd att upplaga strid mot örlogsfartyg.
Bemann ingarna hade ej fått den erforder liga specialutbilclr~,ingen och utgjorde s i Norman die till 25- 30 Ofo av tvångsrekryterad e utlännin gar.
Det hela är knappas t ägnat att kasta någon skugga över
kustartil leri et såsom sådant. Det bör visserlig en erkännas , att
på grund av anfallsm edlens ökade precision och kraft batteriernas skyddsp roblem visade sig allvarlig are än under ti digare
krig. Men det var ju inte enbart inom kustartil leriet, som den
erfarenh eten måste göras. Att nya vapen och nya angrepps metoder ställde krav, som man ·e j städse var beredd alt omedelbart möta, var egentlige n ej så märkvär digt. Kustar tilleriet
gjorde nog i allmänh et vad man under rådande omständigheter
kunde vänta sig av det. Däremot har själva systemet s begränsning framträt t - i form av svårighe ter att få resursern a att
räcka till, när det gäller att inom s tora kustomr åden ås tadkomma clt överallt fullgott artillerif örsvar. När detta misslyckades för stormak ten Tyskland , som utom sina egna även
förfogad e över ett flertal erövrade länders artilleris liska tillo

. bur m ycket svårare sl;,all det då inte ställa sig för en
Kustlinj en Raparan da-Strö mstad är
. a· som sträckan mellan Skagen och fransk-s panska
1

gb~~:~,t som Sver-ige?
s nHl

Jj];,a

ano

.1·än sen.

.
F ,• 6 an samman hän(jer även med storleken av dc omraden
,
' l ao
o
man med hänsyn till armestri dskrafte rnas styrka - i ett
onl ch falldaltig t land - kan tänkas i olika läg en avvärjan de
, wrt o
·a
mmen >> bygga ut
Jörsval , . Att inom större delar av >> mellanru
..
..
..
artillerifö rsvaret så starkt, att det far >>avskrac.kande .>> ciiekt,
l;.nst
.
l
..
.
l
l
..
.
svårli en (föra Att även utnkesp o tlts w 1amnmg ar
]ater Sl o
'
o
o
·
..
..
..
·d
·
l
u
nma
verka återhålla nde på våra åtgarder , forfaller blott
)Jarv 1
alltför sannolik t.
.
..
Helt visst kan kustartil leriet även här mom l.Jegransa de områden lämna god hjälp att möta ett angrepp, men på grund av
uppgifter nas mera ensidiga kar~;.tä~· är försva.rsa nstaltoem as
yärde därvid i vida högre grad an mom motstand somrade na
heroende av alt fienden verklige n går till anfall på den väntade
platsen - där kustartil leriet gruppera ts. Vi kunna nog. komma
till klarh et om var det för motstånd aren vore fördelak tigast att
sätta in sin stöt. Viktigar e för oss är emellert id var han verkligen gör det. Om vi gissa fel i det avseende t och fienden angriper på en - må vara i .och för sig mindre g~nnsam ..punkt, når han likväl härvid från början överrask nmgens fordelar.
Alt u lanför dc marina motstånd sområde na vårt försvar m.ot
invasion öYer havet skulle kunna i större utsträck ning basems
}1å anv ändande l av fast kustartil leri, är inte minst med hänsyn
lill kr-igsteknik ens nuvaran de allmänn a utvecklin gsriktnin g en
illusion, Yilken 1ikson1. alla sådana kan bliva tämligen farlig
och vilken vi därför snarast möjligt böra söka övervinn a. Detta
konstater ande är ej någo t utslag av klentrog enhet beträffan de
kustartil lerivapn ets värde men väl ett försök att, i en tid då så
stora delar av vårt försvarsp roblem - främst på grund av nya
stridsm edels tillkoms t - måste El.ggas i stöpsleve n, bibehåll a
l;.ontak ten med den verkligh et, som får sin pr~igel av de politiska och ckonomisJ.;a möjlighe terna.
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Att förskju ta tyngdp unkten i kuslart illerifö rsyaret till ,
l anrumme11»,
.
l osmng
'' . , ty d ao l
, lllej'
ger mgen
i:O'lnmer d en an ta]\
att i stället välj a den för honom i regel fördela ktigare oc]~ 11~t
den oförsvar m:de farlig~~~e vägen gen?m cH marint molstt n~~:
Olllrade, varv1d även SJOStyrkornas, 1 dctla fall svagar e sk.
.
.
ld.
dadc basenn g uppnv es.
Nej, den traditio nella metode n för marine ns medve rkan Yi
inv.asio nsförsv aret, med sjöstri dskrall er operer ande frå n knst~
artiller iförsva rade baser, är för visso alltjäm t den ur alla syn.
punkle r mera önskvä rda. Härvid kunna sjöstyr korna hållas
heredd a att från sina hasonu ~tdcn insäUa s mot övcrsk eppnin"
s.
företag , i stort sett mot vilken del av kusten dessa än rik~a~
Betyde ls.en av att motstå ndaren möles offensi vt redan lill sjös;
av fartygs - och flygför hand har med skärpa unders trukits av
andra världsk rigets erfaren heter. Endast på så säll h lir det
möjlig t att i förväg reduce ra det slörsta övertag , som angriparen
besitte r - den förmåg a att uppnå kraftko ncentr ation Ol:h örcrrasknin g, som initiati vet skänke r. Kustar tillerie t å sin sida
kan i detta fall lätLarc givas den omfall ning och styrka, som
, erfordr as inom basom rådena och främst inom dem som
bedömas vara särskil t strateg iskt betyde lsefull a såsom samtidig
t
direkt spärra nde dc bästa vägarn a till målen för en inYasion
.
I stort sett utgör nog detta fortfar ande den mest r ationella
rollför delning en rörliga sjöstrid skrafte r och fasl ku slarlillc
ri
emella n.
Detta system s värde är tydlige n beroen de
dels på tillvaro n av sjöstrid skrafte r, i stånd att i sann·crkan
med flygför hand skapa elt allvarl igt hot mot den anfalla ndes
styrko r på de vägar över havet, som denne kan anyä nda för
invasio nen,
dels på möjlig heten att giva basom rådena ett så stark l försvar och .sådana resurse r för fartyge ns skydd, repara t ion och
förråds komple ttering , alt sjöstyr korna förläna s erford erlig uthålligh et i sin verksa mheL
Det ,allmän t .e rkända förhåll andet att - p å grund aY öycrskeppn ingsme lodcrn as utveck ling samt anfalls medlen s tcknisJ;a
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invasio n över havet blivit sannol ikare än förr och
.. b e lydel av yårt ·f örsvars probl cm cl"ar f..or nu ar
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invasio nsförsv arels ram. All flottan och 1. v1ss
man
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l·uslart illcrict dessuto m har andra uppgif ter att fylla "yCJ1 '
~: ..
t i SJ'öfar tsskydd els tjänst är endast ägnat alt ytterJrlll11S
..
·.,.are stärka dc har dragna slutsat serna.
11
" Ett a 1mat läge skulle inträda , om det kunde bevisas
, all
å SJ. ökr i ersmate rielens områd e c j längre förmåd de anl)
n1an
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pas sicrD efter elen moder na teknike ns krav och att flottan dar... r spelat ut sin roll som länk i vårt invasio nsförsv ar.
I denna
jO
.
.
..
frå<fa skall här endas t anföras , alt, så länge en mvasw
n over
ha~et kan utföras med - n1en icke utan - fartyg, hör det
säkert vara både möjlig t och nödvän digt alt även använd a sådana vid dess bekäm pande. Kan molstå ndaren bortse från att
så komme r att ske, blir hela proble met för honom i högsta grad
förenklat.
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Även oavsett förhåll andet till flottan framst år det som clt
faktum, att de gynnsa mmast e förutså llninga rna för utnyttj ande
av kustart illerifö rsvar i regel föreli gga inom skärgå rdarna . Genom de nautisk a sv ~u·iahcler, som en anfalla nde sjöstyr ka
d~i.r
har alt övervi nna och ;,ilka i varje fa1l inskrä nka dess rörelse
frihet, underl ättas artiller iels verksa mheL Den i allmän het
tämligen besvär liga terräng en å skärgå rdarna s öar gör det också
lättare alt försvar a halteri crna mot landsti gna styrkor . S;i.rski
lt
är att beakta de ogynns amma helingc lscr för lufllan dsältni ng,
som bruka vara för handen på öarna i havsh andet
Samtli ga dessa förhåll anden ligga avsevä rt sämre till, när
det gäller kustart illeri ets använd ande för försvar av hamna
r
å öpp en kust. Vad särskil t luftlan dsältni ng av trupp betr äffar,
kan här stor risk förelig ga, att sådan ulföres i lämpli g terräng
bakom hamne n. Utvccl dingen i ut1and et synes pek a mot ell
1lJ.er omfatt ande bruk av denna
transp ortfon n ån Yad som före-
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kom under senaste kriget. Fölsiktigheten to1dc darlur l.
alt man även rälmar med möj ligheten av en förskju ln in ~J~t~a,
1
sjö- lill luillransport yid invasion över havet. Det svn'~s '~ 11
c
!))[ ,
\'ara uleslulct, all s tundom en sadan metod kan tllHunp as ~
' c1at
hela del inledande skedet med de förs la brohuvudenas n l
rättande i stort sett kommer alt omfalla lufllands ii.l lninO' ldllt"
ar
operationerna för tagande av dc erforderliga hamnarna lllec]
närliggande områden och där grupperade ballericr J'riims t antaga formen av från ryggsidan insalta anfall av lufllmrna trupper samt där hanmarnas inlopp och kajer först las i anspråk
för den lunga materielens framförande och urlastni ng och därefter fö1· undcrhållslransporlcrna. Även i sådant fall kunna
naturligtvis baHericrna göra nylla - dock lmapp ast i s~\ dana
uppgifter, för Yill'a dc blivit s[trskilt anordnade och deras prestalionsmöjligheter hesUimda .
Aven della gör, all del nog s~t smånmgom komm er a ll bclraklas som väsen Ll igt mer tilltalande att använda fast kustartilleri inom skärgård än vid öppen kust.
övervägande skäl synas sålunda tala för att det fas ta kustartilleriets tyngdpunkt alltjämt kommer alt ligga inom skärgårdarna. Även om man, som här senast ske l t, kan n~"t Jram
till denna s lutsals utan alt Lchöva taga hänsyn till kustar tilleriels Jöd1ållandc gentemot flollan, är det dock uppenb art, hur
mycket större värde för försvaret i dess helhet skärgårdarnas
kustartilleri får genom a l t också bestrida hasskydd och operaLionsstöd å t sjöstridskraflcma och därvid indirekt - genoro
dessas möjligheter till insats - erhålla betydelse lång t u tom
sin egen räckvidd och långt ulom h ela det område, där de l är
gmppcrat.
Vad ovan sagts om försvarshehovens mindre beständ ighel
utom än inom basområdena kan ju mölas genom alt i förra
fallet företrädesvis anyända rörligt och flyttbart kustartilleri.
Detlas värde ligger inte minst i den mångsidiga användbarhet,
som jest rörligheten skinkcr. När det gäller lösandet av lz us lförsvarsuppgifler på särskilt viktiga och utsatta platser, torde
man dock, med hänsyn till den stridsuLhållighet, som h~ir Jzräo
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•

