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1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen Naviga
tion och Sjöfart för år 1955 ledan1.oten Lagercrantz med 
ledamoten Ljungberg som suppleant. 

2. Valdes följande ledamäler att jämte Sällskapets vice 
ordförande och sekretcrare ingå i beredningsutskottet för ar
betsåret 1953- 56. 

Ordinarie lcdamö ler: Molander, N ordling och Lin dm ark. 
Su11pleanter: Scgrell , \Vallin och E ng. 

3. Diskuter ades ett av fem ledamöter i Karlskrona in
lämnat förslag till aktiver ing av Sällskapets verksamhet in
nebärande 

a) att vissa sammanträden borde årligen förläggas till 
Stockholm under ledning av Sällskapets ordinarie ämbets
män samt 

b) att antal e t vetenskapsgrenar borde utökas med bl a 
Robotvapen och Personal- och utbildningsväsende, dock med 
behållande av sju föredragande per år. 

Beslöts uppdraga åt ordföranden att t v kalla till ett extra 
sammanträde i Stocl..:holm vid lämplig tidpunkt samt antogs 
~~rslaget till utökning av vetcnskai)sgrenarna till vilande 
Jamlikt stadgarna § 43: 2 innebärande att detsamma skall 
genom sekreterarens försorg underställas samtliga heders
och arbetande ledamöter lämplig tid före nästa samman
träde. 

4. F öredrogs och godkändes revisionsberättelserna för ör
l?,gsm.annasällskapet, Tidskrift i Sjöväsendet och biblioteket 
for å r 1954. Beslöts att juni-- och julinumren av tidskriften 
s~ulle sammanslås innevarande år för att nedbringa tryck
llingsiwstnaderna. 

17 
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5. Föredrog ledamoten Ljungberg årsberättelse i Vet 
skapsgrenen Navigation och Sjöfart för år 1954. elJ., 

... 6 . . Höll ledamoten ~in d .. af Hageby inträdesanförall 
Jamhkt stadgarna § 31 over amnet »Flotta och flyg _ ll de 
och dag. Några aktuella r efl exioner». att 

Karlskrona den 7 april 1955. 

B. LIND af HAGEBY. 
s ekret erar e. 

Årsberättelse i reglementen och 

förvaltning för åren 1953-54. 
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Av ledamote11 HALL. 

Inledning. 

År 195L1 k ommer sann olikt att g:\ till hävderna som d en 
stora fö rvaltningsreformens år. D enna ä r såtillvida unik, att 
den innebär slopandet av ett stort ämbetsver k utan att nå got 
nytt kommit i stället. Kr igsmatcrielYerkct, som till kom å L' 
1944, har efter tio års verksamhet befunnits obehövligt. 

1954 års förvaltninasoraanisation torde emellertid icke f:'t 
betrak tas så som en m er eller m indre slutgiltig lösning p d. 
frågan om d en centrala förvaltningens gestaltning utan en
dast som en etapp på vägen mot att ersätta även dc kvm·va
l'ande försvar sgrensförvaltningarn a med centr ala f ackgrens
förvaltningar . Ett av dc tecken , som tyda härpå, är försvars 
ministerns beslut i december 1954 att tillkalla fem utred
ningsmän fö r att se över d e inom tyg- och intendenturför
valtningstjänsten verksamma personalkår ernas uppgifter och 
s~ällni ng i försvarsorganisationen och jämväl klarlägga möj
hgheterna till besparingar i och effektivisering av organi
sationen. 

FörutOITl reformerna inom. den centrala för svarsfiirvalt
n!ngen har även den regionala och lokala stabs- och förvalt
n~ngsorganisationen under 195c1 var it föremål för ompröv
lllng och översyn. 

Den omorganisation, som äg t rum och dc reformförslag, 
~01~ framl agts äro i fl era fall en följd av de utre:dningar och 
p~t~nka~ckn, v~ IJ.::_a redovisad es i .. fö1:egående år~bcrä~tclsc. 

01 att 1c:kr.'. ono d1 gt tynga fr amsta ll nmgen med a tcrb11ckar, 
har det syr,ts lämpligt att i denna [lr sberö.tte lsc anknyta till 
balllt i stort sett använda samma disposition so1n i 1952 års 
erättelse. 
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I. Förvaltningsorganisationen. 

:\. Den centrala /ursvarsförvaltningen. 

Dc genomgripande reformer på den centrala förs \ ·i r3fö, 
Yaltningcns område, som 1946 års förvaltningsutredn ing fö~· 
m:dadc, Yäcklc i vildiga h~nsc?nden st~rk kritik och 'gav1

: 

nagra fall t o m UDDhov hll lnllra mcnmgsui.bytcn. Dc fö/ 
slag, som i särskilt hög grad syntes diskutabla, Yoro krias. 
materielverkets avskaffande samt inrättande av ctl krigsfn: 
dustriplaneringsverk och en för försYarct gemensam inten. 
denturförvaltning. Omfattande utredningar och undcrsö]·. 
ningar krävdes innan Kungl. Maj :t i proposition nr 11 d/1934 
kunde framlägga förslag angående organisationen : ,· för. 
svarets centra la tyg-, intendentur- och civilförYallni ng. Yi]. 

ket sedermera godbindes av 1954 års riksdag. 
Rit:sdagsbeslutct, som i princip trädde i kraft llcn 1/7 1934. 

innebar, att krigsmaterieluerkel avskaffades. Den aJ skuff. 
ning, som v;:;rkct ombesörjde, omfattade värdcmässi~t sett 
endast en f järdedel av den totala materialanskaffningt'n för 
försvaret och försvarsförvaltningarna handhade ickl' blott 
de i pengar räknat slörsta upphandlingarna ulan ä\ en de 
tekniskt mest komplicerade såson1. anskaffning av fartyg. 
flygplan, stridsvagnar och tyngre vapen. Kr~gsmatcriclYcrket 

bedömdes därför utan men för krigsberedskape:n kunna m·· 
,-eddas och dess anskaffningsuppgifter skola successivt i en· 
lighet med huvudförvaltningsprincipen överlämnas till för· 
svarsgrensförvaltningarna med undantag för kontorsnn teriel 
(utom inventarier), som skall upphandlas av generalpost· 
styrelsen. 

Föreskrifter rörande huvudförvaltningsprincipens iilliimP: 
ning m m utfärdades i kbr 24/4 1953 (TSA m 28/53). Hän 
fastslogs 

att StlSOm huvudförvaltningsmyndighet skall den fö rsvars· 
grensförvaltning anses vara, som för sin försvarsgren har at! 
anskaffa den största mängden av ett för flera försvarsgrenai 
gemensamt matericlslag, varvid nämnda förvaltning skal, 
handha projektering, konstruktion, försök, utarbetande a' 
tekniskt underlag för tillverkning (upphandling) och ut~r· 
hetande av materielbeskrivningar och underhållsinstru~d1~: 
ner ~ivensom inköp, leveranskontroll och kri_;sindustnpla 
nering; 

att såsom teknisk huvudförvaltningsmyndighet skall ~~ 
försvarsgrensförvaltning anse·s vara, som handhar samt11" 
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11 
angivna uppgifter med undanlag av inköp. leverans

o' 'a troll och krigsindustri planering; 
1>

011tt såsom upphandlande myndighet skall den myndighet 
aes vara, som beträffande viss materiel handhar inköp, lc

all~anskon troll och krigsin d u s triplanering; 
ve~tt avsteg från ovanstående allmänna grunder för huvud
r rvaltningsprincipens tillämpning m m må göras efter sam
råd mellan vedcrbör.~~ga föt:valtni~1.gs.myndi~h~.ter, exempel
,js i dc fall huvudforvaltnmgspnnctpcns bllampande helt 
~J]er delvi s för viss materiel eller vid visst tillfälle - såsom 
yid vissa inköp i utlamlcl - anses ur ekonomisk synpunkt 
omotiverat eller ur standardiserings- och arbctssypunkt el
]er av annan anledning obehövligt eller opraktiskt. 

Dessa tiWimpningsföreskriftcr rörande huvudförvallnings
principen voro avfattade med hänsyn till den år 1953 gäl
lande förvaltningsorganisationen och vissa ~indringar kunna 
måhända väntas, sedan försvarels förvaltningsdirektion (se 
nedan) hunnit behandla härmed samuwnki.ngandc. fn"tgor. 

I kungörelsen av den 18/ G 195!1 (SFS ,170/ 54) med vissa 
grundläggande bestämmelser för anskaffande av förnöden
heter inom försvaret (försvarets anskaffningskungörelse) an
gives att anskaffning av förnödenheter omfattar 

utfö1and c av projektering, konstruktion och därmed sam
manhängande standardisering samt försök; 

utarbetande av tekniska beshimmelser för tillverkning el
ler upphandling; 

verkställande av inköp, leveranskontroll och garantiövcr
vakning; samt 

utarbetande av matcrialheskriYningar och tekniska undcr
hållsinstruk tio n er. 

Kungörelsen föreskriver vidare, alt i:iYen i dc fall att hu
v~dförvallningsprincipen icke tillämpas, skola dc centrala 
f?rvaltningsm_yndi.g1J.lCterna samverka i anskaffningsfrågor, 
sa att bl a inbördes konkurrens i förhflllandc till en och 
samma tillverkare undvikes. 
. Ett särskilt verk /ör kriqsinduslriplancringen inrättades 
tcke. Planerimren ansåas böra handhas av de anskaffan
de myndighctc'i·w1. Försvarets krigsindustriplanering måste 
etnellertid samordnas och övervakas. Samordningen av för
svarets planering med motsvarande uppgifter för landet i 
dess helhet ankommer nå: riksnämnden för ekonomisk för
svarsbercclskaD. öB anmodades den 30/10 1953 alt i sam
t'åd m ed riksnämnden och berörda myndigheter förhereda 



234 

en effektiv krigsindus triplanering och i sinom tid inko
11111 

till Kungl. Maj: t med förslag till bestämmelser. 1a 
. Den, som det vill synas,. s tändigt al~~uella ~rågan, hn

1
•
11

_ 

v1da den centrala tyg- och mtendenturforvaltmngen hö1- 0
, 

ganiseras försvarsgrensvis eller tjänstegrensvi s har icke hl
rikats med nämnvärt nya synpunkter. Skälen att i stor t se~t 
bibehålla nuvarande försvarsgrensvisa organisation hot tn 
ytterst i det förhållandet, att tyg- och intendcntur lj ti ns tc1~ 
är i väsentliga avseenden försvarsgrensbetonad samt in tirnt 
förhunden med den operativa verksamheten och de n dag. 
liga trupptjänsten. 

Armeförvaltningen har uppdelats i en annctyg;fönaltni nn 
och en armeintendenturförvaltning, vardera under chcfc1~ 
för armen och med en souschef, som_ kan vara antingen mi
litär, civilmilitär eller civil. 

Arnu!tygj'örvaltningen över tar huvuddelen av krigsm ate
rielverkets anskaffningsuppgifter samt därjämte verkets am
munitionsförråd, sammansättningsverk städer och s k skugg
fabrik er. För att skapa garantier mot att ensidigt tekn iska 
och militära intressen dominera anskaffningsfrågorn a. sko
la inköpsavdelningar organiseras vid försvars,grcnsfön·alt
ningarna. Armetygförvaltningen blir med ett p ersonan tal av 

c :a 1.350 en av de största försvarsgrensförvaltningarna. 

Armeiniendenlmförualtningen övertar från kt'igsm nlc ricl
verket upphandlingen av inlendenturmaleriel samt anskaff
ningen av kontorsinventarier (möbler, m attor, kas;;w;kll[l 
m m) för s tatsförvallningen i dess helhet. Arnu~inlcmlcn
turförvaltningcu beräknas omfatta c:a 210 personer. 

Marinförvallningens nya organisation (bild 1-"1) ka rak
täriseras i vad avser vapenavdelningen främf.t av en sam· 
manslagning av vapentekniska och vapenbyråerna samt in
rättande av en vapenplanering. stridsledningskontoret har 
utgått ur argaisa Lianen och dess uppgifter öwrtagi t s dels a\' 
andra orgar~ inom vapcnavdelningen, dels (ifdtga om utb ild
ning) av marinstaben. 

Verkstadsbyr;'ln har ulLrutils ur skeppsbyggnadsavdeln ingen 
och underställts souschefen. Bvråehefen benämn c-s verkstads
direktör. Normalic- och mate1:ialscktionen har utgått ur far· 
tygsbyrån och omorganiserats till en direkt under sousche
fen ställd normalicbyrå. Konslruktionstkontoret har fö rsvun· 
nit och avdelningens byråer samt centralsektion sortera nu~ 
mera direkt under marinöverdirektören. Anta let bvr{ler hil1 

minskats genom a t t skyddstjänstbyrån slopats ocl! dess il r-
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paifter överflyttats till fartygs- och projektbyråcrna. 
!Jetstifrskild inspektör för den skeppstekniska tjänsten har 
E11 s ·t . J] ·onlllUl . tt1

13
' ,råindelningen på intendenturavdelningen har ersatts av 

1
.fjoner, men sektionscheferna ha erhållit samma ansvar 

se 1~ befoge~1hcter s?m byråchcfc~·· Intendenturav~elnii~_gcns 
0~betsuppgifter ha okats genom overtagande av v1ssa 8.ren
fl~ från civilförvaltningen. 
d Inköpscentralen har ombil~_ats ~ill ii~köps~_vdelning under 

1 
inköpschef -som chef. Inkopsdu·ektoren ar ledamot av 

eJ f .. lt · 
1
arin orva nmgen. 

11 Civilbyrån benämnes adminis trativa byrån med i stort sett 
samma arbetsuppgifter som tidigare. 

Marinförvaltningens personaluppsättning, som före omor
aanisationcn uppgick till 734 personer, har minskats till c:a 7oo. Provisorisk instruktion för marinförvaltningen har ut
fä rdats den 18/ 6 1954 och intagits i TSA nr 36/ 54. 

Fygförvaltningen är den största av försvarsgrensförvalt
ningarna och avses omfatta icke mindre än c:a 1.440 pcr·so
ner. Den i förvaltningen ingående robotbyrån blir av bety
dande omfattning med ett personantal av över 200 personer. 

I civilförvaltningens organisation har endast smärre änd
ringar vidtagits. Ä1mbctsvcrket har övertagit krigsmateriel
Yerkets uppgift som försvarets p a tentor gan. Den tekniska 
granskn ingen av örlogsfarlygens förrådsräkenskaper även
som k ontrollen av fartygsmarketenterierna har överflyttats 
till m arinförvaltningen under del att civilförvaltningen om
besörj er granskningen av räkenskaperna för manskapskas
sorna i land. Provisorisk instruktion för civilförvaltningen 
av den 18/ 6 1954 har intagits i TSA nr 35/ 5c1. 

Det mest intressanta i förvaltningsreformen är måhända 
skapandet av försvarels lärvallningsdirektion (bild 5), som 
en ersättning för den 1951 inrättade försvarets samarbcts
delegation. 

Direktionen är avsedd alt vara e tt samordnande organ på 
h?g nivå . Dess uppgift är att behandla frågor om huvud
f~rvallningsmyndighct i stort sett enligt dc principer, som. 
forvaltningsutredningcn tänkte sig beträffande försvare ls in
dustriplanering. Del ankomm er alltså på direktionen aU ifrå
ga om olika materielslag utse huvudförvaltningsmyndighet 
s_amt att tillse att dc jämkningar sedan vidtagas, som bc
l1~1ga s av det aktuella läget. Direktionen har även att med
g~va undantag från huvudförvaltningsprincipens tillämpning 
lla grund av särskilda omständigheter. 
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förvaltningsdirektionen har därjämte till uppgift att vcr
- {ör samordning, effektivisering och utveckling av anskaff
],~165ycl·ksamheten i fred. Direktionen har härvidlag att 
1111 a'idu, att den fredsmässiga planeringen så vitt möjligt an-
1:~< ter till krigsindustriplaneringcn. 
],J rb·iosindnstriplancringcn för försvaret i dess helhet sam-
rdna~ av förvaltningsdir ek lioncn under hänsynstagande till 

0 v öB utfärdade direktiv till dc centrala förvaltningsmyn
digheterna för . tillgodoseende av krigsberedskapen och de 
]11ilitära operationerna. 

Därest inom. direktionen frågor skulle uppkomma, som 
kunna inverka p å krigsberedskapen samt operationernas ge
nomförande och planläggning t ex prioritetsfrågor, skall di
rektionen med yttrande hänskjuta ärendet till öB, som re
dan nu har beslutanderätt i dylika frågor. 

Det ankaminer på direktionen att ägna uppmärksamhet 
åt att den centrala försvarsförvaltningen arbetar rationellt 
och med lämplig arbetsfördelning och samarbete de olika 
myndigheterna emellan under eftersträvande av kostnads
och personalbcsparingar. För detta ändamål har direktio
nen befogenhet att föranstalta om organisatoriska undersök
ningar och hos Kungl. Maj :t framlägga förslag inom detta 
område. Därjäm.te tillsä tter förvaltningsdirektionen smnar
betsdclcgationcr, vilka beslå av för eträdare för berörda rnyn
dighetcr och inrättningar vid försvaret. 

Samarbetsdelegationerna skola inom vars och ens -verk
samhetsområde verka för att likartade arbetsuppgifter sam
ordnas samt att möjligheter till besparingar och rationalise
ringar tillvaratagas. De skola även verka för enhetlighet 
mellan berörda myndigheter ifråga om anskaffning och för
valtning av förnödenheter. 

Samarbetsdclegalion skall hålla förvaltningsdirektionen 
U~1derrättad om sitt arbete och ställa sig till efterrättelse de 
~lrektiv, som förYaltningsdirektionen finner skäl n1eddcla. 
Samarbetsdelegation äger att hos vederbörande myndighet 
eller förvaltningsdirektionen framlägga förslag inom sitt 
verksam.hei.sområde. 

De mest värdefulla resultaten av förvaltningsdirektionens 
Verksamhet allser man böra vinnas genom att erfarenheter 
0.~h synpunkter utbytas under kollegiala former. I de frågor 
r~rande lu·igsmatcriclförvaltningen och krigsm.aterielanskaff
l1Ingen beträffande vilka direktionen icke tillägges beslu
tinrle- eller dircktivrätt, har den befogenhet att i förhållan
(e till de olika förvaltningarna meddela rekommendationer. 
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~~rektiOI_lCn består av ordförande och tv<'\ personer 
crkand erf_arc_nl~et ~ch .. skicklighet på näri!lgslivets 0 111 ~fed 
~~mt souschdeu~a 1 forsvarsgrensforvaltnmgarna . ÖB 1llt 
f,~:n·s;m:;;greJ~schefen~a 1_~å in~räda som ledamöter, när deoeh 
fmna l_ampl!gt._ varvJCl oB utovar ordförandeskapet vid s· 8 <~ 
man trade~} VIlket han .. clclt?g_er:. Däre~t i direktionen '1~1-
l~andlas fr~ga,. s_o~n ~eror .. ClVIlfo_rvaltnmgen, sjukvå rdss t 
1 elsen elle1. fOI lif1katwnsforvaltnmgen, skall vedcrböl'an J· 
verkschef bilkallas såsom ledamot. Chefen för försvar , dt 
ben och chefen för riksnämnden för ekonomisk försv·1 :~bta. 

ll .. .. . . c l;,e 
re<. s wp . ~fL:a .I~_arva_ra vid direkt~on~~1s sammanträden Ocl. 
deltag3. I ovedaggmngarna, den s1stnamnde dock endas t -1 

b?bandling av frågor om den krigsindustriclla plm; FVJd 
mngen. agg. 

Förvallningsdirektionen avses sammanträda i regel 
~å1~g varj_e 1~1ånad. Beslut inom direktionen fattas efte r 111~

1~ 
J~ntct~pnn~Ipcn med ~lts!agsrö<St för ordföranden. F öna!:. 
mngschr~ldwnen skall arl1gen avge berättelse över sin Yerli
samhet till Kungl. Maj :t. 

Direl~Lim_1en ~iträd e s. av elt kansli under er:. kanslidirck töl'. 
. Pr?v1sonsk mstn~ld1~n för. för·svar_ets förvaltningsdil•ek

tion ~lV den 1_8/6 19;)4 fllmes mtagen 1 TSA nr 3L!j54. 
.. Kngsm.~tenel':erkets avveckling och omorganisationen m· 

forsvarsforval tnmgarna avses ske successivt och beräknas i 
st?I:t sett :;ara ~ei:omfön.l vid u.tgången av budgetåret 193-1/55. 
Fo.1 att pa ~tt hd1gt stadnun nunska dc svårigheter för främst 
kngs~natenelverkets personal, som genomförandet av en för· 
valtmngsrcform kunde väntas medföra ti1lsattes hösten 1953 
en personalnämnd för den centrala försvarsförvaltnin aen. 
P.ersonalnämnden, som närmast varit clt utredande och ; åd· 
givande organ å t chefen för försvarsdepartementet h ar er· 
satts ~.:' en sä~·sldld orqanisationsnämnd för den centrala för
sr:arsJ.orvaltnznqen. Nämnden består av tre fasta ledam öter, 
v1lk~ Icke få framstå som representanter för några särintres
sen .In<!_~n den .centr ala försvarsförvaltningen. Däremot u tser 
va}' J e _f orv_altnmg en representant, som i egenskap av expert 
star hll namnelens förfogande. Nämnden biträdes av ett an
tal sek:·eterarc samt sakkunniga i avlönings- och arbetsmark 
nadsfragor. 

