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Ovning storebrass 

(Forts. frå n Aprilhäftet, sid. 204. ) 

Några kommentarer ti'll övningen. 

»Mainbrace is not a nwnreuvre hut a training exeu.:ise with 
Illany artificalities». Detta officiella ullalande antyder at t 
övningsledningen ville undvika öppen diskussion om den 
eventuella operativa bakgrunden Lill övningen, som natu!·
}igtvis i möjligaste mån camouflerades. 

En av övningens uppgifter var dock sannolikt att studera 
möjligheterna för och pröva ev planer för Atlantkom nwn
dots hjälpaktioner i skandinaviska farvatt en, samtidigt som 
man ville demonstrera sin vilja att komma d e små l\"ATO
länderna till undsältning. Detta senare skulle, beräknade 
man, ha stor psykologisk effekt icke blolt i berörda länder 
utan även bland neutrala och slulligen icke minst i öst
blockets stater. Reaktionen i dessa senare tog sig väntade 
former, vilket Lvang "KATO-länderna till viss politisk försik
tighet. Bl a var man särskilt angelägen at t belona den de
fensiva karaktären av d e påtänkta ingripandena i Skandi
navien. Opinionen s yttringar i övriga nationer studerades 
med intres:o:e och torde varit övervägande »NATO-positiva» . 

Det nordvästeuropeiska områdets strategiska betyrlelse, 
sett ur si:ormaklssynpunkt, är av utpräglat marin karaktär. 
För det kantinenlala östblocket skulle ett herravälde över 
området betyda tillgång till ett synnerligen värrlefullt och 
offensivbetonat marint basområde och dessutom innebära 
att dess nordvästra flank säkrades för anfall över havet. 

För sjömakterna inom KATO kommer det att vara ett pri
märt intresse att förhindra fientliga marina operationer från 
baser i Skandinavien, något som bland annat kan ske genom 
Jnilitä rl stöd ål :\orges och Danmarks försvar, men i ett se
nare stadium ~iYen genom förstöring av skandinaviska ba
ser och spärrning av östersjöutloppen och Skagemck. 

Europakommandots stridskrafter beräknas komma att va
ra bundna till geografiskt begränsade operationsområden. 
V_id gränsd ragni~1ge~1 mellan ~lessa spelar olika nationella 
sa!·in tressen och försvarsplaner en avgörande roll. Man 
111aste räkna med a tt även de lokala sjö- och flygstridskraf
~erna bli bundna i begränsade operationsområden av den 
1 alla riktningar framträngand e fienden . At/an/kommandot:; 
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sl ridskra{ter represenlera emellertid den stora rörliga re
serven, som kan kastas in där lägel så {ordrar till stöd dt 
E w·o pakommandot. 

Men Allanlkommand~~- !~on~mer alt få -~11ånga andn~ li Jl ]l
gifter, bl a att hålla SJoforbmdelscrna over haven op p na. 
Denna uppgift beräknas bli av vital be lydelse .och kräY a in
sats av slora sjöstyrkor omfattande hangarfartyg, kryssa re, 
jagare och eskortfartyg av många slag. En av (~C vikti g,ts te 
kommentarerna kring övningen läm n a des av mm ra l Mc Cot·
mick, då han förklarade att Atlantkommandots resw·se r för 
närvarande äro mycket otillräckliga {ör dess mängs k if /ti n
cle uppgi{ter. 

Det är därför naturligtvis en öppen fråga om hjälp k an 
sändas till Skandinavicn i rätla ögonblicket och med ti li
räcklillt kraft. Under alla förhållanden kommer en begäran 
om h,i'tilp att noga vägas mot andra krav på NATO-resen ct·
na. Scdan beslut fattats om hjälp, skola styrkorna sam las 
och o~·ganiscras för dc olika uppdragen samt förövas. De
taljplaner m å ste utarbetas, och försl därcficr kan insa tsen 
komma till stånd . Även med aldrig så noggranna och lnn gt 
<:rående förberedelser i fredstid för dylik samverkan, ka n 
~ådan hjälpaktion taga ansenlig tid att bringa i verkställ i g
het. Det är dock klart att utan den fredstida förberedeb cn 
som nu pågår inom NATO:s ram, skulle hjälpen fördrö.i as 
och försvåras än mer eller kanske helt omöjliggöras. 

Därtill komn1er att Atlantkommandot icke kan cwcl,• /a 
slridskra{ler för de omfattande men rent lokala marina o l' h 
j'lygmilitära försuarwppgij'terna i anslutning ti~l respek twe 
länders territorialvatten. De lokala stridskrafterna skola 
»sopa rent framför egen dörr» och därmed möjliggöra fö ~· 
understödsförbanden all uppträda inom kustfarvaltncn , da 
så erfordras. 

Förhållandena peka pä. att dc Skandinauiska länderna 
måste vara beredda att i ogyunsamma {all i st'or utslrikk
ning klara siit försvar själva. Deras lokala marina j'örsuur.,
uppgifter bli i allt väsenlligt mer omj'aUande inom än u !un
lör NATO:s ram. 

Rörande möjligheterna att lämn a hjälp i planeract fo l'l ll 
har naturligt nog icke mycket mera sagts i dc offici e lla 
kommentarerna än a lt planerna anses vål genomförbara. r 
fråga om formen för Allantkommandots underslöd har dor!( 
vissa åsiktsbrytningar icke kunnat döljas. En utbredd on.I
nion, med främsta stöd bl a av auktorileter i Royal A Il' 
Force och US Air Force, hävdar alt det med hänsyn til l 
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]lotet från landbaserat fientligt flyg och ubåtar m m är 
oläl11Pli gt alt uppträda med slora örlogsfartyg invid kust-
011n·ådcn, som helt eller delvis äro i fiendens hand, eller i 
»trå nga» och minfarliga valten som t ex Nordsjön. På ma
rint håll hävdas all ope1·alioncr med stora hangarfarlvos
oruppcr äro väl genomförbara, »så länge det finns va·t~n 
~nder kölarna», om blott erforderligt ombordbaserat jakl
flyg medfölj er och om tillräckligt antal ubå tsjaktfal'lyg och 
minsvepare skydda de stora enheterna. 

Det är icke J_nöj ligt att avgöra vilken {'tsiktsriklning som 
J;:omm cr a lt blt utslagsgivande i framliden. Det förefaller 
som om slorebr.assövningcn sall ny fart på »slagel i Pcn
tagon » mellan fiollan och flygel. Flygarnas argumentering 
kom mer under alla förhållanden säkerligen atl utgöra ett 
återhå~l ande moment vid heslut om krigstida hangnrfarlygs
operalwner av Mainbrace karaktär. Även inom RoYnl Navv 
synes man föredraga viss å lcrhå1~sambel m ed lwng~rfarlyg;
operationer i närheten av fiendekust Yädcrlckssvårigheler
na, som allvarligt hämmade bangadarlygens operationer un
der övningen, äro icke ovanliga i de aktuella havsområ
dena, något som ocks~t kan a nföras som. shll emol hangar
far tygsoperatione r h~ir. 

Det har av vissa teckcnlvdare hävdals all sammansält
ningen av ~A TO-stYrkorna · under denna övnino skulle <re ... ::::. t"l 

en antydan om storleken och sammansältningen av dc 
stridskrafler, som kunna komma alt ins~i.tlas mol Norden 
i ett framtida krig. Möjligheterna att draga dylika slutsalse r 
synas emellertid tveksamma. Uppgiften all himna d ireld un
derstöd åt trupp i land brukar t ex normalt anses va m en 
upp~ift för mindre hangarfartyg och eskorlhangarfarlyg, 
och Ick e för den större typen, som nu var representerad m ed 
t~·e enheter. övningen gav heller inget klart besked om möj
hgheterna av alt få hjälp med starka1·c landstridskrafter. 
Man h a r sagt alt eftersom hjälpen till ~orgc-Danmark san
no~ikt i första hand skulle komma alt bcsli\ av sjö- och flyg
stndskraflcr, så skulle dessa länd ers försvarsproblem kunna 
ekonomiskt och organisatoriskt förenklas så att cll slags 
h~cld'örsvar skulle kunna uppbyggas med tyngdpunklen lagd 
P<: ~rm cslridskraf l e r. Icke cleslo mindre hur övninyen klart 
pcwlsat ull del marina j'örsvarel och j'lyyet i dessa liinder 
redan 1w är j'örhällundevis slarkl llndenlimensioneml , till 
~1ackdel för den samlade försvarsl.::raften, något som ~ivcn 
l hög gwd försvårar och kompl icerar dc n h j älpvcrksa m hel 
som var övningens huvudändamål. 
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Man hävdar således på sina håll att lVIainLrace icke med 

säkerhet visat att hjälpen skall konmw i tid och m ed lil\

räcldig krafl utan endast att den kan komma. Som en följd 

av erfarcnhctcma från övningen har del därför antytts alt 

::\orge skulle behöva ompröva sin tidigare helt avvisande haU

ning till frtlgan om västmakterna r edan i fredstid skulle till

låtas hasera flygstridskrafter i l andet. Man har vidare fra lil

httllit nödvändigheten av att ge utbyggnaden av flygbascm ~1 

i 1\ordnorgc ylledigare priorilet framiför t ex det plane rade 

storflygfältet vid Bergen. Flygfältsbygget vid Andyjya skull ·· 

således forceras. 
För norska marinens del gällde det under övningen sär

skill att skydda sjövägarna längs kuslcn, vilka äro av Yitul 

strategisk betydelse med hänsyn till landels övriga svaghe

ter i kommunikationsnätet. Det har upprepade gånger fram 

hållits alt norska armens underhållstjänst, strategiska r(, _ 

relscfrihet och flankskydd vid kusten är helt beroende ~w 

norska marinens och flygets fönnåga att lösa [; ina uppgifter. 

Resur serna anses htirvid u la n tvekan otillräckliga . Bl a är 

bristen på kryssare och jagare framtr~idandc. 

I Xor ge och D anmark hyste m an p å sin a h åll viss or o fö r 

d en del av föruts~ill nin gen för övn in gen , som angav att Kn

lo llcn ända n ed till b odöområdct samt Bornh olm var »er

övrade» redan c :a 30 d agar efter »krigsu tb r ottet». Man h ar 

p å några h å ll v ela t se dett a som ett tecken på a lt Xord

norge och Bornh olm sku lle k omm a al t upp ges, och i varje 

f all icke skulle k unn a få hj ä lp i t id. Dessa synpunkter b e

m öttes på off iciellt h å ll b l a m ed förklaringen att m an u n

der övningen av p olitisk a sk ä l icke ville k om ma för nä ra 

Sovjets gräns, och att »någon s tan s» m ås te övn ingsom rådet 

slu ta. 

Sveri ge har i den officicJl a f örut sä ttningen ick e tilldela ls 

någon roll. Sa nn olikt av poli tiska skä l h ar m a n ansett a lt 

Sver ige lycka ts b ev ara sin neutra lit e t under d e 30 dygn, som 

»kri get» p ågå tt. D e t h a r emellertid p å m å nga h å ll fram

h å llits som m yck e t osann olikt a tt en ös lmakl skull e lyck as all 
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med tre divisioner fram tränga ända till och förbi ~ m·viks-

0mrådct ulan alt beröra svenskt område. 

, ~1öj ]jgJ~clc~na atl förs~ara Skant~i navien kan naturligtvis 

1cke bedo.~na ,,. ulan at t hansyn tas tJll det svenska försvarels 

sammm~saitnmg och h~lllfaslhct. De skandinaviska staterna 

kunna zc~~e betral~.la sina lärsvarsproblem isolerat . Om cti 

ay des~. lander crovras komma dc andra ländernas stralc

g:1ska la~c Tat~ avsevärt förs~1mras. Det synes därför sanno

lik t, alt 1 ::\ArC?.:s planläggning av försvaret av curopakom

J~wndots. norc~_vastra område slörsta möjliga hänsyn tagils 
tJll Sv c n ges forsva rsrcsurser. 

Ur svcn?k försvarssynpunkt äL· det naturligtvis särskilt bc

t :y~lclscfu ll.t ~Lt ;~~TC?_~Iän~lcrna .. å<~agalagt sln Yilj a och aY

s~.u att eflc1 basta formaga stodJa Norges och Danmarks 
for s var. 

Basförsvarsövni.~lge.n i Bergenområdet liksom konvojverk

samheten under ovnmgen synes visa alt området är tiinkt 

s~ m ~n knutpt~nkt för .större konvoj er Lill och från Skan

chnav]~ll. Omr~ldct .. erh.Juder goda möjligheter för försYar 

och lampar s1g. val för förläggning av eit stort antal 

~a!· tyg. D~ relai1vt svaga kommunikationerna int\ t landel 

fran .o.~nrade t . an lyder emellertid att Bcrgenomr:'\dct kan

~ke framst bl1:· ell rangeringsområde för bödc kust- och 

overhavskonvo)er. Det kan i detta sammanhanrr vara värl 

~tt påpeka , alt den. övning med täcknamnet ~Caslallcts» , 
s ?n~ ~~TO:s eur.opc.:ska floattstyrkor utförde i juni 1952 i 

~ OHL.Joy , hade 1111 andamal bl a all utröna vilka sin·l.::or 

som crior:.lrade: fö1~ att skydd.a en stor konvoj med tmpp 

och ma~cucl fran Skol!land tJil Bergen. Man fann dörvid 

a tt ~n saclan - lrols aJH begränsad - operation skulle krä

va J.nsa~: a: dc flesta av »Homc Flecls» enheter. Behovet 

av flygfalt mom Bergenomnidet Jwdc ~iven bestyrkts. 

Danmarks försvarsproblem bl eYo cffcklivl bclvsia g·e nmn 
sto l .. . " . L 

Ii . re Jrass;ovn.JJ:g;c.· n. A ena si.dan kan J y !land under olyck-

.ga OI.~Jstdm!Jghcler snabbt mvadcras landvägen . .\ andra 

Sldan aro de danska önrna hotade av invasion över havc l 

och genom luften. Del behov av snabb hjicilp som försvaret 
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i södra Jylland kan komma att ställ~s inför, för~darar Y~H'~iit· 
Danmark redan tidigt, i motsats t1ll Norge, v1sat slort lll

tresse för alt i fredstid upplåta baser för NATO:s flygsty r
l;:or. Som clt resultat av storebrassövningen kommer således 
Danmarks försvar möjligen att förstärkas med allierat fl yg 
och med större beredskapsstyrkor i Sleswig-Holstein. 