•

J]tjärnt fr ämst vara hänvisad till alt anlita fast kustartilleri
res, adet avsevärt effek tivare skydd, som delta kan heredas mot
11~c~l fartygsartilleri som flygslridskrafler. På vissa håll kunna
sadv' de topografiska förhållandena utesluta användningen av
1·e an
. ·J 'o·a och fl y ttbara batterier. Å andra sidan kan det stundom
rOI lo
o
o
onmd av motstandsomradcnas stora betydelse vara crfor1
P'\.{iot att, där tenängen så medger, ulnyltja sistnämnda arde·neri" för förstär
·
l(ande av c ldlzraftcn
·
·
..
d sI rontcrna
mom
s l<argar
~Uer vid dessas flyglar. Vid en hopsummering av vad här
anf örts kommer den ovan förordade eller förutsedda kraftfördelningen alt fram träda såsom önskvärd eller s.anno lik inte
endast vad det fasta kustartilleriet angår utan beträffande vapnet som h elhet.
För alt förehygga missförstånd bör det kanske erinras om
att den ojämna kraftfördelning, som här berörts, endast gäller
kustartilleriet och motiveras av dc olika behov .o ch förutsättningar, som inom skilda slag av kustområden äro för handen
just för detta vapens användning. Totalt sett måste väl principen för invasionsförsvaret vara, att en fi ende skall ha lika
svårt att nå sitt slutlig a strategiska mål, på vilken eller vilka
pun:kter h an än insätter sill anfall. Summan av det motstånd
medelst olika vapen och de pass i va hinder och syårigheler,
han m åste öveninna, hör alllid vara densamma. Detta måste
vara känn etecknet på ett igelkollsförsvar i stort.
De t bör slutligen observeras, alt för bedömande av hithälande spörsmål det fasta kustartillerie ls nuvarande gruppering
endast kan skänka begränsad ledning. På vissa håll har denna
haft sin grund i tillfälliga och redan mindre aktuella hehoY,
varför man nog måste räkna med alt Yedcrbörliga anstaller
kunna komma alt tämligen snart åter ulgå ur försvarssystemcl.
Särskilt inom »mellanrummen» blevo på grund av tidsnöd före det rörliGa artilleriets tillkomst - batterier anlagda på
"' eljest aldrig skulle ha haft en tanke på aLt
Platser, där man
använda fast artilleri. Slunclorn har ej heller den framskjutn a
ögrupperingens fördelar så konsekvent utnyttjats, som man nog
11lll1lera skulle ha önskat. Tämligen tydligt är därför, alt gmpo
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Kustartil leriförsva rets samband med armen och
flottan.
Sedan l.;.ustartilleriets huvuddel befunnits ha sin nalurliaa
plats inom skärgårdarn a och där främst inom de marina mo~
ståndsområ dena, skola nu de strategiska och taktiska samband
jämföras, som för.cfinnas mellan denna kustartilleri ets huvud del å ena sidan och arm en resp. flottan å den andra, samt n~i.r
niast dc förändringa r, som utYecklingen härvidlag på senas te
tiden medfört.

I sin allmännas te fonn kan ett inclirel.:t samband så till vida
anses föreligga mellan skärgårdsfr onternas kustartilleri och dc
operativa stridskrafte rna, att det föna genom sin fön nftg a alt
stärka vissa stra teg iskt viktiga områdens försvar nedbringar
b eh ovet av rörli ga st ridskrafter inom dessa och därmed gör det
lättare alt sammanhål la de operaliva förband en till slagkraftiga
styrkor och giYa dem en med hänsyn till försvaret i dess helhet
gynnsam gruppering. Den avlastning från omsorgen om dc
ifrågavaran de områdenas försvar och den ökade opemtionsfr ihcl,
som hänned följer, komma såväl lant- som sjöstridskrafter i
ålnjutaude av.
Av det föreg~tende har ä ven framgålt, hur en skärgttrdsfront, vare sig den anfalles eller förhigås - genom alt uppchåll 9

fiende eller tvinga honom att begagna omvägar för att n å
ka n utöka den disponibla tiden för lant- och sjökoncentrati on och skapa gynnsamma tillfällen för
ters
,,,~dsl-raf
·lrl '
' ras in sättande.
de för lantstridskr afternas del kanuner härtill, att en skäroårelsfront i vissa lägen kan erbjuda dem ett gott indirekt flank~töcl. Betydelsen härav framträdde starkt under Finlands båda
då kustartillcri försvar.e t utmed Finska viken möjns te krig,
"
~
scJ1"
en haftsamlin g på Karelska näset och norr om
·rf 6 J' orde
lIot>
Ladoga.
·v ad å ter SJÖSlridskra[tcrna beträffar, så känneteckn as deras
indirekta samhand med det här avsedda kustartilleri et närmast
av en växelverkan . Genom att inom olika kuststräcko r bestrida
basskydd vidgar kustartilleri et de områden, till vilka sjöstridsJ;raHernas operativa verksamhet kan utsträckas, och genom att
samtidigt lämna operationsst öd förbättrar det ytterligare förutsättningarna för samma verksamhet . Å andra sidan kunna de
lättrörliga sjösiyrkorn a under ett fientligt anfall mot en skärgårdsfront - genom aktiva insatser eller redan genom det hot,
de utöva mot angriparen och hans förbindelser - påtrycka honom svårighelsm omcnt, som lwmma försvararen till godo. Ju
större del av den anfallandes sjö~tyrkor, som hindes för skydd
av transporten över havet, desto mindr-e krafter återstå för att
gentemot kustartilleri et dir.ekt stödja landstigning en. För våra
egna sjöslytkor kan man knappast tänka sig några tacksamma re
mål än fartyg, som under strid mot kustartilleri et eller vid
kontakt med dettas mineringar fått sin fart nedsatt, en del av
sin a vapen utslagna eller hjälpmedle n för deras användning
skadade.
F r amförallt basskyddets betydelse för sjöstridskra fterna
låter sig knappast överskattas. Tidigare har framhållits. hur
kustartillerie t just genom de i dess skydd baserade sjöstyrkornas verkningsm öjligheter får sitt eget värde för försvaret väsentligen förhöj t. Ä ven om det alltså kunde ligga närmare till
hand s än på andra håll att mellan ifrågavaran de sjöstridskra fters och lmslarlrlleri formationer s uppgifter och insatser spåra
c~l mål -
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elt rent organiskt sammanhang, synes det ick-2 erforclel']j"l
ur det hillills anförda draga n~1gra särskilda sintsal ser Iö~ datt
här avsedda jämförelsen.
e11
I det följande skola i stället behandlas vi ssa samhan d .
. av en mera cz·tre lel oc h lmnlu·et art samt d··ar I..or u tö\' a sto"
' son1
aro
l')·
inflytande på organisation och befä lslinjer.
e

. i mindre skala konuner det här avsedda sambandel att
1
sra ·a en s tor del av sin tidigare aktualitet.
·" ·1Ol
101
En ännu mera betydelsefull fråga är emellertid, hmuvida
]·an förulsälla, a lt mots tåndsområdets kraflcr skola under
11 )::lll '
. ' strid erhålla förstärkn ing av armeförband från hak::nnyaSlll

Först skall tagas i belraktande förhållandet mel lan <i. ena
sidan elt marint motståndsområdes s tridskrafter - h lan ll vill;a
kustartilleriet är avsett all utgöra ryggraden - samt {t ancha
sidan anneförband ulanför samma område. Va d so m här
främst är avgörande för sambandets realitet är sannolikheten
för att dessa olika stridsJu-afler skola komma att upp träda sida
vid sida, antingen efter en reträtt av motståndsonnådds rörliga
krafter till fastlandet eller genom att fö r stärkningar Ir amsiindas
till området ur på fastlandet grupperade armeförbancl.
Den hjälp, som bal\comvarande krafter kunna erhålla genom
verksamheten hos motståndsområdets styrkor vid ett fr ontalt
ångrepp över detta område, får närmast sin karaklär d ära v, alt
de senare utföra dl försvar i framskjutna ställningar me d elen
tidsvinst och möjlighet till kraftsamling, som della skänker. Så
har förhållandet alltid varit. Sambandet skulle emellcrli d bli
av1sevärtmer framträdande, om det också vore troligt, alt samma
krafter i ett senare skede skulle efter en tillbakaryclmin g komma a lt på fastlandet direkt samverka med dänarandc styrkor.
Sannolikheten härför har dock numera väsentligt minskals genom den inriktning på elt segt försvar av dc enskilda försYarsanläggningarna, som bör prägla stridsverksamheten inom mJI·
ståndsområdena. Här föreligg er en bestämd skillnad i förhållande till huvuddelen av de truppförband, som äro grupperade
för det omedelbara försvar.e t av stranden å öppen l·alst. .i\Iccla!l
dessa, när läget så betingar, kunna och skola gå bakål, ]Jöra
motståndsområdets styrkor i stället stanna inom sina aysnill
och fortsälla .striden - med front utåt eller in å t alltefter onlständighetema. Genom tillämpande t av ett dy likt igelkollsför-