O~·ga~1isationsnämndens arbetsområde hänför sig till or
gamsahons~, lo.ka1

- och personalfrågor. 
.. Omorgamsahoncn av dc av förvaltningsreformen berörda 
ambetsverken skall ske i samråd med nänu~dcn som äger 
att framlägga de förslag, som den finner påkailadc så"M 
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11 

de berörda I~_tyndigheterna som ~ill Kungl. M~j :t. Dess
tlt J1l fun gerar namnden som utrednmgs- och remissorgan i 
11 .~gor, son~ sammanhänga med o omorganisa.tionen och be
f~ .. f{and e vilka det ankommer pa Kungl. MaJ :t att fatta be
~~~t. Nämnden skall ägna särskild uppmärksamhet åt att 
Fr"aitningsreformen genomföres i en ur effektivitets- och 
b~redskapssynpunkt lämplig takt. 

oroanisationsnämndcn har att i samråd med fortifika
tionsförval!ningen . ocl.~ bJ:ggnadsstyrelsen göra upp förslag 
till fördelmng av hllgangl1ga lokalutrymmen mellan förvalt
ningarna. 

På nämnden ankommer vidare att utarbeta och till Kungl. 
Maj :t ingiva detaljförslag angående den successiva personal
överflyttningen från krigsmaterielverket till försvarsgrens
förvaltningarna. Nämnden skall utöva förmedlande verk
samhet för den övertaliga personalen i syfte att placera 
densamma hos annan statlig myndighet. 

Genom inrättandet av förvaltningsdirektionen och - tem
porärt - av 1954 års organisationsnämnd för den centrala 
försvarsförvaltningen har man emellan Kung~. Maj :t och 
försvarsförv altningarna skjutit in tvenne organ m ed vid
sträckta befogenheter. De centrala försvarsförvaltningarnas 
ställning såsom direkt underställda Kungl. Maj :t hat':"' dock 
i princip icke rubbats härigenom. 

B. Den regionala och loka}a j'örvallningen. 

1. Marindistrikten utom örlogsvarv och lazstartilleriförsvar. 

Marindistriktsorganisationen har dc scnaslc åren i olika 
s~mmanhang varit föremål för undersökningar och utred
nmgar. Under år 1954 har 

militärinclelningskommitl ens belänka n el c 
tr~tt i förgrunden och tilldragit sig största intresset. 
P;a ~Ippdrag av 1945 års försvarskommitte verkställdes ge

nom OB försorg en utredning rörande bl a möjligheterna att 
8~mordna eller sammanslå dc territoriella staberna. Utrcd
kingsr~st~ltatet, som fra~nladcs. 1947, föranledde fö:·svars-
omnuttcn uttala som sm memng, att det mest ratwnella 

~~r:. 01_11 ~n fullständig samm~nslagning av militärbefäls-, 
liJ.~II_ndistr~lds- .. oc~: flygbasomradesstabe1: ~mndc ske. K?m
l' Itte.~l ansag darfor att man, trots de svangheter som fore
ag for en dylik lösning borde inrikta sig härpå . 
te~~u~:~r tiden då ännu ej var mog.?n !ör en rc~orm av dc 

1'ltonella staberna har tanken harpa undeL· arens lopp 
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hå llits levande. Den 20/ 11 1953 hcm.yndigades öB att li lll 
I~?gst ~tta _utred:1ingsn_Iän för utre~_ning angående d~· n 1~~na 
tarterntor1ella mdelmngen och darmed sammanlu\n "n t j· 
frågor. Med stöd härav utsåg öB generalmaj oren K. G. l~ö~(~ 
till ordförande i en k omm.itt6, som antog benämningen 1 e]; 
litärindelningslwnunittcn. 

11
1· 

I öB :s direktiv för utredningsarbetet anfördes hl a r- 1 jandc: 
0

• 

»l syflc alt säkerställa samverkan dels mellan de lll ililär 
försv arsgrenarna, dels mellan dessa och totalförsvarels ö,~ 
riga grenar har förslag till en för alla försvarsgrenar ge. 
1nensam militärterritoriell indelning med principiell över. 
enssUi.mm.elsc mellan militär och civil indelning u tarbe tats 
inom försvarsstaben. V. militärområdet uppdelas pa när. 
liggand~ mililärom.~·åden. (V. ci.vilon~.rådet föru~sättcs upp. 
delat pa samma satt). De nwnna forsvarsomrad cnas spe. 
ciella karaktär upphör. Försvarsområdesbefälhavare i vissa 
försvarsområden kan vara kustartilleriofficer». Norrlands. 
kustens marindistrikt skulle uppdelas på två, med grhnser 
samanfallande med II och VI militärområdena. 

Enligt direktiven skulle kommitten med utgångspunkt från 
försvarsstabens förslag till regional indelning utarbda för· 
slag till en för alla försvarsgrenargemensam regional slabs· 
organisation enligt tvft alternativ. Dessa utfonnades aY kom· 
mitten enligt följande: 

Alternativ 1. Den kombinerade stabsorganisatiom n (bild 
6) hör bestå av dels en m.ililärområdcss tab, en m ·1rindi· 
striktsstab och en flygbasområd csstab , envar med si n chef, 
dels ett antal gemensamma avdelningar. För att de gemen· 
samma avdelningarna skola kunna utnyttjas på ett rationellt 
sätt erfordras gemensam stationeringsort för hela staben 
och gemensamma lokaler, i vart fall för den kombinerade 
stabsorganisationens huvuddel. 

Alternativ 2. Den enhetliga staben (bild 7) utmärkes av 
att för und~.rställt om1~~de finnes endas~. en on1rådcscheft 
gemensam for dc tre forsvarsgrenarna. A ven stabsorgaue 
hör därför i sin h elhet vara gemensam och stå under ei~ 
stabschef. Den cnhetl5ga staben bör ha en och samm a sta 
tioneringsort och gemensamma lokaler. I alternativet avse.: 
e~ in.delning enbart i militäron~råc~en,. som även o~nf~t t~. ~~~
ntonalvatten. Begreppoen marmd1stnkt oc!1 marmdJ~.lll\as 
chef samt flygbasomrade och flygbasomradeschef fa res 
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.. ·fÖl" utgå. I militärområ desstaberna införas i stället sons
Jalfer ur annan föPsvarsgren än elen som militärområdes-
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I fråga om försvarsområdesindcl_~1inogen f~~·eslog k on1lllit. 
ten bl a att fo 33 (Göteborgs skargards f_?rsvarsonnude) 
skulle sammanslås med f~. 34

0 

(Uddeva~la ~orsvarsområde), 
enär den bohusländska skargarden utg?r sa ~~>H .som sa111, manhängande baseringsområde för vara S]ostndskrafte1•. 
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försvar borde plan läggas och ledas av en chef. :Mot
pes~ nd c synpunkter ansågs kunna anläggas på Stockholms 
s"~ 1.~::'\ rd , det viktigaste hasområdet för våra sjöstridskraf
sl':11f{ravet på enhetlig ledning och planläggning av försva
tel · av Stockhohns skärgård blev så mycket större som för
ret ~et till följd av områdets struktur övervägande kom att 
s~a:a på det marina planet. Med anledning av bl a inom 
]~g~varsstaben pågående utredningar rörande stockholmsom
~~dels militära och civiladministrativa indelning gjorde 
t-~mmitten emellertid icke något uttalande härutinnan. 
' om fo 24 (Hemsö försvarsområde) skulle sammanslås 
1ed fo 23 och större delen av fo 25 till e lt fr eds- och krigsfo 11
mfattande Väslernorrlands län ansåg kommitten att ökad 

~ffeldivitet ernåddes genom att ställa detta område under 
kustartiller islisk ledning. Som motiv anfördes, att förvalt
ningsorganisati~me!1 vid ~Iemsö kustarlill~rif~rsvar ä1: star
kare än orgamsabonen vul nuvarande Harnosands- Sunds
valls fö rsvarsområde och därför borde utnyttjas för det nya 
försvarsområdet i sin helhet. Genom sammanslagning av nu
varande lantmilitära försvarsområdesstab och staben för 
Hemsö kustartilleriförsvar syntes därjämte bespming ifråga 
om årliga lönekostnader kunna vinnas. 

Genom att chefen för Hemsö kustartilleriförsvar tillika ble
ve chef för ett större försvarsområde ansåg kommillcn, att 
denne icke längre dessutom kunde vara marindistriktschef. 

Enligt kommittens uppfaltning har CMD i nuläget, i mot
sats till militärbefälhavaren, arbetsuppgifter dels som regio
nal förvaltningsmyndighet, dels även som lokal förvaltnings
myndighet. För alt möjliggöra en sammanslagning av sta
h~rna m åste CMD arbetsuppgifter renodlas. CMD förvalt
~111gsorgan föreslogs därför sammanföras med örlogsvarvet 
11!1 en m arin basorganisation - örlogshasen -- under en 
s~:skild baschef. CMD verksamhet ifråga on1 underhålls
!Jansten skulle därmed inskränkas till s~tdana order och an
V!sningar, som hänga samman med den operaliva planlägg
ningen p å det regionala planet. örlogsbaschefen borde h a 
det direkta ansvaret för fartygens underhåll och utrustning 
~lllt c~etaljanläggningen av underhållstjänsten och vara mob
k Ylldighet för flottans enheter. CMD uppgifter borde enligt 0lllln.ittens uppfattning därför begränsas till fö'jancle: 

\'akl\i~rinoperativ planläggning för lokalstyrkor och kustbe
liv 11lng samt - i samverkan med lots- och tullverken -

e:rvalming m, n1 av sjöfarten. 
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Utarbetande av order för marinoperativ verksamhet in 
försvarsområden. 

0
111 

Utarbetande på grundval av de operativa plan erna av . 
der och allmänna anvisningar för underhållstjänst (b?1• 

tjänst). <ls, 

. Inspek.tion av såd~n obligat<;n·is_k ~ch frivi.ll~~- nwt·i n 111_ 

bJldmngsvcrksamhet mom marmdtstnktet (nnlrtarområdet) 
som icke direkt und erställts marinledningen». ' 

I alternativ l borde under CMD lyda lokalstyrka ur flot 
tan, ev organiserade delar av kustbevakningen sam l »ma: 
rina baser». CMD avsågs även ha viss insp ektionsskyldighet 
ifråga om skolor och kurser m m, som förläggas till m arin. 
distriktet. CMD borde i samråd med militärområ deschef ge 
order för marinoperativ verksamhet till försvarsom rad en. I 
alternativ 2 avsågs samtliga dessa uppgifter tillkomma lll i
li tärområdeschef en . 

Den nuvarande marindistriktsstabens sammansättn ing fö. 
reslogs i alternativ l vara i stort sett oförändrad . Genom 
renodlingen av CMD arbetsuppgifter skulle ärenden röran. 
de detaljplanläggningen av hastjänsten och det direk ta mo· 
hiliseringsansvaret för fartygscnheter, lokalstyrkor oe h be
vaknir<gsområden m m konuna att helt åvila de fö r eslagna 
örlogsbaserna. Kommitten framlade emellertid icke något 
förslag till organisation av örlogsbas utan konstaterade en· 
dast att »på grund av dc i nuläget oklara ansvarsförhå llan· 
<lena har kominiHen icke kunnat närmare bedöma hur över· 
föringen av ärendena påverkar arbetsomfånget fö r m arin· 
distriktsbaserna och örlogsbaserna. Genom renodling av upp· 
gifterna kommer enligt komm.ittens mening arbetets omfatt· 
ning i varje fall icke att öka totalt sett». 

I alternativ 2 ansågs militärområdeschefen principiellt 
kunna vara från vilken försvarsgren som helst. Enligt kotn· 
mitten borde de enda förutsättningarna vara erforderliga 
kvalifikationer och utbildning för uppgiften samt alt den 
försvarsgren militärområdeschefen tillhör, inom området b,e· 
driver en verksamhet som är av rimlig storleksordning i fo\· 
hållande till övriga försvarsgrenars motsvarande verksum11e · 

Den i förhållande till nuläget utsträckta befälsrätt, S0111 

skull e tillkomma områdeschefen i alternativ 2, k un de ev 
medföra risker för osakkunnigt ingripande i andra föi:sva;·s: 
grenars verksamhet. Kommitten sökte förekomma dylikt 1 ~. 
gripande genom att föreslå införande av souschefer fö r Jll'. 
litärområdeschefen ur dc försvarsgrenar, som icke r epreseJl 
teras av denne. 
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sousc_hefcrna borde inom rame:1 för . ~~lilit~~ror~ll'å d e~chefens 
.111ciprell a b.e~l-~lt cft<;r dcleg?rmg s.]alvs~andtgt utova led

Pf11gen av !.mhtaromrade~chefen unders~t~ l~_a enhoetcr Hl m 
1;r and ra forsvarsgren ar an den som n1thtaromradeschcfen 
l .. 

ti Jll10l'· .. .. . . . .. . . 
De foruts attmngar for f ast arbe lsledmng och undvikande 

v dubbelarbete, som skull e sk apas genom en gemensam om
~ådeschef, fann kommitten böra säkerställas genom alt ett 
1 

sin helhet enhc llig t stabsorgan m ed en slahschcf infördes. 
stabsch efen borde vara en erfaren och auktoritativ off icer. 
För försv~r~~~ensli~lhöri gh? t borde gälla samma principer 
som för m1hlaromradcschefen. 

Militärindclningskommit tens förslag ha rönt stark k ri lik 
från fö rsvarsmyndighcterna. Den allvarligaste erin r ingen ~i.r 

att konnnitlcn endast ansett sig böra utreda och avgiva för
slag till de region al a stabernas fredsarga nis a tion. 

I sitt y ttrande den 27/11 195-! framhöll CM hl a följande : 

Den i fred gällande indelningen i marindistrild måste be
trakta: som en re1~t administra tiv in_delning. I krig mf1ste 
den chr ckt under ClVI lydande operahve led aren ha befälet 
över alla sjöstridskrafter, som operera inom ett med hänsvn 
till kri gslägel avpassat opera tionsområde, ni.im!igen Bah
niska Viken , Egentliga Östersjön, Sydvästra östet~sjön med 
Öresund samt Väslerhavet Fredsorganisationen hör i slörsta 
möjliga u tsträckning anslu ta sig till krigsorgan is~ lionen. 

»Den för sjöopera tionerna ansvarige chefen ur marinen 
n;åste ha crforderlis:! kontroll (befäls- eller direktivrätl) över 
sa dana förhand ur kustartilleriet och a r men snmt luftbe
vakningsorgan ur flygvapnet, som direkt kunna n:'\serka den 
marina verksamheten, bl a kustsjöfarten. ~ 

. pen opera liva led n ren måste ha en mot sina krigmtpp .. 
gtft~~· s_varande bmtroll över undcrhfdlsljän s ten. 
H~rv1d hör följande förhållander särskilt pf1pckas. Den 

~farma, ur~dcrllållstjänstens . _natur . avvike;· i vissa hänscen-
en avsevart fran samma t] ans l vid armen. Huvu ddelen av 

~lnd erh ållsanstalterna i.iro belägna inom starkt försvarade 

1~asonn<l.dcn , (!,il fa.t:~y~en efte_~· opcralion?t' ålerYända !?.r aH 
fa011lplettcra _s,nr: to.rrad, ~~lfora repar~_twncr m m. I~ or de 
t sta. kustarttlierJslrHlskrafLer, som utgora huvudkomponcn
I~n l basförsvaren kunna likaledes underhållsanslallernas 
eagen_ och storlek bestämmas. Dc äro utbyggda i fr ed. Endast 

1
,
11 llun~lre del av den totala ti llgången på m ateriel hålles i 
esetv 1 centrala förrå cl. Den för den löpand e underhålls-
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tjäns ten erforderliga samverkan med mil bcf är således 1 
l ~ gränsa( . . . o • • " 

Den operative chefens uppehallsplats 1 kng mas te vu, 
belägen i omedelbar anslutning till havsområdets prin 1 ä~·~ 
operationsbas». ' 

Avslutningsvis meddelade ~M •. att en ?v~rs.yn och oinpröv. 
ning av den regionala orgam_sahoncn pagar .. m~.m ~n arinled. 
ningen. Denna över_syn kan ICke s~utforas f~rran orlogsvar. 
vens och_ örlogsstatJonernas framtida orgamsatwn ar klar. 
lagd. 

CM sammanfattade sina ställningstaganden ifråga om he. 
länkandet enligt följ ande: 

a) sammanslagning av regionala staLer till enhetliga sta. 
ber ät· icke möjlig, 

b) kombinerade stabe r på det sätt militärindclning"kmn. 
milten föreslagit kunna icke godtagas. 

c) uppdelningen av Bottniska Viken på två m arina he
fälsområden ifrågasättes, 

d) ändrade gränser för försvarsområden kunna i viss ut
sträckning genomföras, 

c) ändrad territoriell lydnadsställning för fobef i dc ma
rina försvnrsområdena är möjlig. 

Fråaorna om den militärterritoriella indelningen Ot h den 
regior~la stabsorganisationens utfonnning kan m ah tinda 
lyckas ligga utom rnmcn för denna årsberättelse. Elmn~ f?r· 
vallnings- och underhållstjänst över huvud taget endast J f~r
biaåendc berörts i samband med militärindelningsh_om nut· 
te~s förslag, konuner elt ev fr::m~tida beslut om ä n<~ri ngar 
i den milihi.rtcnitoriella indelnmgen Hl Hl sannolikt all 
starkt påverka förvaltningsorganisationen. Ty nu b ar man 
ännu starkare än förr klart för sig det intima sam ha ndc} 
1nellan operativa organ och förvaltningsorgnn . Det ii r pa 
samspelet mellan dc~sa båda element som så mycke l beror 
för en framgångsrik krigföring. 

N or r l andskusten marinclistrikl. 

I mo nr -191 elen 14/ 7 1953 (TSD nr 72) ha beslämmelser 
utfärdats för organisationen i fredstid av Luleå marina be: 
vakningsområde (BoLu). Chefen för BoLu är närmas t. un_ 
ders_tälid CMD~ och är stat~onei:~d i Lul~~: Förvalln~ Jlcf~
hestamm.elscr for BoLu ha C] utfardats, enctl behov a\ ) 
lika ej ansetts föreligga. 
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ostkustens marindistrikt. 

seslut h ar fattats av 1953 års riksdag rörande flyttning av 
t ckholms örlogsbas till Stockhohns södra skärgård. Ut
~ ?ttningen beräknas ske successivt under en avsevärd tid
~ )J11d och avsikten är att i första hand flytta Stockholms 
~-~]ogsstation till Berga. Sannolikt kommer stationschefen 
0}ter utflyttningen att tillika bli chef för Bergaskolorna och 
etations- och skolförvaltningarna att sammanslås. Genom kbr 
den 27/ 7 195~ har Kt!ngl: M~j :t medgivit att. ino~n for~ifika
tionsförvaltnmgen ma, vid s1dan om de ordmane byraerna, 
inrättas en särskild avdelning för arbetsuppgifter i sam
band med utflyttningen av Stockholms örlogsbas till lVIuskö. 
Inom. m arinledningen har bildats en motsvarande arbets
grupp för att sammanhålla ärendena angående utflyttningen. 

Utflyttningen av örlogsbasen kommer sannolikt att påver
ka marindistriktsorganisationen. örlogsbasen på Muskö och 
utbildningsanstalterna på Berga torde komma att få olika 
chefer, men vissa förvaltningsorgan såsom intendentur- och 
sjukvårdsförvaltning kan tänkas bli gemensamma. . 

Jämlikt mo nr 752 den 20/11 1952 (TSD nr 123) med VIssa 
tjänstgörings- och förvaltningsföreskrifter för Ostkustens och 
\'ästkustens marindistrikt har matinrättningarna underställts 
vederbörande intcndcnturchef. Härigenom har likformighet 
ernåtts med den organisation, som genomförts vid sydkus
tens marindistrikt (se nedan). 

Sydlwstens marindislrikt. 

Organisationsundersökningarna inom Sydkustens marin
clistrikt, vilka utförligt refet~rades i 1952 års berättelse, för
anledde b eslut av Kungl. Maj :t den 6/6 1952 (TSA nr 46/52) 
rörande organisationen av intendenturförvaltningcn, kame
t:alkontoret och sjukvårdsförvaltningen ävensom Karlskrona 
o:Iogsstation. I anslutning härtill har CM och marinförvalt
n.~ngen fastställt särskilda tjänstgörings- och förvaltnings
f~reskrifter (mo nr 567 den 15/ 9 1952, TSD nr 06). Förvalt
ningen vid örlogsstationen har inskränkts till att omfatta 
endast rekrytering, utbildning, vissa civilanställningsåtgär
der, p ersonalvårdsverksamhet och fritidsundervisning samt 
anslag till reseersättningar m m och en vid intendenturför
Valt!-lingen tjänstgörande intendenturofficer har ställts till 
~~~bonschefens förfogande för att med bibehållande av sin 
Janstgöring vid intendenturförvaltningen tjänstgöra som 
chef för örlogsstationens intendenturdetalj. övrig förvaltning, 
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som sammanhä nger m ed örlogss ta tionens verk samhet, lltö 
av marindis triktsch efen och honom under ställd a förv~fs 
ningsorgan. Matinrättningarna ha . underställts intendent~~
ch efen, som h andhar driften vid desamma och utöva r tll1

.' 

m.ed fö r bunden fö r valtnings- och ann an verksamhet. Hcdo/ .' 
ningen vid m a tinrättningarn a ombesö rj es centralt av in tet ~. 
denturchcfen. Förrå dsbokföringen för in tend cntu rförr[t d~l 
samt sjukvårdsmateri elförrådet h ar centraliser ats t ill d l fö:l 
rådsb ok sföringskonlor vid intendenturförvaltningen. · 

Marinens inlendenlurskola, som tillkanunit genom en 80111_ 

manslagning av flottans förp lägnadsskola och kustarti lleriets 
inlendcnturskola, började den 1/2 195-1 sin verksamhet. Sko. 
lan är en för marinen gcm.cnsam utbildningsanstalt v id flo t. 
tans sjömans~kola i förplägnad stjäns.t och i viss n lslrticknin 
ä ven övrig intendenturförval tn ingstj äns t. 

Chef för skolan är en kapten ur marininlendcnlu rkarcn. 
Han har till sitt förfogande en löjtnaut ur lnarininlcndcnlut·
kåren såsom instruktionsintendent och eH efter det akl ncllQ 
behovet betingat antal intcmknturunderoffiecrarc nr flottan 
och kustartilleriet som inslruktionsundcrofficerare. D~irj ärnte 
tjänstgör en civil köksmästare, en skolkökslärarinna, 011 eko
nomiföreståndarinna samt ett antal högbåtsmän och över
furirer såsom lärare och instruktörer. 

Siwlan ombesörjer den learetiska och praktiska yrkesut
bildningen i land av flottans och kustartilleriels kockar, hO\· 
mästare och förrådsmän. Ett flertal andra utbildnin g-;k mscr 
av teoretisk och praktisk: arl äga rum vid skolan. 

örlogsstationerna. 

