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o 
Arsberättelse i navigation och sjöfart 1949. 

Av kommendörkapten Sven Forsberg. 

KompassmaterieL 

A mindre fartyg är utrymmet begränsat och svårig

h ete r föreligga att anordna särskilt gyrorum. Sperry har 

därför konstruerat en ny typ av gyrokompass Mark E. l., 

som populärt fått beteckningen Minor. Den är i första 

hand avsedd för små fartyg och firman har lyckats kon

centrera huvudkompassens samtliga delar i ett nakterhus. 

Noggrannheten för denna typ är lika stor som. för Sper

ry's Mark XIV och skötsel och handhavande äro mycket 

enkla. Då Minor-kompassen, som tidigare nänmts, är av

sedd för mindre fartyg, är den speciellt konstruerad att 

arbeta normalt även vid mycket häftiga rörelser i sjögång. 

Huvudkompassen uppställes vanligen i styrhytten och 

användes där som. styrlcompass. Om så önskas kan med 

en särskild till satsutrustning (utanför kompassen) anslut

ning göras till pejlrepeterkompass, stabilisering av radar 

samt automatisk styrning. Nakterhuset är indelat i två 

avdelningar. Den övre innehåller de meridiansökande 

elementen och den undre fördelningslåda och överfö

ringssystem. 
Fig 1 visar kompassens utseende. 
Marinförvallningen har anskaffat en sådan kompass 

till under byggnad varande torpedbåt. 

Magnetometer (typ Plath) 

De senare årens tekniska utveckling har medfört ett 

ökat behov av mätinstrument för svaga ITwgnetfält. Man 

använder numera ofla induktiva (elektriska) metoder, 

som. förena hög och reglerbar känslighet med Inöjlighe t 

till direktregistrering och fjärröverföring av resultaten. 

Tidskrift i Sjöräsendet. 16 
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Fig l. 

Sperry's gyrokompass Mark E. 1. 

l . Kompassros. 2. Gyro . 3. Förstärkare. 4. Omforma r e . 

Dessa metoder fordra speciell a elektriska hjälpmedel , 
som bli relativt dyrbara och erfordra speciella m ä t i n
strument. 
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Det finns emellertid m å nga fa ll, där hög oc:h variabel 
känsligh et betyder mindre än att t ex på fles ta möjliga 
punkter odt på kortast möjliga tid prova fältkonstanten 
med en precision på ca 1 'l< . 

Dylika uppgifter erfordras bl a för alt finna lämplig 
kompassuppslällningsplats p å fartyg elle r i flygplan eller 
för kompensering av kompasser. 

Man k an i slällel för d e t magnet induktiva fö rfaran
det använde en magnetoslatisk metod. 

E LL instrument enligt den magn etos ta tiska metoden 
är d en av Kussmann oc:h Rolmsloc:k ula rbetade magneto
meter n, utförd enligt dubbelkompassprincipen. Hä rvid 
tillämpades e tt av Bildlingmaier år 1907 angivet mätför
farand e, som baserar sig pt't en ömsesidig verk a n mellan 
det y llre m agne tfället och kraflH1ltet från två på kor•t 
avstånd fritt vridbara, lodrät över varandra befintliga 
perm anenta magneter (kompassnålar). Påverkas d essa 
båda n å lar icke av något fält, så stålla sig på grnnd av 
attraktionskraften molsal•la poler över varandra och nå
larna bilda således en vinkel av 180°. I ett tillräckligt 
starkt fält neutraliseras emellertid dragningskraften mel
lan nå larna, som då inställ a sig parallellt i magnetHUte ls 
riktning med liknämnda poler i samma riktning (vin
kel 0°). Vid mellanstarka magnetfält uppstår el t m ellan
tillstå nd , d v s de båda n <"llarna bilda en bestämd vinkel 
rp. Beloppet c:os rp / 2 är proportionellt mot fältsLyrkan, 
varvid i proportionalitetskonstanten inräknas magnetmo
mentet och det vertikala avståndet m ellan nålarna. 

Tidigare dubbelkompasser ha på grund av den ringa 
koerc:i livkraften i magnetstålet förse t~ s med relativt lå nga 
nålar och så gott som uteslutande utförts som kompass
rosor m ed flernålssystem oc:h dämpning medelst vätska. 
Avläsningen skedde mestadels p t1 ett avsnitt av den övre 
kompassrosen. Trots att dubbelkompassen visat sig va
ra a lldeles utmärkt har den dock ic:kc vunnit någon större 
utbredning, vilket torde få tillskrivas dels det faktum 
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att apparatmen var förhållandevis tung och voluminös, 
dels att handhavandet under transporl var förknipp at 
med stora olägenheter, vilket allt minskade dess mättck
niska betydelse. 

För att komma if rå n dessa nackdelar och frarnfö t 
allt anskaffa lämpliga instrument, måste man hålla en 
Lestämd rikllinjc. Man måste försöka komma bort ifrå n 
den principiella navigationskompasskonstruktionen med 
rörlig ros och i stället övergå till kompass med visan 
med en vid höljet fastgjord skala. \'idare ville man ge
nom införande av korta, lätta nålar med relativt stort m o
ment söka n edbringa dimensionen och vibrationstid även
som ersätta vätskedämpningen med den tekniskt enklare 
virvelströmsdämpningen och slutligen också införa en n Y 
avläsningsmetod. -

Efter flera förb eredan de försök_ med olika modeller 
- varvid försök även gjorts med bandupphängning a v 
magneterna - fick magnetmnetern slutligen den form 
som syns å avbildning fig 2. Det är en lättmelallcvlindet· 
med en vikt av ca 600 gr, ca 10 cm hög och 8 c~n dia
meter, försedd med fönster av plexiglas. Avshingning aY 
apparaten sker n1.edelst ett fällbart lock, som samtidig t 
arretcrar magneterna. Inuti cylindern befinner sig d c 
två på varandra liggande magneterna. Den undre mag
netens visare spelar över en tvåsidig från 5 till 5 mOe 
d elad bredskala, varvid avläsning sker medelst en in
byggd lupp. Under locke t ligger den övre magneten, som 
~enom vridning av hela apparaturen med tillhjälp av ett 
mdexstreck bringas i e tt bestämt läge relativt d en undre 
skalan. D e av virvelslröms-dämpkroppar omgivna mag
neterna utgöras av runda tromalitskivor (Al-Ni-järnpu l
ver pressat m ed konstmassa) av ca 1 gr vikt. D essa mag
neter m ås te ha nästan samma m ag netiska moment och 
genom en noggrann å l d ringsprocess skvddas mot fö r-
ändringar. " 

Yid m ä land e av fällslyrkan öppnas lock et oeh m e-
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F i g 2. 

Magnetometer (typ Plath). 

deist cll inbyggt vattenpass bringas apparaturen i hori
sontalläge. Sedan höljet ställts in på indexstrecke t i den 
övre magneten, angives fällstyrkan genom visarställ
ningen på den undre skalan. Magneten behöver ca 8 se
kunder för alt ställas in i mätläge, och hela m~i.lningen 
tar ca 30 sekunder. För iakttagelser i sidled finns dess
utom en hopfällba r spegel anbragt i lock e t, och för av
läsningen är d en undre skalan förs edd med en mOc-del
ning i spegelskrift. D en undre magneten kan s tällas in 
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Fig 3. 

Optisk logg. 

l. Okular. 2. och 3. Handtag med hål för ställning. 4. Regleringsratt. 

5. Fartskala. 6. Motor. 

i två lägen - till höger o~:h vänsler om den övre magnet
visaren. Man kan kormua från det ena läget till det 
andra genom a tl vrida magnetometern 1800 vid arrete
rande nålar. Det är lämpligt att utföra mätningen i bå
da lägena för att därigenom undvika mekaniska fel. 

Magnetometerns mälområde sldi.<:ker sig från 0,06 till 
0,27 Oe (60- 270 mOe). Detta räcker för en horisontell 
intensitetsmätning av Europas jordfi:i.lt. Fältslyrkan kan 
bestämmas så när som på <:a 2 mOe, d v s 1 ;;, av den 
normala horisontalintensiteten som motsvarar ändamålet 
med dessa instrument. Temperalurkoefficienten kan 
praktiskt tagel lämnas utan avseende. Magneternas star
ka koercilivkraft garanterat· också en vittgående obius
lighet gentemot skakningar och främmand e magnetfält. 
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Optisk logg. 

Marinförvallningen har på prov anskaffat en s k op
tisk logg av tyskt fabrikat, som f n provas på stalsisbry
taren Ym er. 

Loggen beslår av ett syslem av prismor och en ro
terande polygonspegeL Denna drives av en elektrisk mo
tor (220 Y) od1 rotationshastigheten regleras genom frik
tionsskiveutväxling. Apparaturen är innesluten i en vat
tentät metalllåda försedrl m ed handtag (Fig 3). 

Loggen arbetar enligt slraboskopprincipen. Endast 
ett okular användes åt gången heroende på vilken sida 
av fartyget loggen användes. Instrumentet riklas mot 
vatten - eller isytan och spegelns rotationshastighet reg
leras så, att vtan skenhart står stilla. Avståndet från in
strumentet till den betraktade delen av vattenytan ska1l 
vara känt. Farten erhålles mot avståndet på fartskala11. 

Ekolod. 
De flesta av flottans ekolod äro av direktvisande typ. 

Behovet av elt registrerande lod har bl a tillkommit i 
samband med ubåtsjakt. 

Svenska Radio AB har därför utvecklat en registre
rande tillsa ts till silt lod typ A \V 85 S. D,enna tillsats 
monteras till befintlig djupvisare och ger möjlighel till 
registrering av djup 0 - 100 m och 0--1000 m. Vid d e l se
nare mätområdet uppdelas delta i jämna 100 m-intervall, 
varigenom samma noggrannhet erhålles inom detta om
råd e som 0- 100 m. 

En dylik tills::J.Ls har me<l gott resultat provals om
bord på jagaren Öland. 

Svenska Radio AB har även utvecklat ett hell nytt 
lod typ PEK-3G. (Fig Ll.) Detta är principiellt en hop
slagning av ett direktvisande lod samt ovm1 nämnda re
gistreringstillsats. Ekografen eller skrivaren, som den 
även kallas, anv ~inder tonl vaxpapper, försell med två 
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Fig 4. 

Indikatorenhet. 

T . v . den runda skalan för den optiska djupvisaren , 

t. h . ekografen med pappersremsan; nederst kopplings boxen . 

jämslöpande graderingar, 0- 1000 meter och 0- 100 m c

ter. (Fig 5.) Graderingen 0- 1000 meter upptar 25 m m 

och graderingen 0- 100 m eter 90 mm av p apperets brcd(l. 

Hcgistreringcn tillgå r så, alt ekografen r i la r sam lidi gl 

två kurvor, en inom vardera skal en. Kurvan inom 1000-

metcrsområdct, där alltså 100 m e te r representeras av 

2,5 mm är avsedd för avläsning av djupvärdets 100-tals

siffra, medan lO-tals och 1-talssiffrorna erhållas ur kur

van för 100-metersomr å d et, där 1 m eters djup motsvara : 

av 0,9 mm p å papperet. I själva verket h a r alltså eko-
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JU. 

' 
l.. 40 

Fig 5. 
Ekolodpapper med registrerad djuplmna. 

A djupkurva in om l 000-metersområdet. 