,

·ande omrade.
Detla är gtve lvis inte utesiulel. Även om man ej h~irigenom
rekas s toppa anfallet redan i skärgården, kan åtm instone en
1
Ö~cad fördröj ande verkan förväntas.
Egentligen strider dock ett sådan t tillvägagångssäll emot
själva principen för försvar av den typ, som förekommer inom
motståndsområdena - nämligen alt med gynnsamma knängförhållandens och befästningskonstens hjälp lösa lokala uppaiHer med små men tekniskt välutrus tade styrkor samt därmed
o
.
göra det m öjl igt alt spara på de rörliga krafterna, undvika deras
förbruk ande styckevis och i stället hålla dem samlade för enhetlig insats. Man vill nog ej gärna själv uppgiva den kraflbesparande verkan, .som vid planläggning och krigsförberedelser
åsyftats. I värsta fall kan följden bli, alt man helt går förlustig den avsedda vinsten.
Emot en sådan åtgärd talar också den ovisshet, som från
början måste råda, huruvida överskeppningar även komma alt
utföras m ot andra och mera oskyddade delar av kusten, där
inte motsvarande fördröjningsmoment kan påräknas. De sv~t
righeter av denna art, som tyskarna hade alt bimpa emot ännu
tämligen långt efter iniedandet av de allierades landstigning i
Normandie, lala sitt tydliga språk Härtill kommer nödvändigheten att hålla styrkor i beredskap mot luitlandsällningar
På fastl andet - såväl i dettas inre som i pereferien.
Rent allmänt sett, kan även sägas gälla, alt ju mindre armcstridsk rafternas Lotala styrka är, jämförd med motståndarens
och i förhållande till det egna landels yta, desto mindre lockande måste det le sig att insälla större delar av dessa krafter
inom den förterräng , som skärgården ur lanlmilitär synpunkt
alltid måste anses utgöra. Det ställer sig numera även svårar e
att framföra förstärkningar över skärgårdsfarvattnen på grund
1
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av den överlägsenhet i luften, som m an måste räkna lllccl \lit
an f a lissid an.
över huvud Laget är elen snabbhet, varmed en invasion
11
kan ulv edda sig - m ed samlicliga landstigningar på cL L flen l!!
.
a
punkler i ku s tlinj en och dessutom luftlandsättning mot hakon _
1
varande områden - i hög grad ägnad att avhålla från slödopcralioncr av här avsett slag.
I det ovan förutsalta läge t, då motståndsområdet kringgälls
ay en direkt å fastlandet landsligen fiende, försvinner även möjligheten av dylika operationer och styrkorna inom området bliva
h elt hänvisade alt kämpa sin egen strid.

En annan samvckan, som här bör behandlas, är del ar t i llcriunderslöd - direk ta flankslöd - som batterier inom cLL marint
mols tåndsområde kunn a lämna armestriclskrafter, vilka uppträd a u lanför skärgårdsfrontens flyglar eller- vid mindre djupt
områ de - innanför deltas ryggsida. Det har i denn a Jråga
anJörls, all framsteg hclrä l"Jandc kustartilleriets metoder för
eldgivning mot landmål simlic i hög grad ha ökat en sådan
sanwcrkans betydelse. Krigsc11far enheter, bl. a. från Karelska
n äset, giva även ett visst berättigande åt en dylik uppfat tn ing.
Del synes emellertid, som om denna sak väsentligt överdrivits. Egentligen är ju sådant understöd - hur värdefullt
det än m å vara -ingenting annat än 'en form av den inbördes
hjälp, som alla försvarse,renar och vapen måste vara beredda
a tt lämna, n är dc uppträ da i anslutning till varandra. Aven
sjöslyrkor skola på liknande sätt kunna samverka med armeförband och flygvapnet . skall kunna stödja bå de armen och
marinen.
Visst hava framsteg gjorts beträ ffande metoderna för Jmstar tillcriets landmålsbekämpning. Det vore ju beklaglig t eljest.
Synnerligen önskvärt är också, att möjligheterna att verkligen
avgiva sådan eld åter skola kunna tillgodoses i samma utsträckning som tidigare skett - vilket inte överallt låtit sig
gö ra under bere dskapsliden s fo rcerade utbyggnad av kustar til-
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. t 111 ed därvid st undom av omsländighclcrna fr am tvingat
]efl: tällningssä lt. I varje fall kunna emellertid framstegen inom
uPl~a område på intet sätt anses m otsvara dc väsentligt förbättdc~e förutsättningar, som främst ekoradions tillkomst inneburit
ra träffande elden mot sjömåL Det är ock så i första hand för
]Jcr·· ·ande av sistnämnda eldgiynin g, som ett fast kuslarliller iul 01
l[cri anlägges p[t en viss pl a ts.
]J a Aven om man uteslutande belraktar förhållandena vid försrar mot land s ti gning, framslår sjömålsbekämpningen. som d~n
riktigare delen av artiilericts upp gifter. Dels är uLs1kten tlll
verkan mot den anfallande trupp en vida s törre, ·å länge den
är hopad i Lrt'm ga farkosler med ringa motståndskraft mot artillerield än sedan den hunnit spridas på s tranden. Dels utföres elden i förra fallet i ett tidi gare skede, då batterierna
kunna förvänlas h a lidit mindre förluster och hava större del
kvar av sin eldkraft än när landstigningsstyrkorna väl kommit
i land.
Under alla omständigheter är i delta fall någon gemensam
ledning av batlcrier och anneförband varken erforderlig
eller ens tänkbar. En chef, som befinner sig långt uppe i land
och själv ingen ting ser av stridsverksamhelen, har ingen mö jlighet aU bedöma vilket mål, som i ett visst ögonblick ur invasionssynpunkt är farligast - en inom ett strandområ de landsatt styrka eller mot .sa mma område fr am gåend e transportfartyg och inv asionsfarkoster. Än mindre k an h an avgöra, i vad
mån artilleriels eld bör riktas mot de senare eller mot dessa
understödjande far tyg, som kanske hota att nedkämpa strandförsv aret. Fd1gan s täller stg oändligt mycket lättare för m·Lillcriets egen chef, som befinner sig framme i stridslinjen och där
har till gång till hjälpmedel av olika slag för a tt h ålla sig orienterad om ulv ccklin vcren inom anfallsfällels skilda delar. Endast
han vet också vilka b eskjutningsmöjlighe lcr, som verkligen
föreligga vid ett visst tillfälle. överblicken över den strategiska
situationen spelar h är mindre roll än den direkta inblicken i
det takti ska läget.
Även den samverkan, som här senast berörts, upphör full-
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av li enden ' 11 l ;: l]
släncligl, när fastlanclslcrrängen blivit Lagen
~
;mläggningar och styrkor i skärgården alltjämt äro intakta. atl
Allt vad ovan sag ls hindra r nalur]jgtvis inLe, alL rcglel'
na
för »sam bands hållande» rnåstc noggrant följas .

Inom moslåndsonuå dena m ås le väl å lmim;,LotH: eLL inlitnt
samm·bcle etableras mellan kustar tilleri - och anneförhandcn?
Ja , del kan ju ej förn ekas, att del där ,e xisberar cll stark t inhördes heroende dem enlCllan. Artillerie t försv år ar ficnlli ot
fram tränga nde till dc områden, där infanleri el är aYsc LL a~ t
verka, och ingriper mot fartyg, som utsätta della fö r Ö\'C'l'\'äldigande eld. Infanteri et å sin sida tryggar artill eri et mol kupper av mindre s tyrkor och neslrider även i sis la h and mo t anfall av slöne omtallning .försvaret av dc öar, p[t vi lka artilleriet
är grupperat.
Yad n ~i rmast ar li11 eriunderstödcl beträffar, gill er em el lertid
i slor l se ll delsamma som för sådant stöd å L trupp er ulanför
skärgå rdsfron ternas flyglar. Ä ven här kommer sjötnålsbekämpn i'n gen i förgrunden. S ltmdom får art!llcricts verksamhet sm
prägel av samm·bele m ed egna sjöslyrkor samt av kam p mot
Jicntliga sådana, som söka nedhålla försvaret uneler lands tigningen . Ibland huma möjli gh etern a a lt dir-ek t s tödja infanteriets verksamhet rent av bliva mindre än i det förul berörda
falle t. Vid mötande av övcrsl\ccppningsföretag m ot skärgMdsIron len sj älv är nämli gen r isken s törre för all al'lillcriel samtidigt skall bli så engagera t för försv ar av dc inlopp, i vill;as
närhet det är uppsl~ill t, all medYCrk an i strandförsvaret kommer
i efterh and - hur viktig denna än i och för si g m åste anses
vara. Vad s tridsl edningen angår, är det önskvärt, alt en gemensam sådan kan utövas inom var och en av molslånd sområdeLs hun1ddelar eller sektioner. Av förut angivna skäl Jtl~tslc
dock å t a dilleriets ch 0f.er inrymm as eLL stort lll ~lll a\' handlingsfriheL På det hela Laget h ar m ycket !iLet inträffat. som
ökat det samband, vilket här ko1mner till ullryck i artilleriunderslöd els form . Intresset för saken h ar kanske - m ecl all

renhelerna och beträffande
genom L:rigscrla
~
Jfl ·ds- och eldlednin g ha fram s teg gjorts för dess tillgocloses li~e 111 en själva kravet är gammal l och sedan länge erJ.;: änl.
c!1 DeLsamma k an s~1gas mn del b eh ov av rent infanteris lisk
sf!JJ1\'erl<an mellan kus larlillcri- och infanlerilrupp, som före finnes inommo ls la ndsområ dena. :\[öj li g·~n ];au betydelsen ll;ir av anses ha blivit skärp t genom den ökade ri sken för kupper
av sjö- eller luflle des landsalla sl.vrkor. Dc öar i kusllJand::l,
soJll för eträdesvis höra användas för artilleriels uppställning,
äro dock i r egel så sm å sam t .så bergiga och uppfyllda av raYiner och s lup, all dc äro röga mbjudande för luft1andsällning
av någol slag. Branta stränder och grunduppfyllda farvallen
underlä lla ofla försv are t även å t sjösidan. I s tort sett måste
fas tslås, all ju m er det fasta lmslarlilleriel koncentreras till
skärgårdarna oc, I dess infanlcnsliska samverkan med anneförhanden anlar formen av n ärförsvar, dvs ell med självförsvar
kombin erat försv ar a v begränsade if a sta .skyddsföremål - en
uppgift, som alltid förel egal och vilken måste beh ärskas av alla
vapens,Jags pe rsonal - kommer samverkan m ed armen all s tälla
vida mindre fordringar på kus,larlill er icl, och sä rskilt på dess
chefer, än vad fall et var, n är försvaret av omfattande lanå fronter dler större fasllandsormåclcn ordinärt ingick bland dc
sv ensk a kuslfäslningarnas uppgifter.*)
Här nämnda förh åll anden kompi etLeras och heslyrkas häst
därav aLL dc hallerier av ren fällarlill erilyp - användbara mot
landmål m en olämpliga mol fartyg - som förut tillhörde kustartilleriet, nyligen utgå tt ur dellas artillerip ark och överförts
till armen.
." [l -