En ändring av örlogsstationernas organisation plan cr~s. 
CM erhöll den 4/12 1953 nftdigt bemyndigande all p [t förs~k 
överföra truppregistret från Göteborgs örlogsstat ion. ~III 
Stockholms örlogsstation. I kbr den 1/ 6 195-1 har n icdgiYib, 
alt fr o m den 1/7 195-1 verkställa försök med en saillnan
slagning av underofficers- och sjömanskårerna v id llY:.s· 
nämnda örlogsstationer lill en underofficcrsk;'n· och (n s]O' 

manskår. Om försöken giva positiva resultat torde a\ si kten 
vara, att till Stockholm och anknutet till marinledningen 
koncentrera truppregistrerings-, kommenderings- och b~: 
fordringsärenden m m för flottans personal. örlogsstnti oi1~1 _ 
na försvinner som organisation och kvar p å dc mari na f 01• 

läggningsorterna bl i end as t skolor och utbildningsans tallei· 

253 

örlogsvarven . 
2· u1derdå ni g skrivelse d en 13/ 11 1952 gjord e m a rinför
\ \ngen frams tä ll ning om en förnyad utredning rörande 

,,[11 11
5vm"vcns organ isa l i on oc-h anförd e dä rvid följ ande. 

örlo~n genom 19,H å r s riksd 2.gsb cslut fastställd a varvsorga-
.0 tioncn h a de visat si g b ehäftad m ed vissa bris ter. Främ.st 

1115 ~d c frågan om örlogsvarvens l ed ni ng göras till förcm8l 
v,o~ utred ni n g, varvid h ä nsyn borde tagas t ill de n diffcr cn 
f?lring i verk samheten , som framd eles kunde förvä nlas mcl
t~~1 å en~ sid ~~l örlogsv a rv_er~ i Stockhol~~l och Gö leb~)r~ o~h 
~ andra slClan orlogsvarvct 1 h.orlsk ron a . o rlogsva rv cl 1 S toc,~
j , ~Im had~ så l un~la föres~.agi ts sk ol a förlä~gas t ill ~~uskö ~c.h 
där inspran $'.~S 1 berg for at~ lmvuds.akllger~. anvandas. _ro1_· 
reparatwns tJ an stcn yn<ler kr1g men. a ven. for .. varv~dnft 1 

fred . I Ka rlskrona dar berg saknas for att mspranga mnnlar 
för större fartyg, borde arbets uppgifterna för varvet huvud
sakligen avse varvsdrift i f red, innefattande ny .. och ombygg
nad aY i första hand örlogsfartyg sa mt farlygens s k genc
ralövcrsvncr ävensom malericlunderhäll. \'arvet borde jäm
väl i ni' ö j ligastc mån utnyttjas för krigsreparationslj ä n st. 
Med hänsyn till det anförda syntes skäl tala föl' alt Stock
holms örlogsYG.rv crhöllc den bästa organisationen, om det 
ställdes under en enhetlig ledning av en va rvschcf, medan 
ifråga om Karlskrona örlogsvarv skäl kunde andragas för 
en uppdelning av verksamheten på två från varandra skilda 
organisationer. Beträffande Göteborgs örlogsvarv komme ul
vecldigen troligen att gå i samma riktning som i Stockholm . 
Detta medförde, att samma synpunkler kunde anläggas ptl 
Göteborgs som p~t Stocldwlms örlogsvarv, varför den ifråga
satta ÖYcrsy11en av örlogsYarvens orgnnisalion jämväl borde 
omfatta d e t förstnämnda varvet. 

Utredningen borde uppgöra förslag till ny organisation för 
såväl örlogsvarven som deras centrala ledning smnl under
söka varv~ns ställning i förhållande lill dc cenlr ~·la ämbels
ve~:kcn och d c lokala myndigheterna. 

Aven riksdagens revisorer uppmärksammade i 19;)2 tu·s 
berättelse över granskningen angående statsverket vissa olti
ge~1hetcr med iirlogsvarvcJ JS organisation . Dc fäste sig si:'ir
Slnlt vid det olämpliga i alt d c för verkstadsrö relsen erfor
Uerliga f asta anläggningarn a ick e ingå i m arinverkstädernas 
anläggningstillgångar utan alltjämt r edovisas på fö rsvarels 
fastighetsfon d . 

Vid 195:~ års riksdag fra mfön les motionsvis önskemål om 
en u tredning av frågan i hela dess v id d , så att å tm instone 
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beträffande Karlskrona alla olika förelagsformer konune 
der omprövning. lit\. 

Kungl. Maj :t tillsatte med anledning härav den 23/7 1g·. 
en konunitie {ör förnyad utredning rörande örlogsuarvrns 03 
ganisation. Vid utredningsarbetet borde de av marinfö l'va~r. 
ningen och riksdagens revisorer anförda synpunkterna tag l. 
under övervägande. Det borde emellertid vara utrednin as 
männen obetaget att även söka andra lösningar av or oa~s
sationsfrågan. Vid utredningsarbetet, som skulle omfall~ 

8
.}' 

väl ~reds- s?m k~·igsorganisationen, ~orde även närliggancl1~ 
marmorgamsatonska problem uppmarksammas. Ulredninas 
arbetet i denna del skulle samordnas med pågående u tr·~d: 
ning angående marinens kommande organisation, van ned 
torde åsyftas den ovan nämnda utredningen inmn m ari nlec]. 
ningen rörande den regionala och loknla marina omorga. 
ni sationen. 

3. Kustarlillerij'örsuaren. 

Efter avslutandel av organisntionsund.ersökmngarna Yid 
Stockholms kustartilleriförsvar (kbr 6/6 1952, TSA m 17/52 
samt kbr 8/5 1953, TSA 39/53) meddelade CM den 29/1 1953 
statens organisationsnämnd att det ur marinens synp unkt 
syntes lämpligt att igångs~1tta organisationsundersökn iugar 
inom Blekinge kustartilleriförsvar i anslutning till d c prin
c:iper, som tillämpats inon1 SK. CM underströk hänid att 
dessa undersökningar dock endast utgjorde en del a\' ett 
större sammanhang. Utredningen rörande örlogsvarvens or
ganisation konune nämligen att beröra förvaltningsorgani· 
sationcn inom MDS, med vilken kustartilleriförsvarets för
Yaltningsorganisation har viktiga beröringspunkter. Organi
sationsundersökningarna påbörja des 1953 och torde av flera 
skäl komma att taga avsevärd tid i anspråk. 

-L Organisationen ombord. 

CM har i skrivelse den 26/11 1954 till CKF anbefallt för
sök på kryssaren Tre Kronor under liclen 1/1-30/G 1955 
med en ny fördelning av intenclenturuppbörclerna, inne
härande 

att proviantuppbörd och marketenteriuppbörd handhas a" 
proviantuppbördsmannen; 

att beklädnadsuppbörd och intendenturinuentarieuppbörd 
handhas av uppbördsskepparen, samt 
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tt m aterialutredningsuppbörd och skrivmaterieluppbörd 
a dhas av en fmn hbm såsom uppbördsman. 

]I all 

5. Fastighetsförvaltningen. 

Den 15/7 1953_ utsåg Kt~-~1gl. lYiaj :t d~.rekt?.ren A. Lin?.en
. na till utredmngsman for att verkstalla oversyn au fore-

c~o ande utredningar och förslag rörande den regionala och 
i~faza fastighets/ öru_altningen ino~n j'örsyaret. Den 1/1~ 1953 
ö-verlämnade utreclnmgsmannen s1tt betankande med forslag 
i ämnet. 

Enligt utredningsmannen förelåg ingen anledning att låta 
all statens bygnadsverksamhct bedrivas av ett enda centralt 
ämbetsverk med regional organisation utan borde fortifika
~ionsförvaltningen såsom hittills omhänderha elen militära 
fastighetsförvaltningen. Han konstaterade, att fortifikations
förvaltningen belastas med avgöranden i detaljfrågor, vilket 
]ett till tungroddhet, tidsförluster samt avsevärda administra
tions- och resekostnader. Enighet rådde därför om. att äm.
betsverket borde avlastas en del arbetsuppgifter genom. att 
de regionala byggnads- och underhållsorganen omorganise
rades och utbyggdes. Däremot rådde delade meningar ifrå
ga om det regionala organets ställning i organisationen. Bl a 
hade föreslagits, att regionalorganet skulle placeras neutralt 
i förhållande till de tre försvnrsgrenarna. För en sådan ord
ning hade enligt utredningsmannens uppfattning, anförts 
skäl av både saklig och mindre saldig natur. Till det senare 
had e utredningsmannen nödgats räkna den under utredning
en klart dokumenterade lika traditionella som. beklagliga 
misstänksamheten mellan företrädare för olika försvarsgre
nar. Till sakliga sh:äl hänförde utredningsmannen sEtdana 
förhållanden som att den nuvarande militärterritoriella in
delningen icke är ensartad samt att armen i sina territoriella 
organ, militärbefälsstaberna, i fredstid icke är utrustad med 
~akkunskap, som kan sätta vederhörande militärbefälhavare 
I tillfälle att göra sakligt grundade rättvisande avvägningar 
lllellan de olih:a försvarsgrenarnas intressen. Utredningsm.an
nen hade för sin del tagit intryck av sistnämnda argument 
0.ch blivit övertygad om att framförallt flygvapnet i freds
hd har så säregna och snabbt skiftande problem. alt lösa, 
a~t dess byggnadsverksamhet i vad avser särskilt behovspröv
liing och angelägenhetsgradering borde ledas centralt. Det
salnma gällde emellertid i viss utsträckning även armen. 
Dtredningsm.annen förordade emellertid att de regionala 
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byggnads- och underhå llsorganen anknöts till m ilitarbefäl 
staberna . Detta skedde dock med d en bestämda •·c!'crvar S

n en, att av vägningen mellan olika objekt ifråga om lllcdc\0' 
tilldelningen skulle sk e centralt. s-

Utredningsmannen förordad e, a tt marinens hyggnadsot. 
gan, d v s örlogsvarvens byggnadsdepartem ent (m olsy) Oe] 

kusta~·tilleriförsvarcns fortifikat~onsf?rvaltJ~_ing~r, m ed_ hän: 
syn tJll deras betydand e k apacite t 1 fortsatlnmgen IJ].- 80,

1 
hittills skulle yara direld underställda fortifikalions f\irv a]

1
: 

ningcn i Stockholm. Fortifikationsförvallningen vid Golla nth, 
knstarlillcriför sva t· allSågs dock böra yara lokalorgan un l!c

1
• 

milihirbcfälsstnbcn i Visby. Den förordad e organisalio ne;
1 

borde icke hindra samarbete och samverkan - på sillt re. 
dan i åtskilliga fall förekommer - mellan marinens byga. 
nadsorgan och milil~irbcf~ilsslaberna . " 

Utredningsmannen hade kommil till den slulsalscn, :ll t re. 
gionalorganct borde ulformas som en fortifikationss k tion 
uppdelad pEt en bcf~i stningsavdclning och en byggnads Yllel

ning samt vissa andra enheter. Bcfästningsavdelningt·Jl bor
dc lyda under en fortifikationsofficer. Som chef föt l•ygg
nadsavdelningen räknade utredningsmannen med en IJygg
n adsdirektör, som skulle Yara nndersUill<l fortifikatio ~offi

ceren i dennes egenskap av .sektionschef. I sektionen skulle 
jngå - förutom expedition och ritkontor- e tt antal fiir ay

d clningarna gemensamma specialdetaljer för utförande m 
värme-, Ya t ten- och sanitets- samt elekteiciletsinslallal ioncr. 

Bctt·i.iffande den lokala organisalianen föreslog utred. i;J gs· 
mannen alt faslighelsfrågorna vid arnH~ns tmppfi i1 band 
skulle handhiggas inom en kase rnv i'lrdsavdclning, u Hkr· 

ställd inlendcnlcn i egenskap av kasernofficer. Marim'JlS lo· 

kalorgan borde i princip behålla sin nuvarande org<lllisa· 
tian. örlogsstationerna i S1ockholm, Karlskrona och frötc· 

borg borde ifd'tgn om faslighelsförvaltningen bihclul.Jl a,., un· 
der resp örlogsvarv. Stalionschcfcrnas möjlighe ter all ]~ c

vaka rent milihira önskemål borde s~ikers tältas geno m J il· 

slruktioner. Förvallningen av dc byggnader, som tillhör s~ii
krigsskolan i Näshvpark, borde omhänderhavas av fp["[Jfi· 

kationsförvaltningen vid Stockholms kustartilleriförsv< r. 

I proposition Hi~l: 110 följade Kungl. Maj:l i sitlj"örslu:J.t(ll 
organisation au j"örsuarefs regionala orh lokala j"astigh clsfor· 

vallning delvis andra riktlinjer för organisationen än dc s~J 111 

utredningsmannen uppdragit. Fortifikalionsseldioner avsag: 
sålunda endast skola im·ällas vid vissa ur mobiliscringssyJl 
punk t särskilt viktiga milihi.romdHlcn såsom sjätte m\!il ii~"' 
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.o det. Inom övriga militärområden borde hef~islnings- och 
ol 111~1 adsavdelningarna vara från varaneka fristående, sido
b~g~adc organ ... Specialingenjörern_a för värme, v~tten:. sa
o~~et och els~rom J~_ord~ . und c.rstalla_~ bygg_nadsdtre ~~toren. 
11J- der borde Icke mota for cheferna for armens lrupforband 
\1~\aga i anspr.~k. i~1tend cnten. eller __ annan officer .~om . bi
~·äde vid h andlag~nmg av fastighctsare_nd?n meu. sarslulda 
i,asernvårdsav~~clmng~r skulle cnd~st m~~~ttas vid ensam
. ande utanfor ganusonsortcn b elagna f01·band. 
]Jg~ed hänsyn till d~ssa modi~ikationer ansåg_~ d~t nö~vän
digt att öv_?rarbcta forslagen till p crsonaluppsattnmg v1d d e 

fas tigh ctsfo~·~v~ltm~_dc or!Sanen. _ o • • . •• • . , 

Som en folJd harav tillsattes 19:Jit ars nuhlara fasizgh ets
förvaltningsutreclning, som i d ecember 195L1 avgav ett fö rsta 
betänkande, innehå llande bl a riktlinjerna för förd elningen 
av arbetsuppgifterna mellan fortifikationsofficera.:·e och ci
vila byggnadstclmikcr. Förslaget innebär, att b efästnings
planläggnin!Scn inom militärbefälsstaberna ulföre~ av ~:orti

fikationsofftcerare under det att d c byggnadstekmska areu
dena ankommer på en fristående byggnadsavdelning under 
en kvalificerad civil byggnadstekniker, benämnd byggnads
direktör. 

Det vid 1954 års riksdag fa ttade principbedntet innehar, alt 
militärbefälsstaberna i princip skulle vara regionalorgan för 
fastighetsförvaltningen för samtliga försvarsgrc:nar. Härifrån 
gjordes emellertid bl a det betydelsefulla undantaget, att 
örlogsvarven och kustartilleriförsvaren skulle fungera såson1 
regionalorgan för sina verksamhetsområden. Utredningen 
fann det särskilt angeläget, att militärbefälsstabernas organ 
för fastighetsförvaltningen snarast möjligt utbyggdes så, att 
de bleve k apabla att övertaga en d el av dc uppgifter, som 
nu an kommer p å fortifikationsförvaltningen. Ifråga om ör
logsvarven hade utredningen haft samråd m ed örlogsvarvs
utredningen, varvid man enats om att örlogsvarvsutredningen 
~örst borde taga ställning till varvens organisation i stort 
Innan fastighetsförvaltningsutredningen prövade frågan om 
organisatio;1en i den del av varven, som avser fastighets~ 
förvalt ningen. Då varken örlogsvarven eller kustartillel'iför
svaren belasta fortifikationsförvaltningen m ed arbetsupp
gifter av d etaljkaraklä i sådan utsträckning, som militär
~efälss.taberna, förelå g icke samma behov av att organisa
tionen av dessa myndigheternas fastigh etsförvaltning löstes 
0l11edelbart. På grund härav avstod utredningen från att nu 
llpptaga örlogsvarvens och kustartilleriförsvarens organisa-
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tiansproblem till behandling med undantag för försla ge t 
man såsom chef för fortifikationsförvaltning vid kus t~1 r titflt 
riförsvar fortfarande borde avse fortifikationsofficer. D~
högre tekniska expertis, som skulle kunna erfordras ,~11 
ifrågavar?.nde m:gan bo~·-de ställas till förfogande gc 11~1 tl 
centrala forvaltmngens forsorg. 111 

Utrednin~en ~ar ännu ick e tagi_t ställning. till fr~gor l'(i , 
rande avgransmng av arbetsuppgifternas olika regiOnal o._ 
g~n emellan, varmed a_vses st~llningstagande till avgrän~
~!mgen mellan de manna regiOnalorganen inbördes san l 
aven mellan dessa organ och militärbefälsstaberna. 

1 

(Forts.) 
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Kriget i astersjövattnen 1854-55. 

Ett hundraårsminne. 

Av PER-OLOF EKMAN. 

(Forts. fr. häft. 3, s id. 204.) 

Så snart havet gått upp våren 1855 infann sig dc alliera
des flottor som väntat i Östersjön. Befälet över engelska 
f]ottan efter Napiers entledigande fördes av konteramiralen 
sir Richard Dundas, som. hade till sitt förfogande 19 linje
skepp, 4 fregatter, 12 hjulångare, 21 kanonbåtar, 16 mörsar
fa rtyg och smärre trängfartyg, flertalet maskindrivna. Detta 
år medfördes kanonbåtar av ny typ med 13 knops fart och 
armerade med två 68-pundiga kanoner på rörliga lavetter. 
En nyhet vm· även bombarderna och några pansarklädda 
fartyg. Eskadern lämnade hemlandet den 20 mars, gick 
medio april över Östersjön och anlände i början av maj till 
Finska viken och Nargön. Efter två veckor fortsatte farty
gen österut mot Kronstadt och kastade ankar utanför Kras
naja Gorka för att invänta fransmännens ankomst och re
kognoscer a. I början av juni anlände en fransk flottilj un
der vice amiral Penaud, bestående av l ång- och 2 segel
linjeskepp, 3 hjulångare, 7 kanonbåtar, 3 segelfartyg plus 
trängfartyg. Någon landstigningskår medfördes icke. Dc 
~å da amiralerna förklarade i sina regeringars namn samt
l~ga ryska hamnar i blockad. Icke heller denna gång kom Jet 
l!ll något angrepp mot Kronstadt. Fästningen ansågs för 
st_ark, och hela juni- juli låg huvudstyrkan i östra delen av 
F1~_ska viken och vid estniska kusten, upprätthållande en 
strang blockad. Kort före midsommar sliftade rekognosce
}~nde fartyg bekantskap med de av ryssarna utlagda !11iu
talten. D e maskindrivna Bulldog, Firefly, Merlin och Vul
Ut·e ~tötte på minor, men till följd av den ringa sprängsat

hen fick f artygen _blot~ obetydliga skado~ o~_h k_und_~ H;te~ lätt
~r repareras. Mmsparrarna manade hkval hll fors1khghct. 
fi~ begynte söka efter de lömska tingestarna och lyckades 
s a upp ett 70-tal av dem. Ett bombardemang av Narva-
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m ynningen och Hungerburg, soul försvarad es av st ra nd} 
terier och 4 kanonbåtar under k aptenlöjtnant Stackc lb~at, 
utfördes i slutet av juni från långt h å ll av linj eskq> p tg, 
kanonbåtar, men blev r esullatlös t. Och 

Liksom unc~er 185-! ~~ rs k ampanj söl~t e brilt~.rna. ån vo göl' 
strandhugg :Hl den .fmska kus.~ en fo.r ~.tt fors lo ra fattv a 
upplag och signalstatJOner och for att mhamta upply sn ina'~' 
Den 5 juni n.~lrm ade sig ångkorve.tten ~ossacl~ (kapten F~~~:: 
hawe) Jiangou(}d och landsalte v1d _I?nddag~.~Hle~~ en harkass 
med loJ lnant Genest och 20 man for att forstora s ct nafor. 
statione n och skaffa provianL E tt detachement på 500 11lat 
uneler fänrik ~vert sjkov lade .. sig i bakhåll o~~l kaslade si~ 
över dc landstigande engelsmann en, Handgemaug och skott. 
lossning föl .i de, varvid 5 m atroser och en finsk lots tl<idades 
-l matroser sårades och d e överlevande 11 togs till fån ga. Re: 
la affären utspelades nå en kvarts timme, m en den väckte 
ett ocrhört upnseende och fick den oväntade äran av en 
vidlyftig diplomatisk nolväxling och en rond gen Oill hela 
den västerländska pressen, Den brittiska rapporten hiivchde 
nämligen, alt slupen fört parlamentärflagg, vilket av ryssar. 
n a bes täml förnekades. Alm i ra l Dundas sände en sk rivclse 
till generalguvernör v. Berg och b ad om en förk lari ng över 
det skedda. I sitt svar framhöll d enne, att beskylln inga rna 
var grundlösa och att för övrigt engelsmännen tidigare miss· 
brukat vit flagg. För framtiden bestämdes, att p ~rlat llc nlä· 
rer kunde mott~gas endast i Kronstadt, Sveaborg, HeYal, Tor· 
neå, Vasa, Libau och vVindatL Följande dag beskö t Cossack 
nnder två timmar s tid Hangöudd m ed borlåt 150 skotl utan 
alt ås tadkomma större skada, och den 13 juni upp repades 
bombardenlanget 

På eftermiddagen den 16 juni uppträdde brittern a utan· 
för Nystad och tog en med vedlastad galeas vid Isokar i. D ~n 
i staden övervintrade militären hade avtågat redan på v~; 
ren. Man hade skäl att frukta en brandskattning och beslo 
därför föra undan allt av värde. Stadens handelsfartyg hade 
huvudsakligen fört s till Pilkäluoto hamn i Nykyrko och n1as· 
kerats med granruskor ell er sänkts. D e undgick in lc upP~ 
täckt och d e'n 23- 24 juni bränd e britterna upp 14 b riggal 
och skonare, övriga f~rtyg led blott smärre skador .get;o~;~ 
att d c låg delvi? under vatten. Den 28 jun~ närmad ? stg a11J1 
korvetten Harner .~taden rned parlamentarfl~~g hi.ssad del· 
fordrad e av d e motande stadsborna att f a kopa h~smc . ts 
Stämningen var uppjagad och man fogade sig vilhgl, 1 1 ~j] 
förbud att utlämna någonting å t fienden, Engelsmänn en sk 
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Jldfägn als på bästa sätt och slack. därpå åter till sjöss. På 
]18 L~gonen d en G juli återvände korvetten för att förnya vi
Jl!011 men mottogs denna gång kyligL Alla anspråk avvisa
sitei underhandlarna återvände och kl. 11.45 begynte Harrier 
dc5j.ju ta staden med granater och brandrakdeL Entinnnes
]Jcs1;bardcmanget, som huvudsakligen riktades mot signal
]J~~tionen, förorsakade blott ringa skador Hela sommaren 
''11 långt in på hösten hölls Nyslad i blockad och en del 
f~amstöta r gjord.~s n.~ot ham.~lcn, v~rvid fa.rtyg och varor 
]J ortfö~·d e.s ell~.r ±.~:n·stor~~cs. F?r att tillbakavisa ett eventuellt 
]andstiWnn g~forsok anlande <?vcrsl~ Engelhardt ~ned 2 ryska 
1,0111pantero t1ll staden, men hll stnd kom det eJ. HMS ~ar
rier gick pa grund den 23 september men togs flott av aug
slupen Sovinto, som engelsmännen kapat Ännu så sent som 
den 31 oktober togs en jakt i nysladsvattnen, men därefter 
upphörde blockaden. 