Huvuddelen av storebrassövningens östersjöskede var· 
emellertid avsedd att öva det marina försvaret av danska 
öarna. Erf'arenheterna j'rån övning:.~! _ynderstr.~.ko ~.ned all 
önskvärd tydlighet att det danska SJof'orsvaret j'or narvaran
de icke är starkt nog att avslå invasion. I fråga mn avväg
ningen mellan försvarsgrenarna gälla således i allt väsen t
ligtc samma synpunkter som fran1.förts bcträ~fandc N or g~. 

Tyngdpunk ten i invasim;tsfö~·svaret ~yne~. 1 stor l~lslraek
ning vara lagd på kustartlllen och mmspatTar: Erfarcnh~·
terna från övningen peka dock på behov av flera snabb a 
och slagkraftiga enheter, såsom kustjaga re, fregatter, moto r-
torpedbåtar och ubåtar. . 

övningens sista fas ger en antydan om att det kan hit 
nödvän(ligt att draga tillbaka det samlade försvaret i Dan
mark till norra J y Iland, nord Limfjorden. LandsättninganH 
av amfibietrupp bär, liksom helägcnheten av viktiga flyg
fält, peka på att Nordjylland anses ha särskilt stor betydel
se. Området utgör ju det södra landfästet för en skagerack
spärr, som för västmakterna i det långa loppet måste b li 
synnerligen betydelsefulL Spärren måste upprätthållas m ed 
hjälp av minor, kustartilleri, örlogsfartyg och .~lyg. Fr~d
rikshamns betydelse som flottbas och slutpunkt for konvo~ er 
till Danmark kommer enligt vissa uppgifter att i a nslutmng 
härtill ökas avsevärt. En utbyggnad av hanmen lär stå ]M 

dagordningen. 

Ett huvudändamål med övningen var att öva och prö
va den komplicerade militära befälsorganisationen inolll 
NATO:s atlant- och · curopakonnnandon. Atlantkomnumd nt 
var i september 1952 icke mer än c:a 5 månader gammalt. 
och dess oraanisation hade vari t föremål för långdrag
na diskussio~er mellan Storbritannien och USA. Befä h
or<Janisalionen inom de två NATO-kommandona torde än nu 
icl~e vara definitivt fastställd och den geografiska scktio n ~
dclnincren inom kommandona svnes vara föremål för diskn ..;-

b • 

sion m:h praktiska prov. 
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.organisationen synes »med hänsyn till omständigheter
na » ha arbetet tämligen väl. 
CINC~ORTH skulle enligt planen begära underslöd fråi1. 

sACLANT: Framställning härom måste gå tjänsteväacn via 
sA:CE UR t1ll SACLANT. Denne förutsattes avdela vis~a sin
kor till CINCEASTLANT med order att samverka ni'ed 
CINCNORTH ... ?~mverkan torde ha ordnats genom proviso
risk a eller mo.]llgen permanenta statsutskott och avdelade 
sambandsofficerare. 
Förfaran~et ~ynes en smula omständigt, i all synnerhet 

som framstallnmgen om samverkan i verkligheten sannolikt 
även måste underställas »Standing Group» eller ändå hönre 
NATO~!llYI~digh~t för prövning och avgörande. b 

. Det a\ VJrsserllgen .en ~ristfä~lig bild J_nan utifrån kan göra 
s1g 01~1. NA fO-oorgamsati0.~1en. mom mambrace övningsområ
de. Att den maste var.a lamllgen tungrodd och personalkrä
vand~ s;yne~. eme}l~rlHl uppenbart. Organisationen avspcg
l~r J~ a ytt satt svangheterna att förena kraven p å enkla be
f~lsl~nJ er med ode många o~ika kraven J)å självbestämmande
ratt mom mnradcn av vanerande utsträckning. Amerikanar
na syr~as ha svårt att förstå dc nationella särdragen, som 
koon~phcer.a ~ATO :s befälsproblem, och visa en förståelig 
otal~gh~t mfor de ofta långdrgana förhandlingarna om or
kamsahonsfrågor. De västerländska staterna ha emeller
tid åst.~dkonm~it ~n sant demokratisk kompromisslösning 
av befalsorgamsatwnen, som utan tvivel ännu tarvar mvc
ken avslipning för att bli cfektiv. Amiral Mc Cormick l~ar 
också i ~am!Jan.d med kriti}cen i Oslo efter övningens slut 
ant):tt nodvamhghctcn ~v ::uligen återkommande övningar 
a~ liknande slag som Mambracc. Bland de mer anmärknings
v.arda d etalj e rna kan nämnas den blandning av organi;a
honsforn~erna som förekommer med regionala överbefälha
vare, regwnala chefsråd och »joint chiefs of staff». En an
n~n anmärkningsvärd organisationsfråga är att SACLAt\T 
eJ permanent förfogar över stridskrafter i fredstid. Sådana 
~':dela s från olika 1'\ATO-länder efter överenskommelse och 
1.fredstid ännu så länge endast vid övningar. Den svagheten 
hder som bekant icke SACEUR av. 

.. Ö~ning M<linbrace var emellertid vilken betYdelse man 
an hUmäter den Yttre ramen, ]:I1al)I'Jast ' ' ad · 1" l l Il _ - c v1 Jl'U ;::a ;::a a 
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en operativ övning utan snarare en rad av taktiska lllo, 
mentövningar. Desa avsågo att ge fartyg och förband en 
grundlig teknisk och taktisk träning och bekantskap mect 
fa rvattnen, samtidigt som man prövade lämpligheten av en 
hel rad nya gemensamma taktiska bestämmelser, signalko
der och skjutregler m m. En långt gående slandardiserin r; 
uv terminologi och förfarande har således redan kanunit tiit 
s!dnd inom de flesta verksamhetsområden. Praktiskt taget 
ull slags verksamhet, smn marina siridskrafterna kunna sti\1, 
J as inför i krigstid övades. 

Slorcbrass-övningen genomfördes i allt väsentligt enlig t 
plan. Smärre jämkningar nödvändiggjordes av väderleks
omständigheterna och av vissa olyckor och olyckstillbll<l. 
Flygoperationerna i samverkan med landstridskrafterna i 
::".Jordnorge och i södra Jylland komma blott till utförand e i 
blygsam skala som endast motsvarade c:a 14 av den pla
nerade insatsen. Orsaken härtill var att man av fredsmä so;i
ga säkerhetsskäl utfärdade flygförbud under de daga r <h\ 
väderleken var ogynnsam. 

Vad man speciellt anmärkt på i fråga om övningens ]1 lan
läggning, var det hårt bundna tidsschem a t. För liten m ar
ginal fanns för oförutsedda händelser. Ur operativ synpll nkt 
fick övningen således en alltför artificiell prägel. 

De gula stridskrafterna hade förs teget i operationerna ll iir
igenom att de i regel fingo kännedom om blå styrkans aY
sikter omkring ett dygn i förväg. Detta var nödvändigt fö r 
att man på mest effektiva sätt skulle kunna utnyttja dc ]Je
gränsade gula stridskrafterna och ställa blå inföl' ett m axi
mum av taldiska problem. 

Dc c:a 10 gula ubåtarna kunde därigenom i ex omgrup
peras och uppträda lika effektivt som om dc varit L10-:l0 
stycken. Det framgår också klart av rapportel'na från iJY

ningcn att ubåtarna mf1ste ha åstadkommit aktningsvä rda 
resultat. Ubåtsjalden har emellertid även varit framg l"tn gs
rik, och de inkomna rapporterna om »sänkta» uh:'\ tar in ile
bära att alla »de 40» ubåtarna offrats, eller om man s~t Yill. 
att dc c:a 10 verkliga ubåtarna siktals och anfallils i m ed el
tal 4 gånger var. 

En ~u cle slörsta suagheirnw, som uppdagades i samban d 
med övningarna, låg på förbindelscområdct. Detta omradc 
synes erfarenhetsmässigt erbjuda dc största praktiska .,,·a
righetcrna vid internationell samverkan, trots aLl förb indel
setjänsten ligger väl till då det gäller att förbered a el le r 
å stadkomma standardisering. Svårigheterna voro nu'\nga oclt 
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delvis förutsed d a. Man har h l a peka t på dc komplicerade 
befälsförhållandena inom NATO-organisationen, på persona
lens bristande vana vid de nya signalförcskriftcrna, på star
ka atmosfäriska störningar, på överlastade frekvenser (strids
dom are!) och bristfällig kalibrering av mottagarna och på 
språk svårigheterna i r adiote1efonitjänslen. Dessa förbållan
den utlös te vissa kritiska kommenlarer i tongång, som man 
tvcker sig känna igen: »Hur myck:et signalmateriel vi än får 
och hur förnämlig matericlen än blir, så synes det vara ett 
ouppnåeligt mål att få en förbind elsclj~inst som motsvarar 
de aktuella kraven.» 

Hu v ud an f a 1lsstyrkan, sammansatt av s to ra hangarf arlyg 
och slagskepp, förflyttades till sjöss i minst tv8 grupper, som 
synes ha hållit cH inbördes avsl:'\nd på c:a lO distansminu
ter . Grupperna uppträde i tämligen spridd formering med 
hänsyn till risken för »a!ombombanfa ll». Hanga rfartygen 
torde lma ppas! ha operera t nårmare kusten än c:a 100 di
stansminuter. J akt och spaningsflygplan l å go i luften dyg
net runt kring sjöstyrkan, så länge väderleksförhållandena 
medgåvo och brittiska och amerikanska flygplan kunde i stor 
u tsträckning starta och landa på vat·andras hangarfartyg. 
Marschfarten torde ha varit relativ låg, omkring 12- 14 knop, 
någon gflllg 20 knop och däröver. Det nya brittiska hangar
fa rtygel Eagle synes ha klarat sig bäst i den svåra sjögången, 
och kunnat hålla farler över 2!5 kuop, då an dra hangarfar
tyg måste s täva sjön, till följd av vissa s!ormska(lor. stora 
ansträngningar gjordes alt trots v~idcrlckcn h å lla flygverk
samheten igång: men sedan 12 flygplan skadals lill följd av 
sj ögången enbart pl"t »Eagle» inshilldcs flygningarna i aY
vaktan på bättre väder. 

Från »Eaglc» opererade c:a 50 flygplan medan »FD Rose
velt» och »lVIidway» medförde ungefär det dubbla an talet. 
Dc amcrikan~ka hangarfartygen visade större slagkraft i 
form av per tidsenhel startade flygplan. På delta område 
ansågos engelsmännen ha en del alt lära . Förklaringen här
till sades ligga i det förhållandet all flot ta ns flygvap en i 
m ånga år vari l under H.oyal Air Force konlmll. Alltj~imt 
har flottans flygvapen en relativt låg prioritet bland upp
rnstningsobjeklen, något som åven tog sig uttryck i att dc 
engelska flygplanen i regel voro av äldre typ med sämre 
prestanda än dc amerikanska. En ändring till det b~itlrc har 
clock utlovats under de närmaste åren. 
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Med införande av katapultstart skall anta let starter p er 

Lidsenhet nu komma att ökas avsevärt. Start skall kunna sk <' 

utan att hangarfartygen behöva gå upp mot vinden, vilket 

ger ökad taktisk rörelsefrihet. Dc nya snedsälida landnin gs

banorna komma på molsvarande sätt att medge landning i 

snabbare takt och med mindre risker än förr. 

Det är naturligtvis en ofullständig bild man kan f<1 

av operation Mai~1bracc och dess r esultat genom studium 

av referat och tidningsreportage. En reservation för miss

uppfattningar och felaktigheter är därför p å sin plats r ö

rande innehållet i d enn redogörelse. Det kommer a t! 

tacra lå ncr tid att bearbeta och alt omsätta erfarenheterna 1 

pr~klisk~ resultat. Redan kort tid efter sin tillkomst ha r 

emellertid atlanlpakten demonstrerat en imponerande styrka 

och slagkraft. Med sina brister är allantpaktcn en man i

nifestalian av samarbetsvilja som är desto märkligare som 

den innebär ett uppgivande av så mi'mga nationella säri n

tressen. (J an. 53.) 
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The Board of Admiralty 

Av Kommendör B. F. THER ~VI AENIUS. 

Den 20 februari i är - kröningsåret -- gav del brilli.~lw 

amiralitetet en middag /ör d e i London tjänstgörande ut

ländska nwrinaltacheema. Middagen - till vilken även in

bja~its. representant er för samväldets {lottor samt vissa 

instduiwne~· m ed marin anknytning såsom Lloyds, Navy 

League m f l - hölls i sjökrigsskolans i Greenwich honnörs

sal, the Painted Hall. Gästerna välkomnades i ett l'al au 

förs le amiralitetslorden (sjöminister n) Mr Thomas, som 

där_uid bl a skildrade elen traditionsrika honnörssalens hi

storia. Marirwltucheernas doyen, kommendör B. F. Thermae

nius, j'ramj'örcle gästernas tack och anknöt därvid i sin tur 

till amiralitetels historia. Dä detta tal därigenom bedömts 

kunna intressera TiS läsare, har red. ansetl det lämpligt atl 

här - m ed komenelär Thermaenius benägna medgiucmde -

återge detsamma i silt ursprungliga skick. 

My Lords, 
Ladies and Gentlemen, 

\Vhen I now rise to rcply lo lhe First Lord's excellent and 

thoughlful spcecl1 in which he so kindly wclcomed the 

guests present here to-night I cerlainly feel as prourl as l 

am happy and graleful. 

.Pr oud because it hos fallen upon me to speak on bchalf 

of m y colleagues representing the Navics in th e capital of 

the Uni led Kingdom and Connnonwealth as we1J as other 

Very distinguished guests at this splendid Coronation Dinner, 

!lappy hecausc I am standing in the fanwus Painted Hall 

lil !his selccled Naval circlc where lllY words and thoucrhts 

~_nd feelings will be undersloocl by tlll and cvcryonc, ~nd 
ftn ally, 

grateful to you, my First Lord, and to all the mcmbe rs 

of your Board, so efficicnllv a ssistcd Jw a numbcr of offi

cers -- I will onl~' menlian ~ne, the Prcs.ident of H. N. Collc

~e - for this magnificcnt banqnel, that you have given us 

<llld for all assistance to the naval al.lachcs in lh cir work. 
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I om sure th a l the foreign guesls here would lik~ t~J L'· 

p ress their own f eelings in lhcir !nolher tongu e. I ln c:t tlta t 
once al on e of onr Dinner partl es bu t I dare 1~ol_ p t oposc 
1.hc same procedure again if only fot · r e_asons o~ t:m e. . 