S timulerats

~

Alt såväl invasionsförsvaret i dess helhet som kustarlillcl'iets deltaga nde i dc lla numera har större b etydelse än förr,
är obeslridligl. l\Iöjli gh eterna och sannolikheten för en direkt

-------

*) I enlighet med lwla den tankegång·, som i det föregå ende
fr amför ts, :förutsättes elt marint rn'otst ån clsomr ådcs gdns i r egel fö lja
fastland ets strand.
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samverkan mellan sl.;ärgårdsfronterna s kustartilleri ocl
·
· utom dessa Ironter samt de l· .1 atn ·
s Ln·d sl'ra f Ler 1110111
eller
le,
' l av
en sådan samverkan ställer på kustartillerieLs I)Crson al l ' s01lt
< , lUt ct·· .
emol 1cke okats 1 motsvarande man.
at,

o!il,belen något minskals for att fientliga sjösh·idskrafler
vid y,i ktigare operationer skola uppträda i våra kustfartltorn
,.gtten·
.. fly t lnmg
·
·
···
5. Slutligen l.;an .f ÖrulSCS en f 01'
av VlSSa,
'f..or SJ0-

\'ad sambandeL mellan fJoLLan och dc marina mo tslån
beträffar, möter oss en helt annan b~:;
FolJandc forandrmgar ha under senaste liden inlriiffat.
·
l. P å grund av det ökade hotet från en motstån dares flycr_
vapen och önoskan alt. m~.der dager åtnjuta de t jaklskyd d, so~
11
endast
kan paraknas 1 narhelen av -eoaen kust , torde tc 11 c]n~1tsen
.
hllva att göra sjö~tyrkornas framslötar kortare än fö n
· ":\·,.'en
om opemtioncr på större avsl~md från kusten - särskil t i skydel
av mörker - på mteL sätt böra vara uteslutna, måste dock totalt
sett en dragn ing mot den egna kusten och därvarande baser
anses sannolik för den till sjöss och i luflen underlägsne.
2. Luflhotet gör det också nödvändigt för fartygen a lL mellan sina framslötar mera regelmässigt än förr söka såg tillbaka
lil1 dc skyddsanordningar häremot, som endast basområdena
ha att erbjuda.
3. Fartygstyper ha tillkommit, vilkas enheter p[t gntnd av
snabbt ullömda förråd av bränsle och vapen m~tstc göra tillare
besök vid sina baser än övriga fa r tyg. Sjökrigsmaterielens allt
stön·e komplicering med därav följande lättare uppstående reparalionsbchov verkar i samma ri<klning.
4. Efter den för några [n· sedan utförda allmänna [ramskjutningen av skärgårdsfronlema, som just av.såg ge baLLericrna
förmåga alt lämna operationsstöd och varigenom h ela grupperingen anpassades efter det S<a mband med fJollan, varom bär
är fråga, h a nu också ekoradion och andra nya hjälpmedel för
artilleriels ledning skapat föruts ättningar för alt därvid - oberoende av siktförhållandena - helt utnyttja artilleriets växande
skottvidder. Härmed ökas möjligheterna för direkt samverkan
mellan farL~·g och batterier. Samtidigt har dock - j ust på
gmnd av ekoradions tillkomst och den sl\ärpla luftfaran --

rn a erforderliga verksläder och förrå d hån tillbakadragna
sbaser till skärgårdens mera direkt kustartilleriförsvar ade
or log
oJ1lråden .
.
på samma gång som flottans operat1va verksamhet kan be.. 1. 1as bliva i viss mån förskjulen bakåt och även i övr.i gt unra -r c
.
der"å fö rän dPingar, som medföra ökad kontakt med kustartlllcinom motslåndsområ dena, har man alltså alt emotse en
förfl yttning av viss basverksamhet fram till dessa. Alla 11är
, ·vna faldorer samverka till alt höja nämnda områdens beaJ1o 1
tydelsc för flottan. Generellt m åste konstateras, att eLt starkare
samband än fön är på väg a lt skapas mellan de luailer,
som i land äro grupperade för försvar av ett molstån dsområdc,
och dc sjöstyrkor, som äro baserade där såväl för försvar av
området självt som för operationer inom angränsande farvatten.
Sambande ts styrka varierar, vilket även brukar avspeglas i bcfälslinj crna. Det är starkare för lokala sjöstyrkor, avs•e dda att
direkt deltaga i skärgårdens försvar, än för sådana operaliva
krafter, som vid anfall mot denna kunna komn1ca aU ombaseras, för a tt repherande på annat områ·de verka mot angriparens
förbindelselinjer. I viss utsträckning har emellertid sambandet förstärkts för samtliga sjöstridskrafter.
Nu kan det möjligen invändas, att - lika litet som när det
gällde kustarlilleriballcrie rnas runderslöd å t armeförband ulanför skärgårdsfronternas flyglar - blir det i allmänhet tal om
någon gemensam stridsledning på platsen m ellan kustartilleri
och .sjöstridskraHcr. Det är emellertid inte detta som är huvudsaken. Även den fria samverkan har sin betydelse för den h är
avhandlade frågan ·o ch jute minst den svårighetsgrad, som
kännetcolmar olika former av sådan samverkan. Bakgrund':;l
för det h ela utgör det för samtliga sjöstridskrafter och kustartilleriformationer gällande taktisk a sambandet, som kanske t ydligast men p ~t intet sätt uttömmande karakteriseras därav a lt dc
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båda vapnen, ehuru uppträdande i olika element, skola i r·
hand ulföra eller befrämja striden mot ett och sannna ~~'sta
mål, nämligen fartyg .
ags
Även om - såsom det påslåtls - direkt samverkan end
i r ela LiYt liU~n utsträckning skulle komma till stånd, krLi.Yes doast
en oavhruLen beredskap till inbördes understöd. Ej ll1ind~~
YikLigt är, a lt man underlåter att hindra eller störa varandrac
funktioner. .A.llL delta fordrar en ingående kännedom om var~
andras förhållanden och sätt att uppträda samt en ständiu
orientering om varandras å tgärder.
b
I vad gäller egna och Ji,entliga sjöstridskrafters rörelser och
verksamhet inom kustartilleriets eldområden måslc dettas befäl
kunna uppfatta vad som sker i det som synes ske. Förmågan
härtilllåter sig inte improviseras. :\Tär batterierna skola ingripa
i striden mellan de med höga farter och ofta under dimbildning framgående sjöstyrkorna, äro på grund av stridsmomentens karlvarighet kraven på snabbhet, precision och kraft väsentligt större än vid delgivning mot trupper med dessas mera
långsamma förflyttningar. I förra fallet äro också m isstag, såsbm vådaheskjutning, mycket lättare att begå än vid samverkan
med armeslridskraft.er genom landmålsbeskjutning, varvid
elden i regel - olla efter rekvisition av armebefälet självt utlöses av personal, .som uppehåller sig i närheten av den plats,
där verkan åsyftas, och alltså kan direkt skaf,fa sig en överblicl;
av lägel. Utan att på något sätt underskalla de svårigheter, som
vid den mot landmål riktade elden skola bemästras, m åste man
rrnsc, all elden 1not dc snabbt rörliga målen på sjön ställer
ojämförligt större fordringar på utbildning och ledn in g.
.
Vid b es tämmandet av sjöstridskrafternas operationer 1
kustens närhet - till vilka områden de skola dirigeras, vill<a
uppgifter dc skola tilldelas och vilka vägar, som av dem skola
användas - måste hänsyn till kustartilleriets gruppering och
Yerkningsmöjligheter ofla spela en viktig roll.
Härtill konnner nödvändigheten att samordna åtgärdernit
i vad angår minering inom sammanfallande eller angränsa nde
Yattenområden, in- och utpassage, sjöbevakning, sh·i dsbeJysning, sjöfartskontroll m. m.
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1\.tt det här föreligger ett starkt och ständigt aktuellt behov
~
ruenskap beträffande planläggning och krigsförberedelser
r oe
~ ~ "t ledningen i stort vid de olika kustmnrådena, går ej att
·
lza pa operatiOner oc h o"'v ng
·
•.~altltri da. De f·a ldorer, som mver
]Jes
..
l
f
d
"ll
d
h
l
ag oc ata stg eJ u t ·erksarnhet, kunna vax a ran ag lt
'ömmande r edovisas inom allmänna, i förväg utfärdade instruk\oner. Erforderliga förutsätlnmgar för en effektiv samverkan
~wnna endast skapas genom en härpå inriktad utbildning av
de båda vapnens personal samt genom ömsesidigt intresse och
o

o
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o ·

•

•

förståelse.