B djupkurva inom 100-m et ersområ det. 

Det vid linjen A - B angivna djupet är sålunda 174 meter. 

grafen 10 mätområ den , 0- 100, 100- 200, 200- 300 m eter 

o s v upp till 900- 1000 meter. Den övergår automatiskt 

utan något slag av omkoppling från det ena området 

till det andra, och vilket område som användes registre

ras likaledes automatiskt direkt på papperet. Papperet 

löper över valsar och drives m edelst ett tandhjul av en 

impulsmotor, var s hastighet är kontinuerligt r eglerhar 

för matningshastigheter mellan 0,1 och 2 m e ters pappers

längd per timme. Matningshastigheten inställes m edelst 

två rattar, som äro graderade i knop och sjökorlsskala. 

Om t ex knopratten inställes på en knopsiffra, motsva

rande fartygets fart och ratten, märkt SJöKORTSSKALA 
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på t ex 1: 1 X 10", frammatas, medan fartyget tillrygg~1 -
lägger en distansminut, en papperslängd nwtsvarande en 
minuts distans på ett sjökort i skala 1: 100.000. Under
stundom kan det vara av värde att återfinna den under 
ett visst tidsintervall registrerade djupkurvan . D etta 
kan lätt ske genom alt man trycker in knappen, märkt 
MARKERING nedtill till höger om ekografkurvan. Dä r
vid drages på kurvan ett vågrätt streck och man kan hi tt 
skriva tidpunkten på papperet vid detta streck. Efter 
den önskade tidrymden drages ånyo ett streck. Området 
mellan dc båda strecken markerar då bottenkonturen fö r 
den under den gångna tiden passerade sträckan. Lodet 
kan även anslutas till en distanslogg av en typ som ger en 
kontaktslutning för t ex varje tillryggalagd distansminut. 
På registreringspapperet erhålles då en gradering direkt i 
distansminuter. Härigenmn kan djupindikeringen lätta
re överföras till aktuellt sjökort. 

F oto•zenit•na vigerio g. 

I juni 19"19 framJade doktor H. d'E. Atkinson och cap
tain Brett Bilder vid sammanträde inför the Institute of 
Navigation i London sina teorier angående en ny astro
nomisk navigeringsmetod. 

Den utgår från att bubblan i en bubbelsextant visar 
tyngdkraftens riktning i observationspunkten eller m a o 
att den utvisar zenit. Bubblan är ernellertid utsatt för 
accelerationer till följd av fartygs eller flygplans rörelser, 
varför man är tvungen att vid höjdmätning under en 
längre tid taga flera observationer i följd och uträkn a 
medelhöjden. .Kmnera sker detta med automatiskt räk
neverk. 

Caplain Bratt Hitder har uppfunnit ett system vari
genom bubblans rörelse återges på en fotografisk plåt. 
Om man fotograferar himlakropparna kring zenit och 
bubblan på samma plåt,utvisar bubblan zenit. Den him-
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Ialuopp, som befinner sig i eller i närheten av bubblan, 
ger lägels latitiud och longitud som korresponderar med 
himlakroppens deklination och rektascension. I motsats 
mot höjdobserva1ion, där man erhåller en ortlinje, får 
man här ett läge med endast en observation. Uppfinna ren 
räknar med alt hela observationen tillsammans med ay
sättning i sjökortet skall kunna utföras på tre minuter. 

Det första instrumentet är under konstrukti on och det 
som är avsett för fartyg kommer troligen att till utseende 
och storl ek påminna om ett vanligt nakterhus. 

Principskiss över Zenit-kameran framgår av fig G. 
Kameran är kardanskt upphängd och pekar mot zenit. 
Bubblan är placerad unde r kameran och projicieras på 
plåten eller filmen genom ett l1ål i kamerans botten. Här
fö r erfordras en lins och en speciell belysningsanordning. 
För att kunna använda instrumentet till sjöss måste ka
meran kunna hållas stilla under ett par minuter. För 
detta ändamål kanuner instrumentet att bli gyrostabili
serat För att lösa detta problem har uppfinnaren vänt 
sig till Sperry. Dr. Atkinson vid Royal Observatory har 
föreslagit ett gammalt system, uppfunnet av F. J. Hargrea
ves 1909. Detta system har två gyron, som rotera i mot
satta riktningar och äro förbundna med varandra genom 
ett länksystem i form av dubbelparallellogram. Det sta
biliserade föremålet sitter centralt mellan gyrona. Far
tygets acceleration åstadkommer motsatt riktade men li
ka stora mått av presision, vilka neutraliseras i länksy
stemets cenlnun. Härigenom kan kamerans bas hållas 
stadigt i samma läge i rymden. Om detta system eller 
något annat kanuner att användas är ännu ej bestämt. 
A v sikten är att då plåten exponerats slzall densamma 
framkallas automatiskt på sin plats. Torkning sker på 
elektrisk väg. På kortare tid än en minut beräknas bil
den vara färdig att jämföras med en stjärnkarta i sam
ma skala. Eftersom stjärnfotografier kunna hi:i nföras till 
gnomonisl.-:a projektioner skulle de teoretiskt kunna in-
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Fig 6. 

Principskiss över Zenit-kamera. 

passas endas t i stjärnkartor i samma pro j cktion med sam

ma skala och med samma projektionspunkt För prak

tiskt bruk har emellertid uppfinnaren tänkt sig använda 

stjärnkartor i stereografisk projektion. De fel son1 h äri

genom uppstå anses bliva så små att dc kunna till åtas 

för praktiskt bruk. 
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Enär instrumentet ännu befinner sig på försöksstadie t. 

torde en mera ingående redogörelse tillsvidare kunna an

stå. Några oöverstigliga hinder för en framställning as 

ett instrument som gör zenit-navigering möjlig torde i 

vårt tekniska Liclevarv icke finnas. 

Nautikal 1952. 

The Nautical A lnwrwc, Abridyed j"or the use of' Sea

m en , kommer att från och m ed år 1952 bli helt mnrcdi

gera(l. Här nedan lämnas uppgifter om. den nya utform

ningen. 1952 års nautikal, The Abridged Nautical Alma

IWC kommer att utges i början av 1951. Provsidor för 

år 1951 kommer även att utgivas, varigenom den nya ut

formningen på försök kan tillämpas medan den nuva

rande fortfarande användes. 
Den nya nautikalens utformning är resultatet av om

fattande undersökningar, varvid hänsyn tagits till alla 

d e synpunkter, som framförts av olika representanter, 

som använda nautikal. Den nya nautikalen konnner att 

radikalt skilja sig från den nuvarande både i princip och 

uppställning och den konnner att bli både lättare att för

stå och enklare att använda än den föregående . 

Princip . Huvudbindamålet med en nautikal är aH i 

lämplig form giva uppgift å astronomiska efemerider för 

solen, månen och vissa andra himlakroppar för lösningen 

av den sfäriska grundtriangcln, som ingår i alla astrono

miska navigationsproblem. 
Två koordinater äro nödvändiga för att bestämma 

en himlakropps läge. Den ena koordinaten bestämmc11 

av den alllid kända deklinationen, då däremot den andra 

koordina ten k an angivas på flera olika sätt. 
De nnuvarande nautika len använder reklascensionen 

mätt i tid för alla l1in1lakroppar utom solen. För solen 

användes istället kvantileten E (= 12t - lidsekva'iionen). 
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Den uppgift navigatören emellertid vid alla tillfälle n 

önskar är timvinkeln på stället (L. H. A.). Den erhällc~ 

genom att till limvinkeln i Greenwich (G. H. A.) foga 

longituden. 

G. H. A. erhå lles f n genom att foga E till medellide n 

för solen eller r ektascensionen till Greenwich stFirnli d 

för andra himlakroppar. Stjärnliden erhålles genom al t 

addera R och G. M. T. 

I den nya nautikalen är G. H. A. tabellerad i gra d L r 

för alla himlakroppar utom stj~irnorna. G. H. A. kan pa 

sa sätt direkt kombineras m ed longituden, varigenom 

limvinkeln på stället, L. H. A., erhålles enligt form eln 

r II A (' H , - väst l . 1 ~. - . . = :.-. . r1.. ong1lu< . + ost ' 

Del är ej lämpligt alt för stjärnor tabellera G. H. ,\. 

direkt utan i stället för R har en hjälpkvantitet inför ts . 

Denna hjälpkvantitet är stjärnornas västliga timvinke l 

från vårdagjämningspunkten, »Sidereal Ilour Angle» (S. 

H. A.) = 2-1 timmar-rektascensionen, uttryckt i grader. 

Greenwich stjärntid erhålles direkt i grader som »Green

wich Hour Angle of the First Point of Aries», »G. H . .-\. 

Aries». Detta är detsamma som G. H. A. för den punkt, 

vars S. H. A. = O. En stjärna~ G. H. A. e rh ålles då en

kelt genom att 

G. H. A. stjärna = G. H. A. Aries + S. H. A. stjärn <!. 

Eftersom G. H. A. är tabellerad i grader kan den läg

gas direkt till longituden utan omvandling av den sena re 

från grader till tid. 

Denna betydliga förenkling har möjliggjorts genom 

att införa speciella interpoleringstabellcr. Eftersom alla 

himlakroppars G. H. A. ökas med ca 15° / tim. (mer för 

stjärnorna och mindre föt· månen) underlättas interpo· 

leringen genom att använda jämna intervaller i tabel lc

ringen och en noggrannare uppställning av tabellerna . 
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. Upp::;_tiillning. :\led undanlag för stjärnorna angivas 

övnga lumlakro~I~Jars efemerider för Yarj c dag på en 

sida. Alla uppg1fter angivas för varje timme. Tiderna 

för gryningens början och skymningens slut samt solens 

upp- och nedgång angivas på varje dags uppslag. Må

nens upp- (H.:h nedgång angives för varje dag. 

OSljärnornas S. H. A. och deklination angivas separat 

i tva uppslag. Det första uppslaget, som av praktiska 

skäl tt ·yckes på löst kartongblad, som med fördel kan an

vändas s~tsom bokmärke, innehåller ell urval av de }da

rast lysande stjärnorna, som vanligtv is användas. Del 

andra uppslaget innehåller övriga stjärnor, vilka mcm 

sällan komma till användning. I stort sett är urvalet av 

stjärnor d e tsamma so1n i den nuva rande nautikalen. 

.. Interpoleringstabellerna i:i.ro omfattande och så upp

stallda, all alla ingångsvärden crh[t!las från den sida, som 

ger G. lYI. T.-minuten för observationen, oberoende av vil

ken som observerats eller dess rörelsehastigheL 

Innehåll. Ehuru slutgiltiga detaljer ännu icke fas t

ställts kommer den nya nautikale n förmodligen alt inne
hålla följande: 

(a) T'i lie page, prcfacc, ek. 

(b) Calender, edipscs and other data of general inlercst. 

(c) Auxiliary and planning data, not given on the daily 

pages: equation of time; times of transit of Sun, Moon 

and planets; phascs of the Moon; visibility of the 
planets etc. 

(d) Daily pages. 

(e) Brighl star list (to be rcprinted 011 thin ca rd as a 
book-mark). 

(f) Ad<litional star list. 
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(g) Pole star tables; these will give the azimuth of Po
laris to 0°1 and the three corrections to obsen·cd 
altilude, to 0'1, to give latitude. The tables will 

be ananged so, that, with argument L. H. A. 
Aries, all three corrections can be taken out togeth er. 