In different ways this is a really Wl~que oc~·as_wn. F t_r"t 
of all in rcgard to th e place of v cnuc, m a I;mhhng w htch 
has uncqua'ted associat ions with the Hoya~ ::'\avy, ~from 1:1c 
lime w hen j L was turned hy Qncen l\Ia ~-y from a hoy~l l 'l 

la cc lo a Hospital fot· Scaman, in gra tJtudc for !he v1~·t ory 
at La Hoguc, u p to the present lime as a ~1om e of the ho~ a l 

::'\aval College, a n d in ~mo th er part housmg th e spl endour~ 
of the Xational Mariti m e Museu m. Here you are rcally '"l
re of the stir of the wings of history - and a very l ar !_(c 
part of British history is lhe Hoya_l ~~vy. . , . . _ . 
· T hcn wc can say that the occas10n 1.s unu]LZC lll t cgaul 1\l 

ou1· h osl , the B o ard of Adrnirallv. . . . . 
As I said, the histo r v of Great Bn~mn Js . very larg(''y 

nava l and it l1as been so since earl~r ~ tmcs. Th~ whole o,r
aanisation of the Admiralt y has to be vtcwed ag~mst a b a c-t, 
g round of old traditions - and o_f cout:sc ag_amst a hack
';',.round of funclions filled at vanous lnnes m p~acc all(\ 
~var bv the Hoval .1'\avy, which functions hav e certamly hc l' ll 
much -,Yide r ti1an those of any o ther ::-\avy. 

Yes, it is a n old instit u ti on. May I venture lo say o f ew 
words allout the Doanl's his tory and plcase excuse any crrors 

I may make. .. 
Lo~king back as far as lh e 13th ccnt m ·y w c f_md . that } hc 

~avv wa~ th e clirect co ncern of the King's Conn~ 1 l wtlh »h.cl'
pers. of the Sen», laler caJled Aclmirals , uppomled fo~· tlw 
separate, Joca li sc cl flecls . The Earl of Somerset was appom tc <l 
Admir al of England in UQ(i, - I suppose tha~ he was 1n 
effect th e first Lord High Admiral: Under lhe dlfferent ~-:. cc~ 
pers of t hat office who follow~cl. !11111 , t_h~rc gt:ew UJ? a 0;~1,' :-. 
Bmn·d to lake charge of the c1v11 adl:Ilmstra t! on of the :'\,1-
vv and tben under James I a council of off1cer~ an(~ lll l 1 ~ 
0 ±· rank was appoinled by Letter s P~tent to ass1st dll'ect h 
the Lord H igh Admiral. This counc1l _ can be rcgardad n ~ 
th e par en t bodv of the present Adnu_ralty Board . , At. the 
restora ti on in 1GGO (a real milcstonc ll1 the Boa~·d s h1s l<: · 
rv) , James Duke of York \Yas appo intcd Lord I-II_gh Admt: 
ral hut rcsianad the office laler unable to subscnbe to t_hl 

L ' b l c • • l t T' d h 
Test Act. James appoinled t 1ree _ omm_1sswn_ers o r.c '' · f~ 
lbe Treasurer: the Comptroller, the Sm v~yo1 and Lh e C l e t 
of the Acls. It may be nolcd lhal lhc Comp troller was ttl 
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confidential communication with the Firsl Lord and that 
the Navy Estimales wcre made by these two withou t con
suitations with the rest of aulhorities concerncd. One critie 
wrote: »The Controller survcys the Surveyor and the Sur
v-eyor conlrols the Controller». \Vhen the Duke came to the 
tbronc as James II hc exerciscd both lh e regal aulhoril~' 
and tha l of Lord High Admiral. He took a very elired and 
v-ery importallt interest in every thing conccmecl wilh th e 
Navy, and carried H1rough a great undertaking of reform 
and reorganisation in naval matters, togeliler with the fa
mous clcrk of the Ads, Samuel Pepys. \Y c can read all 
aboui il in P epy's »Memoirs of lhe 1\avy» a nd in his betler
known »Diary» which mny he sludied with great edif ica tion 

,by th e Jayman as well as the profess ional - maybc for 
sligh tly diffe rent reasons, although I will not dcny th at th e 
professional will d e rivc pleasm·e from the same passages as 
the layman. Cerla inly it would be of greatest intcresl :for 
this and generations lo come if the present very helpfu1, 
kind and learned Permanent Secretary would put on paper 
his m emoirs. · 

After the revolution in 1690 the present constilution of 
the Aclmiraltv Board can be said to have been founded lw 
an act whicl1 formally transferred the p owe rs of the Lor~! 
High Admiral to the body of »Commission ers». It w as pro
nounced that »all and singular authorities, jurisdictions and 
powers wh ich hy kct of Parliament or olherwise had been 
Iawfully vested in the Lord High Admiral of the Uniled 
Kingdom, bad always appcrlained, and did and should ap
pertai n to the Commissioners for cxecuting the office for 
the time being to all intents and pu r poses as if the saicl 
Commissioners were Lord High Admiral of the U nited 
Kingdom.» 

. \Vith the passage of time the Navy oulgrcw ils old orga
msation; in particular the separa tion of lhe civil and ac
tually marine department~,, made for comp1ications. Just 
about a hundred Years after the constitulion of the Com
missioners we finrl a distinguish ed Admiral, Lord St. \'in
cent, wriling to a friend al home (Lord Spence r): )'You may 
test assm·ed that th e Civil Brancl1 of the Navv is rotlen to 
the corc». · 

At thal time, bY the end of lhe 18th Centm·v there were 
13 departments 'i:dtogeher. I have looked tl~em up and 
thought you might find it interes ting to hear which they 
Were, and located - it gives a little glimpse of England of 
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that lime. Therc wcrc: The Xavy Office itsclf, loca tcd in 
Sccthing Lanc, charge d w i l h shipbuilding, rcpairing a n d 
fitting, and the mustering of ships' companies . T;] 1c Victu nt
ling Office Pursned i ls work on Towcr Hill, filh a subsidi a rv 
brancl1 at Dcp lfcrd. The Ordnancc Office, in the Tower , ha;[ 
supervision of warlike stores. The Pay Office in Broad 
Slrcet, and on Tower Hill wcre the Siclc and liurt Office 
and the Rcccivcr's Office chargcd with the rcccip t of s ix~ 
pence a month, deductcd from seamcn's wagcs bolh in lh e 
;\;avy and the merdumt service, for the supporl of Grccn
\vich Hospi tal. The Trinity House, in \\'ater Lanc, examin ed 
lhc qualificalions of nuvigating officers, anct th e Marine () f_ 
ficc, at the Admirallv, administercd the marine cslabJish
ments. Finally, the Courl of Admiraltv, at Doclor's Com. 
mons, was ch-arged wi th the trial of m~uitime offcnces, the 
Board of Longitude busy with »the discovery of the Lon ~ i
tudc», and the Royal Naval Academ _v, at Pol'lsmouth, n ·s
ponsible for the cducalion of youths for the sci'vice. 

As First Lord Earl Sl. Vincent set going reforms wh il· h 
have had thcir effcct lo this day, allhough al tbc lime th ey 
wc re so unpopular tha t politically h c broke his ncck oYer 
the whole affair. The fonn of naval administration which 
has in its essenhals stu·vived to this day, was a.ctually int m 
duced samewhat later, by one of the greatest a rganisers w ho 
have cver served the Roval Xavv, Sir Jam es Graham , :1 s 
First Lord. · -

The svslcm introduccd bv him mcant thct cach denarl
ment w;s und er onc chief,-~ and that all the chicfs m~t -
al limes each daY - to discuss naval business. The Boa,·d 
consisted of lbe First Lord, lhc political Head, four Xtn al 
Lords, the first of whom was the professional adviscr lo 
lhe Firsl Lord, and a Civil Lord. This svstem has been rc
sha))cd and complcmenled, abovc all b~~ tbc cslablishmcn l 
and growth of the ver-y importanl Department of the P er
nwnent Scc relarY, bul in csscncc il has remainccl. Anot her 
great man, Mr. c"hihlers, who was appointed First Lord l ~li~ 
set moving lhc outlaying Departments to \Vhilehall, con
c.:c ntrating lhc work and giving cach member of the a dc
finite spherc of duty. It might be notcd lhat beforc th e re
vi sion of the L e tter Patent 1872 lhcre was an cnlrrmcc fcc 
lo the Board. A nc\v first Lord had to pay ±:100, a n ew 
Controller ±:75 and mw other Lord Commiss ioner ±:50. I 
think these burelens are now rcmovcd fr om lhc members' 
sboulders. 
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It would be impossible here lo go into tlevelopmcnls in 
our own days. Tbcy have been vast, and imporlant, hut wc 
can say thcy bave in th e administrative sense fallen wilhin 
th e f ramcwork erca tccl earlicr. Many branches have been 
addcd, dcaling with construclion, cnginecring, modern arms, 
educalion, health, scincc etc. Onc department - yery much 
cancerned with the gucsts here - the Diredor of ;\;aval 
Intclligince and his staff, has also been adclcd, and has 
acquircd an imporlancc that was beforc unthought of. lt 
is now somc time ago, hut I bclicve it is slilJ truc what an 
experl of naval mallers wrole about the machinery of naval 
administration: »The dominant charadcristic is flexibilily 
or clasticity of working.» Another author has given an ex
am ple of lhe system workcd, as follows: 

»I was dining with lhe Lords of the Admiralty on }Joanl 
the Admiralty yachl at onc of our porls, whcn, during din
ner an unusual incident occurrcd, of considcrable imporlan
ce, wh ich seemed to call for immedialc action. The First 
Sea Lord , recognising the silualion, aftcr consullation with 
the First Lord, caJled upon the Secrctm·y and the tln·ce, rc
tiring lo an inner cabin, fonned a Board on the spol, an<l 
coming to an immediale dccision, direclcd the Sccrclary to 
adrc:;s an instruction on the matte.» 

That, I feel, is a good picturc of the way in which tbc Ad
mi rally can work in an emergcncy. 

And what a work, what a responsibilily' . The Admirally 
not only adminislcrs but also crcales and maintains the H. N . 
It is rcsponsiblc for giving advicc and taking aclion in mal
ters rclating defcncc at sea and has a range of functions far 
wid er lhan normally falls to a departmen t of Stalc. 

Thcre is of coursc at all limes the dailv roulin c lo be 
gonc tll rou gh. For a body like the Admirally lhal is bound 
to mcan quite a lol of paper work. I have scen i l s i· atcd 
thal fifty years ago a bundle of documenls covering a period 
of forlv Years was transferred to the Public Record Office . 
That bm;dle wcighcd aboul one hundred and fift? tons' . 
This mc an t tha l the p a per production, if I ma y call i t so, 
had b een in tbc ncighbourhnod of four tons a year - and 
th at was, Jet us say a hundred years ago .. beforc ll1 c in
ven tion of the typewrilcr. It would be cxcccdingly interesting 
to k now the wcight of documcnls accumulated cacb ycar in 
the vaults of the Admiralty'. To sum up, may I say that 
lh e British A(hnirally in its present form is an objcct of 
admiralion to the wholc: world - a rcally and truly uniquc 
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institution, cxccll cntly cquippcd for a gigantic task, w hi eh , 
if I may say so , i t is p crforming with exellent effi cienn- . 

A't th e ve ry last, Jet m e say aboul this gather ing, that tl;c 
r ea son w h y i l is b cin,Q hel d now , m ak es il unique indeed. \Y c 
a ll apprecia lc very highly th e c01npliment p aid us by our h osts 
in ga tering us togchlcr like this for one of the first and onc 
of th e most b r illi a nt functions in celebra lia n of the for th
coming coronation of Her Ma jesty Queen Elizab eth. 

I am sure th cr e is n o-onc among us w h o does n ot lwvc 
th e kindes l thoughls f or the gracious young Qu cen who is 
n ow lo b e inaugura ted in h er high office. \ Ve hope that she 
may k now, not only th a t she has the love and d evotion of 
her own people - and w c can see d aily si gns of th a l - h ut 
a lso the aclmiralion and affcclion of the wholc world . 

During m y years in this country I h ave alway s listen cd 
w ith lmmble rcspect to the Sovereign's speech to the Brilish 
and Commonwealth p eople on Christmas Day either in \V est
minster A'hbey or at h on1.e. If I may be allovved to say so, 
Her Maj esty 's b cautiful, firm and clear voicc and wording 
went straight to m y heart and will forever b e associated 
with the Christmas of 1952 in London. 

I now beg leavc on behalf of all the gucsts present -
Naval AttaclH~S as well as olher distinguished men and thcir 
fair ladies to say how honom·ed and previlegcd we all f eel 
for having bPen invited here and how much w e have cnjoyc<l 
this memorable ~md splendid Dinner-P1arly. I beg to express 
once n10re our heartfcll thanks and may I propose a toasl 
for our hosts, for the Board of Admirally coupled with t he 
Hoyal Navy and the Navies of the Commonwealth. 

I ask l'lY fellow-gucsts to rise to their feet and drink th is 
toas t. 

The Tioast is: 
»The Board of Admiralty coupled with th e Hoyal ~avy 

and th e Navies of the Commonwealth». 

Marin underhållstjänst - arm€wnderhållstjäns1· 

A v Ka pte n KARL-GUSTA F GE3TE R. 

_D ci~ ~1ar· i n a unde1:hållstjäns lor gani salioncn i modern mc
nmg ar som b ekan t 1 det stor a h ela en produkt av eil intcn
si_v t ~.~·bete und.cr . dc senas le åren. Detta arb ete h ar var it cll 
~JIO_DJ ararbct:.' 1 v~lke t ,;gen ~Jia l·in _e rf arenhe t b idragit endas t 
1 ;mg_~. u lstl ack~1m~. 1 rak l1sk erfar enh e l av m a rin undcr
hall~tJans lorgamsahon h ar man m åst sök a f d m främ m ande 
U:.~rmer,o och då det gäll l inhemsk erfar enhet av u nd crh[llls
qan_~t, .~a h ar mm; endas t h aft armcundcrhå lls tjäns len all 
hllga . Avel~ o~ .. fran de nn a m yck et av vä rde för den mari
na unde;·hallst]apsl e.I~. crha lli ls, så h ar del dock v i:;at sif..(. 
att armeunde~halls tJ anstens system och organisati on icke 
h_elt k an apJ.!hc c.r.~1s på de m arina förh å llandena. D en mu
rma u~derhall si ] Clnslcn ä r i många avseenden a v speci ell 
k~rak~ar,_och ~ etta p t1vcrkar givetvi s i viss utsträckning dess 
01gamsatwn. l::.n yualys av underhållstFinstcn, en på denn a 
~~alys gr~mdad .] ii.mfö rclse mellan å ena si d a n underhrll ls
tJan.~tcn v1:1 armen och å ~.ndt:a sidan molsvarande tjänst vid 
n;.aunen .. sanml e n tmd.crsoknmg, hur de för marinen spc
c~~lla for h<.tlla~H! ena 111verka på d en marina u nderh:J lls
tJa?storganl~a l JOnen, ~i r författar ens svftcmål med denna 
artikel. · 

Armens uudc rhållsljänst bygger på sys teme t centrala an 
st~ltc r , c lup p gr upper (bak re och främre), fö rd eln inns- och 
bngadundcr!J::lllsorg::m sam t - i vad avser loka lförs~rsför
banden -- törsvar somddesförr å d . 