· Grannstaelen Haumo fick också den sedvanliga visiten, I 
gryningen den 2 juli rapporterade utkiken i stadens kyrk
torn en hjulkorvett, som under försiktigt locbnde närmade 
sig och ankrade. Fem bevärade slupar bemannade med ca 
200 man och en gigg med parlamentärflagg sattes ut och 
rodde mot land. Från staden utsändes en båt att möta engels
männen. Deras fordran att få uppbränna några avtacklade 
skepp avslogs, varpå fienden hotade uppbränna hela staden 
förutom kyrkan - emedan inY~u~arna bekände samma re
ligion &om dc. Försök alt stiga i land gjordes, men möttes 
av eld från ett mindre detachement under kapten Karlstcdt, 
som intagil ställning på stränderna. Båtarna retirerade un
der skottlossning ul till sitt fartyg, som därpå igångsatte ett 
nära 3 timmars resultatlöst bombardemang i avsikt att an
tända stad en. Den 2!1 juli lyckades britterna bätlre. Två 
korvetter inledde frtm l km håll en intensiv beskjutning, 
varvid byggnader och upplag i hamnens norra del antändes. 
l södra delen landsaltes kommandon, som antände 3 fadyg, 
ett 60-tal magasin och 3 smedjor. Militär fanns ej i Hamno 
denna gång, och endast genom brandmanskapets energiska 
h.emödandcn lyckades man rädda själva staden från att 
laggas i aska, 

Kustorterna längre norrut i Bottniska viken fick känna 
fv blockaden, sedan britterna i början av juli passerat Kvar
'.~n , D en 16 juli anlände de till Jakobstads yttre redd och 
~ande beväpnade slupar iland med fordran om utlämnan-
et av kronans förråd och de i hamnen befintliga fartygen; 

111en k raven avslogs och britterna lämnade orten ulan strid. 

19 
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Det var sannolikt närvaron av den sedan november i st 
förlagda militären, som avskräckte fienden. Den 2~ jul.i a~l e1\ 
de två kanonslupar strandhugg vid Kuivanicmi pa ~~JG\', 
st!·äclw_n mellan Uleåbo~·g och Ton~.eå i av~ikt att b or tf~s.t. 
nagra Jakter, men dc mottes av gevarscld fran ett fåtal 1 .ta 
l .. t . o d )G)) c er som gom SI~. p~ stran en och tva~_1gs retirera Incd fö,.· 
lu~t av 6 man. Forsoket upprcp~des nasta dag, men c nge] ,' 
manne~1 lycka?es ~nc~ast sticka 1 br~nd en jakt. I hörjan ~~~ 
a~gusti uppeboll si~ an,gkorvetten Firefly i trakten av V as~ 
dm:. 2 fartyg uppbrmgades . En av dess slupar angrep s111\11: tero med brandraketer men drevs bort av ett kom11an i ska. 
skyttar. En något större affär inträffade den 3 scp tem]~p~ 
vid G~.~nlal~arlcb~, där britterna sökte revansch för ne clc~·~ 
~af1et. foregaende ~r. Med 7 bestyckade barkasser formerade 
1 lmJe rodde d.e till angrepp i hamnområdet. Län sguvernö. 
ren generalmaJoren .von B.lom förde b~fälct p~'l orten och 
hade en del av 2. fmska mdelta batalJonen under (',ve rst 
Schulman ävensom en fördelning ryskt infanteri m ed ka~ 
no~er under överstelöjtnant A'ktsjurin till sitt förfo gande. 
Stnden km~de endast sluta på ett sätt. Garnisonen och 
strandbattenerna, bemannade med frivilliga från orten, av
slog attacken efter ca 3 timmars skottlossning. Två kanon
s~upar blev illa åtgångna; manspillan på dem måste ha va
nt kännbar. Ett liknande anfall den 4 november m ot Ja
k.?bstad, då ångfregatten Tartar inlöpte och avsände båtar 
for att bemäktiga sig där liggande delvis lastade fa rtvcr av
v~~·jdes genom ,garnisonens och stadl'>bornas samfälld~1°~!p p· 
tradande. HMS Tartar fick två dagar senare förstärknina av 
ångkorvetten Dragon, och den 13- 14 november utfÖrde 
dessa två ett resultatlöst bombardemang av staden. En dyr· 
bar pris löpte likväl i armarna på bl~ckadväktarna - en 
skonert med tobakslast Strandhuggen vid Bottenviken fort· 
satte hela seglationsperioden igenom, varvid ortsbor och för· 
handenvarande trupper satte sig till motvärn. Man kunde 
bättre skydda sig mot intrång än före gående år. 

Under kampanjen 1854 hade Finska vikens kustorte r läJ11· 
n~ts i fred, men nu gjorde britterna flera påhälsnin gar vid 
Fmlands s?dr.a kust. På eftermiddagen den 4 juli a~1krade 
tre f~~·tyg n~v1d den gamla övergivna fästningen Svarthoh11 

uta~for Lovisa, och nästa morgon utsändes 1 kanonslup och 
6 .. ba~_ar med ma~1skap för att spränga verken i luften o~h 
forstara upplag 1 stadens hamn. På natten utbröt en föro· 
dande eldsvåda, som lade ett 90-tal hus däribland kvrl'n 
och rådhus, i aska. Eldsvådan tillskrevs 'fiendens hra1~drn· 
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-eter, och en ~1ppreta~l pr~ss beskrev huru hundratals engels
J, iiil inryckt. 1 den var!1losa st~den och uppbränt rubb och 
11lubb· Uppgiften var -~ ~lllko_mhgt grundlös. Det lilla land
stigning~kommandot noJde s1g m~_d att pl~mdra ett l~.ronoma
~ sin v1d stranden. Staden beskats aldng. Uppskramda av 
r·~ndens annall~ande h ade invånarna under arbetet med att 
f~rsla ... undm: . su1 egendom handsk~ts vårdsl?si. rned elden 
ch sJalva f01orsakat branden. Ett 1 staden forlagt dctache

~ 1ent ay . fyra so tnjor :ll· !J4. D~nkosackregementct under 
översteloJ tnant Skosyrslo gJorde mga som helst forsök att 
avvisa fienden utan satte sig i säkerhet bakom ett berg i 
närheten . 
Äv~n det nä~·bclägna Fredrikshamn fick den 15 juni en på

hälsnwg av bntterna, som stannade ute på den yltre redden, 
111edan en kanon hå t landsatte fo lk på Getholmen och sän
de bud efter stadens borgmästare Hornbo rg. Denne väarade 
Jämna de önskade u ppgifterna om försvaret, förråd m 1~ och 
engelsmännen avlägsnade sig med hot om beskjutning av sta
den. En stor del av invånarna greps av panik och flydde. 
Den 20 juli återkom fienden och nästa morgon besköls batte
rierna på Tjärholmen. Befälet i Fredrikshamn fördes av 
överstelöjtnant Tavasts tjerna, som endast hade 398 man till 
sitt förfogande. Någon invasion blev det aldrig frå era om; 
fiend.~n ~öttes av stark artilleri- och gevärseld och 

0

tvangs 
upps?ka oppet vatten med ett av fartygen skadat. Fartygens 
eld nktades för långt och projektilema flög mesladels över 
staden. Endast på Sockenholmen antändes några byggnader. 

Ett ~v de I_Uera betydelsefulla angreppen gällde fästningen 
Ruot~msah:u ~(Svensksund) vid I\ymmene älvs mynning, 
Uppford pa 1190-talct. Huvudfästet var anlagt på ön Kot
kasa~ri (där Kotka stad nu ligger), fortet Elisabeth och Sla
va pa Kråkskär och Sandskär utanför. Under :'lr 1854 var 
?si~ militär stationerad härstädes och roddflottan använde 
c:dv1s redd~_nsom upp~hålls~)l't, men på hös~en .beslöts, att 
d~ t. gamla ,_faste t sk~~llc ovcr~1vas och dess artiUcn användas, 
~1 det battrc behovdcs. For att vapen och förnödenheter 

~J s~~ulle falla i fi endens h~inder genomfördes desarmeringen 
Sistorsta hast. De 42 kanonerna på det sist besatta Fort 
a ~~a n edmonterades, och den lilla garnisonen (2GO man) 
i~t agade. Befolkningen underrättades om, att något försvar 
1! e var att påräkna, och onll'ådet blev hi.mligen folktomt. 
~~n ~å fienden icke visade sig började folket återvända till 
lrt ots1nsalmi. Samtidigt återvände platsmajoren Hodorovski, 

en nu hade han med sig blott 25 infanterister och några 
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kosacker för bevaknings tjänst Och den 15 juni n~is ta . 
mar stod fienden helt oväntat utanför HuotsinsalmL so1

1J, 

Det var HMS Arrogant och tvenne kanonbå la r, so n1 l ·' 
samt ::arp:=tde sig in mo~ F~~·t s.Iava. ~ågra skott avlo s8 ~~;g. 
mot fastnmgen, men da halsnmgen rcke LesYaradcs, l· es 
britterna närmare och kL ·t c m gick ett komma ndo i1'0111 

för att undersöka ön. Scdan dc signalerat, att fästet vat· ö~lld 
givet, sändes sprängkommandon för att förstör a fo l'tet . 
...: .. t l l ') • . l f' et dprm!gsa s:rna ':.ar ~ a.ra '? .rmnurr ser:wrc o c 1 ~ artyge n lad· 
srg pa avstand for att mvanta detonationerna. Sprangsatsere 
na voro emellertid små ?ch bad~ blott rin$a ve rkan . Dc; 
oaktat avseglade engelsmannen vrd nattens mbrot l. Den 20 
j u ni _anlände ~;:.ap ten. Y elverton med I~IMS Arrogan. t och Hu. 
by till Huotsm~ahm och ankrade pa redden. Vrd :3-tidcn 
landsattes rnarmsoldater, som plundrade en del av byaa. 

naderpa påo kvarlämnade ~·öremål. Deras f?rel_tavancl en ±·J'Jj. 
des pa avstand av platsmaJoren och hans fataliga tr upp utan 
att han kunde ingripa. På e m gjorde kanonbåten Hnbv en 
noggrann rekognoscering av Kotka, varvid Yclverton k o{Jsta. 
teradc att inga trupper fanns därstädes och alt byggnaderna 
lämnats öde. Följande morgon stack britterna till sjös-; eft er 
att ha skjutit till måls på signalstationens sem afo rmast. 
Först den 27 juli slo,g Ruotsinsalmis ödestimme. En flottcl\'· 
delning, beslående av korvetterna Arrogant, Cossack , Magi· 
cienne, mörsarfartygen Blazer, Pickle, Prompt, Rockct och 
7 mindre kanonbåtar, ankrade på den historiskt r yktbara 
Svensksundsfjärden. Sprängkommandon landsnties i1 Fort 
Slava och denna gång sparades icke på krutet. In . 12 på 
dagen sprang Fort la Gloirc eller Slava i luften. Ållgfarty· 
gen tog dc mindre fartygen på släp och gick vidare mot 
Kotkasaari, där marintrupper under kapten Lowden vid 3· 
tiden landsteg och besatte holmen. Kapten Vansittar t å Ma: 
gicienne trängde fram. till bron, som ledde till H ovinsaan 
och fastlandet; kosackposteringen bortdrevs och bron upp· 
brändes. Då nästan all lösegendom bortförts återstod bara 
att förstöra byggnaderna. Träbyggnaderna antändes, och då 
nat!en föll på stod ett 50-tal hus i ljusan låga, kaserner, ~na· 
gasm, vaktstugor och privata byggnader. Det system atiska 
förstörelsearbeteet fortsatte nästa morgon, då samtliga ste~: 
byggnader sprängdes, och vid middagstiden den 28 juli åte1

_ 

stod endast kyrkan och prästgården samt någon enstaka n!l 
dangömd träl\.åk. Vid G-tiden på e m kallade trum moflla 
marinsoldaterna om.bord och två timmar senare försVi111

J1 

brandstiftarna till sjöss, lämnande efter sig ruiner och r)" 
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de askhögar. Fästningsön Rnotsinsalmi var utplånad. Pä 
P'~1 svedda m ark uppväxte sedermera staden Kotka . 
dcrJllitten .. av juli kom _d et till st~·id r:1ellan ~lottstyrko.~> då 

:ttern a soktc forcera mloppct till 'hborgsvrkcn. Dc forsta 
~1 \y<J"ell uppenbarade sig redan den 6 juni i trakten av 
~'l:ångsund, där dc gående längs kusten utförde mätningar 