(h) S tanclard Times; an alphabetical list on! y. 

(i) Interpolation tablcs for twili ght, sunrise, sunsct. 

nwonrisc and moonset. , 

(j) Explanalion and illustrations. 
(k) Interpolation tables. 

(l) Are- time conversion tables. 

(m) Altitudc correction tables, which n1ay be printed on 

the end papers. 

(n) A star chart in some convenient form. 

(Forts.) 
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Amerikansk sj ökrigshistoria. 

Av kommendörkaplen ll!. S larck. 

sjökrigshistoria kan skrivas på mångahanda sätt. 
Ett har tillämpats av den kejserliga tyska marinstaben, 

vars redogörelse för första världskrigets marina opera
t ioner är så omfattande och detaljerad, att den i sin hel
het knappast kan läsas ens av en fackman. Ett annat -

-och bättre - sätt har använts av sir Julian Cm·bett i hans 
berömda »Naval Operations», vilken utan att gå alltför 
mycket i detalj dock fyller högt ställda krav på fullstän

<dighet. Ett tredj e sätt slutligen presenteras av den ame
r ikanska professorn Samuel E. Morison, för närvarande 
som bäst i färd med att utgiva »History of United States 
Naval Operations in vVorld War Il». 

Detta arbete är planerat att omfatta icke mindre än 
14 volymer och är naturligt nog främst ägnat Stilla Havs
l\:riget, vilket sannolikt gör det mindre lockande för svensk 
publik. Morisons arbete är emellertid, till skillnad f rå n 
många andra vetenskapliga verk, skrivet på ett ledigt och 

lättläst språk, fritt från tyngande detaljer och därför i 
hög grad njutbart icke blott för fackmän utan även för 
lekmän, som till äventyrs hysa någon böjelse för sjö
krigshistoria och därmed sammanhängande förhållanden , 

med andra ord ting av större lyftning än den dagliga 
själsdödande kampen bland krångel och paragrafer. 

Corbett's stil är måhända att föredraga; Modsons ar
b ete är dock_ mer än väl värt en närmare presentation. 

V crkets förl1istoria gå r tillbaka till början på år 1942, 
då Samuel Eliot Morison, professor i amerikansk historia 

vid Harvanls universitet, för president Hoosevelt fram-

J'idshift i 8,iöräscndet. 17 
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höll det önskvärda i atl för amerikanska folkels räkni11 u 
. ~ 

snabbt ularhela e n fullsländig redogörelse för flott ans 
insa tser i andra världskriget och samtidigt ställde sin u 
tjänster till förfogande för denna uppgift, som m ed tiden 
antog proportioner, som den gode professorn sannolik t 
aldrig v~inlat sig. Förslagen accep terades, varefter p ro
fessor Morison med san t amerikansk fart konstituerades 
till kommendörkapten av 1. graden i flottans reserv o<:h 
utrustades 1ned en stab på ett tiotal personer. Av dcs~n 
voro - och äro sannolikt alltjämt - - omkring hälf len 
reservofficerare, vilka i det civila sysslat med författ ar
skap i någon form, medan några behärskade japanskel 
språket och fingo ägna sig åt a,a »pumpa» först krigs
fångar och sederm era, efter sammanbrottet, hopbragta ot'
ficcrare, tjänstemän och andra, som kunde förväntas si t la 
inne med något vetande av intresse. Troligen har den na 
uppgift icl\:c varit av det enklaste slaget m ed tanke på ja
panernas kända benägenhe'i: att uppträda som något slags 

mänskliga ostron. 
Arbetet började redan på hösten 19-!2, då den nyu t

nämnde kommendörkaptenen deltog i opcr:jtionen m ot 
Kordafrika och alltså hade möjlighet att på ort och ställ e 
göra en och annan iakttagelse. Med kännedom om am e
rikansk benägenhet för stora linj er är det icke ägnat a tt 
väcka förvåning, att verket, som nämnt, planerats at t 
omfatta H volymer. »Biggest in the World» blir det dock 
icke; den platsen torde för lång tid framåt vara förbeh å l
len det tidigare omnämnda tyska arbetet. 

Det har naturligtvis, även med hjälp av den förhå 1-
landevis stora staben, varit en jätteuppgift att sovra och 
förarbeta del omfattande och kvalitativt varierande käll 
materialet. Publiceringen av professor Morisons arbete 
började därför icke förrän hösten 1946; takten har seder
mera ökats så att femte bandet i slutet på år 19c!9 nådde 
vårt land. Denna sista volym är den ur svensk synpunk t 

in tressantas te. 
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Beträffande tidigare delar kan nämnas, att den försia 
behandlar »Slaget om Atlanten» fram lill den tidpunkt, vå
ren 19-13, då de allierade definitivt nått övertaget över de 
tyska ubåtarna. Epokens avslutning var otvivelaktigt 
tillfredsställande. I övrigt ter sig denna del ur nllierad 
synpunkt mindre uppbygglig med tanke på de stora per
sonal- och framför allt tonnageförlustcrna, som bragte 
Storbritannien till undergångens branl. Ehuru saken nu
mera är väl känd, kan dock än en gång understrykas, att 
läget m åste varit ulomordcnlligt allvarligt, då en imperie
byggare som Chmchill såg sig lvung_cn alt avstå brittiskt 
territorium i utbyte mot 50 överåriga, amerikanska ja
gare, en transaktion som måste ha tctl sig särdeles mot
bjudande för britterna, som aldrig gjort sig binda för 
nämnvärd benägenhet att släppa en gång förvärvat terri
torium. I belysning av ef terkrigstidens händelser förc
faller detta byte än allvarligare, då det på sätt och vis 
framstår som inl edningen till en alltjämt fortgående upp
luckringsprocess inom d et brittiska imperiet. 

Andra bandet innehåller en redogörelse för »Oper:t
tioner i Nordafrikanska farvatten». Del är påtagligt 0p
timisliskt i tonen, självfallet heroende på att det rör si~ 
om inledningen av den stora offensiven mot d e eu ro
peiska axelmakterna, den första stora mö,iligheten ntl slå 
igen i stället för att ta emot eller i bästa fall avv~irja hår
da slag. Framställningen bestyrker tidigare jntryck av 
att enstaka tyska ubåtar samt spl ittrade oeh ocnig,a 
franska styrkor utgjorde skäligen lätt övervunna hinder 
i jämförelse m ed bristande krigsvana, en motspänstig At
lantkust och en sällsamt tilltrasslad politisk situalion, i 
vilken tyska, Vichy-franska och a lli erade tentaklar tvin
nade sig om varandra till en hart när oupplöslig härva. 

lVIed tre d j c bandet kommer Morison fram till ur ame
rikansk synpunkt mera väsentliga ting, nämligen kam
pen mot dc i känslan av ett sällsynt gynnsamt läge över
modigt anfa1lande japanerna. Volymen har fått den ta-
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landc titeln »Den uppgående solen i SLilla Havet» och 

behandlar bland annat katastrofen vid Pearl Harbor, de n 

brittiska Singapore-eskaderns undergång utanför Kuan

tan samt ty å tföljande japansk framfart över den ostin

diska övärlden, Malaeka och Burma. Om erfarenheter 

med fördel kunna hämtas ur begångna misstag, fin nes 

här i sanning mycken lärdom att hämta icke minst i frH_ 

gor av fundamental karaktär såsom samband mellan po

litisk och militär ledning, organisation av militär ledning 
och förandel av koalitionskrig i allmänhet. 

Fjärde Landet utgör en direkt fortsättning p ~l det 

tredje och är i huvudsak ägnat de ryktbara slagen i Ko

rallhavet och vid Midway samt första avsnittet av ubåts

krige t i Stilla Havet, alltså den första stora vändpunkten 

i kampen på östra halvklotet. De båda slagen domineras 

av hangarfartygen med tillhörande flyg och äro därfö r 

av mindre intresse ur svensk synpunkt. Ett och ann a l 

kan dock vara värt beaktande. Redan i detta tidiga ske

de blottas japanernas, måhända ur medfödd orientalisk 

list härrörande benägenhet för operationer av så konst

rik och invecklad art, att de möjligen kunnat lyckas, on 

motståndaren nöjt sig med åskådarens roll. Men efter

som amerikanarna rörde om i de sinnrika kombina Lio

nerna med påtaglig både kompetens och ene rgi blevo re

slutaten -· frånsett de sex första krigsmånaderna -- un

dan för undan allt mindre uppmuntrande för de japanska 

vapnen. D e tta synes ha bragt den japanska ledningen 

ur jämvikten, varefter den stolta imperiebyggnadcn bör

jade vackla i sina grundvalar. Amerikanarnas disposi 

tioner voro genomgående enklare och mera »rakt på sak» 

och gåvo även bättre resultat. Sintsatsen ger sig själv : 

krångla icke till saker och ting i onödan, modern krig-

. färing är i och för sig bland det svåras te en förvilla d 

mänsklighet kan ge sig in på. I förbigående sagt sync~ 

· detta förhållande icke vara fnllt klart för dc icke-militära 
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]netsar, som gäma med bi'lde såkerhet och kritisk blick 

yttra sig i militära frågor. 
Redan från begynnelsen gjorde amerikanarna även 

erfarenheten, att operationer över have t kräver special

utbildade flygstridskrafter. De stora resultaten på flyg

krigföringens område nådd es av marinflyget, n1edan ar

meflyget till exempel i slaget vid Midway uträttade mind

r e av värde trots självuppoffrande tapperhet, som ledde 

till utomordenligt svåra, understundom förintande för

luster. 
Hedogörelscn för ubåtskriget är ur svensk synpunkt 

mera givande, vid studiet måste dock operationsområde

nas enorma omfattning ständigt hå llas i minnet. Såväl 

det amerikanska som japanska ubåtsvapnet var vid krigs

utbrottet i operativt hänseende inställt på motståndarens 

sjöstridsl..:rafter som primärt mål. På Stilla Havets vida 

yta voro emellertid större örlogsfartyg sällsynta företeel

ser; framför allt funno japanerna efter Pearl Harbor och 

andra för de allierade olyckliga sammandrabbningar 

mycket få mål, å t vilka dc kunde ägna sin uppmärksam

het. Trots detta vidhälla japanerna sin ursprungliga 

målsättning och jagade envist men förgäves stridsfartyg, 

medan den oerhört viktiga, allierade sjöfarten, försvarels 

pulsådror, i stort sett lämnades ostörd. Detta utgör ett 

av de relativt talrika exemplen på japanernas stelhet i 
uppträdandet och oförmåga att lägga om verksamheten 

i enligbet med lägets krav. Måhända beror delta på alt 

japanerna i tidigare krig snabbt lyckades tillkämpa sig 

övertaget till sjöss och därefter aldrig förlorade initiati

vet. I varje fall le sig japanerna i detta hänseende rätt 

andefattiga i jämförelse med amerikanarna, vilka , när 

jakten på örlogsfartyg visade sig ge dålig utdelning, snabbt 

vände sig mot fiendens sjöfart och så småningom åstad

komma en fruktansvärd förödels e bland d e t redan från 

början knappa och efter de stora erövringama fullstän

digt otillräckliga japanska handelstonnage t. Det ligger 



236 

mycken sanning i uttalandet, alt »dc amerikanska uba

tarna framstå som det japanska kejsardömets skarprät

tare» även om detsamma med tanke på delinkventens f ri

h e t alt försvara sig gärna kunde givils en ridderliga re 
formulering. 