Sammanfattning.
Det är ej nog med en allmän - om än så berättigad stämning eller tenelens alt sälta invasionsförsvaret främst. Man
måste även söka draga de riktiga konkret•a slutsatserna om hur
detta försvar bäst hör ordnas och ledas enligt utvecklingens
krav.
Huvuddelen av kustartilleriet, som har ·s in naturliga plats
inom marina motståndsområclen, har härvid samband såväl
med arm en som med flottan beträffande uppgifter och verksamhet.
Sambandet med armen har under den senaste tiden i flera
avseenden förblivit oförändrat, i vissa har det förstärkts men i
andra och minst lika viktiga har det försvagaLs.
Sambandet med flottan har däremot i så gott som alla hänse enden ök at i betydelse.
Allt måste göras, som göras kan, för att förbättra förutsättningarna för kustartilleriets samverkan inte endast med
flottan utan även med armen. I båda fallen återstår mycket
att göra. Bland annat har man inom lmstartiller iet alltjämt
åtskilligt att lära beträffande de arbetsformer och elen rutin, som
Under tidernas lopp utvecklats inom elen äldsta, till lands uppträdande försvarsgrenen. Anpassning efter de vid kustartilletiet rå dande speciella förhållandena är doak härvid ofrånkomlig.
Avsikten med v.ad här framförts har ej varit aH förneka
behovet av alla vapens samordnande vid försvaret mot invasion
Tidskrift i Sjöväsendet.
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av rikets olika delar - var och en omfattande så ,-äl I as lian
som skärgårdsområden - men väl att bestrida moliYcn förds ,
uppluckrin g eller ett fullständig t brytande av det organisaten
riska bandet mellan floila och kustartilleri, varigenom det 1 o,
än någonsin nödväneliga samarbetet dem em ellan skulle f~~~
svåras eller omöjliggöras.
Det strategisk-taktiska sambandet mellan fi ollan och kustar tilleriet, vilket i vårt land på grund av säregna mi l i Lärgeo,
grafiska betingelser är mer framträdande än på anclra håll
utgör elen grundval, på vilken marinens organisation iir upp~
byggd. Utvecklmgen går nu tämligen entydigt mot clL förs tärkande av nämnda samband. Della rent sakliga förhållande
synes ej på längre sil(t kunna undandragas avgörande he lydelse.
Om utvecklingen i organisatoriskt hänseende skulle av m er eller
mindre tillfälliga orsaker länkas in i en rakt mols alt r iktning,
torde delta förr eller senare komma att framstå som en olycka
för riksförsvaret - och främst fö r det vapen, som där vid kommer aU hamna i en skev .ställnin g och förlora sin starkas te förankring på verklighetens mark.
'

Hälso:: och sjukvård] på svenska örlogs~
fartyg förr och nu.
Av marinläkaren Wolfra m K ock.

Till de stora uppgifter, som Piksbyggaren Gus taf Vasa
gjo1·de till sina, var även skapande l av en örlogdlolla, Ly en
militär!: organiserad, statlig sjömal;:t fanns icke i vårl land under h edna- och medeltiden. Sjömannens yrke är alltjiillll h~lrt
och krävande, men även om måhända folket under ga ngna ~~r
hundraden var mera härdigt än i våra dagar skördade ej ]Jloll
striderna utan även sjukdomarna många offer på v ~u· a örlogsfartyg.

nedan i gamla Lider hade här i landet slipulera ls dc kraY,
)JOrde ställas p[t etl sjöman, och som finnas ullryckta Ii
0 l
' ll de f] ock en a ,. den från med eltiden härslammande s k Ko11
' JU n·a- .och Hövdingaslyrelsen:
j\LJII o
, En örlogs Nian skal ha h a mycJ:en hog och stadigt hierla,
re:l'l ]Jröst och härder (skuldror), h ~dla hals och hufVtld rält,
~afYa god hö;rsel, lcfvande ögon och rask uppsyn, stora händer och h ~ll·cla kn otar, slora ben och lommar, slora och h ~n·da
senor, h ård'L köH och litet, ty den som har mycket fEisk , han
fönnår ej mycket arbeta. Han m<1sle wtra tålig, yan at sl,ita
ondt och ändock ålnöijas med liten och allmänn iJLgs föda. Han
skall ej ackta a t ligga blött, icke Yara qvi n.sk, utan töra se
J\)annaJJlod: men framför alt skall han ~i ga elen k ~ms.ten at
yärj a S·i g .sielf och sEt andra.»
Iledan farlygens konstruktion - sm ~1, l ~1ga mellan däcken
och ytterligt trånga samt med hänsyn till eldfaran utan alla uppYärmni ngsanordn in ga r - var sådan, a lt riskerna för manskapels hälsa m åst e anses s Lora. I b efälels hytter, ~som voro belägna i de höga ak lcrkastcllen, var utrymmet tämligen galt,
<,ch där funuos plats för britsar och sjöki,s lor, i vilka utrus tningen förvarades. Manskapet - skeppsknek tarna, av Yilka de
fles:ta vanligen saknade all Yana vid sjöliv - förlades pft trossbotten, där de sovo påklädela på golvet eller durken. Någon
uniform fann s icke vid denna tid, och sjöfolket hade of·t1a inga
andra klä der än gångkläderna.
Kosth ållet ombe rcl är alltjämt av slörsta he>tydclse. Detta
hade man klart för sig rerlan vid denna rtid, och bevarade sp isordningar vi sa, a tt födan var jämförelsevis onw~ixlande och r ik li_g, ehuru d eL nalmlig,tvis var en stor brist, alt man m~~:slc nöj a
~~g med härt n edsallad föda i slor utsträckning. \T ad Yar deL
då som ingick i provianlen på Kung Göstas skepp? Mjöl, finare
llröd (för befälel) och skeppsbröd (för mansblpe l), gryn och
arte.r, färskt , sallat och torkat nöl- och HtrköLL, färskl och s~il
~: fläsk, sallad och lmkad fick (Yanl igen ~lockiisk), smör, ost,
l3°~1is, gäss, sy Ha, korv, salt och ätl,i ka saml öl, malt och humle.
rannvin för ekom ännu ej men ölcl spelade en slor roll, orh
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av cl clla sbldc man p:\ h cncöl för bcfälc:l, fogdeöl för llnj .