1
]1 r ekognoscerade dc ryska försvarsanläggningarna. Föl

?~nde da_g besk~~~ c~.t proviantuJ?plag i Mal~slahti vid lands· 
l,;;oeen VIhorg-BJorko, men angnparen avvisades av därstä
~~~~ förlagda tru1~per under .ö.~crstc Engman. Vid byn Kiiskilä 
upprepade~ en liknande affar. , . . . . . . 

Ett kraftigare angrepp skedde den U ]Uh. VHl unddagsh
den styrde kapten Yelverton upp mot Trångsund med Arro
aant (kap ten Giles) , lVIagicienne (kapten lVIacfarlane) och 
kanonbåten Ruby, som. hade kapten Lowdcns marinsolda
ter ombord och 7 bestyckade bm:kasser i släptåg. De större 
fartygen stannade ute mellan Uuraansaari och Suonionsaaei, 
medan Ruby och barkasserna fortsall e mot Havansaari för 
att forcer a Trångsund, det största inloppet till Yiborg. För
svarsarbetena härstädes va r ännu inte slutförda. På öarna 
Ravansa m·i och Turkinsaari hade visserligen batterier upp
förts, men dc saknade än så länge kanoner. På vardera fanns 
däremot 2 kompanier ryskt infanteri jämte lantvärn och fri
villiga skyttar. Trångsunds försvar leddes av kaptr;n II gL 
Rudakov, som hade ångfartygen Tosno och Vyborg samt 8 
kanonbåtar till sitt förfogande. A v dc tre smala inloppen 
var ett ofarbart för större fartyg; ett annat hane försänkts 
med .stenar, bonnnar och kedjor; endast Trångsund var far
bart, om oc:kså delvis spärrat med hinder. På striindema 
hade skyttekedjor fattat posto. 

Innan engelsmännen gick till anfall skyndade k aplenlöjt
nant Opotsjinin med Tosno till Viborg för att avhäm.ta ka .. 
n?.~Ierna för batteriet p å Turkinsaari. Haq återvände med 

l
llJaserna och garnisonschefen i Yiboro· aeneralmaJ· O l' Thes-

ff "'' "' fe ombord, jus~ då Huby ~ch dc _bevärade barkasscm~. stöt~c 
r
1
am genom Trangsund. Urlastnmaen skedde under flentlro· Cd " b 

b .' men ~.:non1f~rd~s 1yckl~gt. I det smala. Sl~ndct "Cltsattes 

t 
ntterna for haftw mfanteneld men bröt sw 1grenom. Kap-
eJ] ". ~ .. u c 1 OJtnant Flotov intog ställning med sina 8 kanonslupar 

l
illelian Ha vansaari och Turkinsaari och inlät sia i eldstrid 
lled f" c· . . Iendens barkaser, som tvangs retirera under lh·lig eld-
~IVning .. HMS Anogant blanclade sig i leken oc.h besköt Ra
hansaan utan att anställa nämnvärd skada. Däremot fick 
on en träff i krutförrådct, men elden släcktes i tid. P~t 
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kvällen drog sig engelsmännen tillbaka bakom Suonionsu . 
bogserande en skadad vattenfylld slup. lVIidshipman St\~~~: 
och 12 man rapporterades stupade. Ryssarna hade l <lö d 

0 
f 

0 . s!tradc. Under patten <l r?g sig .~·yss?rna til!baka t}ll ny u ll~ ~ 
:>Itloncr, men nagon ny framstot gJordes 1cke fran hrit[jot. 

si~la. Dc .besköt öposi~iOI~er.~la frå1~ .. långt håll och Ult)'Jnct'' 

V1borgsv1ken den 16 JUli for alt forst den 20 augusti :l.te~ 
visa sig vid inloppet. Följande dag uppbrändeg f>ign nls tutiot 
nen å Tuppura och bränsle beslagtogs, men därvid b lev det 
Den 24 stack fartygen definitivt till havs. De ryska k a

11011
: 

sluparna, som visat sig ytterst klumpiga och svåra att Illa. 

növrcra, utmönstrades helt och hållet efter striden vid Tråna. 
sund. Bestyckningen fördes i land, en del sänktes, a nth~, 
användes som pråmar. Det var sista gången roddslup urna 
uppträdde i strid -- dc tillhörde ohjälpligt det förg,mgna. 

I Higaviken angrep 8"1-kanonskeppet Hmvke och k on-etten 
Desperate floden Di.inas mynning den 10 augusti, m en droa 
sig tillbaka efter en timmes skottlossning med 12 kanonbå~ 
tar ur Rigabataljonen under kaptenlöjtnant !stomi n. Yid 
Kronslnflt kom. det till en resullallös kanonad en vecka se
nare, då 6 ryska ka.nonbåtar Sjkval, Stsjukn, J ers j, Zarnit
sa, Poryv, Burun under konteramiral lVIofct vid Tolbuchins 
fyr attackerades av tre brittiska spanare. Hangöudd hesköls 
:Her den 28 september av 4 .fartyg, som dessutom landsatte 
ea 400 man å Tnllholmcn. Några allvarligare skador a-1 <11n· 
kades inte och britterna återinskeppade sig ganska snart. 
Alla dessa var bara mindre affärer. Den utan tvivel störs ta 
händelsen under 1855 :'\.rs östersjökampanj var bombarek 
manget av Svcaborg. 

Som bekant anlades denna Augustin Ehrensvärds skapcl~e, 
»Gibraltars like i vår Nord», redan på 1750-talet å dc SJU 

Vargskären u t anför Helsingfors. Hundra år senare var fäs t· 
ningcn ännu i huvudsak vad den varit under s':euska ti den, 
alltså i stort sett förMdrad. För Sveaborgs underhåll hade 
näslan ingenting gjorts sedan Histet 1808 dkat i r:vsk Iland. 
Intill sommaren 1853 hade en del nya verk anlagts och de 
Yärsla bristerna avhjälpts, men mai1 gjorde sig' inga illu· 
sianer beträffande dc gamla murarnas motstiinclskraft f{ent· 
emot moderna kanoners ot:h bombers förstörande yerka il· 
Vid en Jn·ovskjutning hösten 1854 hade vallarna på grund 
av skakningen nedrasat på en betydande sträcka. Bestyck

0 ningen uppgick till 194 kanoner av äldre typ m:::d ca 1.2~ 
meters skottvidd fördelade enligt följ ande: Gw:to.fsSY}ird 6!· 
Yargön 47, Väster Svartö 20, Långörn 15, Skanslandct 2/, 
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18111n 2LL Det sistnämnda batteriet, beläget öst~r o~n 

S!ll
1dl r<J hade i största hast uppförts sommaren 18;.>4 for 

S''e3~0 d~·a ett fientligt besittningstagande. En landstigning 
t hm , 1· 1 t 1 1 r·· t 

nt sandhamn l~~de im;eburit ~tt allvar 1gt 1ot mo _ 1e ~ as -
p~ . ystcmet. Aven pa den vaslt·a flygeln hade strandnattc
JI Illgss 
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ricr up~~~örts p~ Rödbergen .?ch Drumsö invid H c lsi ngfo, 
Den -~Jcfa~ta SJOfronter~ utanfor staden _hade en samman]a ~s. 
utstracknmg av 12- 13 km. Beslycknmg_~n kompl e ll cruclt>d 
senare med ca 200 bombkanoner med hogst 2.500 lll s]· e~ 
v~dd. __ Fra_mskjuti~a fort på de yttr~ holma~na saknades, ~? l t, 
for fash~m~_cn direkt o kunde besl~Jutas fran n~ira h: d l. ~~~ 
bc~lut pa vastmaktshall att angn1~a Svc~borg fatla ls, öve~·1 

svanunades marknaden snart av l1 tografiCr och tril sn ilt ; 
vilka utgiv_ama mc.~·a vägleotts av __ det gamla tale~ält ct' 0~1a 
Nordens Gibraltar an av nagon kannedom. om fas ininge 1 

verkliga outs~_ende. ~å ?ess?- avbi~dades Sveab_org ~åSO!ll Iii~: 
~m:de pa hoga, o_hllganghg~ l~hppor~ bredvid YJ!ka 3 t01~a 
linJeskepp tedde s1g som smabatar. Pa de nedre avsatscrn 
fanns ogenomträngliga fästningsgördlar, späckade med ka~ 
no ner. Anläggningarna syntes delvis insprängda i u rberge\ 
Man. ville visa en på hjältedåd pockande allm~inhct hun; 
duktiga dc allierades flottor var, när dc vågade sig p a denna 
orubbliga, eldsprutande klippfästning. Svcabor&; va 1· lå nrr\. 
ifrån n ågot Gibraltar. "' 

Artilleribesättningen närmade sig 3.000 man, m en därli]] 
hade icke mindre än 50 infanteribataljoner, 12 sot nic r ko· 
sacker och 52 fältkanoner koncentrerat~; till Hel singfors' 
skydd överbefälhavare var generalguvernör von Berg. Cn· 
der honom var generallöjtnant Sorokin kommendant a SYCa· 
borg, centern i försvarssystemet; högra flygeln (D rumsö, 
Rödbergen, Brunnsparken) fördes av generaHöj lnant Hmn· 
say, den vänstra (Sandhamn) av gcnerallöjlun:1t (~y lden· 
stubbe. Närmaste man i befälet å Sveaborg var gene ralmajor 
Aleksej ev, chef för fäs tningsartillcrict överste G a lsuk, för 
fortifikahonsdc1aljen överste Pasypkin. Huvuddelen aY ryska 
flottan låg i Kronstadt; dc marina stridskrafterna vid Syea· 
borg var 'ganska små. Flottstyrkan omfattade H fartyg av 
olika storlek ur vice amiral Sjichmanovs 3. I-<'lottdivision; 
vilken vad numerären beträffar (ca 6.800 man) var nog sa 
betydande, men av omstäncUgheteru:a dömdes till ove rk
samhet. Linjeskeppet Andrej läckte betydligt och insaW5 

icke i fronten; däremot förlades 7L1-kanonskeppct Iczcknl 
(kapten I gr. Brovtsyn) i öppningen mellan Långiirn och 
Väster Svar tö, 120-kanonskeppet Hossij a (kapten I gr. pop· 
lon~ld) i Gustafssvärdssundet och 44-kanonfrcgatten Tscs~; 
revitSJ (kapten rr. gr. o Tol~matsjev~. mellan l~ungsholl~lel~ ?Js
Sandhaml1. Den 1 tva bngader fordelade fmska skargaJ ""f· 

flottiljens kanonslupar under viceamiral Jepantsjin var fo 
lagda å fjärden mellan Degerö, Villinge och Sandh3111il· 
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];:skeppen No 9 och 10 försänktes i Långörnsundet; i 
J3IO~· a sund sänktes ytterligare kanonslupar, varjämte d c 
Hl,1d sta drogs upp p å land. För stridslinjen återstod sålunda 
"zJl\upar. Farvattnen runt Sveaborg spärrades dessutom med 
.J seleldriska och 950 Nobelska minor, som främst utlades 
·~Jförsvarss tällningeJJS flanker. Minut~äggningcn l~ddcs nr-
1 ·unoligen av stabskaptenen ScrgeJev men anfortroddes 
~~55 den svc1~ske teknikern och uppfinnaren Emanuel No
bel ( Alfredos far), s<_nn a_nsåg Finlands _kuster ~dealiska .. föe 

inkrig. N agr a f ar1Iga lm gestar va r nunorna m te; sprang
~~ ts en var fö_r liten. En rysk ~ngare, lVIe~lv~d, slöltc av miss
tag på en mma men kunde latt klara SJ6 1 l and . 

Fientliga fartyg visade sig då och då ulanför Sveaborg 
men höll dg utom skotthåll. Den första skoltlossningen äg
de rum den 22 juni. På morgonen lättade hrilliska fregatten 
Amphion (kapten Key) ankar vid Stora lVIjölö, där den le
<ta t över nallen, och gick föreg~mgcn av 3 slupar upp mot 
Sandhamn för att rekognoscera farvattnen. Dc nyuppförda 
batterierna öppnade eld mot spejaren, som besvarade komp
limangen. Efter 3 timmars strid drog sig Amphion tillbaka. 
På ryska sidan sttmadc 1 och sårades '1 man, frc:galten hade 
l död och 2 sårade. Den stupade var matrosen Quinnell, som 
begrovs på Stora Mjölö. Från finsk sida resles ett minnes
märke på graven 1886 och den dag, som äl' vårdas han e, 
sista vilorum av öns garnison. Därpå var det lugnt en hd 
månad, tills en ångare anl(radc vid Hönnsbir v~ister om 
fäste t och börjnde utföra mätningar. Andra fartyg anlände 
efter hand och i början av augusti var minst 8 fartyg syssel
satta m ed lodningar och utbojningar inom svn-men utom 
skotthåll från Sveaborg. En större styrka var tydligen i an
tågande. Hyssarna gjorde inga som helst försök att hindra 
arbetena utan förhöll sig fullkomligt passivt. 

Den G augusti svnes talrika rökar vid horisonten; västmak
l~mas h ela samlade armada styrde in mot fjänlen utanföt· 
fastn ingcn. Den ankrade på 4- 5· km avsU\.nd i linje mellan 
Melkö och Hiinnsbir i väsler och Gråhm·a i öster. Pft plat
sen befan n sig 10 linjeskepp, 7 fregatter och GO mindre far
tyg av olika typ, bland vilka mörsarfartygen och kanonbå
~rna ~.ned tagits enko!n f?,r det förc~tåcndc bomh:wde~nangc_t. 

e storre fartvgen lag langst bak 1 resen·. Dc v~u· Jckc dl-
l' k .J' ~ ~ 
~-.t engagerade och säkrade enelast dc allierades »ab soluta 

SJo~erravälclc». Änglin j eskcppet Duke of \V ellington förde 
~.?lll'al Dundas' flagg. Amiral Penand h ade hissat silt he
alstcc,J;:cn :l. Tourville. Från Sveaborg följdes farlvgens rö-



270 

rclser uppmärJ.;_samt, och i Helsingfors kom hela s1ad 
rörelse och skyndade till Ohservatoricbcrgct och l.'h·j~.1~ i 
horgs höjder för att betrakta det ovanliga skådespelet . D'ts. 
der dc följande dagarna förflyttade sig fartygen n t1go t 1 .. 

1
\· 

mare och intog läge för det förestående bombanlc~n n n~ar. 
E~t 2?.-tal. bom~a~-d_cr med 13" .. mö1:~arc ~?riades ca 3 k~t. 
fran fastnmgen I lm] e bakom skarenOsterhall och Abrahrn 11 

holm. Lika många kanonbåtar skulle vid angreppet g·:l s~ 
c.irklar på ?1~1se .~.ido~· om denna b~lme och icke gå n är111~r~ 
~~n 2 k~n frm~. ±:::slnmgsvcrken. ~~a Aibrahamsh~!men hade 
j mnsmanen nasv1shetcn att uppfora ett grovt morsarha lte . 
med skydd av medhavela sandsäckar. Kanonaden kunde ; ,1 

lös när som hclsl. a 

. Den 9 augusti kl. 7 på morgonen avlossade Duke of \Ve!. 
h~1gton ett skarpt signalskott och därmed vidlog heskjut
n~ngcn av Sveaborgs fästningsverk, vilken forlsa tles med 
Yissa uppehåll och växlande styrka intill kl. 5 på m oruonen 
den 11 augusti. Dc första skolten riktades mot våstra fl a~1ken 
Yäster Svartö, Långörn, Brunnsparken och skeppet Iezekiil' 
men snart haglade grova projektiler över hela fästn inosom~ 
rådet, där dc högre byggnaderna och trähusen crh jötl för
träffliga m8l. Inom kort antändes fästningen på fl ~ra stäl
len, eldsläckningsmanskapet stod maktlöst och slun lidren 
magasinen och diverse träbyggnader voro snart clt flam~ 
mande eldhav. Kl. 12 intr~iffade en våldsam expl os io n på 
Gustafssvärd och en konfonnig eld- och rökr)chue sle ,,. höcrt 

. l f H '"' " upp 1 u ten. urrarop höjdes på dc allierade fartygen; man 
~mt?g, alt krutförrådet anlänts och sprängt hela Sveaborg 
1 b1tar. Men när röken skingrats, stod Gustaff'svär<l kvar 
som fö~·u_t. E_~1 clel gamla i pyramid upplagda granater 
hade blivit traffade och exploderat. Härvid dödades 1 och 
sårades 3 man. Bombardemanget rasade vidare. F artygen 
höll sig m esladels utom skotthåll, och ryssarnas e ld JH1cle 
små utsik.ter att tillfoga dem skada. Ticlt:-als gjorde kanon
båtarna framslötar mot fästningen och b',ev då stundom 
träffade, men tillskyndande bogserare bortförde snalJh t de 
skadade båtarna utom sl.;:otthåll. Medan kanonbåtar na be
fann sig_ i st~in~li~ rö.~·clsc under beskjutningen låg bomba_r
dcrna stilla 1 lm.Je for ankar eller fästade med trossa r vrd 
ångfartygen för att vid behov snabbt kunna dras nr striden· 
Det var härifrån dc farligaste skotten kom. Försök gjordes 
att landsätt:;t mindre kommandon på flyglarna. Vid 12-tidet: 
ankrade 3 fregatter utanför Dnunsö, tog batterierna unc~~1 

e ld och salte ut barkasser med trupper. Försvararn as mot· 
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de gevärseld tvang dessa tillbaka. Vid 2-!liden lättade 
dB~~ ,aen och styrde bort bakom Melkö. Endast skogen å 
f~ ~;;'sö hade de lvckats antända. Ett liknande försök på 
o.~ tlstra flygeln av 3 andra fartyg avvisades av elden från 
':111~dhal11n , Kungsholmen och frcga tten Tsesarevitsj. Mo t 
SB ~· Jlen avtog bombardem.naget något för att vid mörkrets 
~;~;rott åter öka. Eldot·kanen rasad~ vidare. Brand.raketerna 
11
1-ar väsande genom rymden, och lamnade efter sig en eld

s;;ns och upplysande hela mngivningen. Kanonerna dåna
sie' proj ektilerna kreverade. Det var ett fasansfullt, men 
~illika storslaget skådespel, som Helsingfors' invånare hade 
ypperligt ti~~fälle at~ iakttaga från .?bservatorieberget. Den
na högt belagna utsiktspunkt var tatt besatt m ed folk, som 
såg allt liksom i ett panooran;a. Idylliska tid~_r, d~t civilbefolk
ningen endast spelade askadarens roll! Fastrnngens svars
eld var svag. Den avgavs endast för att hålla garnisonen vid 
gott mod och för att visa fienden, att försvarsmedlen inga
lunda var uttömda. Sveaborgs lott blev att spela martyrens 
roll; fartygen höll sig utom skotthåll och överö~tc fästning~n 
med proj ektiler. Teoretiskt sett borde fartygen ha skjutits 
sönder och samman. Den ojänma striden var närmast att för
li kna vid elt fyrverkeri med åtföljande olyckshändelser, nå
got verkligt krig var det inte. 

När dagen grydde var beskjutningen fortfarande i full 
gång. Vid lO-tiden hotade Gustafssvärd åter flyga i luften. 
Ett ventilationsrör av bräder till ett bomb- och krutförråd 
antändes och i sista minuten förhindrade kapten Gadolin 
och några frivilliga en katastrof genom att kväva elden mctl 
sina kappor, då vatten ej fanns tillhanda. Bombardemanget 
f~rtsatte hela dagen med full styrka, och många byggnader 
forstördes, men själva bastionerna blev endast lindrigt ska
(~ade. Drumsö anfölls återigen, varvid skogen antändes och 
signalstationen förstördes. Sandhamns batterier inlät sig i 
s~ottlossning med tv enne fiendcfartyg. Nästa natt var den 
foregående lik, men på morgonen den 11 augusti började 
kanonaden avtaga och upphörde slutligen alldeles. Natten 
;not den 12 slungades ännu nå~ra brandrak<;:t~r mot Sm~d
:amn och Kungsholmen, men pa morgonen borJade dc alhc
~ ade rusta till uppbrott och nästa dag hade armadan utrymt 
arvattnen kring Sveaborg. 
e Bombardemanget hade varat i 45 timmar, varvid 14.300 

2ngelska och 4.150 franska projektiler, av dc sistnämnda 
(·668 granater, hade skjutits. En del byggnader hade blivit 
orstörd a, men själva fästningsverkan var i det stora hela 
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föga skadade. Artilleriet hade avlossat 2.385 skolt, va l'\· · l 
kanoner och Hl lavetter blev odugliga. F lera granate r T & 
ne.~l tätt invi~l Eh.~·cn~.värds grav, men. det vackra m inn~]] 
market undgick forstorels e. Inom Hclsmgfors' s la(!so 111r.o f' 
hade smärre projektiler av misslag nedfallit. Fäslnin a<\t ~ 
förluster inskränkte sig enligt von Bergs relation ti Il 13 ~en~ 
i stupade och 115 i sårade, varav 5 officerare. Dc al lie ra~~~\ 
förluster uppgavs till endast 33 man, 18 fartyg h ade s]·'' 
dats. Ryssarna jordade sina fallna pft Sveaborg oc h dc'~
fartygen stupade begrovs i en gemensam grav p~t Sa udhanR;\ 
en kort lid senare upprestes över graven en enkel mi nnes: 
vård. Dc fallna britternas och fransmännens grav fin nes ·, 
ön Makila (Mae Elliot) utanför Parkkala omrftdct. P a [!1·av': 
stenen, npprcsl 1905, har inhuggils ett kors, årtalen 18:>1 och 
1855 samt på svenska, engelska och franska orden: »l-Ic clea 
minnet och freda stoflcl». 

Av dc ryska örlogsfartygen blev linjeskeppet H.ossij a viirst 
utsatt för fiendens eld. Förankrat och förtöjt med k titl ingae 
tvärsöver det trånga Gustafssvärdssundet utsattes skcpJlel 
för ett häft igt bombardemang av alla slags projekt il er i li 
limmars tid . Fartygels däck och sidor var genom skj utna. 
Hon erhöll ·1~) träffar ovan och 3 under vattnet, och flera 
eldsvå<l<rr utbröt. Bestittningcn arbetade i ett sannskyl digt 
helvete av nedfallande granater, vinande skiirvor, h'lgo r och 
rök. Krutdurken var n~ira alt explodera, men lack yare un
derlöjtnanten Popovs sinnesnärvaro räddades Hoss ija. Till
sammans med några man lyckades han släcka eld en i tid. 
Kapten Poplonski visade duglighet och kallblodi ghel men 
nödgades slutligen nattetid låta föra bort silt fartvg ur o.; Lricb 
linjen. Ombord fanns 11 döda och 89 sårade. Li~1j eskcppct 
Iezekiil i Långörnsundet blev också skadat men kvarl,tg pa 
sin plats. Vid Sandhamn tr~iffadcs fregatten Tscsa revitsj aY 
en hrandrali:el; likaså fick 3 kanonslupar smärre skador. 

Angreppet på Sveaborg blev krigels största och sista nän1n· 
värda händelse i östcrsjöom.rådet, ly cftet· beskj utn ingen 
gick västmaklsflotloma till Xargö och inskränkte sig i fort· 
sättningen till att blotl upprätthå lla blockaden. Vid vin tc:·.ns 
anlågande i november/ december utrymde dc allierade os· 
tersjön för att icke Incra återkomma. Till en börj an ut~a
suncrades bombardemanget av Sveaborg som en stor a ll!.~
rad seger. Men glädjen var icke långvarig. Inom k ort ]Joi: 
jade skorrande stänunor höras i hyllningskören. Flottan .]J~
skylldes för ineffektivitet, då d en inte kunna betvinga fa~ - 
ningen. Hela angreppet var egentligen ändamålslös l. J.,J' 
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_Napier ~idigarc fid~ Dm:das nu taga emot bittra ankla
~ol11 er från sina landsn~ans s1da. Anklagelserna val' nog o?c
gels 1_ Flottan hade gJort vad den kunnat. Det lå ngvanga 

o"M e. ' . '11 fl f' l fo,·JJardemanaet had e slitit ut mörsarna, av v1 .. (a era 1oc ( 
!JO ~~ ekor, sprang sönder o~h ~)lev obrukbara, v.~rfor ~Iden mas
sP1.J tällas. Några landsllgnmgstrupper medfordes Inte heller 
te 1115 vid Bom~rsund föregående år. En landstigning hade 
~~{1Jzn appast ~1cller lyc.kats; och slutligen - ~r?ts sin ålder 
'·~r sveaborg wget Domarsum~. Det hade bcslat.~ provet, .det 
' la större prov som konumt denna Ebrensvanls gemala ene ' . . l . f l , o skapelse t~.ll del. Trag1skt n_og var c ess uppg1 t c enna gang 
att tjäna oslerlandct mot vastmaklc.:·na. . o r • 

{]nder höstens lopp hade elen avgorande studen pa h.run 
utkämpats: Sevastopol hade fallit. I\rigct fortsalte <~.ock.' m ?.n 
Jet }Jade kostat både folk och .pengar . . Man v~ r farcl;g for 
fred. Isynn erhet Ryssland var ratt. an.~tra!1gt. Ma nga pa kor
ruption och slentrian. bc,rocJ~dc l~nss.~orh~llla ~1d cn ~1adc hl?l
ta ts och man frukla.oc Svenges mlrade 1 krtgct pa dc alhe
rad~s sida. Fredsunderhandlingar p ftbörjadcs i december 
1855 ledde till en överenskommelse i \Vif-n i februari 1856 
och ~lutli cren till fredsslutet i Paris den30mars 185fi. I freds
fördraget 

0
inaick den k~inda klausulen, alt A landsöarna icke 

finge bef~ist~s eller milit~ira clahlissem::mg d~ir uppföras. 
D-essa villkor ignorerades av Ryssland under fö r sta världs
kriget , och nnder senaste krig befästes ö_sru11pcn av finnar
na. I dag iir Åland · åter neutraliserat, och resterna av Bo
marsuncls fästni ng ligger nu som en turistallraktion i e~1 av 
ögruppens vackraste trakter. Ett alltjämt forllcv8.ndc mmnc 
av kricrshändelserna på Åland är den kända soldatvisan 
» Oolan~1in sota» (»Kriget på Åland»), som sjungits av alla 
årslda~ser finska soldater och än i dag är en populär marsch
sång. 

Och vad kostade Krimkriget Finland? över all den egendom 
fienden förstörde finns inga noggranna kalkyler, men bl. a. 
gick 235 fartyg förlorade, d y s 43 'lo av hela der: dåtida 
handelsflottan. Stora uppoffringar fordrade byggandet av 
kanonbåtarna, sianalstalionerna, transporterna och inkvar
lering av militär ~n m som slukade ca en halv miljon silver
tubeL Den inhemska militären drog 2,2 milj. och i tullin
komster förlorades på grund av blockaden L3 milj. o s Y, 

".Utför elen materiella skadan kan uppskatlas till övet·;) milj. 
~tlverrublct·. :Men efter kriget stundade ljusare tider för Fin
iaJ~d . Om också elen orientaliska frågan icke lostes genont 
h-Imkrigcl, så stoppade det i varje fall Rysslands feam-
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marsch i Europa. Nikolai I ·s stt·a" naa t o • .. d . 1 ·· · ::, vangsregun v . 
an a, c en harskande byråkratin fick Inal'" ,o.t · 

1 
Ut Ii]] 

d ·II· l"ft ·1 . '-«a s1goc1 Al · 
ei .s . . o. esn. w regenngstid. tog sin början. exan. 
De bntilsk-fi anska kampanJerna i öster ·.. tt , 

d~t stora hela be~ydelselösa. Endast en enJ~o:~rl~~~ ~~ Var i 
gan g kunde bokforas · erövringen ocJ1 f' ' t.. 1 g fra"' 

· B · ors oranc et av r-''1
• 

~mgen om~rsund. Annars underströk de fullt t dli as1. 
aktum, att mgen av de olil'a s·ti·anda" . y gt del 

l o " garna mom dctt . 
nan lav var nagon egentlig sjömakt att räkna med. a lo. 
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sakgrunden ti ll axelmakternas sjökrigföring 

. Svarta Havet under andra världskriget. 
l 

J URG MEIST ER, Nizza. 
].V 

översatt av Ko mm endör B. L I N DGREN. 

Befä l sfi..l rh~tllandena inom sjökrigsledningen i Svarta Havs
om61det ' :oro svårbemästr~de o~h}m:eckladc, knnsk~ -~ h~gre 
:orad än mom tyska marmen 1 ovngt. Dc tyska SJostnds
kraftern a voro underställda "Mar.ingrupp Syd" i Sofia (ge
neralamiral Sdmster, ~enare amiral Fricke), och under grupp 
Sy cl lydde även de marina förbanden i Egeiska Havet oeh 
Adriatiska Havet, ehuru någon samverkan mellan Svarta 
Havet och Medelhavet knappast förefanns. 

Kommen derande amiraler i Svarta Havet voro efter var
andra F leischer, \Vurmbach, Witthoeft-Emden, Kieseritzky 
och Brinkmann. Stabschef var kap. 3. See, von Arnswaldt, 
senare von Conrady. 

1943 bildades 7 . . säkringsdivisionen, under vilken samt
liga sj östridskrafter sorterade. Chef för divisionen var suc
cessivt kap. 3. See, Gadow, Riderlenoch W cyher, samtidigt 
stabschef vid de rumänska sjöstridskrafterna. 

Därj ämte var sedan början av 1941 en tysk marinkom
mission under amiral Tillesen attacherad till den rumänska 
flo,tt~n med uppdrag att sätta flottan i krigs- och sjömans
ll1assigt skick. 
.. BefälsOJ11r~1dct utgjordes av tre distrikt: Ukraina, Krim och 
!\aukasus. Efter utrymningen av dc båda sistnämnda kom 
~ der~s shille distrikt Rumänien. Samtliga dis trikt voro un
l-Ierstallda kommenderande amiralen (amiralen i Svartri 

avet). 

1 ,~·ån sommaren 1941 till slutet av samma år opererade 
ds arna i Svarta Havet uteslutande med några fartyg u1· 
tl ~~~~au-flottilj en samt en del ombyggda och bes tyckade han
Ii~} s

0
fa rtyg och fä r j or. I bör j an av 1942 överförde tyskarna 

onau: 
1· S-båtsflotliljen, 3. R-båtsflottiljen, 1., !3. och 5. L-båts-
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floltiljcma, en kanonbålsflottilj, samt 1D-13f"l-l 1. l' b 1tsf! 
1iljcn, 30. R-bålsflotliljen (kapade handelsfartyg m fl ) GL 
u-bålsjaktflotlilj, ett flertal flottiljer för hanmskydd. ' e~ 

Alll som allt sände Tyskland över SOO örlogs- och ha nd 
fattyg till Svarta Havet, däribland LJ28 fartyg från Öslcrs~l.s. 
och ~or<lsjön. De förflyltades sjövägen p å Elbc till D~"cslrn 
, · ~uifrcå n dc medelst . specialbyggda. lastvagnar .. tran spor te~:1: 
des pa autostradan tJll Ingolsla di v1d Donau for att diir åtu 
sjösällns. 121 traktorer, var och en om 130 hkr, 4;~ h slvaer 
11ar med. en la~lförmåga a.v ·1? upp till ~O ton samt .~>~lO 111 a~ 
fogades Jhop tJll en orgamsa twn, som gJorde det lllOJ\ i~ t att 
fiirfly ll a fm·lyg på upp till 2:30 ton från öslersjön till S\· a;[. 
IlaYel p å en minimitid av 8 dagar. Landtransporten via de~ 
12S km långa autostradan tog endast 11/2 dag i aa spn)k. 

Synnerligen besvärlig och komplicerad var överfö ra ndet 
av G ubalar av typ li B (250 ton), son1 på grun d av för 
stort dj upgå cnde ej kunde förflytta sig på Elbes och Donaus 
~_)vre lopp. Dc voro därtill för höga för att vid land lra nspor. 
ten obehindrat ku11na passera under broar och viad ukter. 
~>fan tvingades därför att montera bort vissa skry mmande 
delar från ubåtarna så all vikten sjönk till 200 ton. Uhå· 
larna trimmades därefter p å sidan och förenades m ed G väJ. 
avpassade pontoner så all ett slags lådformat släp bi ld ades 
som darpå bogserades 1ill b estämmelseorten. Även över land 
måste b[t ta rna - ulan pontoner - - transporteras liggande 
på sida. 

På delta s~ilt fördes till Svarta Havel 6 ubåtar 2:} R- och 
30 S-båiar, GO MFP, 2G ubåtsjagare, 8~ bevakning~fartyg, 153 
mindre för kustfart avsedda last- och tankfartyg, :~o bogser· 
båtar, 2 hjulångare, 2 isbrytare, 4 mudderverk och l~ större 
motorbå tar. Vissa av dc större fartygen måste emellertid 
transporteras i delar. 

Under befäl av kommendör Mimbelli sände Italien våren 
19"12 följande fartyg och förband till Svarta Havel : 

11. U-bå tsflottiljcn (CB) , 19. MAS-flotliljen, 101 l\llb-flol· 
tiljen, samt hösten 19~2 ytterligare ett antal MAS-bt1 tar. 

Utrustningen och verksamheten vid de italienska förban· 
<len var enligt tysk utsago berömdvärd, och de små me nings· 
skilj a k tighetcr, som förekommo beträffande befälsförhå llan
dena, voro av ringa eller ingen betydelse. Men den italiensk] 
ver!~samhcten blev kort':arig. Mot slutet av Hlc!2 och i I1

1J1 
194,) hemkallades sam! hg personal från MAS-bå Larn8 ° t. 
vid samma tid länmade 101. mtb-flottiljen ,Svart a IJave 
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s-båtarna och ~-båta~na .förlades till Humänien och det 
~fÅ s som om ubatsbesattnmgarna stannarle kvar där till 
~ ,·Jle 

t'9b4~ ital!enska motortorpedb.å ta rna blev o även de trai:sp?r-
. de pa lastvagnar fram hll Donau, varest de - 1 nar

tc:l~l1 av Vhe~1 - sjösattes .. pvä~gubåtarna däremot kunde 
]l ·as direkt hll Conslanza Jarnvagsledes. 
foJ'svarla Havet uppträdde vidare under tysk flagg en KFK
f\ottilj m ed kr?atisk besättning, som enligt tyska uppgifter 
jorde .en god msa~~· . . . . . 

g Sluthgen fanns Legwn Svarta Havet", 1 v1lken mg1ck 
·vska emigr~ntcr och överlöpare. Om dess verksamhet är 

J J • l .. t dock wte t zan . 
;\ven tyska SS förfogade över några fartyg. Sålunda måste 

1 ex kommenderande amiralen till SS i Simferopol över
Jämna två kapade, ryska motortorpedbåtar, vilka efter en 
längre tids ombyggnad lär ha använts av högre ss-officerare 
för tonfiske utanför Sevastopol. 

Den svaga och föråldrade bulgariska flottan intog en sär
ställning. Bulgal'icn befann sig ej i krig med Sovjet, varför 
de bulgariska sjö- och luftstridskrafternas verksamhet in
skränkte sig till patrullering längs den bulgariska kusten 
och eskor t av enskilda konvojer från Bulgarien till turkiska 
vallen. 

Under he la kriget användes dock bulgariska hamnar för 
tyska staber och örlogsfartyg. Några bulgariska handelsfar
tyg överlogs av tyska marinen och landets övriga fraktfar
tyg gjorde huvudsakligast sina resor i den tyska transport
organisa tionens tjänst. A v två i Tyskland beställda S-båtar 
heslagtog tyska marinen en. Tre likaså i Tyskland kontrak
terade u-båtar (typ VII-C) avbeställdes. Till Bulgarien trans
porterades slutligen fyra S-båtar, kapade av tyskarna i Hol
land. De kommo emellertid ej till stor användning, enär 
stora bristfälligheter i tekniskt avseende begränsade deras 
Yerksamhe t. 

Starkast av alla sjöstridskrafter i Svarta Havet var den 
rumänska flott1an. Det var dock med blandade känslor som 
cl.e rumänska officerarna såg ankomsten av tyska amiraler, 
s.raber m m, även om det tyska fartygstillskottet både var 
ällskvärt och behövligt. Ty Rumänien betraktade Svarta 

avet son1 "sitt hav". 
Den rumänska marinen hade sedan länge fått brottas med 

0~illräckliga anslag, och flottan bestod delvis av fartyg, som 
eJ Voro lämpliga för Svarta Havet. Fartygen lämnade i 

20 
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fredst id sällan sina baser, u trus tning och annan Ill a le,. 
salmaeles och besättningarna voro icke fulltali_ga och or~\el 
ständigt ulbi_l ~adc. Frå~ Tyskland levererades ICke lJl o~t 10)' 
nor, ammurnhon, maskindelar och V:~pen ~1 tan t o n: k1kate, 
semaforflaggor m m. Bere~skapen ~ore knget var C.J ll1Yc-ke[ 
att räkna med. Så t ex slnckad~s J agarn a __ av Regal-klasse 
till J\Ialla för hottcnö\:er~_yn, _enar de rumanska dot kning~ 
möjlighelerna voro ohllrackhga. ' 

Det' relativt väl utrustade_ varvet i Galatz l_~g f(,r långt 
indraaet i Donau (125 km hll Svarta I-lavet) for a ll __ knnna 
gcnon~fönJ snabba fartygsreparationer. Därför uppra ltade, 
i Constanza ett rumänskt skeppsvarv och en tysk u trust: 
ningsdcpå. 

Redan 19LJO hade Tyskland till Rumänien sålt n:"tgra far. 
tyg, som tidigare ingått i österri.~dska 0~~1 _tjcckoslov,aki,skn 
Donau-flottiljen, och senare erholl Rumamen fyr a S-halar 
av holländsk typ, likaså sex KM-båtar. Dc två ubåhr, som 
hyaadcs på rumänska varv, blevo färdigställda fö rst 19+!. 
I ;t~rt sett blev kapaciteten på de rumänska varven dåligt 
utnyttjad. Tyskland levererade bl a material för nybyggnad 
av sex M-båtar, som aldrig stapelsattes. Däremot byggde ru
mänerna några sönderta~bara minutläggare om 200 ton, av. 
sedda alt sättas in på Kaspiska Havet. Men de första far
tygen voro ej färdiga förrän 1944. Och då var frågan om 
Kaspiska Havets utnyttjande ej längre aktuell. 

I Odcssa förfogade rumänerna över relativt goda. ryska 
varvsanläggningar. Men icke heller här utfördes n å_"r_a. m_1· 
m.ärkningsvärda nybyggnader. Brist på medel och Jmhaltv 
torde varit huvudorsaken till detta missförhållande. 

På bulgariska varv i Varna byggdes med tyskt bis tånd 
KFK-båtar, MFP-båtar och betongfartyg. 

Särskilt viktigt för den tyska marinkommissionen v~r ut_
bildi)ingcn av personalen. Materielkännedom, skjutövn1~1gat, 
manöver- och taktiska övnin~ar, operativa upngiftcrs losaft:· 
de allt måste ingå i u Lbildningsprogrammet. En del av o~ J· 
ce;arna voro bra, men bland de äldre fanns flera olämpliga 
element som måste avskedas och ersättas med yngre, mera 
handlingskraftiga. Enliot tvsk lll>I)faltnina voro de rumäns]{a , o .1 . .., ra 
underofficerarna och manskapet mycket bra folk , tapP 
och anspråkslösa. j{a 

l~å alla rumänska. fartyg inllick i besättnin~slistan ty:Jla 
officerare, underofficerare och manskap, som besatte f W 
nyckelpositioner vid artilleri, torped, förbindelse, i m as '1 
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5 v. Denna sammanblandning av två nationers sjöfolk 
rLt111 0

111m a far tyg fordrade stor tak t från befälets, särskilt 
pi\ .5~.11 as sid a . I allmänhet tor de samar betet ha gått till
!Y51' 85tällande. Och vid den största påfrestningen, då Rumä
fJ:e~s kapi tulerad_e för Sovjet 19-!1, höll vänskapsband~_t. Ty 
~]le stridshandlingar uppstod mellan tyska och nunanska 
1 1~~~and tro ts orde r från högsta ort. 
fo De rum änska var ven fick en krävande upp qift. De hade 

11 tillgodose behov~t icke blott från örlogsflottan utan i 
9
1 0 

bÖg grad order från kustartilleri, marinflyg och han
~ {] ~flotta. Med den stora belastning, som härigenom upp-
t~d vid krigsutbrottet 19-11, blev den rumänska flottans fär

digställande fördröj L Och icke förrän 19-12 kunde den anses 
,ara stridsk lar. Under tiden hade sjökrigsläget ö.ndrats. Ti

;len var försutlen för offensiva frmnstötaL·, och jagarnas för
niimsta uppdrag blev eskorttjänst 

Tyska och rumänska sjöstridsb·aflcr insattes mestadels i 
blandade förband, och den till grad öldste sjöofficeren förde 
befälet oberoende av nationalitet. De sjögående enheterna 
leddes oftast av den rumänska kommendören, senare kon
teramiralen Marcellariu, vars takt, kunskaper och goda kam 
ratskap högt värdesattes av alla tyska officerare. 

Som tidigare framhållits hade den rumänska statsledning
en visat r inga förståelse för flottans behov, och att den än-· 
dock kom att befinna sig i ett någorlunda gott skick får i 
hög grad tillskrivas den tyska insatsen. Att tyskarna inte 
alltid lyckades i sina ärliga uppsåt framgår av följande ex
empel. Den rumänska kungayachten Luceafarul (2.050 ton, 
1?,5 knop, byggd 1930) kunde ha blivit en utmärkt m inut
laggare eller ett gott transportfar tyg om den hade fått änd
ras. Detta lyckades emellertid ej trots tysk ptttryckning, och 
den förblev overksam under hela kriget. Vidare skickade 
rumänerna vid krigsutbrottet dc båda moderna, statliga 
~a n delsfartygcn Transsilvanya och Bessarabia (6.672 ton, 22 
t ~op, byggda 1938) till det neutrala Turkiet, där dc trots 
~ ska dem areher kvarlåga till krigsslutet. Dessa fartyg hade 
unnat göra en ovärderlig insats, särskilt vid utrymningen 

av Krirn. 

/ \xelrnakternas handelsflotta i Svarta Havet kunde upp
~'a en verklig provkarta på fartyg från olika nationer: ru
gl'~k~ka, bulgariska, tyska, italienska, ungerska, franska, 

l<' lska, norska, ryska o s v. 
lygspaningcn över Svarta Havet ombesörjdes av tyska 



280 

och rnmänska marinflygare . En bulgarisk division slc 
spaningen längs bulgariska kusten, och att kroatiska flvgGtt~ 
vom i elden fnungår av en rapport från kroatisk a a1~~~~~ 
ledningen 5. 7. 19Ll2, som förmäler att en rysk mlh sänk~~ 
utanför Rostov. t, 

.\xclmaklcrnas sjökrigföring var som alllid vid ko alit· 
ner behäftad med många svagheter med svårlösta ]ll'Ohl~o. 
som följd. När det trots dc stora olikheterna i nation~;; 
karaktär, krigsmål och beredskap ändå lyckades för dc håd 
viktigaste deltagarna, Tyskland och Rumänien, att gcnomförq 
ett någorlunda gott samarbete tillkommer i första h and föt~ 
tjänsten härav de båda tyska stabschefer, som ingick i 
elen rumänska flottledningen. Dessa officerare skapade sig 
en stark ställning. inom de rumänska leden, kanske int~ 
minsl beroende därpå att de höllo de rumänska officerarna 
om ryggen, då så behövdes inför andra tyska officerare och 
staber. 

Den svåraste belastningen föe sjökrigsledningen i Svarta 
Havet var dock den kortsiktiga och "optimistiska" plane
ringen från högsta krigsledningens sida. Som bekant upp. 
skattades 19-11 möjligheterna för Sovjets motstånd som mi. 
nimala; segern skulle vara Tysklands efter n ågra må. 
nnder. Och då den otillfredställande krigsberedskape n vid 
den rumänska flottan var känd i Tyskland, gjorde m an inga 
ansatser till dess snara förbättrande. Krigsskådep latsen 
förklarades som en andra rangens. Men, sade man, fö rvisso 
skall ändå de tysk-rumänska enheterna kunna försvara sina 
egna kuster de få månader som återstod till dess segern var 
vunm:n ... Till en början gick därför alla förstä rkningar 
till Egeiska Havet, och först i slutet av 19M, då tvsk a hären 
fick ~ina första bakslag, började man begrunda i1ödYändig· 
heten av förstärkningar i Svarta Havet. Men innan dessa 
blivit slutförda hade större delen av 1942 gått t ill ända. 
Ursprungligen hade den tyska armeledningen beräkn at at! 
en eftertransport av trupper skulle äga rum över Svart~ 
Havet. Och när tvskarna 1941-42 trängde vidare m ot 05 

in i Kaukasus upiJstod kravet från arm'ens sida att fl ottan 
skulle utföra icke blott dessa transporter nian även genoJ11· 
f~_ra rensn~n-~saktione;· och bemäktiga ~ig viktiga ~.us torte;; 
I< ors l och framst slml1c O dessa tagas, sa att fr amtrangand d 
hings rumänska kusten till Nikolaj cv kunde utföras. :Me . 
de ~:msi:1ltcr, som flotl:1n hade till fÖrfogande, var p lanen e; 
genomförbar. Rumänerna lyckades ändock intaga () dess• 
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jön just i det ögonblick de tyska trupperna stod an
frÖ11b5.re<'lda utanför stadens murar; och de under 1942 an
r~Jld/tyska och italienska 1~ntb 0~~1 andra småfartyg _v~rka
]all forvisso stimulerande pa rumanerna. Men som hd1gare 
de 

111
hållits, den tyska planeringen var felaktig pch tolv m~

f1:9der fö rsen:;td 1~1ed !11ate~iell ~v~ghet och hris!ande her~d-
11'1 solll fölJd, JUst 1 en hd, da flottans offensiva operaho
sk~Pskulle ha fått ett avgörande ~nflytande ... Och dessa ope-
1.1~tioner sku!.le h~ kunn~t genomforas med latthet, ty SovJet
flo ttan förholl ~->Jg passiv under hela detta skede 

.. .,en inom de tyska staberna och bland varvs- och hamn-
Av h • • t' ·Hligheterna förekommo svag eter 1 orgamsa wnen, som 

~n?~ endast kunde tillskrivas det "balkaniska" inflytandet, 
1c1 ~ 11 i lika hög rrrad slitningarna n1.ellan dc mer eller mindre 
u 3 

"' 'd ' SS ·doordnade myndigheterna och cheferna v1 ar1~1en, . ', 
Hitlerpartiet o s v. H ä r ett. t~pisl~~ ex e m p eL Då ann_ra~ Z1eb 
19-l3 erhöll i uppdrag a l t ~gangs.atta nyhygg.nader o 1 Sv arla 
Havet, kunde han varken 1 Berlm eller S?f1a .. erhalla tq~p
Jysning om hur _ måi_~ga varv, som slodo hll forfo~a!Hle l.n
om området. Forelradaren menade, att det fanns h e val v, 
möjligen flera. Amiral Zieb hade därför intet ~nnal att ~öra 
än att per bil resa runt kus.ten och skapa ,s1g en uppfatt
ning om läget. Han konstaterade därvid, att åtminstone tret
tio varv fanns tillgängliga och även att dessa voro syssel
salla med reparation~r och nybyggnader, dock ej till full 
kapacitet. Vidare kunde ,amiralen fasts lå, alt totala antalet 
fartyg i Svarta Havet uppgick till 7~800 mot uppgivna 70 
samt att de materiella resurserna och de disciplinära för
hållanden a lämnade en del övrigt att önska, såsom förpläg
naden av dc rvska arbetarna som var undermålig. Mängder 
av materiel, s~m avsänts frå1~ Tyskland, förblev liggande på 
varven oanvända. I Mariupol låg trettio stora motorbåtar 
av mahogny, som fick förfalla, likaså mängder av porslin 
och 6.000 flytvästar, avsedda för fartygen i I\.aspiska I-lavet, 
so~n aldrig kom till användning. I Galatz påträffades full
standigt sönderrostade lvå värdefulla dieseldynamo-maski
ller - avsända från elektricitetsverk i Schlcsvig-Holstcin -
.__ och avsedda för ub]ttsladdningsstationen i Galatz. 
l Yt~erl_igare någ~·a ex~n~el frå_n var':s~erksamhet~n l~an 
h~ Sitt Intresse, d~ de llll ~-ullo visar sva1~Ighe~erna vid __ falt-
arens framrycknmg mot oster oah dess atertag mot vaster. 

1. Den 5. 9. 4~ beord~ade kommender~~~de amiralen, att det 
Jl!a varvet v1d BerdJensk (Asovska SJOn) skulle bygga,s ut. 



282 

En del verks tadsmaskiner och en grupp ryska arLelare .. 
des också dit. Men 19. 9. måste orten u trymmas - ettsa\1. 
piskt exempel på korllänkt p lanläggning, förvisso en f" ~!'· 
av bristande kontakt mellan olika instanser vid hä r 0 

JQ 
flotta. °Ch 

I Sevastopol rådde stora meningsskiljaktighe ter lllel! 
olika varvsmyndigheter och den militära ledningen. I ha

1
an 

nen låg 130 större och mindre vrak, som gjorde b a'isäna11
' 

delvis ofarbar. För att röja undan vraken beordrade k~~~n 
menderande amiralen, att varvet i Nikolajev skulle sänd\. 
fem lyftkranar till Sevastopol. Men varvet i Nikolajev Ile~ 
kade 1ned motivering a,tt varvet ej var underställt amiralen 
med viikel besked den senare lät sig nöja. - När amiral Zieb 
skulle låta reparera en lyftkran i Sevastopol och den från 
Tyskland avsedda specialmontören icke anlände, ville amj. 
ralen sätta igång reparationen med eget folie Men varvs. 
myndigheterna motsa,tte sig detta 1ned bestämdhe t, ty enligt 
gällande bestämmelser fick motorerna endast repareras av 
specialister. ·- E tt delvis bombat kraftverk behövde två nya 
fmgpannor. Dessa kunde först efter flera månaders väntan 
fraktas från Tyskland på grund av den ringa kvot, som till. 
delals marinen för järnvägstransporter (m.ars 1943 endast 
'! tåg om vardera 40 vagnar), och vid utrymningen hade 
endast en panna apterats. Men även i Sevastopol u tfördes 
trots alla svårigheter elt flertal be tydelsefulla arbeten. var· 
vid bl a den stora 20.000 tons torrdockan gjordes använd· 
!Jar cfier den ryska förstörelsen. 

I Chcrson fanns ett varv för byggande av träfar tyg och 
ett varv for betongskepp. Det första hade sed an sommn.ren 
1942 haft sex KFK-båtar för marinen under byggnad, men 
färdigställandet gick mycket långsamt på grund av, som ?,et 
~ ades, brist p å trävirke. Vilket inte hindrade alt varw l far· 
digställde snarlika fiskekuttrar för egen räkning. E fter en 
dd personaländringar i varvsledningen blev dock även dessa 
h.FK-hå lar klara, m en till ingen nytta. Ty strax d ~i rp å ut· 
l')'HHles Cherson den 20. 10. 43. 

Etl s torartat broby.!5ge lvckades tyskarna utföra i närhc· 
len av Cherson. Eft~r 18 ·månaders arbete h ade tvskM'11a 
slagit en bro över Dnjepr, den första fasta förbind elsen Ö"e~· 
floden. D ron hade två järnvägsspår, två bilbanor och tva 
banor för fotgängare. lkn G. 12. 43 skedde invigningen, Il1e 1~ 
då amiral Zieb våren 1943 hos överbefälhavaren "Syd Vl<8 
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. ,, generalfältmarskalk von Kleist, förfrågade sig huru 
r:JI11 a 'd~n 9. 12. s å sprängdes bron vid det tyska återtåget. 
ret~ andra varvet i Cherson skulle p å Bormanus föranstal-

de bygga inalles sex betongfartyg om vardera en last
tall ncitet p å 3000 kbm olja, som skulle utskeppas från olje
k_aft;n i Kaukasus. P å våren 1943 var ett fartyg under bygg
fa d men stapelavlöpningen fördröjdes på grund av att 
na 1~110mrådet först m åste uppmuddras. Under tiden blev er
~~~-ingen av oljefälten icke längre aktuell, och något skäl 
0 
.. f;rt sa tt byggande fanns sålunda ej. Trots detta fortsatte 