Del femle och hittills sista bandet slu ·;Jigen ulgör en 

direkt fortsättning på del fjärde och behandlar »Kam pen 

om Guadalcanal», en ur vår synpunkt ofantligt intressa nt 

kraftmätning; strategiskt eftersom den utkämpades i fa r

valten av samma stodeksordning som våra egna; tak

tiskt eftersom åtskilliga strider utkämpades av förhåll a n

devis små kryssar- och jagargrupper. 

Salomonöarna tillhöra iokc världens s tör re kull u r

cen tra; i själva verket torde få svenskar före år 19--12 ha 

hört namnet Guadalcanal, än mindre bildat sig en up p

fattning om öns utseende och karaktär. Ingendera an

sluta sig i nämnvärd grad till gängse uppfattning om en 

söderhavsö. Belägen mellan 5 och 11 breddgrader syd 

om ekvatorn är hela Salomonkedjan fuktig, het och 

ångande. Guadalcanal självt är högt, sönderskuret oc h 

vulkaniskt, dc högsta topparna resa sig 2,400 meter över 

havet. Bergsluttningarna äro täckta av täta tropiska 

djungler; vissa låglänta delar äro bevuxna med ~:å kall a t 

kunai-gräs, vilket kan nå en höjd av 225 centimele r oc h 

ha r blad, angenämt påminnande om sågklingo r . D en 

främsta inhemska lillg~lllgen tycks vara en sä llsynt ill 

villig malaria . Den infödda befolkningen utgjo rdes av 

mellan 8000 och 10,000 p erson er. Här och där levde en 

vil n ybyggare p å kons erver och svor över cupra-priset 

och den inhemska arbetskraftens opålillighe l, allt i vän

lan pa alt få sälja ul och evakuera till Australien. ;\/Iis

sionärer kommo ut fu ll a av apostoliskt nil O<.:h drogo sig 

efter få år tillbaka full a av malaria. Tolalt se tt had e 

nog tillfrågade australiska lotsar rätt, när de utitalade sin 

bestämda uppfallning, att Gu adalcanal var »ett fördömt , 

slinkande hål», en mäkla h f1rd dom m ed tanke p l"1 att den 
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fälldes av män, som kunna förmodas icke ha varit alll

för bor tskämda med moderna bekvämligheter. 
Ingen väntade att något skulle hända på Guadalcanal 

och i stort setl hände heller ingenting av betydelse, förrän 

japanerna i slutet på juni 19'12 stego i land och började 

göra den skräckslagna befolkningen förtrogen med civi

lisationens välsignelser. De visade sig härvid fullt hem

mastadda i nutida ekonomiska finesser t ex utprångling 

av »occupation shillings» och bragte mycket snart infö

dingarna att ivrigt önska sig tillbaka till det, son'! dera s 

nya gula herrar betecknade som »den vita imperialismen». 

Deras önskan gick snabbt i uppfyllelse; den 7 augusti 1942 

kastade nämligen amerikanama plötsligt i land 11,000 

man på Guadalcanal. 
Osökt inställer sig frågan, varför båda de kämpande 

parterna sökte sig till Guadalcanal, en ö, som var säll

synt olämplig för modern krigföring och dessutom belä

gen i en avkrok av världen. Japanernas avsikt var först 

och främs t att skapa ökat skydd för den viktiga Rabaul

positionen en av hörnstenarna i det nyskapade Stm·-Japan. 

Amerikanarna å sin sida ville dels trygga de betydelsefulla 

förbindelselinj erna västifrån till Australien, dels förskaffa 

sig en utgå ngspunkt för en framtida offensiv mot Bis

mareksgruppen och Nya Guinea. 
Båda parter voro alltså i första hand ute i defensivt 

ärende, viikel icke hindrade, att Guadalcanal på korl lid 

antog karaklären av c lt sj ökrigets Sta lingra d . Runt 

detta utkämpades inom loppe t av några månader sex 

större sjöstrider och ett h alvt hundratal smärre sjö- och 

sjö-luftstride1·, vilka m edförde sådana förlu ster, atl pas

sagen mellan Guadalcanal, Savo och F lorida snart erhöll 

beteckni ngen »Järnbotlcn-sund cb>. 
Amerikanarnas landstigning på Guadalcanal uppfat

lades av japanerna som clt allvarl ig t hol och ullöste en 

blixt rande motstöt, som ku lm in erade i slaget vid Savoön 

den 0 augusti. Del är numera väl känt, hurusom en ja-
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pansk kryssargrupp angrep en något överlägsen alliera <{ 

styrka och under en strid, som blott varade -!5 mi n ute
1
• 

lyckades sänka fyra tunga kryssare. Denna svåra m ot

gång sa tlc h ela den allierade opera tion cn i far a m en 

m ärkli gt nog utnyttjade den japanske b efälhavar en, i l ik

h et med en koll ega två år senare vid Leyte, icke de t 

glänsande tillfä ll et att krossa d en am erikanska transport

flottan och angripa brohuvudet på Guadalcanal uta n f ö

redrog a tt m ed hög fart försvinna i mörkre t i riktni ng 

mot egen bas. De l äl' naturlig tvis omöjligt att nu säga. 

om denna uraktl å tenh et att till fullo utnyttja en vunnen 

framgå ng kostade japanerna kampanjen på Guadalcanal ~ 
omöjligt är de t dock icke. 

En amerikansk undersökning, den så kallade \Val' 

College Analysis, kom till den bittra slutsatsen, att n e

d erlaget vid Savo i väsentlig grad berodde på olämpl iga 

egna dispositioner. I första hand klandrades bevaknin o

en: den framskjutna jagarkedjan var så gles, att fiei~
den hade möjlighet att osedd bryta sig igenom, vilket h a n 

också m ycke t riktigt gjorde, dessutom var den förl agd fi)r 

nära kryssargrupperna för att kunna i tid varna dessa. 

Därjämte ansågs det olyckligt att splith·a de tillaänaliga 
b b· <. 

kryssarna i två grupper, en samlad styrka hade haft v i-

da bättre m öj lighet a tt h ejda en framstötande motstå n

dare. Så långt \Var College Analysis. Till dennas slu t

satser kan nog läggas y tterligare ett och anna t, t ex dål ig 

förbindelsetjänst och besättningarnas ytterliga trö tth eL 

som bl a resulterade i dålig utkikstjänst. Faktum ä r , a tt 

vid detta tillfälle j apanska u t kik::n~ fungerade bä tlre ä 11 

amerikansk radar. 

Den amerikanska transportfJollan undgick, solll 

nämnts, att dela kryssargruppernas öde men drogs fö l

jande dag bort från brohuvudet, delvis utan att ha lossats. 

Den landsatta styrkan ur marinkåren m åste tillsvidare 

lämnas å t sitt öde, vilket ledde sig ovisst nog och nä r

mast bestod i att med oti11räcklig utrustning och i en 
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fruklansvärd terräng bekämpa en seg och dödsföraktan

de motstå ndare. 
Uppgiften löstes emellertid och under liden laddad e 

de marina befälhavarna p~1 ömse sidor upp för nästa 

rond. 
Denna utkämpades den 24/ 8 oeh har gått till histo

rien under namnet »Slaget vid östra Salomonöa rna». Än 

en gång gjorde sig japanerna förnimbm·a i sä llsamma 

kombinationer: under högste befälhavaren opererad e fyr a 

huvudstyrkor, vilka i sin tur voro indelade i huvud-, stöd-, 

anfall s-, diversions- Dl fl gruppe r, i allt e tt tioL:ll, vilka 

tumlade om varandra nordost om Salomonöarna. Denna 

armadas nppgift var att trygga landsättningen av 1,500 

man . D etta kan synas oproportionerligt nog m en visack 

sig i långa loppet ändå vara för litet. 

Amerikanarna satte in två operationsgrupper, tillsam

mans mycket underlägsna motstå ndaren; en tredje grupp 

hade fullständigt i onödan dragits sydvart för oljning. I 

förbigå ende sagt utövade denna oro för bränsl eföu å clen 

ett ogynnsamt inflytande även vid å tskilliga andra hll

fällen . Striden den 24/8 utkämpades helt av hangarfat 

tygsflyget och sedan japanerna förlorat ett av sina minel

re hangarfaryg uppgavs hela opera tio n en. Ami r al Yama

moto hade all anledning att borta vid Truk företaga en 

liten privat undersökning, om han, för a lt använda ett 

japanskt uttryck ssä tt, alltj ämt »hade ansiktet i behåll >> . 

Under d e närmaste sex veckorna tillämpade japaner

na en h elt ny taktile ubåtar grupp erades syd Salomon

öarna för att fjärrhålla amerikanarna, m edan förs tärk

ningar framfördes utefter en route, som från Bougainville 

sträckte sig tvärs genom ögruppen n ed till Guadalcanal. 

Denna trafik pågick nattetid med sådan regelbundenhet, 

att den av utledsn a amerikanska kämpar på Guadalcan a] 

döp Les till »Tokiocxprcsscn» . 
I början på oktober hade japanerna på detta sätt fört 

fram en hel ny division och dänned bleY amerikanarnas 
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läge kritiskt. En operation igångsattes för att överfö ra 
ytterligare "1,000 man till Guadalca nal. Samtidigt sh, J·_ 
tade Tokioexp ressen en av sina nattliga turer; resultatet 
blev att dc båda stödstyrkorna drabbade1samman i »Sla
get Yid Cap Esperance» natlen mellan den 11 och 12 ok
tober. Denna gång var d e t japanernas tur att bli ÖYer
raskade av amerikanarna, som ivrigt övat nattstrid ; i 
själva verket visste dea japanske befälhavaren icke, a tt 
han var aktiv deltagare i ett sjöslag, förrän har;s flagg
skepp träffades av väl samlade salvor. Amerikanarna 
åter funno sig plötsligt i det klassiska T-läget och utny tt
jade till fullo tillfället och sänkte en japansk kryssare 
och en jagare mot en egen förlust av en jagare. 

Slaget vid Cap Esperance är väl värt ett närmare st u
dium; vissa episoder äro dock av sådan art, alt de fres l3 
en enkel sjöman att taga sig för pannan och fråga, om 
dylikt verkligen kan inträffa. Elt par exempel kunn a 
vara värda att dragas fram. Den amerikanska styrkan 
skulle normalt förflytta sig i enkel kolonn i följande ord
ning: tre jagare, fyra kryssare, tre jagare. För att vända 
kolonnen till kontrakurs ansågs det av någon anledning 
icke lämpligt att använda successiv eller samtidig gir. 
l stället h ade för denna manöver utgivits en särskild or
d er, v ilken anbefallde, alt kryssarna jäm te den aktra 
jagardivisonen skulle gira successivt, medan d en förliga 
jagardivisionen skulle fortsätta några minute r på den ur
sprungliga kursen för alt d ä refte r gira successiv l och förb i 
öniga fartyg 8nyo Laga sig tillbaka till sin pbts i styr
kans tä t. Denna märkliga manöve r utfördes just innan 
st riden började och ledde mycket riktigt till att de fö r
liga jagarna skildes fr~111 huvudstyrka n och därefter smögo 
omkring i dennas n~i rh el, en ovisshetens faktor för en 
ami ral, som redan hade f ullt tillräckligt av samm a sorl 
alt tänka pn. Slutrcsultatet blev i varje fall, att han 
straxt efter stridens inledning fann sig föranH!len all 
beordra »Eld upphör» i tro, att hans kryssare besköto 
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egna jagare. Sakcn fick emellertid inga allvarligare följ
der, eftersmn ödet ville, atl hans japanske motståndare, 
när de första amerikanska projektilerna slogo ned , fick 
intrycket, att han besköts av andra japanska fartyg och 
handlade i enlighet härmed. 