c'"1befäl el och skeppsöl ell er spiscöl för rnan sl.;apeL
A ven om ·örlogsexpecl itioncma vor o korta och fö rlagd::t . .
ttiJ
l ..
. l l' l
1
'
d
.
t t en var- 1öst Yar SJU' ·1g 1elcn 1og pa vara S]oga cn dc fan ' u
De Yanlig::t:sle sjukdomarn a torde ha v~ril föd::yln ingssjukd~
mar, lunginflmm11ation, influensa, skö·r bJugg, dysen !Pri och y·Jssa ögonsjul.;do mar. De sjuka avpollellera des snaras t lllöj liat
till särskild a fartyg, .som chir ef ler des tinera des ti ll or ter, d~r
patienterna inkvarterad es hos präster och bönd er, i vissa fall
LtYcn h os borgarna i s täder och på orler, dä r risken för smitta.
spridning ansågs rin ga.
Medicinen s lod vid denna tidpunkt y t.tcrs t lågt i vart land.
ot:h behärskades av r en f.olkmcd icin och därl<ill den hasiYcLcnskaphga medicin och k i mrgi, som kund e u tövas a\' vanl igen
fr fm Tyskland importera de fällsl<ärer eller hardsk ärare. SYcrigc f ick sin föTsle liik ue under E rik XIV: s Lid. De l Yar Benedictus Olai, som sji:ilv var utbildad i TysJzl:1ncl. Y~n- förs te pro.
fessor i m cdioin - Johann es Chcsncooph cru s - ului1nmdcs
,~tr 1G13.
För a lt övenaka hälso lillslfmdet ombord och t a vitrd om
.de s ~na de m ås le man ansl~Llla en del fällskä•r er. l )e~'a., som
tillhörde h aulwrka.r nas grupp, Yoro organiserad e si1 som mästare, gesäller och liirJ.ingar. I Guslav Vasas fJ olla ~m~ Lä lld es
Jältskärer för nrjc s~irskild ödogsexped ilion. Denna s k för~
1
hyrni11g torde dock ·O·fta h a haft form en a v r eln··isiL ion, och
hörjan räckte EUtskär crn a till endast för dc slörsta skeppelt
Under Erik XIV: s tid had e m au en fäl·Lskär för varje flotta
eller eskader. J ohan III gav 157 1 Fältsl<ärsäm betel stirsl;ilda
p11ivilegier, och därigenom förhåLLradcs i n ~t.gon m ån få ltskii rer· soc ·mla •.1 nsccnde.
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drastisk åtgä rd. Det b es l.ämde
som eft er vanligheten s licl< a sig undan, när skeppen skola al·
aå skola fasttagas och fö-ras fängslade till Kalmar och s];ol~"fl
deras namn sl~1s p å U dzen och de föra ~ Lill •infa ma personeJ ·
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del ~ -ten icke lämn ade n~1got ÖYrigt all önska. Om J:Jkoh
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berä l!Las 1657, att h an lova de kurera ysen lcn pa en
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cf och ganml t'rade, a tJt de JI1.SJUl~na e s. .;u c vara
Han lova des en nlzsda lcr per hotad hatsman.
d8o f el11 dagar.
ont efter fjor lon dagar kund e man rappo rtera, a ll samLli ga
' d av 1·1d'IL
Jllen terip art:ientcr under 13ruuns var
·
·
.
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•
dysen
Ar 1652 inrällades en n y hdatlnmg m om den m al'ma SJU1zhr:leksnidar cn, som hade till uppgift aH gö. ·den' näml~ ;:ren
v
,·at
·a bukopera tioner särskilt vid bråck och tarmvred. Hans .upp~ift torde icke ha varit s.ärsl"ilt tacksam , och d~tvarandc mnehavaren av iinibetcl mäs ter J c,h a n Ampfcrt anhöll 1676 ~m
.,l-ed . De:ma anhå
.,_, dGck av amirali teLo;;koll eg Jcl,
. llan avslogs
som förkunnad e, alt >> ehuruYäl han haher m i:mga skurit ihj äl,
likväl och emedan nu för tiden del han tverk et h är i stael en
ingen annan är, Ly är h an omistandcS >> .
Under 1600-talct funnoiS vid m al"inen vanligen tio m ~is lcr
fältskärer och onllkring 30 ,g esäller, varjämte för s~irski lda expediti oner nyanstiillni ngar furclogos genom överenskom melse
med Bardskärare ämbetet i Stockho·l m.
Läkarekåren gör sin cnlrt~ inom den .svenska marin en ~u·
1650, då en av grundarna av läk arnas samman slutnin g i Slackholm, Collegium m ed icum, m ed cloklor Pclcr Schallerus, a dlad
Gt,ipenflycht, anställdes som amiraliLelsm cdicu s. Hans uppgift var al l sköla sjuka med invärtes sjukelomar och all därjämte överval.;a fälLskirema . Marinens läl.;mc placerades p:t
amiralens flag gskepp, och ombord på delta, >> Stora Kronan>>,
omkom h an i:tr 167G, dl skepp0t kantrade och sjönk i slaget
vid Öland. Som cflcrlrädare fick han Karl XI:s livmedikus
Gustaf Låhrman, adlad Lohreman, som med Mrelrädaren s sorgliga exempel fö r ögranen an tog platsen p i:t det or-iginella villkoret, att han \nid drabbning .skulle an tingen sä llas i lan d eller
lagas on-.bord på n ågol icke s tridand e fartyg.
Dc sårade - eller qväste som man sade vid denna Lid -behandlades a v fältskärerna , under drabbningen på en skott o
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säk er plals i h:llskeppel, den s k qvästlayen, där 1
aY::n·
britsar funnos.
Och
Pä grund av den ökande sjukEgheten anlades p,·1 S
holms skeppsgärd 1668 n å gra sjukstugor, och S·Cdan lllan lo~~
16
lJeslulal Iörläg1g a flottan till Karlskrona, uppfö1rdes där lil·, '9
d
. .
. . leissjul;j
' Lall. c an l"aggnmgar
l 680 , ar 1697 ersaHa av ett amirah
18
Delta kYarstod Lill dess man i den gamla bastionen Au ~ '
1756 iordningsslällde ett Flollan:s sjukhus. Aven en apo tel;,ala
·
·
·
11a vari t c>ml.Ja . .te
:ans la"lld cs 1· marmen
ocl1 lor d c nagon
gang
' l 1'erad på floUan .
En viktig milstolpe i den svensl;,a Hollans his toria är år
1776, icke genom alt därtill knytes någon stor mi lititr seger
r1lan en reform av pr::1klisk-hygicnisk. betydelse. M.an anskaffade nämligen d:l för första grmgen kojer eller hängmattor för
manskapet. Stalcn Yar emeller tid fattig och kunde icke hest;\
denna nödvändiga förhälLPing, ulan amirallitets].;:ollegic t riktade sig med en uppmaning tj,Jl rolcmännen, som hade a lt ulrus•ta sjä<folket:
>>Och som det är känt, a lt orsaken till sjukdomarna bland
hålsmärmen under sista .e xpeditionen Vai1it den, att dc ing.a
andra kläder haift än dem., som de dagligen haft p å sig, skola
kaplenerna på bä1sla säH och maner förmå var rote al t ,gi1 a
sin h~thman så rnyd;,et grov väv, att han därav k an göra sig
en hängmatta och ett täcke, vilket allenast för denna gång
skola dem åEt.g,gas, såsom n f1got ordinaeie besvär>>.
Sjöfolk ets brist p å kläder var fortfarande skrim1dr, och
m {mga förfrösa fötlerna under vintertiden. Underkläder skulle
hålsmännen besl ~t själva, och det är naturligt, att det därför
blev klent med ombytena. Aven underbefäl och offic erare kunde ,j deHa a\'seende r{lka i nödläge, s~\som efter maj oren !{las
Ugglas expedition till danska fm.valten i januari 1659. D<i
han inkom till Göteborg, rapporterade han, aU klädbris len var
svår för toiket ombord »S ~\ ock en part löj Lnanler, styn nå 11 ·
kons t·a plar och .d :eppare med bara r·o mpan, ty de h aYa intet
på sig>>.
Hygienen stod forlfamnde mycket lå.gt, och de eflerEi ngo

1

1

lzoj crn a kunde t o m urtgöra en ytterligare stni'lrt ofara,
av dem av manska pet, som för
11 3
C ~]let icke hade vakt. Luftväxling och ljusförhåll anden om.nllfd y,oro miserabla, trävirket i skeppen torkade ej, och rnttbO\de slagvatten i kölrummet utgjorde en smittohärd.
nfll I fråga om luftväxlingen ombord infördes under 1700-talet
förbätir,i ng i form av ett ventilationssystem, som byggde på
en av svensken :M ~1 rten Triewald konstruerade väderväxlingsden
.
.
.
111asl~inen, som 1 Stort s_elt utgjord es av en flyttbar luf_tpump, Yll];en kunde anslutas till lufLtrummor, som ledde till de rum,
Yillm skulle venL,i leras. I mitlen av det adertonde århundradet
infördes även Suttons dra:grör, som byggde på varmlUJftsprincipen, och senare även de ännu i bruk varande ventilati•onsanordningar, som gå under namnet vädersegeL
Skö-rhj ugg eller »brännesjukan» härjade våldsamt. Sålunda uppgavs , att på blockadeskadern utanför Danzig 1635 funnas 641 s juka ·Ocli 74 ,döda av en bes.ättning på 1,357 man.
Bristen på öl tvang f.olket alt dricka saltvatten, och detta
tolkades som en orsak till sjukligheten. Man sökte komma tiHrälta med farsoterna bl a genom att med svavel och enris röka smittade fartyg, som senare rengjordes och tj änades. Sjuka
skickades i land, i den mån dc icke överfö·r des till särskilda
skepp, som apterades tiU lasarettSifarLyg.
Under 1500-, 1600- och långt in på 1700-talet var dödligheten ·omhmd under längre expeditioner fruktansvärd, och det
ansågs normalt, att en tredjedel eller hä1ften av besättningen
ovled till följd av sjukdomar.
Det dröjd e blott alltför länge, innan myndigheterna på allYar hörj ade intressera sig för hälso- och sjukvården ombord
På flottans fartyg. När läkareutbildningen 1 landet kommit
igång, anställdes småningom amiralitetsmedici och expedilionsmedici. Ar 1783 funnos sålunda i Karlsikrona en förste,
en andre och en tredje ainiralitetsmedicns, och även v1id stockholms - och göteborgseskadrarna ansLäUdes sådana läkare. En
hel del reglementen utgåvos för sjukvårdens organisation. Fri
Sj·u kvård och fri m edicin bjöds alla ombord, medan officerare

tll~~ de användes omväxlande
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och tjänstemän i land själva m åsle
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l:nder 1700-talel möta vi flera kända män inom elen S\e
ska ~äkarekåren, vilka även verkade som mariniLi ka re · Cll,
Yon Linne, Eberhard Rosenblad, Kilian Stobaeus, P er af.
k en d ä, Arvid Faxe ·och Henrik Galm. lYian kan J· u fra "a J lo< SJcr
Yarför en man ts om Linne, vilken vid sin ans tällning Sll lll 111 ;
di cus vid stockholmseskadern 1739 redan var en viirldsh crön1d
botanisk forskare och därtill praktiseraDde läkare i S tod;hohn
ville ägna s,ig M marin sjukvård. Sannol ikt torde orsake n ha Ya~
rit, atl han ville -öka sina kunskaper i prak•tisk medi ein gcn01 n
v~trdcn av de p[t flottans sjukstugor il1ltagna sj uka, Yilk a Yi d denna tid ibland uppgingo till 200 st. Linne s tannade i fi ollans
tjänst end~st två år· d v s till dess han tillträdde sin professu1•
i medicin i Uppsala 1741.
Den mest betydande av 1700-talets sve111ska m ar i tlliikare
vm dock Arvid Faxe, vilken född i Skabersjö 1733 re da n y,id
23 års ålder avlagt medicine licentiatexamen i Lun d. Faxc
företog 1754 en utr,il<es resa, varvid han besök te F ra nldu rl an
der Oder och Berlin och 1756 ansU1.lldes som medicus vid Kungl
preuss.i ska hov.sta'len. Han deltog i flera fällt[tg, va r med om
början av sjuåriga kriget, fälll~t gen i Sachscn och Se iJlc<;icn
ooh slaget vid Lobositz. Av de svenska myndighelern a uppmanad alt träda i fosterlandels tjånst återviinde han ti ll Swri.ge, där han eHer .genomgång av medioine li cenli a:tfi>rh örct
anställdes som prosektor i anatomi i Lund och 1759 blev cxpeditionsmedicus, sedermera såsom med dr fö,r sle amira l i LclslllCdicus i Karlskrona, där ban sLannade till sin död 1793. Faxc bar
ulgtivit två myekel betydelsefulla arbeten inom vår m arin medicinska litteratur: »Afhandli ng om hushållningen til siös i ::~f
seende på hälsans bevarande>> , 1782, och >> i\[inncs- Bok Jör
skeppsläJ;are. Om deras skyldigheter på Kongl. SYenska örlogs-FloUan >> , 1785.
Faxes bok om hushållningen till sjöss är fön [m ansYiirl
modernt uppställd och h eh3.ndlar först allmänna hygien isl;a
frågor såsom värvning av sjöfoH::, sjömansutbildning, sjöfolkels