~0~6gnadsverksam.heten, och ett förslag att öka lastluckornas 
}o~·Iek så, att fartygen skulle kunna användas i allmän frakt
fa rt avslogs. Men även här voro befälsförhållandena oklara, 
och' varvet lydde varken under marinen eller skeppsbygg
nadsutskottet 

Varven i Nikolajev erhöllo under 1942 order att förb e
reda byggande t av fyr a slagskepp om vardera 120.000 lon 
under förutsättning att dockbäddarna kunde sprängas rena 
från rysk a skrov, som. stodo på stapelbäddarna. Men för
slaget var tydligen allt för fantastiskt, och då tyskarna icke 
kunde leverera råmatericl fick planen förfalla (1943) . 

I hi)rj an av 1g43 började ~~ikolajev-varven alt lida bri st 
på kol. På marinens initiativ och med marinens materiel 
och folk färdigställdes därför en högspänningsledning mel
lan kraftverket vid Dnjeprostroi över Krivoirog till Niko
lajev. Den 28. 8. 43 var den 280 ~011 långa kabeln klar. Men 
~lädjen för varven och civilbefolkningen blev ej lång, ty 
~ . 10. 43 sprängdes kraftverket av de tillbakavikande tys
karna. I stället fick nu elektricite tsverket i Nikolajev ge
nom uppbringande av alla tillgängliga kolförråd sända str öm 
1111otsatt riktning till Nikopol för att h ålla därvarande man
gangruvor i gång. Men fyra veckor senare måste även Niko
Pol utrymmas. 