En annan episod utspe lades runt signalen »ROGEH». 
Denna betydde - märkligt nog -- dels »Öppna eld», d els 
»Signalen uppfaliad» (i varje fall ifråga om signal per 
r adiotelefoni). H. OG ER i frågande form betydde följakt
ligen antingen »Anhålles få öppna eld» eller >>Har signa
len uppfattats». I korthet inträffade följande. Kryssa
ren Helena, som i motsats till flaggskeppet San Francisco 
var uteustad m ed en fullgod radaranläggning, fick före 
övriga fartyg god radarkontakt, varefter fartygschefen , iv
rig att utnyttja tillfället, naturligt nog önskade öppna 
eld och sände H.OGER i. fråga nde form. P å flaggsk eppet, 
som icke erhållit radarkontakt, antogs alt frågan gällde 
en straxt innan moltagen signal och eftersom denna upp
fattats, svarades med H.OGER. Resullatel blev givetvis, 
att fartygschefen på Helena tryckte på knappen och He
lena satte igång med samtliga 15 st 15 cm pjäser. Enligt 
uppgift rättades saken sedermera till, vilket förn.odligen 
innebar all den misshaglige HOGER avlivades eller fick 
upphöra aH föra sitt förvirrande dubbelliv. • 

E.ftcr Cap Espcrance-slagct vidtog en ny uppladdnings
paus, under vilken amerikanarna passade på alt byla be
fälh avare i »Sou th Pacific Area». Amiral Nimilz hade 
nämliocn kommit till slutsa tsen, att <l el a lltmera kritiska 

~ . 
läacl krävde en mera aggressiv befälhavare än viceanu-
~ ' 

ral Ghonnl eY oc h begärde i millen på oktober, alt de nne 
skull e ersätt~s av vic,eamiral Hal sey, vilket godkänd es av 
ami ra l King. När beslu1cl fattades, befann sig Halsey i 
lvcklig okunnighet om d ets::unm a i cH flygplan på v~ig til! 
Cxhon;1Jcvs höakvarter i )./ounH~a pa Nya Caledonicn föi · . ~ 

all rekognoscera för en planerad hangarfartygsraid. lian 
m ötles vid ankomslen den 18/ 10 aY ordem att omedelbart 
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överlaga befälet över Soull1 Pacific Area och kommen te
rade sin upphöjelse på sedvanligt kort och träffande sätt : 
»det var den hetaste potatis, jag någonsin blivit serverad». 
Halsey var inom hela flottan ocrhört uppburen för s in 
karaklär och sitt frejdiga gåpåar-humör; hans utnäm
ning hälsades med jubel och följdes av en stadigt fort_ 
gå end e förbättring av moralen. Nimitz hade sålunda 
gjort ett gott drag och lät d e tsamma följas av flera, när 
han till Halseys förfogande ställde dels en nybildad ope
ra lionsgrupp med slagskeppet In diana som kärna , d el s 
en frisk infanteridivision. 

Dessa åtgärder vidlogos i sista ögonblicket. Halscv 
hade knappast hunnit taga en överblick över ett skälige;1 
instabilt läge, förrän fjärd e ronden inleddes den 20/ 10 : 
starka krafter rapporterades vara på väg mot Salomon
öarn a . 

I själva verket hade japanska krigsledningen beslutat 
att genom en mäktig kraftansträngning på en gång och 
för alltid bringa den kraftödande Guadalcanalkampanj en 
till ett framgångsrikt slut. Amiral Yamamotos order t il l 
underlydande befälhavare utmärkte sig för anmärknings
värd klarhet och skärpa, möjligen delvis föranledda av 
ett genom utgången av slage t vid östra Salomonöarna lät t 
ansträngt humör: de japanska styrkornas uppgift var kort 
och gott »alt hejda och förinta varje större fientlig sty r
ka inom Salomonområdet liksom även varje förstärk 
ning». Sedd mot bakgrunden av styrkeförhållandena fö
r efaller ord ern motiverad: mot 5 slagskepp, 5 hangarfar 
tyg, 1-l kryssare och -l-l jagare kunde motståndaren , H al
sey, ställa ett slagsk:epp, 2 hangarfartyg, 6 kryssare och 
1-1 jagar e. I gryningen d en 26/ 10 tog Halsey en sista 
öve rbli ck över operationsborde t och sände ut sin ord er : 
»Attack - Repeat - Attack ». Ordern had e en högst sti
mulerande verkan på fartygsbesättningarna; sö. skull e en 
slips ten dras. 

I d en efterföljande samm andrabbningen , »Slagc t v i(l 
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Santa Cruz-öarna» ledo amerikanarna dock en taktisk 
motgång och tvingades rymma fältet. A v någon anled
ning fullföljde emellertid japanerna icke heller denna 
gång sin seger och förstärkningarna nådde aldrig Guad~l
canal. Så småningom visade det sig även, att den Ja
panska förlusten av 100 flygplan var svårare än motstå n
darens, clt hangarfartyg och omkring 70 flygplan. Blom
man av det japanska hangarfartygsflyget förstördes i sla
get och kunde sedermera aldrig ersättas, amerikanarna 
vu nno därigenom slutgiltigt övertag ifråga om ett vapen , 
som spelade stor roll i Stilla Havskriget - när fartygen 
kunde föra fram detsamma till gynnsamma utgångslägen. 

Halse\·s ankomst följdes av en påtaglig ökning av 
den amerikanska aktiviteten; bakom de olika åtgärder
na skvmtar den stridbare amiralens bestämda strävan att 
konc~nlrera alla tillgängliga krafter mot målet. Efter
som Yamamoto icke släppt tanken på en offensiv opera
tion i stor skala, dröjde det icl\.e mera än fjorton dagar, 
förrän den femte och som det skulle visa sig, avgörande 
r onden utkämpades. Denna kraftmätning, »Slaget vid 
Guadalcanal», inleddes oerhört dramatiskt den 13/ 11 mn
k ring kl 0140. Am.erikanarna hade erhållit vissa radar
k ontakter, vilket icke hindrade, att de med fem kryssare 
och åtta jagare rände praktiskt laget rätt in i en japansk 
styrka, som var sammansatt av två slagskepp, en kry~sare 
och 12 jagare. »Am.erikanarna blevo förvirrad e, J~pa
nerna överraskade» för att tala med professor Monson. 
Det ovanliga läget belyses av d en amerikanska ordern: 

. »Fartyg med udda nummer öppna eld å t styrbord, farty p: 
med jälllna nunnner åt babord». Eldöppningsavstå nde t 
för de t främsta fartyget i formeringen var 1,-150 meter, 
varför d et icke är ägnat att väcka förv åning, att den första 
kontalden omedelbart följdes av en oordning, som ifrå ga 
om fullständighet icke länmade n ågot övrigt att önska. 
Det har faktiskt icke varit möjligt att göra en fullständig 
'l·ekonslruldion aY slaget, fast d e enskilda fartygens r ö-
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relser och å tgärder äro någo tså nä r binda Shoet ·· 
• . • c<:") a t· 

s~·~1nohkt etl av d~ hårdaste som n <'\gonsin utkämpats ti ]J 

SJOss; det varade 1ckc m er än någ ra tiotal minuter me n 

".~penverkan var på dc korta avstånden fruktansv~ir cl oe h 

fororsakade ocrhörda förluster och skador p ~"t båda sidor 

Det japa nsk a torpedvapnet och svåra artilleriet fälld e ut ~ 
slaget och gryninge11 såg d e skingrad e amerikanska sin-

korna p å :'\te rgång till egen bas. · 

Faslän ~iven japane rna had e anlcdnincr till eftcrla nl ·". 
~ - \.\.._: 

- sege rn kostad e ett slagskepp och Lv:'\ jagare- utn vtt-

jad c dc d enna gång tillfäll et och k astade ~len H / 11 . pa 

morgonen fram en ny styrka, som utsatte de t am eri kan_ 

ska brohuvudet p å Guadalcanal för en obarmhärtig !w

skjutning. Dret samtidigt igångsa tta försöket alt ' föra 

fram förstärkningar misslyckades el ä r emot; amerikansk t 

flyg bragte Tokioexpressen att urspå ra och av en tra n-;

port på 11 fartyg lyckades endast fyra nå Guadalcanal. 

Trots att förutsättningarna för en omedelbar japansk of

fens iv till lands härigenom bortföllo, fortsatte Yamamo lo 

oförtrutet försök en att göra de amerikanska ställningar

na på Guadalcanal »stormmogna» och satte natten mellan 

den 1-! och 15 november in y tterligare en slyrka för n a tt

lig beskjutning. I sista minuten fick Halsey fram tva 

moderna slagskepp jämte fyra jagare, vilka i en ny vå ld

sam strid sänkte y tterligare ett japanskt slagskepp och 

sopade r ent i »Ironbotlom-sound >> . 

Efter denna motgång släppte japanerna taget, SJ O

herraväldet inom Salomonområde t övergick till amerik a

narna och därmed var också Guadalcanals öde besegla !. 

Japanerna gjorde dock ett sista försök att undsät~a ön, 

vilket ledde till en sjätte och sista sammanclrahbnin a: 
»Slaget vid Tassafaronga». c•' 

Denna gå ng sattes inga större fartyg in; avgången 

hade på sistone varit avsevärd och kejsarens sinnesr o 

kund e störas av ytterligare förluster. Atta jagare fingo i 

uppdrag att överföra ett fåtal soldater jämte 1,100 stora 

2,1.) 

fat, innehålland e förnödenheter av olika slag; fa ten skulle 

helt enkelt kastas i sjön nitanför Guadalcanal, varefter d et 

kom a n på k ä mparna i land a tt själva förse sig. Orderna 

för eventuell s~rid voro enkla nog: vid kontakt häftiga 

torp edanfall och dä refter reträtt uian eldgivning. Dessa 

direktiv synas sund a m ed ·tanke på att japa nern a sakna

de radar, varmed molståndaren vid d enn a tidpunkt var 

väl utrus: ad. Den 2H/ 11 lätta de j agarna ankar och stucko 

ut från Buin. 
Amer ikanama synas ha haft på känn, att någontin g 

var i görningen och unglcfiär samhdigt som japanerna 

sa tt e igång, lämnade fem amerikanska kryssa re och sex 

jagare Espiritu Santo, tyvärr - ur am erikansk synpunkt 

- under en chef, som tagi t emot si lL befäl föregående 

dag och dä rför i hög grad saknade »lokalkännedom». 