I d etta a rmens unde rhåll ssyslem bilda d c cen tr a la anstal
!en~a slomm.en. Pl a~scrn~ f(? r cen lr alförrfHlen bcsl~immas i 

1 
totl. med , hansyn t1l! k r~ ~sfa l1 sp l a nhiggningcn av öB, som 
ed et. a rmens undcrh a ll s lJ a n sl. Man k a n säga, alt d c i stort 

sett h gga som ett pärlba nd gen om h ela land el - som reocl 
nr sky(!dssynp un kt placera de inu ti lande t - med viss k~n
ke·J·llra lwn dod~ t ill. p la.lscr, .dä r (!C med h ä nsy n till gälland e 

ti gsfa ll splanlaggnmg a ro la m p h gast b cHign a. Yad som hör 
0!?sc~v.c r a s , n ä 1· m an syft a r till e n jämfö~elsc m ed m arina 
fo, ·ha lt andcn , ~i r , att :Hl11 C' l1 '' cc n tra lför rfHl Il a »s tra tegi sk a 

'l'irl.~k?"i /1 i '{" i il· iisnu/et . 19 
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läge n», lämpade (me el h~ins',·n lill riml iga transporl väg n 1·) 
för de stridande förbandens ctapporgan,_ oberoende , a\ \ar 
dessa p [l grund av stridens skiftningar lvw_ga~ up1~chall a s1g. 
l\är (feL il\'s!> påstods, att dessa ccnl ralforr~Hl b1lda ~>lom
men i am{ens mHlcrh:'\Jlssyslcm, s:'\ gjord~s d c_~ n~_cd la nkc• 
p å, atl den dominerande delen av arm~ns ~orno<~cnl_l l'lL'l' 
finnas i dc centrala förr :'\ d en. Ilär avscs .. gtvclvl:~ cr~altnm gs
hclltwel, eft e rsom u\ruslningsbclJ ovct f11:ws v1d forb<,<~Hl il 
elle r _ före rus tning - vid ulrustl~J J_Jgsorl crna. I ru p-

' . . cg·na mHlcrh1'1llsorgan - om vilka m e ra nedan peJnas , c , l l .. l l . l l _ lut n~1mligcn endast en ringa (e a_,. crsa_ mn_gs.Jcl 'l-
Ycl (u pp till ca lvå veckor):_ Y~Hl ~om Vl(la rc sarsl~11t sk,,lt 
noleras om armens ce ntralforrad ar, all ~c so1n 1 cgcl a<~ 
minislrc ras av central förva l lningsmvndJghct, so_m h lotl 
hänYisa förhanden till dc olika an s taltern a. ~lott l ur~dan
tagsfall underställas dessa anstalter en operal iv ch ef (mom 
Uuområde). 

Att annens centralförråd administreras ay de c_~nlr~1la 
förvallningsmyncligbclcrna är i och för _sig 1ck c markhgl. 
Tänker m'an emellertid på, all den dom1~1crande delen yv 
annens crsä llningsförnödcnhclcr förvaras ~ dcs~a c:cnt ralfo r
råd, så får man förldaringen_ti1l_ en ':äscnt1Jg sk1ll~1~H~ mcl·h'~ l 
arnu~ns ocll marinens organ1satwnsform cr, som 1. S) nDCI h c l 
tar sig uttryck i dc central a förvallningarns ohka a rbe ts-
uppgifter. o ... . , . • 1 l Yicl armen planlägges underhal~slJanslcn ccnll·alt 1 ~n -~-el 
annan ulslräclming ä n inom mannen. T. o. m. d;talJ~eia l, 
ningar m. 111. ske i slor utsträckning cc n tr ?lt. ~ .. ad .. ar a n
led;ingen? J o, anndörvallni ngen .. ha~·- armc t_ls -~ornod~n!l:'
tcr »i sin lwncl» på ett helt annat satt an marmfo~:valtnm"'cn 
bar, då det gäller marinens förnöd~nl_wtcr. Forutom" ull 
som nämnts armdörvallningen acbmnisl r e r~~r d e m~:n g,l 
centralförråden har ämbetsve rket dessu tom s1n hand av en 
över ulrustningsmateri_el o . d., sOJ_n förvallas ~v l:eg~~l-~~~:l c:~ 
In. fl., enär den matenelen redovisas centrall ~ a imc~ot va~ . . 
n imwn. D et förhållande, för v iikel nu re(logJorlc;, 1~mebat 
en ~fundamcn l a l organisatorisk olikhet mel lan armen och 
nwrincn. 

:\ven mar inen har emellertid centralförråd. Belrakta r m an 
dessa, deras uppgifter oc!l plats i or~anisa~io.~:en, så ;fi~m cr 
man följande. Inom armen vcl nu1n 1nlc pa Jorl.wnd J sam
ma uts träckning som inmu marinen, var ersattnmgsbchov cn 
komma alt up1;stå. Annens centralförråd kunna ::>.v den a n
ledningen icke överlämnas till lokal myndighet, ulan dc lJ:.:-

]JåJl ns ce 1 1l~·alt. På s_<l. så ll a~1svarar cenlr~,~~·örvdlninf.!cn för 
ntt u nderhallskapaclleten bllJeh[dlcs, och oB har möjlighet 
~lt flyll a dem med hän syn till dc militära operationerna. 
' Hur är förMillandet m ed marinens centralförråd '! IHir 
skall .icke pås lås, alt del hell saknas anledn ing at! ha c:cn
tre.lfö r råd i marinen , men huvudiden med annens cen
tralförråd kan ic:ke appl icer as på marina förhållanden. I 
Jll arinen vet m a n i slort sett, var un d e rh ållsbehoven komma 
att upps l[\. Dc komma av 11a!urliga skäl all uppsU't vid lu1slcn 
och där pft vissa speciella platser, som mc n kan föruts e. 
Dett a är givcl\·is anledningen till, all marinens förr ihl i sh 
stor u lslrL1cknillg förvallas av geografisk l bundna Joka!
JllVIHI i g h C [er. 
Trol~ al t man ve!, a ll behoven k o mm a all uppslå vid 

kusten , så pla<.:e ras marinens centralförråd på cll fälal plat
ser inuti landet. D el finns verkligen anledn in g ifrågasätta, 
om detta kan motive ras. I del stora h ela vcl man, hut· sto r 
del av nwlcriclcn, som på olika kustområden i krig kom
mer att erford ras. Trots detta placerar man maleri~lcn på 
clt fålal platser, därigenom skapande onödigt slora trans-
porlproblem i smu Land med mobilisering. -

Om marinförvallningen av olika anledningar skulle önska 
behå lla viss materiel »i sin hand» i högre gra d än vad som 
nu är fö rhå ll ande l med d en materiel, som förvaras i mari
nens lokalförr8d, så borde i och fö r sig ingenting hindra 
alt m a rinförvaltningen direkt adminislre\·ad~ förråd , hcläg~ 
na vid kusi.en i ansl utn ing till övriga för råd, d. v . s. (Uh 
behoven verkligen beräknas uppkomma . Ma rinen har så
lunda m ed sina ce ntralfönåd infört en organisation, d~ir 
man inte ulnyiljat fördelen med, att 1.nan i~wm marin en i 
högre g ra d än inom anncn kan förutse, var behoven kom
n~a all uppstå. Delta måste anse~; särskilt ologiskt, då plan
laggningen i vissa slyek en samtidigt går u l på, a tt kus tom
råden skola kunn a vara självförsörjande i hiind c!sc av av
spä r r ni ng in å l (mo lslån d sområ d c sv rinc i pen). 

Aven Olll dc centrala a nstalterna bilda slommen i a rmens 
ll_~ld c rh å llsljänstsyslcm, så äro d e ensanu n a ej till fyll es t 
for a lt t illgodose armestridskrafte rnas behov. Förbanden ha 
e~_na und erh å llsorgan. Dctla f å r anses typisk t för underhålls
IJans len vid armen och samtidigt typ iskl för en ändam åls
enlig mHlcrhå lls tj~ins torgan i sation över h uvud tage l. Yad 
som gör det alldeles sä rsk ilt nödvändig t, alt arm e ns sl r i-



dandc förband lw undcrhitllsorgan med s ig, ä;; a~ .. m.~1ll ll l<: 
Yci, var undcrb[tllsLchoven k~mnut all .uppsta. Darfor 'all 
man inlc i första hand återfalla pa fasta anstalter u an 
mas le ha clappförmedling. . .. .. . , . 

T ypiskt för armens underhall_sl]anst _ar ":H.tarc, all S.]<' 1\"a 
förliand ens utH.lcrhållssäkerhct ar re~-~t~vt liten. D.~~ta h~·ror 
p[1, aU dc äro rörliga och sakna mo.)lJghet _att SJC\lva lura 
med si()" större kvantilclcr. Dc krav, som stallas pa UIH J', 

hallsljt~1stcns prct:ision bli . därför mycket ~lora. . 
AniH~ns operativa chefer befinna sig alllsa som r~gcl 1 (' Il 

<r\·nn~amma situationen, att dc ha egna underhallsorg n. 
~; le enelas l underhållsanstal ter utan äve1: .. transporll~ :.r. el. 
:\led tra nsp o r lmedlen häm ta förba nd en sJnlYa .. :;m ~l "l. o t 1 l

denh cler vid. d_· centrala an~ taltnna odl upp:· ;_w.a ~ma •.· "' 
underh[tlhanslaller. Förutsätter man, att hnst~r l cen t. 11-
förc''tden icke lägga hinder i vägen fö1~ utli.iummg_, s~l l l p
kommer därför vid armen ej heller fragor om pnonlel 0 1' 

olika förhand. 
A ven för marina förband bör den principen gälla, .. all ~ .: n 

operaliva chefen bör ha egna resurser i sådan ,utst~·~tckm 1g. 
aH han själv kan ansvara fö~· sin. egen mHlcorl~alls~Fll_lsl. )a 
det v-äller kustartilleriet ~~r sJluaiwncn ocksa : pnn~l]) d ' IJ. 

Di.in~1ed skall emellertid in le pf1s ii1s, att det l1ggcr t ~<~ k_, :H 
natur, då det gäller s jöstyrkors undcrhålls ljänstorganw. t lll.~l, 
att dcs:-;a inte skola ha egna u nderh i'tllsor gan. Om 111 :11.1 gOl' 
lankeexepcri mentet, att en v iss sjöstyrk a h a_de ga~anll 1 l.'·· 
att den under a ll a förhåll an den ku nd e rcph cr a pa en ~~~ h 
sam ma bas, och att d essu tom ingen annan sjö- ell ~r ~n 1 nn 
styrka skull e hehöYa u tny ll ja ifr t1ga var an de b as, sa ~:u:. lel 
<n"iscs helt naturl igt, aH ifrk\gavanmdc sjöt-~tyrkcchd fl t ge 
b asen s ig u nders tä lld. 

Gör n;an vid:uc del för vL'u · flotta or ealistiska <mla~ .il l -
d el all den skulle operera på mycket långa avstå nd 1 r~ l il 
ege'n k usl, då skul1c man i n lc k om m a if rån, all ' : ll',l 
s]ösl\'l'k or slmll e behöva ha egna u n d erhå llsorgan (t~·a Jg
s lvriZor ) m ed sig. Nu är d el emell ertid som bekan t sa . dn 
del gäller yå r a ~jös lYrkor , ali dessa m ås te beritk n as ku ll ila 

fl Yt t'a. s icr m ellan· oliiw base r . Dc~osuiom kunn a fl e ra, o r..;n
n fsa tori;l d sidoordnade sj ös lyrkor u ppträde i sam ma lJ_as . 
D:ctta gö r, alt d e t ur fl era synpunkter är omöj li gt a l l ! dl
dela vnrje op er a tiv chef egna underhå llsorgan och egna 
transporlm ed?l. .. . .· _ , . . , ll 

A v ovan n a m11da skal ]w r 1nn n 1110111 111<11 111 e 11 'a 1t •1 

ank ny ta underh å llstj ä nstor ga nisationen till terril o r ie11 a be-
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r:; J!J aY::t. l'C (m a r in dislr iktsch ef oc h k usla r lillc riförsva 1·sch ef). 
I c oper a tio n s b~ se m~ och inom k~1 s ta rtill cr isek l i~_mcrna upp
konuna d c vas_cn U1gas te underhall sbeh ove~. D ar kan man 
n'' elen anledmngen placer a fasta underha llsanstalter med 
~n k ap acit e t, S0111 ä r avgjort stör re än dc, son1 armestrids
krafter n as chefer disponera över i sin ctapporganisation. 
Detta fö rhå ll a nd e - lik som det förh å ll andet, att d c m.arina 
förbanden i sig sj ä lva h a s törre und e rh ållssäkerhet (stön c 
förrå dsutrymm en , k ylrum m m ombord p å far ty gen och v id 
de fasta b a tter ierna e tc.) - gör, att el en m arina u n d erhå lls
tjänsten p å säll och vis m åste ans es n rbeta under gynnsam 
mar e betin gelser än armen s. 

Det är å a ndra sidan en för u lsällning för den marina un
derhå lls tj äns ten s funktion er ande även u nele r kri tiska förhå l
landen, a lt dessa under hå llsor gan (inom baser, sektion er) 
ha tillräckli g un derh å! lsk ap ac ite t. Såväl sjöstridskraftern a 
som kustartill eri stridsk raft erna äro ju nödsak a de att - ob e
roend e av utvecklingen av ev . l and str ider i n ärheten - i 
det längs ta uppeh å ll a sig inom ifrågav ar ande områ d en (sjö
stridskraftern a för a lt utnyttja d em och lms lartilleristrids
krafterna för a tt försvara dem). 