. Med den tyska härens å tertåg vidtog tyskarna evakuering 
: stor skala av varvsma terieL Med järnväg sändes verk
Y~smaskiner till Magdeburg och Gotenhafen, två flytdockor 
sel~ fyr a kranar bogserades till Odessa och G~latz,. o~h ~.ill 
f e~astopol bogserades en 1600-tons flytdocka. GIVe tvis mlraf
ba,,e haverier och olyckshändelser vid dessa i allmänhet 
i~;?störtade omflyttningar. Och befälsförhållandena blevo 
s,u?r påfrestningarna ännu mera förvirrade och desorgani-

tonen ibland fullständig. Utrymningen blev ett faktum, 
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planläggningen av varvens fortsatta verksamhet skulle 
nas. Det korta svaret blev: "Alla order annuleras. H am n °1'd. 
måste snart utrymmas, även om Hitler avböjt det föt·e Y1la 
na planmässiga återtåget". . s ag. 

Vid utrymningen av Krim fann amiral Zieb en fl t. 
om tio KFK~~åtar lig~an~le overk~am i Galatz. Flo tt~l'l tlj 
hade legal dar sedan JUlll 19'13, da den anlände från r .Jen 
~f en_ ':ederbö~·ande m_arin~iis!rikt~ehef hade ingen aning·~~%. 
fl? UllJens ex1stens. Likasa _lago 1 Rustschuk sex holhindskll 
tralare, som med stora svångheter hade transporterats ge a 
Donau 1941-42. Först i april 1944 togos de i bruk fö r ha110111 

l k . h . c c 111]]. leva mng oc beslyckades med vardera 1- 20 mm ksp. 
I augusti 1944 beseglades den tyska Svarta Havsflo tt· 

öde under rätt dramatiska omsh1ndigheter. Redan dendl;s 
8 .. meddelade kommenderande amiralen, att Rumäniens håll~ 
m_ng v?r vackla~d~ och be?rdrade i händelse av etl vapen. 
shlleshmd ~.umamen--SovJet att dc rumänska b esättning. 
arna : Imll.e overfol1m?nns. och fartygen lagas. Därefter skulle 
samth~~ 1~rlyg mlopa 1 Donau och där upptaga en för. 
svarsstallnmg. 20. 8. beordrades förflyttningen till Donau 
<:ch 23. 8 .. k~pitulerade Rumänien. 2L!. 8. inträffade de tyska 
f ar tygen 1 Constanza och ankrade på redden. Kommcnde
ranc~_e amiralen avstod dock från våldshandlingat· m ot de 
i:umanska fartygen av det skälet, att an1iralen räknad e med 
ntt i Rumänien skulle bildas en tyskvänl ig motregering. 

De t~·ska o farty~en beordrades följande dag sydvar t ti ll 
Mangoha pa ,rumanska kusten, där kommenderande amira· 
k n ha~lc för avsikt att embarkera. Dåligt väder omöjliggjorde 
bordnmgen, och flottan fortsatte utan sin befälhavare till 
Varna .. Här förklarade den bulgariska regeringen att far· 
tygen Icke kunde erhålla olja på grund av landets ' n eu trali· 
let. Detta förhindrade tyskarnas. återgång till Don aumyn· 
ningen. 

, Under tiden hade ryssarna uppnå lt Donau och även över· 
gatt fl_oden på några ställen, och för att fartygen icke skull~ 
falla 1 ryssarnas händer blevo de tyska fartyaen bonade 1 

sank av egna besättningar utanför Vama (2L30 aug. ). I 
sista stund hade Hitler erbjudit Turkiet att köpa tre ubåtar. 
l\~cn anbudet avböjdes, och även dessa jämte sex Mf,P 
sanktes utanför turkiska kusten. Och någon annan u tvag 
stod ej till buds. Ty r edan sommaren 1944 hade ttu·kisl<,~ 
regeringen genom allierad påtryckning spärrat Bosporen fo~ 
alla tyska och med Tyskland förbundna krigs- och h andels 
fartyg. 
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' terblick på de många i flera fall negativa erfarenhc-
f); ~rån sjökrigsoperationerna i Svarta H~vet visal' i förs

terila d att tyskarna icke till 100 7o utnyttJade varvens re
hl !1an m ed påföljd, att de stridande flottenh_etcrna icke kom 
s.Ll

15:fn full a rätt. Men det visar ock~å svånghe~.en~a att or
ull . r'l den marina verksamheten mollJ. det valeliga ocku-

olse " ·· · d f k · · garade området med el? nara nog lavn~arta ram.ryc ?m~ 
P~ landfronten och et~ ll~{a snabbt, ~len Ibland ka?hskt atet
pa En samordning 1 vidaste bem.arkelse och ,pa alla '?n, .. 
1.~~en, mellan försvarsgr:nar~. s~~be~, förband,. fö~valtnmg, 
1

. osportväsende o s v far darfor eJ endast bh nagot som 
tt an kan önska sig. Det måste vara en fundamental regel, 
ma ' · l ·d l l' ' f t åtminston e om de stora svang 1eterna VI ver { 1g pa res -
'·ng skola kunna överbryggas. Visserligen voro de tyska 
11~h rumänska marinerna i Svarta Havet tillräckligt starka L· att avhålla de ryska sjöstridskrafterna från anfall mot 
a~elns sjöförbincle.Iser, men å andra sidan hade tyskar och 
rumäner ej kraft nog att till sjös~ slå ti}I 1:1ot resten av 
Sovjets flotta, som 1942 hade !lytt hll de fatahga och under 
rysk kontroll stående kaukasiska hamnarna. 

Kommentarer till j'ariygsuppgifterna. 

A. T y ska. 
Uboote = Ub:Uar typ II B (279/ 329 ton) ; - U 9, 18, 19, 20, 23 , 23 . 
R-boot e = Räumboote typ R 151 - (1 25 ton, 1- 37 mm lvk, 3- 20 

mm !vakan). 
S·boote = Schnellboote typ s 38 (100 ton, 2- 53,3 cm, 2 lvakan, 39 

-42 kn) . 
A.FP = Artilleri Marine-Fähr-Prahm, omkring 280 ton, 2- 10,5 cm, 

2-37 mm lvk, 8-20 mm !vakan. 
R.FK = Kriegsfis·chkutter, omkring 110 ton, 1- 37 mm. lvk, 4- 20 mm 

!vakan. 
R. M: = Kleine Minenleger, omkring 16 ton, 4 minor, 32 knop. 
!{'r ::::: Kri egs1transporter, omkring 700 ton, 2- 20 mm !vakan, 14,5 knop. 
M: = Minensuchboote, omkring 750 ton, 2- 10,5 cm , 2- 37 mm lvk, 

6-20 mm lvakan, 30 minor, 18 knop. 
1fAL = Marine-Artilleri~Leichter, omkring 180 ton , 2---7,5 cm pvkan, 

6-20 mm lvakan, 1- 86 mm grk" 8 knop. 
MFp = Marine-Fähr-Prahm, omkring 200 ton, 1- 8,8 cm, 1-37 mm 

lvkan, 10 knop. 
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B. Italiensl,a. 

Ubåtar typ CB = Dvärgubåtar (25/45 ton); - CB 1- 6. 

MAS = Motoscafi antisbmmergibili (ubåtsjagare). MAS 566- (28 ton, 
40 knop). 

MTB = små motorbåtar bestående dels av MTSM (Motoscafi ·ruris 

Silurante Modificato) om 3,5 ton, längd 7 m, 30 knop och n
1
: 0 

förande en 45 cm torped, dels av MTM (Motoscafi Turismo lir~: 
dificato), en 5,2 lång flatbottnad motorbåt, förs edd m ed sprän 

laddning om 300 kg i förstäven, fart 32 knop (s k sprängbä.t ). g. 

Glöm inte MÄNNISKAN 
l CENTRUM! 

eller 
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Orsaker till stamunderbefälets under senare år on~rmal.t stora 
avgång ur tjänst samt förslag till åtgärder, .. som bor.a VIdtagas 
för att i önskvärd omfattning få dem att for framt1den kvar
stann a i tjänst vid flottan. 

Av Kapten BERTIL ERKHAMMAR. 
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L Yttre orsaker. 

Flottans yrken har i alla tider varit genomgångsy l']~e . 
större ellee mindre utsträckning. Allt sedan andra värJ

1
\ l 

krigets slut od1 fram till dagsläget h ar dock avsikcdsfrckv c~
sen ökat på ett föL· vår fioltas framtid synnerligen oro vtick~11' 
dc sätt. Sålunda bar under å ren 1953 och 1954 642 r esp. 5~:· 
korttidsanställda underbefäl (d v s av furirs och lägre gractf 
gått till avsk ed. Drygt en tredj edel av dessa h ar t o 111 g·'l tt 
direkt till arbetslöshet i hopp om_ att så små ningom l~itt 
något annat yrke. Dessa siffror ter sig ännu allvarligare, nä a 
man jämför dem m ed antalet motsvarande år vid Flo t tan~ 
Sjömansskol a anställda 559 resp. 448 stambef~ilsclcver. 

Ungdom av god k valile t söker f n anställning vid fö rsva. 
ret i tillräcklig omfattning för att efter normal gallr ing un. 
derb efälsb eh ovet borde kunna helt fyllas. Men de allra flestn 
tar anställning endast för att - - efter avslutad f/ä rnvlikt,. 
tjänstgöring eventuellt påbyggd m ed för fortsatt civil anställ. 
ning läm})ad militär yrk esutbildning -- övergå till civilt y rke. 

Den överfulla sysselsättningen, som alltjämt råder på ar
bctsmal'lmadcn, gör att det inte blir tillräddigt många ar
betssökande - som har avsikt att kvarstanna i det m ilitärii 
yrket - ö ve t· till förs va r et. D ä n n ed ä r ordet sagt . . .. . blir 
Ö V Pr f i fl f Ör.SUal'ef. 

Vi själva och h ela d en civila d elen av det svenska folket 
accepterar egc ndornligt nog det fa]dum, att dc militära yr
kenas plats i yrkesförteckningen är på annat och lägr e plan 
än vad gäller de civila yrkena. Endast genom_ snara inre 
kraftåtgärder {ör att i sanerande syj'te qöra det militäm yr
k et som långtidsyrke betraktat tillräckligt attraktivt , samt 
intensifierad ach utå t riktad upplysningsve rksamhet, Jw n en 
ändring härutinnan komma till stånd. . 

I-Hir några färska exempel på civil uppfa ttning om <le 1111 · 

litära yrkena. 

Exempe l t. Av statens offentliga utredningar 1951 h~ r »Yr
kessakkunnigas betänkande» remitterats för yttrande till c_J· 
vi la yrkcsskoloe m fl. Kommerskollegium har t ex ytt ra t sig 
över det civila sjöfolket:,; utbildning. På mil itbr förf rttga il. 
varför belänkandet icke kommit försvaret tillhanda, uppflC1 
en kvinnlig byråsekreterare i ecklesiastikdepartementet att : 
»Vi bedömer, alt försvaret icke har någon yrkesutbildning»· 

Exempel 2. Några av d c ärade läsarna erinrar sig k ans]{e 
den kvinnliga r iksdagsledamot och folkskollärarinna, s0111 

i somras efter en militäe praktisk yrkesorienterin g m ed eJY 
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51
,

0
]eelcvcr, officielll uttalade s in sto ra tillfredsställelse 

hets_ att ingen av hennes unga adepter önskade gå i försva
Ö' 'c t . .. st ts tJ all . . . .. 1 re ·r .. .. 111ed i:ir icke sagl att allenast kvznnan 1 samballet 1y-}--1a1 . • c 

. dylika uppfattmngar. 
se Ett grund villkor för att vårt lan d skall kunna hålla ell 

·H och effektivt j'örsuar vid liv är dock, att d e yrken , 
sW 'inlemmas i delta j'örsuar, åtnjuter ett statligt och d el 
$~~~ännas {u/la förtroende och riitta förstå else i samma c\Jtto, som gäller de civila yrkena. 
11 

Arligen investeras miljardbelopp i försvaret. Ett synner
]'gen stort ansvar åvilar såled es den personal, som satts all 
r~ tt förvalt a detta statens »krigspund». 

Det förefaller därför märkligt, att vårt l ands stat och folk 
till skillnad f rån flertalet främmande nationer ~r så lite t 
måna om att dessa, deras förvaltare, d v s all kngsmaktcns 
personal av oli~za grader, känner så th_m -~_rivsel och __ stolthet 
i yrket, att de mte bara kvarstannar 1 t]anst utan aven re
kommenderar yrket till andra. 

Här bör även fr amhållas det stora kvalitetskrav, som 
måste ställas på de män, som uuder n1.inst ett år har ansva
ret fö r fos lran ay h ela lan d ets manliga ungdom. 

II. Inre orsaker m ed l örslag till åtgärde r. 

Under senare å r utförd a undersÖ'kningar har kunnat u t
röna d e inre orsakerna inom flottan till underbefälets av
gång ur tjänst. I det följande redovisas dessa orsaker me(l 
u~der varje orsak upptagna förslag till åtgärder, som bör 
VIdtagas för att för framtiden hejda flykten från vårt vapen. 

1. Obestämd och f' ör ldnq arb elslid. 

_För sjökommenderad personal bör uppgöras en fast öv-
1~zngsvecka uppdelad i en rörlig övningsperiod och en orubb
ligt fa st basperiod avsedd endast för materi elvård, expe
d~tionstj änst, lektioner, rengöring, idrott och p ermission. öv-
1llngarna börjar måndag först sedan långpermitterade om
~ordkommit och erforderliga förberedelser för veckans rör
liga övningsperiod verks tä llts. övningarna bedrives till sjöss 
?ch på uteankarplats under dag och natt, effektivt utnytt
Ja.!lde p eriodens »68 timmar» och utan möjlighet till per-
11llssion fram till torsdag morgon. 
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. Torsod;_~g: Mater.ia lvår d. Fredag: Lördagsr utin med t e .. 
rmg pa fm ~amt Idrott ?.c,h permission på cm. Lördag -S~o. 
dag: I-IcllcdJgl (utom for vak tkvartcrc t). 011-

_N~ gällande hesHimmelser för långpermission d v s 
m1ss~_on från ~rc<_~ag efter övni.ngamas sh~t til~. må!ldag 1Re~. 
go_~ andras cl m]w n, att .v~ktfn personal får ratt tJll ett obt. 
gr~nsa.t m~ l al ~an,Qpenmswner. Endas t c lt mycket bewun e. 
amal t »langhdsprogrammcb> upptagna särskilda övn in sat 
kunna bindra den fasta övningsvecl-.an. Förlänaning 'I V ?ar 

o ' " o 0 . L < 0\', 
mngsilden bo~· d~.ck koml?ens~ras .. med m~_tsvarande ledighet 

. Gcl.~OI~ att. 1 sto.rrc omfattmng ~m nu galler samordna oc]; 
v1d forlaggnmg hll bevakat mnrade förenkla vaktgöri twe 
kan personalen ges ytterligare välförtjänt avkoppli n g. :s n, 

2. För lånqa sjökommenderingar. 

Elt sjö- och landkommenderingsprogram hör utform as för 
undeebcfälet. Typ: Maximalt två och m inimum ett år 0111• 

bord -- ett ~n· i land. 

3. För länge borta f rån familj och vänner. 

. Farlygc_~l fö~·Higg~s till egna marindistrikt i största möj
liga u tslrackmng. h .uslflottan uppdelas på lokalstyrkor un
d er vinterhalvåret med avbrott för tillfälliga besök på IIårs
fjä~.den _för erforderligt utnyttjande av Berga stridsövnings
a.~1laggmngar och sammandrages på våren till Hårsfjärden 
for att uneler sonuuarhalvårct utgöra en i huvudsak rörl ig 
sjöstyrka. övningsuppehållet kring midsommar förlägges tiJI 
egna marindistrikt ~ 

Fri_a bussresor till och från Hårsfjärden ger ökad m öjlig
het tJll kontakt med den egna familjen och de civila vän
nerna. 

L1. Tränga och i många fall otrivsamma förläggnin gar. 

Allt, som kan göras - utan att fartygens stridsvärde ned
sättes - bör göras för att även i fortsättningen ordna bii ttre 
förläggn!ngs- och J~ässutrmymen för högbåtsmännen p a vå; 
ra nya far tyg. Fur1rerna hör, om utrymme härtill gives, fa 
egna avbalkningar i befälselcvsmässarna. 

KaffekokaTe, glassmaskiner och diskmaskiner anskaffas 
ombord till mässarna liksom utökad och förbättrad inred· 
ningsmateriel (skåp, backlagseffekter, mattor, pryclnadsföre· 
mål m m) eflet· i stor utsträckning amerikaEskt möns ter· 
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]' an även ifrågasättas, om icke en ytterligare u tökn ing 
pet ;rtionssta ten såväl kvalitativt som kvantitativt vore av 
11V P vet påkallad. 
veJ}~ra framtida örlogsfartyg kommer alt, i än högre grad 

'au är fallet, bli stridsmaskiner med ytterligare begränsat 
n~.t~ggningst~ trymme, vilket omedför ökad? krav på an ti_ng_en 
fo~dförläg~nmga~ ell~r clepafartyg. J?et ~Y ett oefte~·.g1:,hgt 
]a·av att tHlsenlJga (Jfr flyget) ubefalsmassar och forlagg
]{~~g~baracker även för befälseleverna med det snaraste upp
f\as (alt ombyggas) på våra baser oc,h hemmastationer. 
~·Iogshemmct vid Vitså ~ör utbygga.~ till et _~ modernt, själav
försörjande marketen~cn ( unelerstolt av overskotten fran 
fartygens marketentenkassor). 

Det alltj ämt starkt expanderande Bcrga är i synnerligen 
stort behov av i förs ta hand egen sport-, gymnastik- och sim
hall samt även förbättrade mäss-, vakt- och dagrumslokali
teter, bidragande till att dels ge elever och personal erfor
derliga och sedan länge eftersatta fysisk a träningsmöjlighe
ter, dels lösa ett länge känt lokalt fritids- och trivselproblem. 

5. För liten s_iöavlöninq - önskan alt återfå vissa tidi
gare gällande sjö[ örmåner . 

Därest icke i första hand erforderlig kompensation kan 
ordnas i form av ledighet för övertidsarbete är dessutom en 
höjning av sjötillägget (eventuellt genom att detta göres 
skattefritt) synnerligen befogat. Sedan skatten, merkostna
der fö r resor, ökade personliga utgifter vid sjökommende
ring m m avdragits, kvarstår en ytterst obetydlig sjöpcnning, 
som på intet sätt kompenserar det obekväma livet ombord 
o~h bortovaron från hemmet. D en ytterligt obetydliga höj
nmg av sjötilläg,Qet, som skett uneler senare år, står i föga 
relation till den sedan krigets slut fortlöpande penningvär
desförsämringen. 
~et är på tiden, alt effektiva kraftåtgärder insälla~ för alt 

heJda civilförvaltningens och statsrevisorernas fortgående 
st:ävan att i skydd av växande paragraf- och tolkningsbc
stamelselabyrinter systematiskt bortarbeta våra sjöförmåner. 

d Sjökommenderad personal bör, som i flertalet främman-
e mariner, beredas ökade möjligheter att inköpa vissa va

to~, som t ex cigaretter och öl, till väsentligt reducerade 
Pr1ser. 

Sjökommencleringarna måste göras mer attraktiva! 
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6. Ointressanta övningar - ett opersonligt 11Llnl l7le r . 

sättningslistorna. 
1 be, 

För m·iinga övningar upplägges och genomföres pa ett , 
dant sätt, att endast en mindre del av officerarna leve r·. sa. 
och Jzänner _ _intre~~e f?r dem. Viss.a övni~1gar· kunn_~ av ~ked 
taktiska skal lyvarr 1cke genomforas pa annat sal t. Stö~!· 
arbete måste dock nedläggas på att göra övriga övn in~:e 
mer levande för hela besällningen. :s<tt 

Fartygscheferna måste ges friare händer alt själva få 1, 
stämma över sina fartyg och besättningar. Je. 

E.-r:empel: Sjöstyrkechefen sammankallar sina fa rlvrrsch 
fer och ge1~ de1~n ~irektiv oför det stridsout~ildningsn~At: so~; 
skall uppr:as pa sag en manad (dock pa tirl efter »Inf rusna 
kvartalet») med tillstånd att under denna tid helt H hand. 
la enligt eget bedömande. 

Detta är en av dc viktigaste förutsättningarna för alt en 
besättning skall kunna känna den rätla trivseln o;nho rd. 1 
lugn och utifrån ostörd ro kan fartygschefen planera fö r så
väl hårda stridsövningar som gemytliga strandhugg, hä rige. 
nom successivt sammansvetsande ett »tearn» individer och 
inte, som lätt blir fallet i en jäktad, alltför ofta samövande 
kustflotta, en hop mer eller· mindre okända, k virrande 
skeppsnu mm er: 

Ge mer stadga och bestående värde åt fartygens övningar 
genom att låta centrala utbildningsföreskrifter, övningspro· 
grammet och mate1·ielen (med undantag för viss experi ment· 
materiel i begränsad omfattning) bestå under åtm in stone 
en treårsperiod i taget, innan genomgripande ändringa r och 
ny materiel appliceras på sjöstyrkor ocn förband. 

7. Befälseleven klinner sig ofta övergiven. 

Särskilda »elevofficerare» (förslagsvis marindistriktens 
rekryteringsofficerare) hör utses att följa stambefälsclevet:· 
nas utbildning från antagning till furirsutnämning. De n bh· 
vande furiren har samma behov som den blivande offic eren 
av att bli omhändertagen av en för just denna specifikU 
uppgift särskilt tillsatt och hädör lämpad officr:r. 

8. Småkitslighet - överdrivet rapportskT·iveri. 

Befälet saknar många gånger såväl intresse som förmMa 
att rbitt leda och vårda underställd personal. Vi visar oftU 

11
jahct i frågor som rör v[ut folks (ja, t o m Yara egna) 

ok1i_f Ini'ugs-, ekonomiska och sociala förhållanden m m. 
utbJ ~a brist på förm~1ga, intresse eller kunnighet kan hl a 
pcJI~tr\' ck i sm~1kitsl ighet och överdrivet rapportskriveri med 
ge .1~1 j a: irri terad allmänstämning och vantrivset som enda 
0 no "' 
fÖ ~H\·t bl ivande befäl bör ges_ utökad undervisning i »män
iskokun skap» (p~rsonalleclnmg m m) - må vara på viss 

;;ckostn ad av tekmskt vetande. 

9. För lite s/öd och förtroende uppifrån. Vill ha större 
ansvar. 

Vi måste ge vårt underbefäl mer självständiga och an
s\'arsfulla uppdrag sam t ökat stöd od1 förtroende. Det är 
i"mske många gångar »prövande» men komn~er i län·gden 
alt innebära en ökad vilja att »bjuda till» från underbefä
le ls sid a. Detta ~ir dock icke helt möjligt, förän underbefä
le t bibringats väsentligt utökad och efter modernare princi
per tillämpad befälsutbildning. 