B·:l"l

och vak·LhMlning, klimat, lufl och Yildcrlek p:l sjön, sjö-

~rb~l~s beldädnad och föch och slutligen Lill sjöss vanligen
~~~': 011u11 ande sjukdomar och deras behandling, lasarcllsfar-

Jo~e och andra nationers spisordningar och av lön ingsfö,r hållanl)'o

lian betonar starkt värdet av personlig renlighel ä\' en i

d~~~1 a för den tiden ytLerliga konsekvenser som dusch och

~a!lbad, vidare nykterhet och idrottsövningar, särskilt simning,

H an ha
··
"
l(l o~m
~
· r .aven
manga
sa,l~er a,' t·
~ 6 a 0111 vaktfördelningen med hänsyn Lill ordentlig sömn, Ycn :~·~tionens anordninfS, nödvändigheten av ordentlig arbelsdt·äkl
och ordar mycket om den viktiga frågan orn proviantens sammansältning och fönaring. Brännvinsfdtgan var då i hög grad
a}duell, och hrämwin förekom i svenska floHan under Faxes
tid i betydligt större mängd än inom utländska mariner. Faxe
tror dock ic.ke, all del är möjLigt att minsoka hrukel därav, och
han anlägger några snusförnuftiga synpunkler på denna Idga:
],aed st-ändig
· 't ranmg.
.. ·

»Om tnan skall kalla Bränvin, som nytlias till Siös för en
nödvändighets eller överflöds vahra, är en sak som fodrade
mycken granskning: men som smaken länge sedan afgiort del
förra, så at all hvad i senare fallet kunde anföms sii.kert bliher
förkastad, ly får man a111se Bränvinet för en SYensk Bålsmans
mage oumgängligi•t». Han moliYerar del ta närmare p ~t föl jande kostliga säll:
>>Em edan hränvin igenom sin retelse bidrager til bloden s
snällare omlopp, och däri.genom öl\ar utdunstningen, ty gagnar det då för en siöman, när kulen bl ~tsl, regnaktig och -dt
luft hopdrager utdunslningskärlen, och emedan vanan åstadkommit en synnerljg åtrå til detta retande väsende, s[t skulle
det värcka Siöfolckets missnöye och värkeliga lidelse, om de icke
dä~med förplågaJdes>> .
Det Yar icke heller något dåltigt brännvin, som heslods i
svensk a fl ottan på Faxes tid. Det skulle itmehålla 50 % alko hol vid 15° tempeJ:a1ur.
Ar 1742 had e oc.kså tobaken införts i spisordningen för
lnarinen oc.h här,om har Faxe några heslza ord att säga:
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>> I i:ildrc lider visle man lika så lilet af denna krydda

Br~invjn och man V[lr då lika så hi:ilsosam til siös so 111 ' sotu
·
d
d

nu LY
esse båda, kunna r~i.knas för hälsans y~'ule'·
' hga
Faxe anser, aU sjukvården ombord bör ha s-in nrmvl ·
.. l
" d
h
o
. J sund
l1_a soYar oc ~~:ofylax 1. form av häls~vårdskonlroll
av be.
satlnm-gE:n med j:lJ.1ma mellanrum och fnskmönstring fö re s···
kommendering, vilket helt överensstämmer med moderna ]O.
11 l~
CJpcr.
T s-i n minnesbok för skeppsläkare redogör
slutli<>en
F ax.e
~
n
för dc sjukdomar, som vanligen härjade skeppens h csitllnincr i
Oslcr- och Nordsjön vid olika årstider och behandlar neks~\ t>de
Yencrisl;:a sjukdomarna, vilka ju sedan gammalt ansells Yara sjöfolks och krigares åkommor par preference. De här ang ivna behandlingsmetode rna voro de gängse med diel, bad
avföringsmedel, skö1jl1lingar vid gon.orrc ooh kvicksi1Ycrku 1:
yjd syfilis.
Farsoterna härjade svårt hela 1700-lalet igenom - pest,
rödsot, tyfus, fläc.klyfus, skörbjugg och den s k b ilsj ukan.
Denna nådde svenska floHan genont insjuknade ryska Emgar
p å det vid slaget vid Bogland 1788 erövrade ryska fartygel Vladislaff. Fältsjukan, som kan karakteriseras som. en SY:m1rtad,
med g ulsot förenad å terfallsfeber, orsal;:ad av en bakterie, som
överfördes med löss, å stadkom en fruMansvärd sjuklighet och
lusentals dödsfall. Särskilt svårt härjad es Karlskrona, di"tr mer
ån 26,000 sjuka vårdades på sju.l~husen 1788- 1790 och 10,000
dödsfall inträffade bland flottans eget folk - boHemekordel
ifråga om nöd och elände inom flottans medicinalväscndc hittills. SituaLionen var så kritisk, atl förste hovmedikus Syen
Hedin, som bland andra 1789 sänts till Karlskrona för all söb
crdna sj ukv:lrden där, till storamiraler.. insände ett för slag, all
g-ymnas.ieungdomen skulle uppmanas alt komma dit fö r att
biträda läl;:arna. Dc borde Et undervisning i läkekonslcns allmänna grunder vissa timil11ar varje dag och de soJ.n sen are ville
fortsälla med medicinska studier, skulle få sLanna elt och ett
halvt år.

mgcn era ay
befordrare >> .

for v ~n L lands sjul;:sårds' ~1sendc lill SJOSS gansl;:a genant
Lt ell påpel;:ande utifrån slmlle ge signalen till myndig·nr a as wrkli ga intresse för fiollans
' " '
1

sjukY ~trdsförh {tHandcn.

h~tet~en engelske läkaren dr Jamieson p~t ·tillfäll igt besök i

D~tcborg oniliord på lasarettsfartyget Gordon kom alt Ht en
Go... are inbil·e;:
l 1· y;ua
,
. l;:a f..orlut, Ilan d en ocl1 synnaval n1c d.IClns
n~ 111
· ·
·
· 1
· ·
·h"en skarpt knl1scrat dessa 1 en sknve
se 11·1 l r~ollegiUm
neldicum
"
.
l
.
.
..
yåren 1809, tillsaltes en ;:ommtSSJOn un d er. or d f oranme
·
·
1
'
d
·
·1
t
H
··
deskap av generalduektö-ren över SJU ~var en 1 n ;:c , ags Lro. r··r
mei , 0 ' a1Jt ulreda ev försum1igheler av läkarckårcn . Men .ak.
tionen r~1sulteradc i artl läkarna helt fritogos, oeh att myndtg··
beterna sj älva fingo ta ansvaret för de sl;andalö.sa förh [tll andena.
AderLonhundralalels Sverige hittjades s[tsom allmi~nl känt
är a.v flera sv ~u·a farsoter, från Y-ilka givet vis icke h eller Hotlan
oick Jri .Åren 183± och 1853 iiro kolerans år i Sverige, och
"1889 .
grasserade den s k ryska snuvan. Kopporna döl;:o upp då
och då. Av övriga sjukdomar spelade sl;:örbjuggen ul sin roll
under 1700-,t alcl, sedan den sko lske kirurgen och nayalhygienikern James Lind i engelska flottans l;: nst ~tterinförl citronsaft
och apelsiner, vilka holLändarna redan under 1500-talct funnit
Ya:ra goda medel mot soOI-but. Kostförhållandena ombo·r d förbättrades succes.s.iY t, all tsedan man hi.r.t sig inse värdel av
färsk a varor och grönsaker. Brännvinet ]<Om sm~mingom Mer
att er~ätlas a Y öl och omtalas cflcr 1864 icke län gre i. spisordning,a rna. AYen dricksYallenfdgan började nu ägnas uppmärksamhet. Ursprungligen förvarades dricksvattnet ombord i tr ätunnor eller fat, i vilka vattnet snarl genom bakteriernas inYerk.a.n r ~tkad e i förrullnelse och först genom förruttnelsep ro-cesserna genom,gick en självrc11ing, så all det blev anv~"tndbart.
James Lind införde en destillationsappara t för färskvaltcntill··
Yerkning, n 1.en även elen framsynte Fa:x.c ansftg, al l dylil;:a apParMer sällan behövdes ombord på svenska ödogssl,cpp, som
oftast vor o ute p :l korta expedit io ner.
Ångkraftens införande 1 sjöfarten blev äYen ::tY stor hYgienisk bctvdclse acnom förkorlandCJl ::tY restidc!"lta, och i1Yen
.,
' v
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överg ~mgen Lill järn- och slålfarlyr:r frå n dc ur h:il s(J y·.t relssy
11 '
punkt svarsko lla lrafarlygen nr av slörsta hetydels r .
.\'Ian tycker, all det skulle för efalla sjähklarl, all i\n'n ..
sjukvånlen omhorcl skulle anordnas ell särskilt rum , en f!w
sj·~·khylt.. _Det dröjde dock. länge, innan delta blev regel. .\~a:;
gmU"ummcl eller Lros sl
noJde s1g med a tt anvanda
· · )Ollen
.
_
,
· . ..o . ,, •
1
brukade man p:1 stri dstalcl
1100
~om SJU ~:.~u~'s lol, a l. ~a
tal'lygcn forlagga de SJUka pa en avskäm11a d plats ~ 1 ba tteri eller trossbotten, varav uppk·om benämninge n sjukfiill. All·Ja
l..
Jas t ansag-s... vara platsen n11Ciskepps I)å mclland:ick ct 111 e'l lan
s.Lor- och forluckan , ~ e l s k torgeL Yicl drabbnin g m~1s te pall-entema och hela hkarcupphö rden förflytlas till qYiis llavcn
I:ere i h~dskcppel. Hundra [u· efter del a ll vårt för sta sjul;~
cle n
vi elllasa.r ellsfar t,·o
- kom Lill fine:o
Jartyg - Gö·La Lejon
. ""
~
.
LLs18sm·c
av
gamla kanonhålen Yerdandc, som. 19-J.O ersattes
farly.get Prins Carl.
Ann u i hörjan av 1800- talet SYaradc fältskär erna med hiträde av d:l och cLå anställda und erläkare och s k m cdic inaldrän:gar för sjukv:'trden ombord. P [t flolla,1s slalioncr ans tälldes läkare. MarinläJ~ama tillhörde den 1806 skc'Lpade Li1tlii1aresta len, som sol'leradc under Kri.gskollcg iel, och vars chef var
medlem av Collegium medicum. Dc hade samma heniimn ingar
som armens h\].; are och gm d från ÖYerslclöj tnan t, senare öYcrslc, och ned [tt. Dc bmo även intill 1866 armens unifmm n, viikel visade sig mycl;ct opraktiskt. Yid millen av JSOO- lalct