Detta förh å ll ande har fött termen »m :wint motstå ndsom 
råcle» . Dänned avses just ett större ell er mindre så dant un
der viss tid »självförsörjande» områ de, som så lunda i un
derhållstjäns tavscende utgör en speciell företeelse i jämfö
relse med armeförhållanden. 

Motståndsområ des teorin kan till ämpas p å ett lite t områ 
de (sektion) m en kan även tiJlämpas p å e tt större skär
gårdsmm·å de. 

Om man i d e t föna fall e t har anl edning att räkn a m ed 
tillfredsställand e tillgå ng p å förnöd enh eter genom lämplig 
placering av sekti on ernas egna anstalter , så är på samma 
sätt i det sen ar e fall et omfattningen av kustartilleriförsva
rens (ev. marind istriktsförvaltningar n as och örlogsvarven s) 
~gna anläggningar inom h ela områ d e t av b e tyd else. D e t är 
1 .. det samma nhanget, som d en tidi gar e b er örd a frå gan om 
lampligllc ten av centralförrå d inu ti lande t h ar aktuali te t. I 
Princip m ås te de t an ses lika fe la ktig t för m arinen s del att 
hi'gga sin fö r sörjning p å centralförrå d inuti landet som alt 
VId spridn in g aY egna l ok alförråd pl ace ra d essa inuti l ande t. 

. I för k or l lid seda n utkomm en » Un cl crh[tlls tjänstin s lruk
hon för marinen » l1 a u n d erh å llsans ta lterna takt iskt indela ts 
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i ce n tra la a nsl::Jl lcr, lokala anslalcr och depåans taller. \" id 
ett ylligl belraktande ligger det nära t ill han ds, all i den ila 
nppdclnino· fin u a en d i rekt m osvar ighet till armens CC'ntra la 
ansla!lcr, ~tappnnstaller och un<lcrh å llsplatser. En närm' lt'e 
granskning visar emellertid, all en sådan jämförelse h alta r. 

Armens och marinens cent ralförråd ha vissedigen de t .-(e
mcnsamt, alt dc förvaltas av cent ralförvaltningar . Även dn 
det rr~il!cr fö r rådens funk licmer i underhållstji.i.nslcn l, ml 
jämfÖre lser göras (dc slå närmast efter leverantören i di slri
bulionskcdjan). Jämförelsen blir mer haltande, när ma n 
kommer över p{l nästa led. Undersöker man, vilken funk tio n 
marinens lokalförråd ha i d istr ibutionen, så fiDncr ma n 
nämligen inte deras motsvar ighel i armens clappanslall" r. 
~\[arin~ns lokalförråd ha samma funktion som annens ee n
tralfördH!. Del är i Jokalförr:'ldcn, som huvudparlen av ma
rin e ns fömödenhetcr återfinnes . Armens etappanstalter iiro 
förbandens egna underhållsanstater med en kapaci lcl ]l a 
högsl ett par veckors behov. All j~1mföra dessa etappans la t
ler m ed våra loknlförråd, då del gäller deras funktioner , til' 
därfö r inte lämpligt. Etappanstalterna innehålla dc egna fiir
handeJJs allra nä rmaste behov, medan våra lokalförråd de ls 
ha a vgjort större kapac i tet, dels i vissa Llll icke lyda m H!c r 
ifråga\;arande förbandschefer utan under andra förv al l-
ningsmyndighet er. . . 

Om man tvingas aH jämföra vår disiribulionsorgamsa l io n 
med armeDs så ligger det närmare till hands alt jämföra a 
ena sidan ~u:mens '~entralförråd och å andra marinens cen
tral- och lokalförråd. Att dc senare förvaltas av lokalm ~ n
dighclcr hae ingen hclydelse för deras funktion i samnwn
llangcl. Det framslår ju särskilt tydligt, hur liten - för a ll 
inte ~äga obefintlig - skillnaden är mellan armen~ ccnt r,d
förn'td och våra lokalförd1 d , n~ir 111811 tänker på fallet , ;tll 
centralförråd undersl~1ll c:;. !.: ö. rcllcL U!an jämfiirclser i i>Y
rigl mellan k ö rchef och excn1pehis kuslartillcri{örsvarsc ll· f. 
så' ha dc häda i delta fall f[Jtt ce nlralfiirYallningarnas up11-
gift a!i förYalta ifnigav:..:randc förråd inom respekli\'C on1-
rådcn. 

~1le1Jan marinens lokalfötTlt d och konsument e rna har m :1 11 
hell enkelt inlc hellov av en si't utbyggd organisation so ill 
armens med sflviiJ etappanstalter (ev. både främre oeh b al' 
rc) som underh;\llsplal:-;cr. \'ill man fortfarande j~imfiii n. 
s<'l ~ir d el mindre halland e all hctrakla depåerna i base rila 
eller vid scldionerna som ctappanstaller och konstn!cra . ,d l 
någon molsvari<~hct till arnH\ns underh~tlls]Jlascr ~ir sv{n· ,tll ' ,.., 
finna inom marinen. 
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Här l1ar en jämförelse gjorts mellan verkningssättet hos 
, ena sidan marinens nndcrhållstjänsl och å andra s ickm 
3

111derhållstjänslcn vid a rmens fältförband . Som inlednings-
1,is a nfördes, bygger emellertid u nderhållstjänsten vid ar
;uens lol;:alförsvarsförband inte på någon e tapporganisation 
utan p å försvarsområdcsförråd. 

Un derh å llstjänsten inom e tt landmillärt fo företer natur
ligtvis s tora .!ikhct..c t· n~ed und_erhållsljän~tcn in~nn o clt ma
rin t fo. En vasentllg skillnad ligger dock 1 det forhallandct, 
att ett försvarsområdesförråds kapacitet är relativt begrän
sat (ca två veckors behov). Det är allls[t i hög grad beroen
de av fö rsörj ni ng från hakomliggande centralförråd. Till 
sin uppgift och till kapacitet kan del alllså jämföras med 
de rörl iga förbandens ctappgrupper, blott n1.ed den skillna
den a tt förrådet ligger på sin plats inom ifrågavarande om
råde och s[t redan i fredstid. Komma fältförband ur armen 
in i omdHlct t.ar fällförbandschefen som regel hand även 
om fo-förrådct, som på så sä ll får hjälpa till att förstärka 
etapporganisa li on en. 

Jämfö t· man underhålls tjänsten inom ett marint och ett 
annat fo, konnner man sålunda till den slutsatsen, att prin
cipiell överensst~immclse råder. En slcillnad ligger dock där
uti, att dc närmaste motsvarigheterna inom marint fo till 
försvarsområdesförråden (sektionsförråd och basförråd) som 
regel böra ha större undcrhållskapacitct. Detta krav på ka
pacitet är å a ndra sidan beroende på, var vederbörligt lo
kalför r åd är bchigct. En speciell företeelse inom marinen 
är vidare, aH dessa lokalförråd, av skäl som redan födda
rats , of ta ha en placering, som i princip skiljer sig fr~lll 
armens ccnl ralfönåcl, nämligen ute i dc ev. motståndsom
råden a. 

Av del tidigare torde ha framgåll, all annen - i sy~lner
het armens fällförband - · på sätt och vis har alt bedriva 
sin un derhållstjänst under ogynnsammare förhållanden ö.n 
ll1arinen. Detta beror i första hand p r1, att annens fällför
band föra en rörlig strid och att deras underhållstjänst där
för måste vara elastisk. Om man sålunda i armens undcr
hålls tj i.insl kan stöta på rent praktiska problem, är man 
dock i högre grad. än inom marinen besparad problem av 
rent organ'i~al;risk art. Annens undcrhållstjänslorganisalion 
år kl ar och redig. Ansvaret för underhållstjänsten inom ar
lllen ligger lws öB (som ansvarar för operationerna). Un-
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der öB lw dc operaliva cheferna (milbcf, k~trch) ansYare t 
fö r både opera tioner och underhållstjänst. Den princive11 
[illämpm; ~edan konsekvent ända ut till dc lägsta förban den 
som all a ha egna underhå llsresurser (vid de små förbande 1~ 
f rbimst transportmedel). 

l marinen blir underhå llstj änsten s organisation tyvärr inte 
sit enkel , klar och renodlad som i armen . Yi sscrligen kc~ n 
man i princip anse, att Cl\1 leder både operationer och un
derhållstjänst inom marinen. Men de l förhållandet, alt che
fe rna för de marina försvarsområ dena i vad avser försvare t 
p{t land lyda under militärbefälhavarna och öB gör, att C\1 
i vissa avseenden är åsidosatt. 

\'ad som är kännetecknande för den marina underhå lls
tjänsten och samtidigt den främsta anledningen till, att de t 
är svårt att ge den en lika klar organisation som arn1ens, ~ir 
det förhållandet, att inom ett och sarmna geografiska om
råde såväl kustartilleförband som armeförband och sjös lyr
kor kunna uppehålla sig, och att av praktiska skäl d essa 
böra kunna repliera på samtliga inom området befintl iga 
underhållsanstalter. Nödvändigheten av, att man åstadkoil1-
mer en acceptabel organisatorisk ram till den försvarsv crl;:
samhet, som under sådana förhålland en bedrives inom våra 
kustområden, utgör -- så länge man har o1ika operali\'a 
chefer för sjöstyrkor, för kustartilleriförsvarskrafter och för 
marindistriktskrafter i övrigt - ett marinens specicl1a eli 
lemma. 
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Profet eller gengångare 

Av Kommendörkapten M. r-;AMMAR. 

I sin bok »Råd till fruar och fröknan> har Alnw Söder
hjelm en liten ess~i_ om »Den tvärsäkra enfalden», där hon 
pekar på hur Hill mäniskorna ha att slunga ut tvärsäkra 
omdöm en särskilt på omr:'\dc n som cle inte behärska . »Det 
är så lätt alt kunna allt nä r m an ingenting vet. >> Orlcga y 
Gasset är i sin bok »The r evall of the Masses» inne på sam
ma tanke. Det kan ju ofta p åvisas a lt en specialist inom 
sitt ege t fack, som han helt behärskar, yttrar sig med slörsta 
försiktighet, medan han på områden vid sidan om detta 
ådagaHigger en häpnadsväckande tvärsäkerhet. 

»And such in fact is the bchaviour of the specialist. In 
politics, in art, in social usages, in the other sciences, he 
will aclopt the attilude of primitive, ignorant man: bul be 
will aclopt thcm forccfully and with selfsufficiency and will 
not admit of - Lhis is Lhe paradox - specialists in other 
matters .» 

Jag h oppas d et kan förlåtas mig, om jag här bekänner, 
att det ovan anförd a trängt sig på milt sinne när jag stu
derat dc utläggningar om pansarskepp, som byråingenjören 
Åhman publicerat i denna tidskrift och en h el del andra 
pressorgan. Det är den specialiserade skeppsbyggaren som 
talar s trategi . Om man drar ut kontentan av hans jämförel
sem e tod för bedömning av krigsfartygs värde kommer man 
ungefärli gen till följ ande: 

»För artilleristrid är ett stort fartyg med lunga vapen m e
ra lämpat än ett litet j'artyg m ed lätta vaprn. » 

Dett a är förvisso sannin g. Men ingen nyhet. Det kan stå 
som motto för hela pansarfartygsepokcn, som börjad e för 
ungefär ett sekel sedan. 

Att i dag låta den satsen vara d et enda normgivan<l c vid 
bedömningen av en flottas sammansättning förefaller mig 
~ara ungefär lika bärande, som om en utredning om 1ämp
hgastc kreatursbes tånd för småjordbruket, skulle uttala att 
»hästen är överläqsen både kon och grisen, rj'tersom han 
kan dra :)[Örre last». 

_Ty liksom det i jordbruket finns flera uppgifter än drag
dJurets , finns del i sjökrige t betydligt mer alt tänka på ~)n 
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e11bart nrlillc rJslridcn. Ing Å. synes int e l'unn a cllet· vi lj a 
inse deL Denna ensidighel har tidigare förv{lnal en del , OL·h 

därför var det med intresse man genom in g A :s inlägg i 
TiS aprilnummer tyckte sig skönja en förklaring. Ing .\ . 
finner utvecklingen sedan Hl38 betydelselös. lng Å. kons tl
terar ökad flygverksamhet, radar, robotvapen och atombo tn
ber. Man kan komplettera lislan med omvålvningen av dl' t 

militärpolitiska lägel i Öslersjön och ubåtens genom ln t'l
masl ökade opera tionsförm[1ga. ?\ven om i ng Å. anser d essa 
faktorer oväsentliga, framslå de för dem som dagligen syssla 
med dessa problem och även ha praktisk erfar nlJct fr <t ll 
ijänslen ombord, som synnerligen beaktansvärda . :\f [tg ra 
exempel. 

Li:lgel i Östersjön är det all en tänkbar fiende med s l(l r 
överlägsenhet i flyg behärska r östra och södra stranden m t· d 
sw·nska basområden för sjöstridskrafter inom bd:.v~1mt r~i.e k

håll. D ctla inneb~i.r ntl vi måste vara beredda på e ll in le·l 
sivl flyglr~·ck emot hasonu~tdena . Svaret på del ta hol är :ll t 
ge fartygen skydd i bergrum eller maskerade förtöjnin gs
platser. l\Ien ju större fartyget är desto svårare biir det a l ;-\L' 

det skydd eller m askering. Ett ponsarskcpp a u den typ inr; .1. 

före.~lär iir således i basen utsatt j'ör betydligt större risk r 
iin smd/artyq, som kunna skyddas eller döljas. Det k <HI 

knappas[ beller med fog hävdas all fartyget är så stort och 
så väl skyddat, att del inte aiiYadigL kan si·adas av fl yg
anfall. 