10. S vårt aU upprätthålla disciplin bl a på grand au j'ör
läggning tillsammans med llnderorclnade. 

Efter som hbm erhållit särskilda mässar, gäller detta en
dast fu rirer, som dock under relativt kort tid kanuner att 
Yara förl agda tillsammans med underordnade värnpliktiga 
och övrig stampersonal. Om furirerna - som. tidigare an
förts - ges rätt stöd och förtroende uppifrån samt, i mån 
av utryn1m e egna mässar (avbalkningar), bör icke någon 
~ vårigh ct a tt här upprätthålla disciplin föreligga. 

11. Dåliga framtidsutsikter . 
. Många furirsaspiranter och furirer klagar över att ford

nngarn a på »långvägarna>> (för officers- och mariningenjörs
lllbildning) är för stora. Då kvaliteten på uneler senare år 
anställd a slambefälselever stigit, torde kunna ifrågasättas, 
om m an inte mer borde tillvarataga möjligheterna att få 
fram officerare och mariningenjörer »långa vägen». 

Pörslag: 

. Uttagningen hör ske tidigare än nu är fallet samt utbild
lltngen vid Försvarets Uiroverk förlängas och omläggas att 
11.~er överensstänuna med den vid landets övriga läroverk 
forekommande. Den begränsade studentexamen bör för
svinna . 

21 



29! 

Efter avslutade +!-i-dagars befälsutbildning och f i·n111 1
. 

höstterminens bör j an komp l etterande . praktisk ~j Öl _hi lls t l)) 
ring ullages ett för varje år erfordcrl1 gt antal till o l' t'iceg?, 
och mariningenjörsutbildning lämpade befälselever ['{;1. t,, 
bildning vid Försvare ls Läroverk. E lever med tidiga re 1.e

11
\' 

examen. geno1~1går .. trcårigt (f -~l endast två år) , vanligt ch~)· 
gymnasmm v1d Forsvarets Lanwerk (elever utan realex t 
~1en 2 + 3 år) samt får efter godkänd studentexamen prÖ,a. 
in vid Sjökrigsskolan precis p å samma sö.tt som la nde ts ö,~ 
r iga studenter. 

En viktig förutsä ttning för alt skapa en homogen och dua. 
lig officersk~lr ~r a~t sm~1~liga office~s~spirante_~· sta rtar 1~ samma allmanb1ldnmgsmva och samt](hgt samt aven ucmen. 
samt genomgår hela utbildningen vid S}ökrigsskolan . 

Kan man f n inte befara a lt vissa fr:ln s tarten m ycket 
goda officersembryon - genom ett under för lång ti d, för 
intensivt och enkelspårigt »korvstoppande» av rent mi litära 
- och för det militära matnyttiga humanioraämne1! - förr 
eller senare dukar under? 

Obs. ! Här framlagt förslag får icke tydas så, att k valitets. 
kravet minskas. Det är endast sättet för uttagning och u tbild
ning, som bör ändras. 

Under senare år har för övrigt framkommit vissa svang· 
heter att erhålla tillräckligt antal officers~ och ingenjörs· 
aspiranter av önskad kvalitet den ordinära studentvägen till 
sjökrigsskolan. 

12. För mycket teori. 

Sedan den nya underbefälsorganisationen - innebti r ancle 
i praktiken bl a kontraktets avskaffande - faststäl ~t~ ,att 
gälla fr o m den l juli i år, blir tiden mogen för 19,);) ars 
omläggning av utbildningsplanerna. 

Därmed bör även tiden äntligen vara mogen för a tt ut
bygga det centrala utbildningsorganet MS/Utb (liksom de 
Lokala) till att i fred bli ett av flottans vik.tigast~ 01p n· 
Vår flotta är dock i fredstid i första hand en utbzldmngs
flotta. , 

Nu gällande planer för stamlinjen föreslås omarbet as 53: 
att stameleven redan efter avslutad 5-veckors rekrytskol~ 1 

stället för nuvarande 12 veckor ombordkommenderas (sar· 
skilt skolfartyg- jfr Oscar II - f n kanske svårt att gc n~.n~: 
föra p g a b emanningssvårigheter vad gäller nyckelhesa t , 
ningen) för att under återstående del uv rekrytskolan fa 
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. rr p {t s.iölivct, innan yrkeskursen:a i l~l~Hl lar ".~d. J?.c 
J;i1 P

1Yinj ens bcfäl~_clcvc:r, s~~~l fr y .m ar HbG cf~er v~l~vlo~ 
,tfll

114-1-!-da f.{ars v.arnr~llkt_stJanstgo~·mg;., kom:n~r ~·~.t _ a\ gel Ut 
flvd }lar 1 så fall atnunstonc falt l vecl...01s S.JoJ....ommcnljiii~st,_ 

dcrii1~ ~·sasj)iran ter, som an tages från v ii rnplik t s l i n j en, bör 
full . l 'l d . . o l f' r l l . g a t t a[l kompletterande u l )l nmg l sa(. an 0111 el lllll ' . 

gcno~~tala, rent milit.ä1:a uthilcl~1i~gen !ör:c fur~rskolan bh L' 
dcll 11111 -1 som dclgrv1ts slamlmJens funrsasp1ranter. 
dcfnsa.

1
11•1·11'g'arna för antagning vid FlSS b.ör vara lika för 

'Ol( , ' ·· f" tliga vrkesgrcnar. Tag bort rcalexmnensspancn or ra-·n nr . , l l l l l l 'liotelegrafi ?ter oc 1 te c wn .. :rcr un:c. . . . .. . . . 
c Erforderhga ku nskap er fo.r erhalla~1dc .a.v ClVJlt. racl.l~ccr
f}·Rt får vederbörande rachotclegraf1st S.Jalv skaffa s1g per 1
: 

1
.'.<esr)ondcns I)å fritid (even tuellt på siatens bckostna~l) · 

kO Ll . o f II . .. t l . " ], l f' t t g Ra diotelegraf1slern~ gar !l u l]am .. oct z o ,a( ;·m a ~m, 
di rekt till avsked efter erha1let ccrtJflkat och utgangcn kon-
traktstid. 

Exempel: Endas t 18 % av .d : för tv.~ år. scc~an ?nställda 
radiotelegrafistern a har t ex 1 ar anmalt sJg hll varens fu-
rir~kola. . . . 

Telehantverl{arnu bör i fortsättmngen antmgcn utbtldas 
till hantveDkare för vilken utbildning i så fall r ealexamen 
icke hör vara antagningsvillkor, eller, som. i det _närmaste 
nu sker utbildas till ingenjörer eller spccwltekmker med 
för dess'a särskilt avpassad lön- och befordringsgå~g. 

För övrigt bör eliten av vårt till Karlskrona ~tahonerade 
instruktionsunderbefäl snarast kommenderas hll Flottans 
Sjömansskola, så att stambefälseleverna reda_n från. starten 
lär känna dem, dc i första hand satts att utb~ldas hll. (F n 
tjänstgör inga underbefäl som instruktörer v1d FlSS). 

13. Opraktiska unifonner - uniformstvånget. 

Befälselever klagar ofla över den opraktislza blåkragen 
och det tjock a kommisstyget .. 
. Blåkragen är, med tanke på bl a gamla trad1t10nsba~d, 
~.nte mycket att göra åt. Men nog borde svalare 5- och 9-stall 
an de nuvarande kommisställen ingå i »säcken». 

Ombord bör och kan icke av bl a utrymmesskäl ordnas 
lll.ed civilpermission för furirer och lägre. grad~r. Däremot 
hor~e fö rbudet för landtj änstgörande funrsa~p1ranter~ 1~10t 
b~·t lnom militärt område på väg till och fran penmss10n 
ata civil a kläder, upphävas. 
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För att s li.irka samhörighe lskiinslan inom flatl a n Od . 
om dess skilda yrkesgrupper samt öka stoltheten ot:h ,.\.111, 

a lt bära unifonn hör i nföras särskilda vapenm~i rk cn. 
1 

lUt\ 

III. Samnwnj'ullning. 

Förslag till å tgä rder, som böra vidlagas för .. all giir~1 flo[, 
lans yrken så altrakliva a lt vårt underbefäl i onskvard 

0 
fattning kvars tannar i lj~i.nst. llt-

A. Y t tre ålqärcler. 

1) Slatsmak terna och resten av hela d et S'/enska fo lJ· l 
måste upplysas att till fullo inse, all en kvali.tativt och kva\~, 
litativt rätt avvägd p ersonalkader är e ll grundvillkor för ett 
s tarkt och effek tivt sjöförsvar. 

B. Inre åtgärder. 

a) Ko stnadsfria li. lgiirder, som omedelbart bör vidtagas. 

2) En fast övningsveoka - med effektivt utnyttj an de av 
den rörliga periodens övningsdygn. 

3) Ledighet som kompensation för övertid - obegränsat 
.antal långpermissioner. 

4) Samordning i vaktbestämmelserna samt l in d ring av 
Yaktgöringen inom bevakat område genom bl a införa nde 
av vakt p å fyra kvarter för samtlig personal (alllsi\ även 
ubåtspersonalen). 

5) Förläggning av fartygen till egna marindistrik t un· 
der vinterhalvåret samt övningsuppehåll. Rörlig kustflo tta 
under somn1arhalvåret. 

6) Friare händer för fartygscheferna att utbilda och vår· ' 
da eget fartyg och besättning. 

7) B ehandling av varje man ombord som en individ och 
inte som ett nummer. 

8) Bortarbetande av småkitslighet och onödigt r apport· 
skriveri. 

9) ökat stöd, förlro cnd e och ansvar åt underbefäle t. 

10) Rätt för furirsa spiranter att p å permission b ~i.ra ci· 
vila kläder. 

11) Kommendering av eliten av i Karlskrona stalionergt 
instruktions.underbef~il till Flottans Sjömansskola. 
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b) J{o~lnadsj'ria åtgärder, som bör vidtagas p/i längre ~ikl. 
'2) Väsentligt ökad betydelse och maktbefogenheter å t 

1"t ·ala och lokala utbildningsavdelningar. 
cCJl u 

13) Ett !.~st k.ome1~de~·ingsprogrrnn av typ mDx. två min. 

t 
år till SJOSS - e tt ar 1 land. 

el < 

14) ökad befäls- och personalledareutbildning för allt 
ucfäl och blivande hcfi.il eventuellt p å bekostnad av visst 
tekniskt vetande, 

15) Centrala övningsprogram och utbildningsföreskrifter 
.. 1111t m a terielen ombord (med undanlag för viss experiment
~1'1ateri cl) i orubbat skick för ungefär en treårsperiod i taget. 

16) Utt agning av härtill lämpade »elevofficerare» (even
tuellt r ekryteringsofficeram a) att följ a stambefälselevernas 
utbildning fr å n antagning till fur irs u lnämning. 

17) Tidigareläggni ng och omläggning av undervisningen 
vid Försvarets Läroverk till att mer likna den vid civila lä
roverk (bl a »korvstoppningen» bort) . Sanuna utbildning vid 
KSS för samtliga blivo.nde officerare. 

18) Omhiggning av kursplanerna för radiotelegrafister 
och telehantverkare, så att realexamensspärren vid anto.g
ning k an borttagas. 

19) Samma milihi.ro. grundutbildning för d c s lam- och 
värnpliktiga befälselever, som skola ge nomgå furirsutbild
ning. 

20) Uppdelning av s lamlinjens rekrylutbildning på en 5-
vcckor s rekrytskola i lDnd (= vpl-linjens rekrytskola) ooh 
en 7-veckors rekrytkurs ombord, innan yrkeskurserna tar Yid. 

c) Åtgärder som m edföra kostnader. 

21) Fria bussresor till och fr tm H årsfjärdcn. 

22) Trivsammarc och tidsenliga mässar och förläggning
ar ombord och i land. 

23) Skaltefri sjöavlön ing eller viss höj ning över h ela 
linj en. 

k 24) ökade möjligheter för sjökomm enderad personal a tt 
f ~nna inköpa t ex öl och cigaretter för billigare pris (tull
l'llt) . 

25) Egen sport-, gymnastik- och simhall lill Berga samt 
11PPförande av modernt marketenteri vid Yitså . 
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~6) Kaf~ekok.~tre, glass- och diskmaskiner, pryd nndsf · 
Inal 111 111 hll massarna. Ot·Q, 

.. 27) Svalare sommaruniformer (5- och 9-stä11) fö , 
falselever och övriga v~irnpliktiga. t hQ, 

. ~8) Stärl5ande .av samhörighetskänslan, stolllicten 
0 

VIlJan att bara 11111fonn genom införande av hl a siirs](Jch 
vapenmärken av metall. 

1 da 

Dc kosh~ader, som här n edläggas, kan förmodas h ell l· 
l)ense· l ·l· · 1·· · 1 · ' 0 lll-Ias av c en BllllS ..:mng 1 av omngs- oc 1 utb1ldn in nsk 
n~der, som uppstår, när vårt underbefäl i önskvärd c~ n/~t-

1 g o t ' t · t··· a l-n n a er J;: va r s ann ar 1 w n st. · 

Svar på kapten R. Engdahls artikel 

'' l(an inte en lätt flotta vara slagkraftig?", 

. fo"rd i Tidsk riftens septemberhäfte 1954. 
111 

Förvisso, om man negligerar kostnaderna! 
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Emedan utrymmet ej tillåter ett utförligt bemötande, nöd
o·as jag för övrigt inskränka mig till följande: 
" Kapten Engdahl framhåller att fartvinsten med lätta krys
sare är 13 knop jämfört med den för Thörnell-skeppen ur
sprungligen beräknade farten, men förbiser att det redan 
då förelåg förslag till 9 knop snabbare pansarkryssare! 

Kapten Engclahl framställer sovjetkryssarna som 75- 130 
fo större än av mig föreslagna pansarkryssare, men en jänt
förelse av s tandard-deplaccmenten 12.800 och 8.000 ton vi
sar, att pansad,:ryssarna äro blott 37,5 7o mindre! Dc äro 
alls icke underlägsna i alla avseenden, enelast i fart. Däre
mot äro våra lätta kryssare underlägsna i alla avseenden ! 

De av mig som eskort för pansarkryssarna föreslagna 1.100 
standard-tons jagarna, som - tvärtemot vad kapten Eng
dahl gör gällande - bl. a. kunna föra flera torpeder än de 
stora torpedhålarna och (om så anses erforderligt) mera 
ubåtsj aktvapen än de stora jagarna, framhålles vara under
lägsna m oderna jagare. Den underlägsenhet som måste vid
låda våra framticlsj aga re i kamp mot kryssare och våra sto
ra torpedbåtar i strid mot jagare synes dock vara mera be
kynnnersmn! 

Påståendet att 21 cm kanoner ej ha större sänkande för
Inåga än 16 cm kanoner är orimligt. Då dcssutoin. 12 cm. 
aytilleri framh ålles vara av samma offensivdugliga km·ak
tar som 15 cm kanoner, kan jämförelsen utsträckas in ab
~lltdum. Det synes dock viktigare att med grövre kanoner 
'~nna skjuta först, än att skjuta snabbt med pjäser, vilka 
eJ nå fr am. Att med artilleri kunna skjuta längre sträcka 
jclt längre tid kan ej ha förlorat sin betydelse även om ro
latar komma till användning. 

Rapten Engdahl gör gällande, att det inte är fördelaktigt 
11led alltför Htn ga livslängder och hänvisar till den tekniska 
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utvecklingen. lVIan bör emellertid skilja mellan den l ~in . 
livshingd, som kan vinnas med mera robust byggda sl · ~L Q 
och maskine~·ier, och ~en av ~tlvecklingen när~n::~~t fö r ,. a~~~\· 
o. ch telelekmsk matenel betmaade kortare liYslangd t·n r\ 1' 

u , .• Ist 
~lei~na snabb_~l ut~eockling ?ch _d en långa tid,_ som ål mi! lsto

1
; 

1 vart .. land :u:. of~:anl~omlig vid _nyansl_{affnmg av .. s ln<hf<n.: 
tyg, gor det nodvand1gt att mannen disponerar ba rkraftin 
rejäla fartyg, som snabbt kunna ombyggas för den n y <I, tu 1~'\, 
och skrymmande vapenmateriel, som kan förvänl::l. s. ::if!. 

Anledningen till att marinledningen IlU gjort y ller! igar , 
avkall på sitt progran'l och ej ?nser sig kunn~ r~ik 11a ~Ile ~ 
aU bygga kryssare eller tyngre fartyg, sammanfattat· kapten 
Engdahl i följande tre punkter: 

l) Antalet enheter. Detta behöver j n icke minskas ! I Ynr
je fall hör det ej tillmätas så stor betydelse, att fyr a 1;)0 lons 
torpedbåtar föredragas framför tre 1.100 tons jagar e. Den
na min kostnadsjämförelse ställer kapten Engdahl i lYi Yc}s. 
mål genom att till obetydlighet nedvärdera den av m arin
ledningen tillämpade dubbelt större livslängden fö r jagare 
jämfört med stora torpedbåtar. 

2) Kostnad. Att anlägga kostnadsskäl mol en tu ng flotta 
är obefogat, i synnerhet som chefen för marinen fr am h[dli t 
att den lätta flottan är dyrare än en tung flotta. 

3) Robotvapen. Som även från svenskt fac.lona nna liall 
framkommit (GHT den 9 september 1954), synes del vm·~ 
alltför tidigt att basera en omgestaltning av flottan p <l. de lta 
nya vapen. Xven om det avses alt tillämpas för plnll c r~ t 
minfartyg (vilket man onödigtvis långt i förväg avslöjat) 
kan det ju knappast ha tagit så fast form, att man redan 
nu kan vara övertygad dels att d et kan inrymmas å jagare 
- sv:'\.righeter ha ju yppat sig t o m å engelska kryssare -:• 
dels alt det kan göras tillförlitligt med avseende :"t lrtiffsa
kerhet. Att mnn i NATO-länderna givit robotvapne t hi)g-sta 
priorilet säger ej något om vapn e ts användbarhet ti ll s.iö.ss 
l't smä oskyddade fartyg. För beskjutning av fartyg, siirsk!lt 
överlägsna kryssare, erfordras e lt mera. pålitligt precisions
vapen än för terrorbombning av städer från viHskyddadc 
bunkers. 

I annat sammanhang har frmnb:'l llits att jagare lii. Ll n~·c 
kunna undgå torpedering, men detta synes ha förl orat. sll~ 
betyd e lse, ty man bör ju förutsätta att även andra nwnneJ 
ha målsökande torpeder (som ett nyligen gjort uttalan de t:· 
värr redan avslöjat, att våra nya ubåtar skola få). 
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, ·ols allt lal o.m seghet för den lätta flotla !l förbi_~er m~lll 
1;det. Svårs~inkhara slridsf~rtyg synas ba la_ngt st_ntTe ~.or

s"Y·\tningar att bli de framttdsfartyg, som vi borue strav ~l 
u.tsaatt i största möjliga antal by~ga upp vår flo~_ta n;-ed, sa 
tJJl den jämte flygvapnet kan bh bety_del~cfull for ~art ]~ C 
fl.tt ·a djupförsvar. I detta framhålles fortfarande (\art For
rJ~e~ nr 3) det marina försvaret representera segheten och 
5~)~å,l]igh eten, m en detta bir ju blott tonlina ord, då man av-
uer en lätt flotta! o . • .. • . . .. 
5 J gare och »atomskepp» masle JU goras praktiskt taget 
osk~'(:]dad e och ba blott si1} far~_, som_ icke .. endast genom 
sinmPträffar kan förloras ya. ett ogonbl1ck. For pa_nsar~_kep J~ 
och för kr~:~s~re m~d ~~~~ttllg fart och bestycknmg fmnes 
däremot mo]hghet llll folJ ande skydd: 

1) Effektivt skydd för större delen av skrovet samt fö1· 
huvudartilleri och manövertorn såväl mot kryssarartilleri 
som mot mindre flygbomber. 

2) Tillfredställande skydd för den vilala delen av skro
vet mot torpeder och minor samt större flygbomber och ro
botar. 

3) Nöjaktigt skydd för skrov med överbyggnader samt 
huvudbestyckning mot på visst avstånd kreverande atom
bomber. 

4) Cellfvllnadsmaterial i större del en av ulanför det vi
tala område t nedtill belägna rum, varigenom vatteninträng
ning förhindras och fartyaet blir svårsänkbart även då ska-

c • ::. 

degöreisen blir omfattande. 
Är det verkligen möjligt, att allt deLta och dessutom en 

grövre, mera långskjutande, träffsåker och verkningsfull Jm
vudbestyekning (inkl. robotar) och ett kraftigare luftvarn , 
ävensom större sjöduglighet och användbarhet vintertid:. icke 
Iller än väl kan uppväga de relativt få knop man nodgas 
offra? Kan d enna -- särskilt jämfört m ed flyge ts b öga has
tigheter - obetydliga fartskillnad p åvisas vara av sådan be
tydelse, att en m ed pansarkryssare uppbyggd flotta kan he
teolmas så som min(h·e användbar som högsjöflotta? 

Stoekholm i oldaber 1954. 

H. )i hman. 
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Artikelförfattarens genmäle. 
(jämf TiS nr 9/3~1.) 

.! ag ~er ingenjör_ Åhman nu liksom tidig~r~ r~.tt i a ll ett 
~torre fartyg, betraldacl som enhet, kan ges baae batlre skydd 
och större slagkraft än ett mindre fartyg. Skälen till att 
ntan trots detta successivt bör växla de största enheterna i 
e tt större antal något mindre anser jag m5g inte hehöya 
upprepa, så mycket n1.era som ingenjör Åhman inte hemött 
den J.critik jag anfört mot av honom använda metoder för 
beräkning av fartygens stridsvärde. 

Våra senaste jagare är för övrigt inte direkt nEtgra små 
fartyg. De har ett relativt gott skydd och att döma av andl'a 
Yärldskrigets erfarenheter - särskilt från de amerikanska 
jagarnas operationer i Stilla Havet - kan fartyg av denna 
s torleksordning n1.ots tå relativt stora påfrestningar frå n fien
dens vapen verkan. Kommande j agartyper kanske k an ges 
~i.nnu bättre skyddsegenskaper. I varje fall synes alla kraf
ter böra inriktas på att ingenting försummas i dett a nY
seende. 

R. Engduh l. 