Sammandrabbningen ägde rum nord udden Tassafa

ronga på Guadalcanal ungefär vid midnatt natten m ellan 

den 30/ 11 och 1/ 12. Med hj älp . av sin radar smögo sig 

amerikanarna på motståndaren, so1n n1ed ·tanke p å d e 

1,100 fat en sökt sig tätt in under Guadalcanal, och satte 

då läget syn tes gynnsamt in ett våldsamt angrepp med ar

tilleri och torped. I sjä1va ve rket hade emellertid de t 

gynnsamma läget kke blott kommit utan även passerat, 

varfor torpederna skötas fr <'\ n alltför akterliga lägen. Den 

förli gasic japanska jagaren »som p å radarskärmarna 

lyste som en St. Elmseld» nedkämpades visserligen ~å 

småningom men i övrigt blev motståndarens reaktion 

smärtsamt oYänla<l . Det japanska jagarförbandel, c lt av 

mikadons bästa, gick i enlighet med utgivna order och 

utan hänsyn till vare sig överraskning eller förrådsfat 

till motanfall med sällspord energi. Inom några minuter 

voro ett 20-tal torpeder på vä g, de flesta av 61 cm kaliber 

med en sprängadelning på 300 kg. Forisättningen bl ev ur 

amerikansk synpunkt en fullständig katastrof. Kryssaren 

Minneapalis tog de fö rsta två träffarna, som sleto bort cir

ka 20 meter av förskeppet och salte fartyget ur stridbart 
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~kick. En följande torped träffad e kryssaren l\ew Ot·
Jean~ tvärs förliga durkarna, vilka detonerade till~mn 

mans m ed torpeden. Förskeppet intill andra 'tornet 
sprängdes bort och gled med förliga 20,3 cm tornets p jii_ 
ser hjälplöst pekande mot skyn utined fartygssidan fö r
orsakande läckor samt skador på propellrarna. Det h ela 
inträffade så plötsligt, att en utkik akterut p å New Or
leans rapporterade, at:t kryssaren passerat över d en 
sjunkande Minneapo!i~. Northampton sänktes av tvc't ·to r
p eder i ma~kinområdet, medan Pensacola sattes u r strid
bart skick av en torped likaledes i maskinområ det 

Japan erna förlorade en jagare men lyckades i övrigt 
eHer vissa äventyrligheter draga sig någorlunda hejskin
nade ur leken. 

Slaget vid Tas~afaronga var otvivelaktigt en betydan
de japansk framgång. Samtidigt markerar det slutet pa 
japanernas försök att undsätta Guadalcanal. Striderna 
pågingo ytterligar e nå gra månader men kännetecknades 
h elt av japanernas strävan att evakuera ön. Sjätte ron
den medförde sålunda ingen ändring i det strategiska 
läget. 

T otalt selt ger Guadalcanal-lmmpanjen en god bild 
av hur ett sjökrig i begränsade farvatten kan te sig. D et 
l<'lm·lägger också sjöherraväldets betydelse; segern tillföll 
den part, som förskaffade sig kontrollen över sjöförbin
d elserna inom det omstridda områ d et. 

Under skildringen av dessa världsomspännande ope
rationer uppträda självfallet på båda sidor en lång föl jd 
av befälhavare, som ä ro av intresse att närmare studera . 
Några befinna sig i händelsernas mitt, medan andra i lm 
vudsak göra sig gälland e som drivande krafter i bal;::grun
den; kompetens och karaktärsegenskaper variera men det 
råder intet tvivel om att å tskilliga konnn a att gå till h i
ston·ien som verkligt s tora sjökri gsleclare. 
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På amerikansk sida fästes intresset i första hand vid 
Fleet Admiral Ernest King, högste befälhavare över Fören
ta Staternas flotta under kri get. Med sin utomordentliga 
organisationsskicklighet, viljekraft och energi parad m.ed 
ett synnerligen respektingivande sätt att uppträda, fram.
står han, jämte generals tabschef en Marshall, som den 
främste grundläggaren av Förenta Staternas seger i världs
historiens största kraftmäning. 

Av »frontamiralerna» är Halsey sannolikt den mest 
kände, icke minst genom sin egen roliga, intressanta och 
J1ögst okonventionella bok »Admiral Halseys story>> . Hal
sey på minner i viss mån om den kände brittiske amira
len Lord Beatty och var liksom denna oerhört populär. 
Halsey fram~tår i första hand som en skicklig stra teg, 
m edan han som taktiker ibland ter sig mindre lycklig, 
sannolikt b eroende på att stridslust och ett minst sagt 
hetsigt tem.p cram ent understundom togo överhanden. Men 
först och ~ist framstår h an som en av d e gudabenådade 
ledare av män, som. äro så sällsynta och därför också så 
värdefull a för ett land, som är inbegripet i en k amp på 
liv och död. Amiral Thomas Kincaid skymtar ävenledes 
förb i på sin väg mot höjderna. H an började kriget som 
kommendörkap ten och chef för en jagardivision i Atlan
t en, gjorde goda insatser både vid Salomonöarna och 
Aleuterna samt anförtroddes slutligen som viceamiral be
fäl et över 7. flottan vid anfall et n1.ot Filippinerna 1944. I 
san1.band med de tta upplevde han några spännande tirn
mar, då han omedelbart efter segern i Surigaosundet ställ
d es inför japanska flottans huvudstyrka och endast tack 
vare motståndarens obeslutsamhet undgick att bli full
ständigt krossad i slaget vid Samar. 

Andra intressanta gestalter äro amiral Richmond Tur
ner, den skicklige ledaren av landstigningsföretag, »vars 
svar ta ögonbryn, oultröllliga energi och vå idsamma språk 
så småningom blcvo legendariska i Stilla Havet», samt ge
neralmajor Yandegrift, som ledde dc första månadernas 

'Tidsk1'i [t i 8)0discndrf. 18 
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operationer på Guadalcanal och sedermera steg till chef 
för amerikanska marinkåren. Slu U igen må nämnas N or
man Scott, en av amerikanska flottans yngste amiraler, 
som vann slaget vid Cap Esperance och kort efteråt s tu
pade i första fasen av slaget vid Guadalcanal. Professor 
Morison höjer Scott till skyarna och det förefaller sanno
likt, att han kommer att intaga en mycket framträdande 
plats i raden av amerikanska sjöhjältar. 

På japanska sidan intager storamiral Yamamoto en 
dominerande plats och betraldades av amerikanarna som 
en skicklig och farlig motståndare. Han planlade och 
genomförde den stora japanska offensiven i Stilla Havet 
1941-1942; vissa uttalanden tyda dock på att han ifr·l ga 
om krigets utgång icke var lika optimistisk som den öv
riga krigsledningen. Alskilliga av hans senare åtgärde1 
framstå ännu som svårförklarliga. I brist på källor ter 
sig Yamamoto ännu som. en i stort sett stum. gestalt. Må
hända bli hans innersta planer aldrig kända, då han st~l
pade i början på 19L13 och på så sätt undgick att uppleva 
undergången av den flotta, om vars uppbyggnad han otvi
velaktigt inlagt stora förtjänster. 

Vid Salomonöarna sekunderades Yamamoto på ett 
förtjänstfullt sätt av viceamiral Gunichi Mikawa, segraren 
vid Savo och den framgångsrike organisatören av Tokio
expressen. Mikawa var utan tvekan en båda skicklig och 
hårdför befälhavare och beredde amerikanarna en myc
kenhet bekymmer. Slutligen kan nämnas konteramiral 
Raizo Tanaka, den bäste föraren på Tokioexpressen ('ch 
segrare i slaget vid Tassafaronga. Tanaka omnämnes 
med största respekt av sina motståndare och detta på 
goda grunder; som torpedtaktiker h ade han säkerligen 
ingen like i amerikanska flottan. 
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Naturligtvis är det i detta sammanhang omöjligt att 
ens antyda allt av intresse i professor Morisons vidlyftiga 
arbete. Detta är heller icke meningen. Avsikten har en
dast varit att fästa uppmärksamheten på och väcka in
ti·esse för detta verk, ur vilket officerare av alla katego
rier och även andra kunna häm.ta m ångt och mycket av 
värde. Volymernas storlek och antal böra icke förskräeka, 
friska fläktar äro genomgående ocb hålla intresset vid 
makt. Och därmed m.å professor Morison länmas åt sitt 
öde, tills han på nytt ger sig tillkänna, vilket av allt att 
döma bör ske under instundande sommar. 
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·Några reflexioner rörande den 

underhållstjänsten. 

o 

marina 

Av kommendörkapten Per Holt. 

\'id olika tillfällen, då begreppet unde rhållstj ä nst 
förts på tal inom marinen, bl a i samband med planer
na på a tt komplettera sjöofficersutbildningen genom stu
dier i ämnena underh~dlstjänst och förvaltningstjänst vJ<l 
KSHS, h ar man ställt frågan vad som egentligen är in
nebörden i begreppet underhållstjänst och om detta i sj äl
va verket endast är ett annat namn på förvaltningstjänsl. 
Man h ar därför ifrågasatt, om man icke bör sammansia 
dessa båda ämnen. 

Frågeställningen är naturlig med hänsyn till att be
nämningen underhållstjänst visserligen numera använd es 
inom marinen men icke blivit officiellt definierad och 
underhållstjänstens omfattning i vad avser marinen ick e 
blivit fastslagen. 

Innan man gör ell försök all klarlägga begreppet u n
derhållstjänst i vad avser 1narinen ::;amt att precisera d c11 
marina underhållstjänstens omfattning, torde man hör <~ 

kasta en blick på armens och flygvapnets syn p å dess.l 
frågor, enär underhå llstjänsten vid dessa försvarsgren m 
sedan länge varit för em:'\.1 för studium och planläggni ng. 

Inom arnu~stabens trängavdelning har nyligen uta r
b etats e tt utl.cast till taktiska anvisningar för underhåll s
tjänsten inom armen. Enligt d e lta utkast har und erhåll s
tjänsten t ill ändanull alt vidmakthålla truppemas strids
dugligh et och omfall(lr samtliga å tgärder för a ll 

»f ö r e b y g g a a v g [t n g av personal, hästar och fö r
nödenheter genom vård. 

i s t å n d s ä 1 t a ska <lad materiel genom repa rati on , 
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tillföra trupperna häs tar, ammunition, livsmedel, 
drivmedel och övriga fömöd enheter, 

u n d a n f ö r a från trupperna sår ad och sjuk perso
nal, så rade och sjuka hästar, mate ric.l , som icke kan r e
pareras smnl övertaliga förnöd enhe ter, sam t 

o m b e s ö r j a truppernas postbefordran. 

Handläggning av m ed underhållstjänsten samman
hängande frågor av teknisk och ekonomisk natur henäm-
nes krigsförvaltning.» 