Den ryska flottpolit iken innefalla r bl a byggmulet av l t l 
mycket stort antal ubåtar. Dc sjökrigsmedel, som skola i•J 
sälias mol ubåtar ha f n priorilet hos alla västmakler. D et 
vore en illusion alt tro alt inte ub~1lsverksamlletcn i ell fr a m
lida krig även i ösersjön blir mycket intensiv. Ing Å :s IWil

sarskepp har sttvitt man kan bedöma cll efter storlekso rd
ningen myckcl golt skydd. Detta kan dock ingalunda f iir

hindra all även en enda torpedträff medför a llvarliga sk 1-

dor. hwsarskeppet i och /ör sig är gcnlrmot ubr'ilur j'u .l
ständigt j'örsuan:löst. Det är ett misstag alt !ro all de~ ge
nom goda manöveregenskaper skulle kunna undvika ub ;"\ h 

torpeder. Svårigltetema för en ubå t alt komma t ill skott iiro 
i högsta grad heroende av målfartcn. Uppskallningsvis hc· 
dömer erfaret ub;'\.tsfolk det yara c :a 3 g{1.11ger s;'l wårl ai t 

komma ~'\.l ell ;{()-knopsmål, som ell m ed 2-1 knop. JJeita l!l 

nebär att pansarskeppet med sin slom liinyd och låya {1i rl 
löper 5- (J flclll[JC/' S(l stor ris};: alt bli torp ederat S0/11 Cll i<~ 

(JUI'(', A v detta fram ge~ r att del kan vara j' u/U motiucmf uf f 
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värdera /arten med ungcj'är tredje polen.sPn au j'artj'örhii.l
[andena, vilken motivering ing Å har cflerlYsl. 

Med hänsyn lill ubåtsfaran är det s<lledcs otänkbart al t 
lå ta pansarskeppet operera på egen hand. Del måste till sitt 
skydd h a minsl .J jagare elle r möjligen fregatter. Jagaren 
däremot J,an med fördel användas ensam e1!er tillsammans 
m_~d a1~dra ~ätta _enheter. Den är enligt en synnerligen smn
stamnug kngs crfarcnhet den mest användbara och m {\1\n

s!digas ~e. _av alla .. f arlygstype _~·· Il. f en pansw·ske p pr l:; o pcr~
tzonsmo]hqh eter aro helt auhwl,(JI[Ja au att del j'inns tillräck
ligt månqa jagare till dess skydd. Och dessa jagare bli med 
hänsyn ftll ~~~wsarskeppels .säkerhet icke j'ritt tillgängliga {ör 
andra angPlagna uppqzjter. Det är därför ganska barockl alt 
på ~le~ s~ll ing Å. gör, jä1~1föra jagare me~l psk. 

Sav1tt Jag har kunnat fmna, ha r ing Å. ingenstö.d<'s nämnt 
något om minor och minering. Lika väl ~om betr~iffande 
ubå lst?rpcden g~i_ller alt pansarskeppet är prak:liskt taget för
svarslost mot m1nor. Dela ~ir kanske av mindre hetvdelse 
e;:t~J:som ~am m a sak kan säga_:' om fl ert a l el f a rty g;lypc r. 
\ Ikt tgare t detta sammanhang ar att man har mvcket liten 
~nväncli? _ing ~v pansarskepcl i mineringsförelng.' Östersjön 
ar el l. for mmering synnerligen lämpal farvatten och det 
t o~·de mte. var~ någon överdrift alt stiga alt minerings- och 
I~nnsvcpnmgsforclag komma ali pågå fr[Ul ]-::rigels första dag 
till d~l} si sola ... Minförefag med snabba j'örban({ (llJ jaqare o!']l 

mt~ Ja. nu~lwnda större be tycle!sP j'ör sjökriqefs /ör/opp iin 
arttllenstndcn, och man kan med s~ikerhci ~>äga att företans-
frekvensen blir ojämförligt större. ' "" 

Man nu'l~le förutsälla all etl lHlllsarskepp kan bli skadn l 
av flyg, 1111na eller torped kanske lt1ngt innan dess sl:wkrnil 
kunna t utnyttjas. D:l. uppsli.iller sig 'yl!erlig~Jre c lt b~l.;ym
mcrs~_mt_ P.roblem: .. »IIur skall del kunna rep a reras'?» Ing i\ . 
ha r valvJlltgt h egransat dess storlek till 1:3G X 20 m med hän
syn till dockningsmöjlighclcrna. Men del ~ir ju vi.il bekan~ 
att dod:or nv den slorlckcn, förekomma gansk~1 glcsl p~'l Ost
kus ten. l\1en om man nu verkligen lyckas bringa skeppet till 
en docka, hur skall det sedan skyddas mot flygnn f::dl 
111ed?n del ligger i docka? Man kan ju knappast fiiruh i.illn 
att ft enden är vönlig nog all himna det i fred; snarare tvärl-
0In. De i km länJ,as att delta inte bekvmrar ing A. si1rdcl es 
l11en del ~ir ett allvarligt problem för ~llskilliga sjömilihirer. 

.. Det är nalurligh·is futtigt att i en princi1~disknssion be
l'ora ekonomiska och liknande problem. 1\Ien i <letla fall ~i.r 
det nästan ofr[tnkomligt. Det tir ju int e in g ;\,:s mening alt 



endasl ell psk skall anskaffas ulan flera d v s 3 eller k ·• n
~ke 1. Eftersom jagare och övriga fartyg a1ltj~imt ~iro ou 111 _ 
bärl iga , måste pansa rskeppshygget tillkomma utöver pa g 1_ 

ende och ni.innast planerade program. Det sb11le såvi tt hn 
förstar innebära en fördubbling e ller kanske tredubblin n. 'l \~ < ,.., 

nybyggnadsanslaget för ett antal :'lr. Skola dessa medel l'l' 

hållns genom högre totall försvarsanslag eller genom omf<JI·
deJning mellan för svar sgrenarna? I anknytning här till ll pJl 

slälla sig en r ad be tydelsefulla fd'tgor : Ar ing Å:s koslnads
uppgiflo· Vll'kligen r im liga? (Betvivlas av unde rteckn ad. 
J3[tl en blir myck et dyrar e). Hur är del med k onslr ukli ons
kapn<.: ilclen inom m fn och tillver k nin gsk apaciteten inom lan
de l? Del ~1r kansk e frågor som in te lämpa sig för a ll besn
ra offentli g t m en d e kunna inlc förbi gås och d c ligga nog 
ingalunda så gynnsamt till som ing Å. vill lå ta p åskin a. ' 

Förvisso skulle ytt erligare å tskilli g t kunna ordas om ör
logsfJ o ll an s himpligaste samm ansättning, men j ag h ar j u i 
~mna t sammanhang framl agt nå gra fund eringar k r ing äm
n e l.1) Jag för s lå r att d c aving Å. m å ste betraktas m ed sam ma 
avsky som Loyola kände inför kätlarpublikationer. Det sm ör
tar mig give tvis ty jag är väl medveten om att ing Å:s verl.: 
sam h e t hoLtnar i s t ark fost erlandskänsla och ärlig p a to s f ii r 
flott an. Det vore glädjande om han kunde tillerkänna sina 
meningsmostä ndare åtminston e ärlighet i uppså tet och in lc 
sänka diskussionsnivån genom alt insinuera lilwillighet inför 
skattebe talarnas pengarLa dyl. L' 

De t verkar emellertid som om ing A. känner sig som en 
profe t den där bringar sanningens ljus till en förnlörk ad 
värld , m en frågan ~1r, om ban inte i stä11ct ~ir en gengånga re. 
som ick e kan se tidens teck en. ' 

') KKrVA Ti dskrift Nr 1/ 53 . 

Ubåfs·ro rpeden under Andra Världskr iget 

Av Kapten Å. SVEuC::...IUS. 

Dc nyl igen utk'Hllna »Sink' Em Alb> a\' \'icc-Admiral Chclr
les A. Locbvood (US::'-~HET) och »S\) '\'ar det l'-bool-Kriq..( >> 
av Haral(l Husch ge en del erfarenheter fran kriget med av
seende pit ubnlanws iornedulruslning. Det är intressant all 
se hur i m[mga fall båd; parterna gj~n·l snarlika observatio
ner beträffande den egna malericlen och dess vcrkningss~ilt. 
Lockwood Jeddc till en hörjan bcgri.insadc ubåtsoperationet· 
från Australien för alt så smaningom övertaga befälet över 
och leda all allierad ubåtskrigsfäring i Stilla Havet. Det är 
sålunda sakkunskapen, som från sill högkvarter låter mnc
rikanska folket fa del av vad som tilldrog sig inom »Silcnt 
Ser vi<.:e» under ](rigct mot J apan. 

Den ls:il~c förfaltaren har gjorl en samman:otällning nY 
loggboksanteckningar och intervjuer med återvändand e u
bå tsbesältningar. »So war der U-Boot-Krieg» saknar sålunda 
fackmannens syn på problemen med bl a torpederna, men 
?oken ger dock klart besked, a lt tyskarna vid krigsutbro ttet 
Icke hade den materiel krigföringen krävde. 

Hedan på ett ti d igt sladium (1912) stod amerikanernas 
stridsmoral i farozonen. Torpederna passerade i många fall 
bevisligen under målet men på s:"1dant djup, att de kombi
l~eradc magncliska-mckaniska slr.idsspclsarna icke bringades 
hll u tlösning. DcUa berörde fr~imsl »Flccl»-ubåta rna, vilka 
samtliga voro utrustade med denna l0rpcdtyp. Snar t nog 
observerades liknande förhållande med S-bMarnas torpeder 
med mekaniska spetsar. Försök vid såv~il framskjutna ba
ser, som i USA bekräftade, att to rpederna gingo 10~ 11 fot 
djupare än inställda värden. 

I avvaktan på all felkällan skull e lokaliseras av myndig
h~tern? i USA beordrades mindre djupinställning vid skjnl 
nmg frå n frontubåtarna. Därvid mångdubblades plötslig t 
vådasprängningarna (prematures). Sådana hade tvdligen 
förekommit redan tidigare j begränsad omfattning och Lin
neb ar att sprängning in träffade redan efter kort distans i 
banan eller redan i samband med spe lsens arm ering. Dess
emell an observerades och avlvssnades även dirckl träff i 
lllå let utan detonation, d v s r-e n kl ick. 
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Siluationen var prekär, enär endasl elt ."50-tal ubc'ttar voro 
disponibla för offensiva operalianer i Stilla Havel, 3000 _ 
-1000 distansminu ter från n~inuasle egen bas. 

Dc långa wHlerhållslranspodcma medförde därjämte r an 
sonering av torpeder - 20 11cr Flecl-ubåt i stället för 21. 
Lockwood ni:imner alt hösten 19-!2 endast ;)() lm·pcdcr av u'
lovade -!8 leve rerades m[l!1alligcn för dc i Aus1xalien has(
ra(!c 31 ubåtama, d v s drygt en torped per ubål och månad. 

Den trol iga orsaken till v:"tdasprängningarna uppgavs Y :l

ra Eickor vid en stor monterings- m:h klargöringslucka i k o
neJ!. Bri1terna g:"tvo tips om en mindre lueka, därest ström
försörjningen till spelsen ordnades genom balleri i ställ l·i 
för gencra!or, vilken sistnåmnda ocksa hade ställt till c 1 

massa !Tassel. l'ppslaget vidarebefordrades lil1 CSA. Det fö r
tjänar dock p~q>ekas all ~iven briile1'lla vid d2nna lidpun k' 
gatt fd'm magn2ti~;ka stridsspetsen. 

:'Ilars 19-!3 - Lockwood utövade nu befiilci över uLf1lanL1 
nndet· amiral ::\'"imilz i Pearl Harbour - torde varit den 
ogynnsammasic månaden nr torpedsynpunkt. Probleme n 
med spetsarna voro fortfarande olösta, clcktri~ka torpedet 
(llia rk X\'IIT) hade ännu ej Hinmats u t och förråden av ~mg

torpeder sinade. Det gick s~'t långl, alt ubåtarna i stm ll 1-

sl räckning fingo överg[l lill mineringsverksamheL 
I maj månad samma år pf1börjades försök med avstånds

verkande spels i ändrat utförande. Uta n att ha n~tlt märk 
bara framst eg hestöt man förbjuda anv~indandel av <lessn 
spetslypcr. Antatel vådasprängningar rörde sig om 13,5 r; 
av antalet skjulna skoll. 

Samtidigt dök emellertid problemet upp, om inte japa
nerJW hade molmedel mol magnelisl.::a stridsspetsarna i form 
a\' bogserade elektroder eller alt fartygen voro slarkt mag
netiserade. »Triggcr» had e cfler G-skottsalva fn'\n 1100 m e
ler mot hangarfartygel »1-filaka;; (28000 ton) observerat tvf1 
delonationer omedelbart intill fartygel nedanför bryggan . 
Ylledigare två detonationer hördes, n~i.r ubåten var p~\ vä g 
ner från ohservalionsdjup. Senare konstaterades all endast 
två torpeder sprängts und e r m:"tlet, som svårt skadat kun d e> 
m\ hamn. Dc försla torpederna troddes därmed ha banal vä g 
för nästa tv~1, medan övriga gått akter om mtllel eller varit 
blindgångare. 

Chåten »Tinosa>> återvände till Pearl Harbour den G a ug is
Ii 19-!3 och rapporterade, all den förgäves sökt sänka det ar
tilleriulrustade 19.000 tons valkokeriet »Tanan :VIaru». Efte r 
två blindgångare (magnelspcts) med 90° anslagsvinkel gi -
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J·nde malet från ub:'lten, sm_n säude iv~in· vllcrlior,re tv·'; [<)I·-
' h~ h . <L 

peder. Dessa passerade unde1· m[llet vid mvckct lilen mt1:-
yinkel och <~etonernde. Mol stillatiggande mt1l avfvmdes där
efter, fd1n_c:a 800m och med förd~laktiga m[dviilklai·, sam
J1lan 1ag~ mo torpeder inställda för direkllräfr. Träffar ob
serve rades såväl i hydrofon, som genom små vallenuppkast 
vid m8lel, men alla spelsar klickade. Med en 1oq1Cd kvar 
för undersökning ålerv~1n dc ubfltcn till bnscn. 

Inga fel kunde först konstateras. Provskjutning mol en 
[;:l.ippa !3'av em~llerli~l r~sulU1t , ty vid direktträff hunno slag
sLiften ! C. l~. C otranga J Il 1 slaghallarna innan g ejdrarna, som 
slynie slJflhallnrcn, hade bockals och därmed avbru1ii Leo
r~ti ska hbindelscf~?rlopJ_)eL Efter ändrings- och förstärknings
nmg~arbeten, ulforda 1 Pearl IIarbour, utsändes »Barb>> den 
30 seplcmher med dc n)_'a spetsarna. Därmed voro sv{lrig
heterna med den mekamska delen lösla . 