uppJJar en fällläJ~are elt årsana de av 1000 rdr hn.nko, :1r 1R5S
ökat till J500 rdr banko. Man inrättade lS:lG en ny m arinliili:aretjä11tsl, st ipendia t, och slipcndi,a tern a YOI'O avsedda a t t frm nförallt svara för sjukvården omb.ord under sjöexpcdiho nc ru a, di1
dc äYen - liksom f Ö' farty.gsläka tna iinnu idag - hm o ekonomiskt an,s var för instmment och medicinfön {td. Till marinläkarcsti pcndiater kunde då som nu antagas leg it im erade
läkare eller medicine kandidater, men på långresor liksom ph
större skepp skulle såvitt mä>jligl endast leg itimerade lill.:are
tj änstgöm som fartygsläkaJ.·e.
Den rådande praxis, a lt marinens läkarek[n· var undcrs tiilld
o
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' äl11 pllg, och 1900 gjorde chefen for floLLans slah en fram~Li'dl'
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Rudberg, v.i}ken bl
proposien
i
llerade
pagerade för denn~ plan, som också r:c su
tion vid 1902 ~1rs nkscLag. Proposition en gick igenom, och fr ~lll
go3 dalerar sig den sve nska marinläkarc k:'lrcn.
1
Fö·r marjnbk amas specialu tbildning är .sörjt genom del s
fackuthildni ngskmser för Ypl hil~arc och marinlälare stipcndiater, dels högre marinläkare kurser i föl' special.itelen Yikliga ämnen såsom kirmgi, navalhygicn , dyknings- och u-h:Jisfrf1goL·
anställls inom marinen fr Cm 1908
111 m. Tandläkare ha YicLar.e
i Karlskrona och från 1915 i Stockholm, men n ~1gon s~'trsk ild
marinlandl.ä karekår existerar icke.
För den mindre kYalificerad c sjukY ~trden ulnytljas sjukvårdare på s lat och Yärnplikliga , som u l tagils till denna specialtjänst Utbildninge n ay dessa, som i myckel sl.o r ut slr::i ckning h a alt svara fö-r den direkta sjukvården, är giYelvis ay
största be tydelse och har förs l under -s·cnarc. tider bli Y i t tillräcldigl uppn11~iJ'ks:unnmd, äYen om redan 1854 b estämdes, alt
»ett an tal hMsmiin inom Yarje kompani skulle erh ålla undervisning i sjul;as y[u·d .o ch behandling vid sjukhusen i Stoekholm
och KarlskPona för a tt Yid inträffat behov kunna anYändas som
biträde åt Holtans läJ{arc». N"umcra D sjukv ~n·dama dels genomgå teoreti ska utbildnings kurser, dels fullgöra praklisl;
tjänstgör-ing på :sjukhus och rnilitiira sjuk·avdelni ngar.
Hur är det i våra dagar )Jeställt med h älso- och sjukvårdsförhållanden a på v[lra örlotosfarlvcr? Man torde ulan överdrift
""'
n
l
<unna ko ,1s tatera : .i stort scll go-LL. Därtill bar i hög gnad hidragit fartygens numer.a goda och vål genom länkta inredning.
Bad- och tYiiltrum med duschar för bcfä1 och manskap, pf1
större fartyg äYen bastu, väl inredda hytter, miissar oc.h förläggningar liksom kökens planering som moderna .slorkö.k med
111oaskinell ulrustni ng, goda ventilations - .och uppvärmnin gsförhalland en ha däri sin stora andel. Hygienen komm er lil;,väJ
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ombord som under andra förh {tlbnden alllid a! L i Yäscn tlia
~träckning bli beroende p[t det personliga iniliath·et. s" ltL
. . ,
b
.
.
all1LI
d1gt maslc clonas, artt hygien
och 1 synnerhet lw n,iene
'
,
.
.
• n
n OJn
bord pa cll fartyg med dess trånga utrymme är yllerlio- t .· ·
.
l l
f
t 1g oc 1 angt 1 ran en pnYatsa l-c. Alla äro i denna fr:1t>cr \lLk,
t> a
e.
roende av Yarandra, och ltllfredsslällancle hygieni ska förh ~tlla
den kunna icl'e komma till stånd, förrän elen hygieniska u ~~
foslmn av Yårt folk gjort hithörande ting till sphHara hel~~ .
Att sfl ännu är Emgt ifdn fallet, hchö,ver knapp as t papeka:·
~1~n i delta aYseendc ha dock sjömännen sedan gammalt got;
ryKte, och deras hehoy av renlighel och snygghel demons treras
långt ifdn enbart av lördagens fartygsrcngöring. För kELder
finnas särsk ilda skåp och torkrum , och perscdeh[trden ha r sin
stora hygieniska betydelse. Unifonner av i slorl sclt ganska
praktiskt utförande finnas numera bes tämda för alla pcrsmnlkalcgoricr. ~'låhända kunna Yissa detaljer beLJ·,ii.ffa nde manskapels JJ~tdsel inom flottan fortfarande diskulenas, m en dessa
falla mera under skriidelarens än blarens dom\'ti.rjo.
Icke minst Yikli ga ha de förändringar Yar.it, som före lagi ls
i 'fråga om koslh[;llet ombord. Genom 1902 [n·s sp!sord ning infördes s:alt lött och fläsk i rikliga möngeler till h i:illsm akt,
bruna bönor, salt köll och fruktsoppa fingo ersälta koslen Ul l ·
der LY;\ a v dc s k ärtda,g ama. I 1909 :hs spis·or dning blc..- hlori~alcl det hittills högsta för m'tgon kostslat inom swnska
marinen - hela 5,100 kalorier, vilket närmast ];an helraklas
mm en lätt gödkost. I den nu gLiilande slatcn nöj er man sig
med -1,700 kalmier under den kalla årsLiden - en ran son, som
måste .anses tillräcklig och endast m ed yissa sdrigh cler kunde
upprätthålla s under beredskapstiden med dess ransonering.
Y år Lids medicin präglas i allt högre grad a\' intresse t för
sjukdomarnas förebyggande. Förh~i.llrad hälsov<'l rd sparar icJ;c
blott pengar utan även psykiskt och fysis:k t lidande. Ett ex crnpcl på detLa intresse ~'tro dc massundersökningar särskilt ifdga
om tuberkulosen i form av skärmbildsundersöknincrar
n
, som numera införts inom hela krigsmalden och som vi sat si g ytterst
betydelsefulla. Bercdsk:Jpsliden m edförde ~tvcn en kroppslig
o

•

o

•

•

L

1

·ustning av vtnt folk, och det är att hoppas, alt vad som
u~P:anns icke genom hris,t på ekonomiskt understöd, brislr..nde
d<t _cr på personal och bristande intresse fr ån såväl SJ.Uk·
1''o
11·J]oH
• :Jspersonalens som sjöfolkets sida skall gå tillspillo.
1
, a på skeppsläkaren sk~lles alltjämt samma fordringar, som
·e crJ·orde, då han inledde sin »Minnesbok » med orden:
"
f !IJi. , Skjcklighet,
kunsl.;.ap och erfarenhet, äro dc nödvändi ga
eoenskaper, hvarmed Skepps-Lälm.ren bör vara utrustad, som
a~förtros vården öfver de ombord på et Skepp varande Sjuke,
och den ordning, hvarmcd han så dant nlöfvar, hedrar honom
sjelf och g:::ugnar dem han har undeT sin vård >> .
Ett skepp är som en liten stat i staten. Folket ombord
lever i många avseenden under svårare betingelser än l;:amraterna i land. God hälso- och sjukvård är en av förutsättningarn a för abt den gamla regeln skall ha giltighet:
>>Muntert och glatt sinne är hälsans Befordrare och af
högsta nödvändighet, at vid alla tillfällen sådant bibehålla h0!>
SiöFolket>>.
o
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Litteratur.
Den Jransk a marinkal endern >>Les Flottes do CJmhn 1 ha.
komm.it JllC'l~ i\r~·ång :1_947: Conu;1anc lant dc Balincou rt Htnl't ade 1 d~tt.
na pubiikntw n ar 1891. Uneler aren 1928--4: 2. utgavs dp a • C n.
11
1
Jllflllllant Yinccnt llrcchi gnnc. D iireftc r svarar M. 11. Li• ~la ° 111 •
för kalendern . .Fr o m denna årgång har in iö r ts e tt m tt lo son
·- cat ) n 'Il.;:e t· ar
.. t 1' ll f orcc
.. i l i"
(:._'lX ~~
'l l
t ene
· l e,
t genom
· att
· rntat
· or lILCina
for.
matet tili<Her större bilder .
.illctl si n a 410 sidor och 754 bilder jämte 213 skis3<"r ;~v farh·
kan kalendern giva en mycket god bild av de olika m arin<·rnas f~r~
t-'·gsbcstå nd. Men kalendern skulle inte vara fullständi g, mn ej nta.
rinflyget också fick sin plats. Så är även fa llet och l ämna r kalen.
tlcrn uppgifter i starkt koncentre rad form om styrk elörh~tllancle t
j>1mtc en del bilder och skisser av viktigare flygplant ype r ~a mt data
ö 1·er prestanda .
Utgivare n har tydligen nedlagt stor möda på att H upp g-ifterna
så f ull ständ i ga och moderna som möj ligt och allt tyder ]"t att han
l.vckats viil. För SovJetuni onen föreligga dock en h el lld :Cråge.
tecken. En clel äldre fartyg i storm aktsmarin erna ha ntcslutito.
emedan clc sannolikt skola utrangera s uneler elen närmastl· tiden.
Uppdel ning-en av cle fo•r na tyska fartygen finnes anginm, me·
dan uneler Italien .fortfaran de upptages samtliga re.>tCJ an el c h rtyg.
J apan figurerar huvudsak ligen m ed en del mycket intrc s~auta skis·
ser över dc sen asLc fa r tygstyper na.
Listan över krigsförl usterna är utförlig och synes Yara till·
f örlitlig. Utgivare n är att gratule1•a till aft ha lyckats åsotmlkoJllllla
denn a marinkal ender uneler cle sii k ert mycket svåra för h:llla uden,
.som nu r:'\ el a i F rankr ike.
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