Denna definition av und erhå llstjänsten, som m ed 
vissa smäne ändringar torde kunna gälla även för mari
nens del, ski lj er sålunda på underhå llstjänst och krigs
förvaltning, men a nger icke närmare i vilka avseenden 
underhå llstjänsten till sin natur är ::;kiljaktig från krigs
förvaltningstj ä nsten och icke h eller någon gränsdragning 
dem emellan. Det torde också v ara svårt att många gånger 
avgöra, var gränsen skall dragas mellan underh å llstjänst 
och krigsför vallning men i stort sett torde man kunna 
säga, a tt m an med underhållstjänst menar utnyttjandet 
av underhå llsa nsta lter m m i syfte att på bästa möjliga 
sätt tillgodose de stridande förhanden med hän syn till 
pågående eller planerade opera tioner. Med krigsförvalt
ning å terigen menar man de tekniska och ekonomiska å t
gärder, som erfordras för att driften vid förråd och repa
rationsanstalter m m skall kunna hå llas i gång. Med en 
från utbildningsområdet hämtad liknelse skull e man kun
na säga, att underhållstjänsten intar samma ställning till 
förva ltning::;lj ~insten som taktik gentemot vapenlära. 

underhå llstjänsten fö lj er de mililärn hefälslinjerna, 
nnd er det att krigsförvallningen följer förvallningslinjer
na och tyvärr <>ammanfalla de::;sa icke alltid. Varvsche
fen är t e.x i militä rt hänseende underställd marind is trikts
chefen och i tekniskt och ekonomiskt hänseende under
ställd marinförv'lltningen. Eftersom marindistriktsch efen 
är operativ b efälhavare inom marindistriktet med det 
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däri ingående kustartilleriförsvaret och i frt1ga om un
derhållstjänsten har att sörja för samtliga förband, so 111 
- oavsett OlTl d c äro honom underställda eller icke 
repliera på marindistriktets underhållsanstalter, m å ste 
varvschefen i avseende på underhållstjänsten vara un
derställd marindistriktschefen. För att icke dissonansee 
skola uppstå mellan de direktiv, som marindistriktsclw
fen utfärdar i avseende på underhållstjänsten och dc a ll_ 
visningar, som marinförvaltningen i tekniskt ocl~ ek ono
miskt av~eende meddelar varvschefen, erfordras att m an 
inom marinledningen har god kontakt mellan den ope
rativa staben och marinförvaltningen, så att samstämmig
het redan från början ernås. 

Underhå lls tjänsten uppdelas vid armen i tjänstegre
narna tygtjänst, intendenturtjänst, sjukvårdstjänst, vete
rinärtjänst och fältposttjänst Inom flygvapn et indeb r 
man underhållstjänsten i flygn1atcrieltjänst, intendentur
tjänst, byggnads- och reparationstj änst, transporttjänst 
samt sjukvårdstjänst Det är h elt naturligt, att under
hållstjänsten inom olika försvarsgrenar n1.åste få skiftan
de omfattning, beroende på försvarsgrenarnas särart. 

Vad marinen beträffar, torde underhå llstjänsten in
om flottan komma a tt få något annorlunda omfattning än 
vid ku5lartilleriet. Vid en av chefen för marinen anbe
falld utredning av flottans underhållstjänst inom MD 
har man tänkt sig följande indelning i tjänstegrenar: 

1. Tyyt}änst. 

Omfattar försörjningen med till vapenavdelningen 
hörande materiel samt vapenreparationstjänsten . 

2. skeppsteknisk tjänst. 

Omfattar försörjningen med till fa r tygsavdelningen 
hörande materiel samt fartygsreparationstj ä ns ten. 
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3. Intendenturtjänst. 

Omfattar försörjningen med 

a) drivmedel, vatten, allmän materialutredning 
( varvsin tenden tur), 

b) proviant, beklädnad, intendenturinventarier , ex
p editionsmateriel, marlcetenterivaror. 
T extil- och läderreparationstjänst samt tvätt. 

4. Sjukuårdstjänst. 

Omfattar försörjningen med sjukvårdsmateriel samt 
sjukvård och sjuktransporter. 

5. Personaltjänst. 

Omfattar personalersä ttning, krigsgravtj änst, samt ev. 
rättsvård, personalvård och själavård. 

6. Forlifikationsljänst. 

Omfattar reparation och istå ndsättning av befästning
ar, byggnader, kajer, krigsförtöjningspla tser m m. 

7. Marin fältpostt}änst. 

Omfattar ordHandet av fältposttjänsten inom marin
distrikten. 

Tj änstegrenarnas benämningar ansluta sig i stort sett 
till den indelning i förvaltningsgr enar, som beträffande 
förvaltningsverksamheten kommit till synes i förslaget 
till nytt förvaltni ngsreglementc för marinen. 

Man torde inom kustartilleriet, där underhå llstj ä n sten 
f n ävenledes är under utredning, vara böjd för att med 
vissa undantag acceptera armens uppdelning på tjänste
grenar. Man ställer sig sålunda tvek sam, huruvida tyg
tjänsten även bör omfatta f artygsreparationstjänsten och 
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därmed förknippad förrådsverksamheL Inom fiollan lGr
de man hysa den uppfallningen, att far tygsreparali o, 1s_ 
tjänslen och försörjningen m ed till fartygsavdelningen pa 
örlogsvarv hörande materiel bör hänföras lill en särsk il d 
tjänstegren. Kustartilleriförsvarens varvs- o<..:h verkslads
avdelningar sortera i regel icke under tygawlelningcn. 
På grund hiirav o<..:h med hänsyn till den skeppstekniska 
tjänstens betydelse inom icke blott fiollan utan äv en 
kustartilleriet bör man kunna e na sig om atl m an 
vid båda vapenslagen räknar med en särskild tjänstegren 
för fartygsreparationstjänsten. Benämningen >>skeppstek
nisk tjänst >> är icke lycklig, enär detta för lanken lill fö r
valtningsljänst. »lngenjörstjänst», »skeppstjänst» , »verk
stadstjänsl» eller »varvsljänsb' innebära icke heller en i 
allo lycklig lösning av d enna namnfråga, men »farlyg~
und erhållstjä nst» torde däremot möjligen kunna vara ett 
förslag, värt att diskutera. 

För floltat1s d el föreligger intet behov av veterinä r
tjänst, vilket däremot är fallet beträffande kusartillc ri ct. 
Däremot anser man i den förutnämnda utredningen in
om MDO att personaltjänsten för flottans del bör räknas 
till underhållstjänsten. Då man inom armen, flygvapn et 
och kustartilleriet tydligen icke anse r sig böra hän f ö ra 
personaltjänsten till underhållstjänst, föreligga måhända 
skäl att för flottans del intaga samma ståndvunkt. 

Beträffande fortifikationstjänsten torde inom mar i
lten en ganska enig uppfattning förefinnas ntt denna bör 
ingå som en särskild tjänstegren inom underhållstjänste n, 
vilket innebär en avvikelse från annens uppfatlning. I 
fråga om fällposttjänsten kan viss tveksamhet råda, h u
ruvida denna bör räknas till underhå llstjänsten eller i n
gå i förbindelsetjänsten. 

Under dessa förutsättningar skulle underhdl'!stjänst f'n 
vid marinen kunna uppdelas på följande tjänstf'grenar 
tygtjänst, skeppsteknisk tjänst (eller annan bättre benäm 
ning), intendenturtjänst, sjukvfndstjänst, veterinärtjänst 
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(endast kustartilleriet) och fortifikationstjänst samt even
tuellt de omstridda tjänstegrenarna personaltjänst och 
marin fältposttjänst. 

Skäl kunna förvisso anföras både för o<..:h emot här 
gjorda reflexioner angående underhållstjänstens omfatt
ning och indelning. Det ställningstagande, som så små
ningom måste göras i denna fråga hör emellertid havn 
giltighet för marinen i dess helhet och icke enbart för 
flottan eller kustartilleriet, oberoende av varandra . 
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Orientering och information. 
»Underrättelser för flygledningen» (U fl) heter en 

tidning »som har tm ändamål att förse flygvapnets ]H't·_ 

sonal med aktuella underrättelser rörande utvecklingen 
av vårt eget och andra länders flygvapen, samt att y tter
ligare förkovra personalens yrkeskunskap». Vidare åliig
ges flottiljchef (motsvarande) att tillse att skriften spri
des på lämpligt sätt inom hans förband, och han är d ess
utom skyldig att personligen genomgå vissa betyd else
fulla artiklar med personal, som har speciell nytta av 
kännedomen om det i artikeln behandlade ämnet. 

Man frågar sig: - Har marinen behov av en likmnl
de periodisk_ tidskrift? Svaret kanske blir att vi ha till
räckligt många tryckalster med liknande syfte som 1' f l. 
Ett plock ur den rika floran: TS, KA-nytt, meddela nden 
från ISA , IMV, lUV (i en framtid kanske även från l 'J' V 
och IMFV) MS/Ulb, tekniska meddelanden från MF, ,- i
dare tidskrifter t ex Kontakt med krigsmakten, Tidskrift 
i Sjöuäsendet, Tidskril l f'ör kustartilleriet , örlortsposi l'n, 
Sveriges Flotta, Flyg o s v, än vidare personalorganisa 
tionernas medlemsblad OFB, DSU, SUT, m fl. 

Men söker något av alla dessa alster fylh samm a 
mission som Uf'l? Nej! Meddelandena från inspektön'r
na och MF behandla endast en del av marinens verksam
het och tillställas - åtminstone vad beträffar inspek tö
rernas meddelanden - endast begränsade delar av ma
rinens personal. Härigenom erhålles ej den allsi diga 
orientering av personalen, som nu är nödvändig under 
den period av sjudande utveckling, i vilken vi befinna oss . 

Man borde därför undersöka, om det inte vore lämp
ligt och möjligt alt sammanslå alla de n1.er eller mi n dre 
tjänstebetonade »meddelanden», som nu utgivas, till en 
läsvärd tidskdft med god redigering och smakligt (otn
växlande) innehåll. E n självklar förutsättning är, a tt 
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man ej kommer in på dc icke-militära tidskriftet nas lag
liga jaldmarkcr och på så sätt konkurrerar illojalt. In
nehållet måste för att motsvara syftet med tidskriften 
vara ganska starkt tjänstebetonat, vilket dock inte ut e
sluter möjligheter att anordna pristävlingar, införa kors
ord eller berätta muntrande episoder från tjänsten i helg 
och söcken. 

Förslagsvis borde tidskriften redigeras av pressdetal
jen i marinstaben, där värnpliktiga specialister med viss 
erfarenhet stå till förfogande. 

Bidragsanskaffningen blir kanske ett svårt problem. 
Men på marinorder kunde föreskrivas (fullt berättigat 
p gr a orienteringens stora betydelse) att samtliga mari
na ledningsorgan och förband skulle bidraga, varvid korta 
-- men innehållsrika - artiklar i första hand vore önsk
värda. Har förbandet ej möjlighet att medverka borde 
detta månatligen och skriftligen anmälas till chefen för 
marinen. 

Inspektörernas kontakt med den egna vapentjänsb~n 
kunde på så sätt innebära orientering av marinen i dess 
helhet, ett förhållande som väl knappast kan verka 
skadligt. 

Orienteringar från MF om ny materiel och försök , 
som ej behöver döljas av sekretessens mantel, skulle sä
kerligen stimulera intresset hos vår tekniskt intresserade 
personal av alla grader. 

Kortfattade redogörelser för innebörden av de ma
rina anslagsäskandena liksom sakliga referat av riksdags
beslut, saker som sällan kommer till underordnad per
sonal i annan fonn än förkrympta tidningsreferat, in
tresserar alltid . 

Oricntedngar om »Top Policy>> böra också nå perso
llalen i oförvanskad fonn. Detta är särskilt viktigt för 
all militär personal, som på ett eller annat sätt kommer 
i kontakt m ed civila personer, vilka önska läsa och disku
tera den marina uppfattningen. 
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Koncentrat av aktuella ar tiklar i utländska fa c.:k ti d
skrifter, redogörelser för utländska erfarenheter, för sök 
oc.:h prov 1ned ny materiel kunde även »saxas>> och med 
källhänvisning införas på särskild plats. 

Men - säger någon - Allt detta finns j u redan l .l a l 
,11.en alla har inte tillgång till alla tidningar. 