. X ven tyskarna h ad~~ liknande besvär. Y id krigsnlbrollet 
elispon erades endast ;); ubåta r, varav 22 större för atlanl
f~rt. D c senare n~edfön!e såvi:il t1ng torpedcr (för nallskju <
nmg) som elekll'lska, tlllsamnH1ns tolv stycken, va r av lvå 
i reserv p f1 däc:k. Båda typerna voro utrustade med maune-
tisk a stridsspetsar. , o 

Redan 1-t september 1939 inlri:i.ffadc första ubtdsförlustcn 
--: !nd.~rck l ge1~om för tidig spr~ingning. Det var U 39, som 
bO va:;l Hebnderna augrep »Are Hoyal». En torped deto
nerade strax efter utsk]'utnin.Qcn varioepom uLålenc l;.;oc 
röjd es. · " ' ::o ' ·' «::o 

I Scapa Flow h~1dc Prien r å k a t ul för blindgångare (Yer
sager) och yller]Jgnrc ra1)porler inkommo, som omtalade 
att magnetspelsen ej fungerade. Ubåtsledningen väorade lro 
På. ma terie lfel och nvfärdadc rapportema 'incd all zonin
stallningen icke gjorts lillräckligt noggrant. Men nva med
cl,elan.d cJJ strömmade in. >>\Varspite» blev i samba-nd med 
:\arv1ksoperationema beskjuten inte min(h·c i:in fem oånaer 
n.tan sprängningsresullal. Ungefä r samtidigt avlossadtPri'en 
SJU t~rpeder ~:~~t britti~ka trupptransportf~rtyg i Yaagsfjonl 
- lllanga »lraff» men m.Qen Sl)ränonino·. 

T'l " t'> "" 
• J l en början avfördes magnetstridsspetsen och man tlter-

f1cl~ till. mekanisk. ulfösning vi<~. direkt tr~iff. Även nu ute
le\· o olla sprangmngarna och forst sensommaren 19-10 kon

~:,~ten~d es .fel .. i. <lj.l~papparaler~l~l. Des~a arb~lade dåligt vid 
Jll lntng 1 l10g SJO eller kraftJ g dvnma da torJ)eden fick 

en lltf'" · - c • t'>• a or stel dJupbana, varför målfartv12'el m<'lnga oånge1· 
"'\_ J '-- b ..._ 
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lyftes över lol'pcdcn. Denna sistnämnda 1~1åslc fö~ja .<1\·
ninacn. Inte förrän soJnm::lren H)-11 hade drupslyrnmgsh,t
gan"'lösls men del dröjde yHerligare eU år innan en förl~_i i l 

rad magnchi.ridsspds kunde lagas i bruk. Huruv1da h u -
tiuhclcn' hm denna spets eliminerade motståndarens skyd< s
l' tgärdcr (avmagnetisering) nänu~cr författaren inte .. D n 
s\·ncs dock ha fungerat tillfredsstallande mot handelsfa r g 
i· forts~illn ingen . En hel del fel tändningar, tidiga eller set t. 

omvii ln as dock i skildringen. 
Som n~imnls lilldcladcs tyska ubåtarna elektriska l() l'] ,._ 

der r edan vid krigsutsbrottcl. Dc goda erfarcn.hetc"r, m n 
ha d e fran tidiam·e övningsskjutningar (med varJe gang n -
klargjorda tot:Pcder), bc~annades. ej u.ndc1: krigsfö\håll~t l 

den. Klargjorda torpeder t~tldc C] lagnng 1 l~1b nnyer l< r 
den till operationsområdet. Den med an~ednu:g harav ~-l' 
ordradc nogarunna dagliga tillsynen var mlc latt att utfo a 
vare sig vid.., övervattensgång i atlant~jö eller i uläge, da 
svårigheter förelåg all få bort b::ttengaserna. Trots .. de t a 
och den låga farten var den elektnska torpeden popular h Js 

ubåtsfolkct, emedan den gav ubåten en k lar chans. a ll. m1 l
komma britternas kraftiga motåtgärder. Län gsta sk]u tchs ln 1s 

var 6.000 mei.cr. 

Det blev inte US Navv föru nnat alt am ·ända elek trisk a 
torpeder förrän h östen )913, då en första sändning. om 
fyr a l\lark XVIII anlände till Pearl Harbour. Urspr u ngll g,•n 
c;1 exakt kopia av den tysk a tor ped.en h.a d c .emellert id .ty
pen »m od erniserats», villwt skulle v1sa ~1g m mdr e . lyckll g t. 
::\vi.illk om na detalj er förorsak ade avscva r d k onosw n, s< m 
bet räffande s lyrorganen givetvis m edförde då li ga. ban or. 

Batteriunderhållet ombord ställde även i am enk an sk a n
hål::tnla s tora k rav p å per son alen och for drad e omsorgsfu ll 
fl äk in iner för a lt n edbr inga explosionsrisken. I ett f all r ap
porle ratl~s a lt hattcrihran~l i torp eden u tveckla t sådan vän te 
att torpexladdni ngen i konen smält. . . 

D c bd i n\lie~a m od ern a to rp edcenlralslldcna k u n de 111 le 
hell e r a rbeta nmcd d c lå ga torpcdfa r lcrna. Sk juln in g fi t·k 
därför wrl.;:st~111as ulan central. Med låg torp edfart mi nska le 
ä ven l räffsan nolik h etcn , vilket m edförde att farlygsch cfL' r
na till en början endast i undantagsfall , och endas t under d ~1-
ger , anv~ind c. dc el ek trisk a torpederna . D et tog lå n g t id ul
nan l\Iark X\'IJI bleY torp ed en p å mod e t. 

F ör nm cri kancrnas del h nd c en kraftig å terhämtni ng skcll 
redan v id {Jrsski fl e t 1 9 1 ~1/ 1-1. Driftsäkerhel en h os dc mcl, n-
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jska stridsspe tsarna h a de bidragit till att effek tiva träff 
11

er ::~ulal skjutna torp eder öka frå n 20 till 45,6 '/o . Nya m ag
~etiska sp.c~sar voro dock ä m:m ej i bruk. Underhå lls tran s-

orterna fra n moderl a nde t gm go br a. . 
p I maj 19-1-t, två och ett h a lvt år eft er USA, inträ d e i k r i
od, voro d c första magneti ska stridsspetsarn a av n y typ , 
~Ifyseal », m on t er a de på torpedern a ombord p å »Ga lo». 
över fundtion och d riftsäkerhe t lägger Lockwood em eller
tid en hemlighetens slöj a, m en h an n ämner att FC »T orsk», 
när denne avfyrade krigets sista tor peder d en 14 a ugu s ti 
1945, inte tog r isken alt anvä nda d en magne tiska stridsspe l
sen utan ställde torpederna för dir ekt träff i e tt p ar av d e 
få återslåend e m å len p å have t, två eskortfartyg. D e l var i 
själva verket inte förrän cfler krige t, som goda och t illför
litliga resu1lal crhöllos med d enna spels vid skjutning mot 
fartygssknw. 

Båda parterna fingo, utöver ovan nämnda större mate
riell a fel vid krigsöppningen, vidkännas dc hos torpederna 
ofta återkommande enkla, men under strid så farliga, ha
veri erna. Ytgångare och vå ldsam.t sicksackande torpeder 
minskade givetvis träffchanscrna. Farligast voro dock d e 
torpeder, som efter utskjutningen gingo i cirkel m ed låsta 
sidoroder och för USA förorsakad e förlust av minst två 
ubåtar, »Tullibce» och »Tang». Några förluster på tysk sida 
omnämnes ej, ehuru »Kreisläufer» förekomma. 

Såvä l Tysldund som USA hade efter respektive tidpunk
ter för inträde i kriget fullt arbete m ed att f å malericlen 
driftsäker. För båda länderna tog detta i stort sett 2 1!:!-3 
år. Egentlig torpedteknisk utveckling medförde r esultat en
dast i Tvskl and, som efter sommaren 1942 överraskade med 
»Fat», »Lut» och »Zaunkönig», avsedda dels för k onvojstri
der, dels som självförsvarsvapen. D c allierad es m ed el fö r 
ubåtsbekämpning tvin gade d ~irj ämle tyskarn a till skjutning 
från stora djup. 

. Med d el ova n f rm nf örda h ar förfal laren önskal påvisa 
r~skerna att h emfall a å t iron , a lt bcfinllig stridsmate riel ve rk
h_gen är an vä ndbar under d c k rigsförhå lland e n, som k unna 
l~nkas bl i r~Hl a 11d c i a n g r~i n san clc fa r va tten. Komme r u tdcl
n.mgen av torpedskott en i l; ri g a tt m olsvara dc fö rv~inl n i n gar 

VI uppslåil a i fred? D en fr :Jgan m ttst c kunn a besvaras j a
k~ndc så at t s trid sm onlien icl'c nt sä!tes för oniidiga pi\.f resl
llingar. 

1'idsk rij't i ,<..'ju1 ·iisrnr/rt. 21) 
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p rov med torp c dm a lerielcn bör om f a l la : 
a) Jämförande djup- och farlprov på skjut~Jan~ för torped 

med exercis- resp slridslwn (maximala fyllnmgar). 
b) Kontroll av inställt djup (djupbana) vid skjuLI:ing_ lll ot 

stillaliggande mål till sjöss under hög sjö ... Skp;tnmg i 
med-, n~ot- och sidsjö. Djupen lagas med nal fran m al-
fartyget. 

c) Prov med spetsar. 
d) Låno·tidsprov med elektrisk torped pa ubCtl. Konlinucrl gt 

und~rhåll jämte övningsskj utning. 
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sJAL VDISCIPLIN - ett utbildningsmål 

Av Kapten G. TORBRAND. 

I JliF:A (örlogsboken) ttlerfiunes under rubriken Kriys-
11wmweyenskapa följ ande: 

»Yar vaken. \'ar malmcd vclen, Anv~ind liden. Samarbeta 
111ed befäl och kamrater. Bli en skicklig kriGsman». (mom. 
151.) 

Härav fn!lngår, att den svenske mannen själv skall med
verka till att bli en skicklig krigsman, något som inte torde 
];:unna gå för sig utan atl han under sin utbildning bibringas 
så m ycket sjiilvdisciplin, atl han av egen vilja aktivt della
ger i all undervisning och förkovrar sig. I det följande vill 
jag framföra nagra synpunkter p å fo stran till självdisciplin 
beträffande värnpliktiga. En sådan foslran åvi lar ju även 
- och kanske i i:innu högre grad - dem som handha del 
blisande befälets utbildning. 

Till god krigslukt hör bl a att »Krigsman skall slädsc 
iaktiaga ett Yärdigt och rättskaffens uppförande. Han skall 
hålla sin lj~ins t och unifonn i ära». (örlogsbokcn mom. 156) . 
Här definieras sålunda vad vi bruka kalla »den h edmnd c 
nndeln», den krigsmannaegcnskap, som åtminstone i freds
tid i m ångas ögon är bestämmande föt· uppfattningen om den 
värnpliktige och vilken egenskap genom fostran lill själv
disciplin torde kunna bibri n gas honom. 

För sådan fostran av d c värnpliktiga har man vid 
FlvplS prövat olika medel, framför allt undervisning i Yad 
S?lll förstås m ed begreppet »hedrande vandel» och försök 
hll övertygelse = bibr ingande av självdisciplin. I d c fall , 
då dylil,:.a medel synts hopplösa, har disciplin er ande ålgi:ir
der i fonn av tillrättavisningar tillgripits, och i svåra re f all 
bestraffning. \ 
. Den , som und e r en längre lid h å llit p å m ed utbildnin g, 

fmncr dock, att det inte räcker m ed dessa tttgärdc r, utan 
att det ford ras nwckct mera för alt ett tillfredsställande re
sultat skall nås. -

.. Det finns måhända d en, som tycker alt allt är goll och 
v~} och a lt ingen anl edning finnes alt orda om d c värn
Pliktigas uppträdande . Den skull e jag i så fall vilja rekom-
111endera a tt ta en kvällspromenad på Honncbygatan, där 
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man inte kan undgå alt se värnpliktiga med uppfäl~da .roL·k
krauar och händerna i fickorna, eller att ta en lttt m lla 
dan~tillställningarna, där uppmärksm.nhcten genast .fån gn~ 
av grannl färnadc epakammar, som sLicka upp ur umfo rnls
fiel~oma. Son~ ett annat exempel kan nämnas en nyli gen 
för e taucn trupptransport av värnpliktiga till Karlskron a rör 
ulmön~tring. Dessa hade skrålat Ol:h fört oYäscn P.å Sloek
holms central, hade uniformerna utspökade med ollka synl
holer med erotisk anspelning och har som »LeväiH1ing» sto
ra meterlånga rnuckarkammar. Anser man alt dylikt är fii,· 
cnligt med »hedrande vandel», då är allt bra. Den, som i 
likhet medmig anse r, att det är galet, bör söka komma med 
lips för att råda hol mot sådana missförhållanden. De nn a 
artikel vill försöka vara clt dylikt förslag. Här bör doc k 
inskj u tas, att det naturligtvis i alla tider va ri t si och så med 
de vpl :s uppträdande, men att man i våra dagar med de n 
större hvfsen och stilen på människorna inom alla samhi1 lls
klasser lwr större prcnlenlioner än förr. 

Yilka å tgärder skulle då kunna medverka Ull all få de 11 
värnpliktige självdisciplinerad i än högre grad? 