Därför tror förf. att en tidskrift liknande Ufl sk ull e 
vara av värde för marinen. 

Förf. har icke undersökt den ekonomiska sidan av 
förslaget, men nog vore det märkvärdigt om icke en dy
lik rationalisering skulle vara ekonomisk. Skulle en ök
ning av kostnaderna - i förhållande till de nuvarande 
- uppstå bör det med tidningen eftersträvade målet mer 
än väl motivera att även en måttlig kostnadsökning 

a cc ep leras. 
L. 

Litteratur. 
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"The lnfluence of Sea Power in World War II" 

av Captain W. D . Puleston. 

Captain vV. D. Puleston, USN (RET) författare till en atminstone 
i Amerika uppmärksammad biografi om Mahan, utgav år 1947 en bok 
e1ed titeln »The Influence of Sea Power in \ ;lforld War II»., Författa
ren , som tjänstgjort nnder båda världskrigen, bl a som Director 
of Naval Intelligence, har i denna bok utnyttjat uppgifter från båda 
de l{ämpande sidorna. Då vissa av dessa uppgifter ej förut pu bli
cerats samt kompletteras med personliga intervjuer, kommer en del 
av vad som hänt att framstå i en k larare dager. 

I sitt företal redovisar författaren bokens ändamål. Den utgör 
ingen berättande historia om kriget, ej heller n ågon historisk gransk
ning av sjöoperationerna. Ändamålet med den är , att visa huru de 
militära ledarnas s tra tegi utformade sig med anledning av de mål. 
som uppsatts av de politiska ledarna. Den v ill visa, huru striderna 
till lands och sjöss påverkade och påverkades av möjligheterna att 
kontrollera sjöförbindelserna. Författaren vill också påvisa sjömaktens 
utsträckning och begränsning under VK 2 samt uttrycker en förhopp
ning om, att boken skall kunna betraktas som en efterskrift till Ma
hans verk. 

Första kapitlet avhandlar sålunda Mallans uppfattning om sjö
makt. Liksom denne går författaren till storms mot begreppet »fleet 
in being» och anför som bevis för orimligheten i detta begrepp elen 
japanska örlogsblockaden mot den ryska flottan i Port Arthu r 1904. 
Dessutom anföres, att en svagare flotta ej längre genom flygets ut
veckling kan skydda sig i hamnarna. Man kan ej hålla med författa
ren om att begreppet »fleet in being» »should now be decently inter
red». Den ryska flottans uppträdande 1904, då man hade samlat s å 
gott som »alla ägg i en korg (Port Arthur)», medgav ej den opera
tionsfrihet , som är nödvändig för operationer enligt fleet in being
Principen. Ej heller synes författaren ha betänkt de möjligheter . som 
t ex hos oss medgiva förläggning av fartyg i bergstunnlar. Det sist
nälllnda må vara förlåtet, men tyska ub-bunkers borde givit en tanke
ställare i d enna riktning . Vad var det, om inte »fleet in being» i 
förenin g med »småkrig», som så skickligt utnyttjades a v de allierad e 
i Stilla Havet. där d e nådde målet att fördröja m otst åndaren. till s 
övergång- kund e sk e till offensiv kri gförin g. 
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Författ a r en ger därpå en expose över tiden före VK l , till VK 2 
med de olika flottavtalen och nedrustningsförsöken . 1937 h ade hl a 
som en följd härav den brittiska varvskapaciteten n edgått m ed :y

3
, 

vilket visar faran av minskade fartygsbyggen, särskilt för örlog~rJo t

tan s del. Han framhåll e'l' fullt riktigt, att Storbritanniens ekonomi 
un dergrävdes genont dess engagerande i krig på den europeiska kon. 
tinenten . Han kri tiserar här såväl som sen a r e detta rikes h ållni ng 
gentemot de neutrala statern a v id handelsavspärrnin gen mot Tn k
land och talar tydligen för en stramare h ållning. Sverige skulle så
lunda genom sin hjälp till T yskland under VK 2 troligen ha gjort 
mer än något annat neutralt land för att förlänga kriget. Författaren 
tycks ej särskilt ömma för de mindre staterna, vi lket f ramgår av a tt 
han a nser några av de ryska territoriella kraven på Finland i samban d 
med Vinterkriget berättigade. 

Efter de inledande kapitlen övergår så författaren till de olika 
krigshändelserna under VK 2.. Trots det i inledningen angivna ända
målet med boken blir den i stort sett en ren berä ttelse om de olilm 
k rigshändelserna i den ordning de inträffade. 

Kriget i Stilla Havet har legat författaren särskilt varmt om 
hjärtat, då c: a % av bolten handlar härom. Detta förhållande ha r 
tJ mellertid menligt inverkat på den totalbild läsaren önskar sig av 
sjökriget under VK 2. Genom att vissa s jökrigsskådeplatser ganska 
summariskt avhandlats, såsom t ex Medelhavet, eller helt enkelt ej 
omtalats, Norra Ishavet, förefa lla trots allt de omtalade svårigheterna 
i sjökrigföringen enklare än de i själva verket voro just med häns~- n 

t ill sjökrigsskådeplatser av mindre omfattnin g men av stor betydelse 
för krigföringen. 

Stalins krav på en andra front samt omöjligheten för hans a ll ie
rade att först öppna denna i Europa framstår icke klart. I ställ et 
bibringas man den uppfattningen, att invasionen i Nordafrika var, vad 
man önskade. De misslyckade anfallen därpå mot Pan tellaria, som 
fördröj de Sicilienoperationen, samt bristen på tonnage vid den fort
satta framryckningen i Italien , har även förbisetts. Malta omnämn es 
som den verkligt viktiga bas den var för de allierade, men ej vad de t 
kunde betytt för axelmakterna, om operation Herkules (Malta) 19,12 
genomförts av dessa i stället för att förstärka RommeJ i hopp 0111, 

att denne skulle taga Egypten. 
Ja, även om mycket saknas av intresse för den icke amerikanske 

läsaren, så finnes för denne desto mer. Det är också helt naturligt , 
att kriget i Stilla Havet måste ur amerikansk synpunkt tilldraga sig 
det största intresset. Författaren utgår ibland tydligen ifrån , om 
med rätta kan frågas, att en hel del saker äro kända för läsaren . Man 
kastas väl snabbt in i kriget mellan USA och Japan, varvid de al'-
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tiouer av politisk art, som företogas å båda sidor, innan det strate
gisk:?. överfallet på Pearl Harbour, lämnas att framtagas ur Jäsarens 
eget minne. 

Japanernas misstag att ej utnyttja den vunna fr a mgången vid 
pearl Harbour genom en landstigning med en gång där kunde ej re
pareras genom operationen mot l\I idway. Tillsammans med slaget i 
l{orallhavet markerade s laget vid Midway vändpunkten i den japanska 
offensiven . Författar en påvisar här och i fortsättningen genom y t t
randen av högre japanska s jöofficerar e, huru de ideliga stora japanska 
förlusterna av utbildade piloter för det hangarfartygsbaserade flyget 
minskade japanernas möjligh et er att bjuda effektivt motstånd mot de 
i styrka a ll tmer tilltagande a llierade stridskrafterna. Japanerna lycka
des icke lika vä l som amerikanarna att koordinera såväl hangarfa r
tygsbaserat flyg som landbaserat. Främsta anledning härtill var, att 
japanerna genom motståndarnas ständiga offensiver e j fick tid utbilda 
bl a sina piloter. Detta resulterade slutligen i insättandet av Kami
kaze-flygarna för att n å bättre resultat vid anfallen_ Under Okinawa
kampanj en erhöllo Kamikaze-flygarna 28 % träff, dock ej särskilt all
varliga å större fartyg. Detta användande tömde emellertid snabbt 
ut de japanska flygresurserna och v id den föres tående invasionen mot 
de japanska moderöarna funnos endast c: a 5.000 flygplan kvar, huvud
sakligen i Kamikaze-formationer, d v s flygplan avsedda för endast 
ett anfall vardera. Författaren ~åvisar sålunda, huru japanerna gjor 
de en dygd av nödvändigheten och att s k s jälvmordsflygare under 
hela kriget funnits på båda sidor. Dessa utgjordes till en början främst 
av flygare , som på ett eller annat sätt fått sitt flygpla n så förstört, 
att landning var omöjlig eller de själva döende. 

De tyska ubåtsoperationerna voro under kriget föremål för stor 
publicitet i jämförelse med de amerikanska, vi lka omgåvos med den 
strängaste sekretess. Författaren framhåller här den stora insats , som 
i verkligheten gjordes av dessa nbåtar, huru de riktade förödande slag 
mot den japanska sjötrafiken, samt hurn de utnyttjades i samopera
tioner med övriga sjöstridskrafter. Ubåtarna kunna taga åt sig en 
stor del av äran, att den japanska flottan i slutskedet av k riget fic k 
sin operationsfrihet beskuren bl a p gr a oljebrisL Oljesituationen 
tvingade också amiral Toyoda att insätta sina tillgängliga sjöstridskraf
ter i de sista stora avgörande sjöslagen vid Filippinerna. 

Innan författaren behandlar kriget i Stilla Havet, h ar han tyd
ligen ansett det nödvändigt med en redogörelse för de :rtrigförandes 
högsta krigsledningar samt den amerikanska organisationen för an
skaffning av krigsmateriel samt utbildning av personal. Anmälaren 
skulle hellre vilja ha dessa kapitel placerade i slutet av boken, d~L de 
Utgöra en sammanfattning, den enda som meddelas läsar en . De UPD· 
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gifter, som här lämnas, giva en god uppfattning om den _o.::rhörda 

krigspotentialen i USA. Att allt emellertid ej var som det skull., 

framgår av General (USMC) Holland M. Smiths bok »Coral and Brass>>. 

Denne klagar där över att »vi hade generaler, som voro amiraler och 

amiraler, som ville vara generaler. Generaler, som tjänstgöra so1n 

amiraler är illa nog, men det var amiralerna, som ville vara generaleJ·. 

som äventyrade segern bland korallöarna». Så långt den segerrike 

generalen i US Marine Corps, so1n krönte sitt livsverk med l:J ndstig. 

ningen på Iwo Jima. 

Slutkapitlet. där man önskat sig en sammanfattning av s jöma](. 

tens inflytande l)å VK 2, ägnas åt en blick in i framtiden m ed a tom. 

bomben som utgångspunkt. Författaren konstaterar nog så riktigt 

att rustningskontroll samt rustningsbegränsningar endast äro medel 

att angripa krigssymptomen, ej orsakerna. Han talar för ett starkt 

amerikanskt försvar, främst med sjö- och luft-stridskrater samt s törre 

befogenheter för presidenten att insätta dessa i preventivt syfte. Den 

amerikanska optimismen om atombomben har väl emellertid dämpats. 

sedan Sovjetunionen förklarat sig äga densamma. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Pulestons bok är läsvärd främst 

med hänsyn till de yttranden av japanska högre officerare, som här 

meddelas samt de försök, som göras att klarlägga de olika befälha

varnas avsikter inför förestäende strider. Ur större strategisk syn

vinkel kan boken emellertid knappast tillmätas något större värde för 

den, som mera a llsidigt önskar studera sjömaktens inflytande på VK 2. 

Något standardverk i likhet med Mallans torde den åtminstone fö r en 

svensk sjömilitär icke bli, även om boken kritiskt läst är en roan

de lektyr. 
l. Zander. 