Härför - liksom för all utbildning - finns knappast n· \
gon palcnlmedicin, som snabbt ger resultat. Men efterfii l
jandc synpunkler skulle, om d e vunne allmänt b eakta n de, 
nog föra en bi t mot målet. 

a) Först och främst måsle den värnpliktige känna , a lt 
han äger ett visst »egenvärde», att han - trots att han ör 
en liten kugge i det stora maskineriet - betyder något fö r 
det helas samverkan. Därför bör uarjc värnpliktig få en 
»yrkesutbildning» - det behöver inte vara artilleriulb ild
ning, radarutbildning, c dyl - det kan t ex vara utb ild
ning i posLL.iänst. Den vä rnpliktige sk all med andra ord 
veta med sig, alt han i krigsorganisationen kan klara ut en 
sak och att h an kan göra det på rätt sätt. 

b) Av stor betydelse är all man, n~ir så går för sig, gö r 
sig besv~1ret all för den värnpliktige förklara var{ör del ska ll 
vara så eller så, n~ir något skall läras ut eller när n [lgol 

skall göras etc. 

c) Slulligen måste man betänka, vilken inverkan bcf~i lc ls 

goda föredöme har för den vämpliktigc. Ett befäl, som br~·

tcr mot givna föreskrifter, kan ställa till med obotlig sbl
da. Dd i'ijälper knappast, alt beE11cL i fråga blir bestraffa t. 
ty dc meniga, som åsclt »brottet», blir inte delgivna Jl~~ 

föl.iden. Därför är befiilels goda föredöme av ocrhörd ]Je-
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1,.dclse bl a när det gäller ett innötande av krigsmanna-

e-genskaperna. .. . . .. . . 
I samband harmed kan 1fragasa l tas, om m te all on en te

ring t ex om utrikespolitiken, nya stridsmedel m m, som 

5vftar till alt bibringa eller underhålla självdisciplinen böt· 
~-öras av egen befälspersonal och helst av befäl frtm egcl 
förb and, som är känt av personalen. Dc underlydande måste 
i alla väder tro på sin bef~ilskår och förtroende t befästa s 
bl a genom att befälet visar sig behärska det , som de under
lYdande komma i beröring med under sin tHinsle tid, del må_ 

1iu vara stridsljänslen eller clt utrikespolitiskt fiircd r ag. En 
del kanske lycker all man hellre hör anlita en expert i1n 
att låta egen befälspersona l hålla ett dåligl föredrag. Ex
perter skola anlitas 1!1en ~nbart för .all .lära .. up]~ befäls
personalen. Kraven pa offleerens uthddnmg ar sadan alt 
han efter förberedelse skall kunna hålla etl föredrag för 
men iga om 3lll, som rör tjänsten. Man skall undvika alt 
skjuta in m1gon ovidkommande personal mell an befälet och 
de värnpliktiga. 

För att prakliskl söka bibringa dc värnpliktiga sj~ihdisci
plin bör man göra upp en fortlöpande stegrad utbildnings
plan att g~i l! a under hela l. tjänstgöringen, varvid skolpe
rioden skall utnyttjas för d en grundläggande utbildningen, 
medan den underht'dlande utbildninge n förl~iggcs Lill resp. 
tjä nslgöringsplatscr. 

Under rekrylskolan bör en uppövning av s.iälvdisciplincn 
ske medelst allmänt moraliserande filmer och föredrag (ex 
härpå äro filmerna: »Havel ~i r vårt öde», »Sabotage»). Där
jäm te hör man omsorgsfulll orientera om de olika ämnenas 
omfa ttning och betydelse samt mtllel för utbildningen. Della 
kan ske dels genom muntlig framstbillning dels genom olika 
slag av hjälpmedel el!cr en kombination av båda. Lämpliga 
hjä lpmedel är även hi.ir filmerna (t ex »Skyddstjänst under 
strid >> beträffande skyddsl.iänsiutbildniugcn). 

Under den fortsatta tjänstgöringen hör s_Hilnlisciplincn 
ytterligare uppövas och framför alll nndcrh[lllas. Della kan 
s!cc genom utrikespolitiska föredrag, vilket s~irsl;:ill i dessa 
h der verksam t kan bidraga l i Il ntt hålla eleverna »på 
spänn», genom föredrag i taktik och andra ämnen. Dessa 
»uppövningar» skola icke inläggas sporadiskl ulan vara re
gelbundet å terkommande med åtminstone ell ämne per må
nad. Då - enliql vad ovan framhållils - föredragen clc 
hör hålbs av egen bcfälspersonal, kan det säkerligen ske 
lltan alltför slora anordningar. Del horclc vara en himplig 
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uppgifl föt· »Ma rinens mili tär-sociala deta lj » alt upp higrra 
och planenligt lå ta genomföra en dylik stegrad uppöv ni ~" 
och clt underhållande av självdisciplinerande moment fii7 
var j c i n kall elscomgång. 

Dc vä rnpliktiga , som efter sin Hskola direkt komm endc
ras t ill tj äns tgöring i land böra las om hand på e ll lt~ i l 
annat säl l än vad som nu är fa lle t. Tidigare har framh a lli ts 
all man m ås te ge de värnpliktiga en yrk esutbildning för a lL 
kunna uppöva deras självdisciplin. Man kan aldri g vä 11 ta 
s ig någon aktiv disciplin av en värnpliktig kommend erad 
till cll fartygslag eller en sjörcserv, dä r han endast utn yt t
jas för a lt utföra vissa, oftast m yck et enkla arbeten. Dc:-,sa 
värnpliktiga måste sammanföras i utbildnin gspluto ner fi i 1· 
a ll under sin landkommendering få genomgå utbildni ng i 
t ex poslljänst och handvapensskjutning eller något an na t 
för krigsorganisationen nödvä ndi gt. Först i samband dä !' mcd 
kan man söka uppöva eller underhålla den självdiscipl in, 
till vilken grunden lagts i R-skolan. 

Ma n kan sen frå ga sig om det r äcker m. ed dessa å tgärde r. 
Förvisso icke. En del av n u beslående föreskrifter är m§t n ~a 
gånge r hinder, som m ås te undanröjas. Vid förfaltandel a\' 
nya samt granskning av ä ldre bestämmelser m m m f1ste 
följande iakttagas: 

a) r ensa ut allt, som_ inte kan efterlevas; 

b) om brolt mot en bestämmelse bottnar i opr ak tisk a de
talj er - ändra detaljerna; 

c- formulera besUimmelserna så , att dc gälla för a lla 
ljänslgöringsplatser. Går delta icke för sig - komp ro
missa. 

Jag undrar i hur många år förhör har hållit$ och tillrä ll a
visningar utdelats för brott mot bestämmelser angå ende 
s tyvn a d ell er icke styvnad i mössoma. Jag är icke lillräck
ligl gammal för att ha varil m ed första gången. Ilar allt 
delta b estraffande hjälp l? X r mösstyvnaden så betydelsefull 
för en hedrande vandel, a ll den m åsle finnas? Har in te 
denn a bestämmelse i stället för alt förbättra krigsman n l 

egenskaperna tvärtom bidragit till alt förs~imra dem ? L n 
dylik bestämmelse kan vara clt litet g ift, som så sm å ningonl 
spride r sig; är det in le häll re at l. ta bort den? 

Orsaken Wl att så många går m ed hä nderna i fickor na 
är h elt enkelt a tl d e fryser. \'ilkcn fartygschef beordrar L (' :'\. 
sin ulkik alt la händerna nr fickorna en kall och blås ig 
dag på bryggan'! .Tag hå ller med om alt den hållnin g en m :; n 
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. tar. när h an s licker händerna i fickorna inte är god. Men 
~~rfÖI: intco skaffa en kavaj med s_nedsl5urna !.iclwr, god 
]·ärnmg pa k ragen och dessutom htct langre an den nu-

5,;randc kava jen, så att h an kan använda fickorna till vad 
de äro avsedda för, nämbgen att ha händerna i, när man 
fryser. En dylik kavaj provas för närvarande på kustflotl~n 
och m an får förmoda, att den även kommer att prövas v1 d 
andra förb and. 

Och varför skulle man inte kunna införa en mössa lik
nande den engelsk a, som man hart när kan sätta sig på 
utan att den tar sk ada till form. en? 

I »Betänkande med förslag angående utbildningen av 
värnpliktiga och fast anställt manskap vid marinen» (SOU 
1943: 44) s lår på sid 355: i »Tillämpningen av formerna för 
militärt uppträdande» å tskilligt tänkvärt. Det å ters tår dock 
111ycke t a lt göra och efter som. i kom.missionen ingående of
ficei·are äro i tj änst borde kommissionens erfarenhet forl
farande kunna utnyttjas. 

Hur är d e t t ex m ed hälsningen? Är den enhetligt regle
rad vid flottan s all a förband eller skall en d el p ersonal 
hälsa till kl 0800, en del till kl 1000 eller en del kanske 
inte alls ? 

I värnpliktsla gen 27 § står bl a: »Värnplik tig är skyldig 
att, på så sä lt Konungen närmare förordnar, för sin utbild
ning tjäns tgöra und er sammanlagt ... ». Man får den käns
lan, att del ibland inte är så h elt med utbildningen, utan 
att en värnpliktig efter sin grundläggande Rskola 1nången 
gång utny ttj as på ett sätt, som_ inte har så mycket med ut
bildning att göra. Kunde en sjä lvdisciplinerande fostran en
ligt ov~n angivna grunder inlemmas i skolor och praktisk 
tjänstgöring kunde kanske värnpliktstiden för d e flest a dock 
bli en väl använd utbildnin gstid. 
. Vilk a åtgärde r, som än vidtas för a lt söka uppamma en 

SJ älvdisciplin , så kan man inte räkna med ett fullgott r e
sulta t, framför all t beroende på att inom en värnplik tskon
tingent n ·ms så många olika individer. Man skall inte för
Vänta sig-res ulta t l ex med så dana värnpliktiga, som skydds
l1em och andra uppfostringsanstalter misslyckats m.ed. Dc~ 
ar mången gå ng sådan a elever, som i skydd av 1nörke r, 1 

en biolokal i Ctl matkö e dyl söker s täller till med bråk 
o.ch oväsen.' De tar upp ett litet missnöjesämne och få r då 
l~tt , särskilt i bör j an a v en rekrytskola, okritiska värn p lik
hga med sig. Till slut inringas de skyldiga och ådrar sig 
bestraffningar, som till slut bli r så många att dc hcmförlo-
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vas för all inkallas på nytt nästa å r. P<t så sätt finne~ vi1l 
öSK ell flel'lal värnpliktiga, som måste inkallas för alt f ull, 
göra sina Merstående tjänstgöringsdagar. I januari i år in, 
kallades s~tlunda 95 man vanw 61 inställde sig. Av dc ~on 1 
ej inställde sig salt 5 pt1 anstalt och 2 underlälo all infinna 
sig. 20 sjökommenderades medan 11 fick sina tjän ~tgö . 
ringsplatser inom öVK, öSK och KkA . Under dc förs b> !R 
<lagarna hade av dessa ·Il landkommenderade 28 bestrafhh 
eller hade mål hänskjulna till rådhusrätt eller hade r~ m t. 
Del s~iger sig självt, aH dessa individer, som ofta med b era tt 
mod ådrar sig bestraffningar med ity åtföljande för n a1l 
hemförlovning, icke är några för krigsmakten önskvärda In
divider. Dc ordinarie tjänstgöringsplatserna höra befrias 
från dessa disciplinupplösande element, medan å andrn si
dan dessa individer icke skola slippa från någon tjäns tgö
ringsskyldigheL En radikal lösning vm·c att det uppsatte~ 
s k »disciplinkompanier» dit sådana värnpliktiga ku nde 
kommenderas i stället för att hemförlovas på grund av fii r 
mvcket utståndna straff. Givet ~ir all deras tjänstgörings
sk-yldighet i samband med en dylik kommendering sln1llc 
förlängas i likhet med vad som sker för dc samvetsömma. 
J ag tror, atl bara vetskapen om el t dylikt »disciplinkom pn
ni» skulle verka avskräckande och därrned kanske ku nn a 
rädda till krigsmakten vapenutbildade värnpliktiga. 

Kunde n1an dessutom genom en propaganda, som genom
syrade hela nationen, komma så lå ngt alt en militär, som 
\'isar en mindre hedrande vandel, belraktas som osolidar isk, 
skulle än mera vara vunnet. 
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rvf eddelanden från utländska manner 

Meddelanden fr[m J'vlarinens pressdetalj. 

Amerikas Förenta Stater. 

Flottan leds av elektroner och tekniker. 

Den tekniska 1 evolutionen inom krigföringen har grund ligt förvancll o t 

sjökriget. Andra världskrigets amiraler och flygare simile behöva genom· 

gå en repetitionskurs på det moderna flaggskeppets brygga respektiYe 

flygdäck. Atombomber och robotm·, snorkelubåtar och målsökande tor

peder, reaplan och elektronik har skriYit ett nytt kapitel i det urgamla 

dramat 0111 människornas kamp mot havet. Alltjämt seglar do ck fartyg 

på haven - krigsfartyg, landstigningsra rtyg och tankfartyg - men det 

räcker inte längre, som på Kelson s t id , att en fartrgscheE kan lägga 

sitt fartyg längs med fiendens. S.iökriget av i dag är ett jättekomtllex 

av oändligt differentierade specialister och specialiteter. 

Den taktik och teknik, utrustning och vapen i våra dagars sjökrig 

såsom elen uppvisats av 7. Flottan utanför Ko1·ea och vid samövningarna 

inom NATO, är häpnadsväckande invecklad och utomordentligt varia

tionsrik. 
En modern flotta breder ut sig vida Yid förflyttning till sjöss - han

garfartyg och slagskepp i centrum, kryssare på flankerna, jaga r e i peri

ferin för nä1·bevalming på omkring 2.000 yards , och längre ut på åt

skill iga distansminuters avstånd ligger ubåtsbevakningsgrupper och spa

ningsflygplan. Avstånden mellan fartygen är minst 3.000 till 4.000 yards. 

Dagens operativa enh ete1· - »task group s» - är mer spridda än under 

andra världskriget. I atomåldern innebär spridning ökad säkerhet. 

Hangarfartyget är »drottningen» i svärmen. Runt hennes platta däck 

och klumpiga överbyggnad rör sig drabanterna. När hon väneler Iö1· att 

sända ut eller taga emot flygplan väneler flottan med henne. 

Slagskeppet av ida~?; h ar förlorat sin krona. I begriinsat antal spelar 

dock det grovt bestyckade, tungt be))ansracle slagfart~'ge t alltjämt en vik

tig roll i dagens flotta. 40,G cm kanoneu ingive1· r espekt Yid kustbe

skjutning och eldkraften hos ölagskeppets luftvämsartilleri göe henn e tili 

ett värdefullt sekundärt skydd åt det mycket utsatta hangarfartyget och 

slagskeppets välskyddade skrov kan taga emot h å rd a slag. Hon är även 

lhycket lämplig som flaggskepp. En s jöstyrkechef som är befriad fr :in 

dist raherande motorbull er m m lcan bättee organisera sin stab och pla

nera sina operationer med elen stö rre rymd och komfort som ett slag

skepp kan ge. 
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Kryssare n är en mycket atwändbar fartygstyp, värdfuli som flytan r]e 

luftvärnsbatteri, lämplig för kustbeskjutning och för att uppsöka och för. 

inta »skunks» (övervattensfartyg). 

Jagaren med de~s höga fart och goda manöveregenskaper är den lllr~s t 

mångsidiga fartygsypen - användbar som ytspanare för kus tbeskjutn ing. 

konvojering och torpedanfall, såsom luftvärnsbatteri och ra darbevakni ug 8. 

fartyg samt slutligen även som ubåtsj agar e. 

Dessa är de mes t fr amträdande typerna av övervattensfartyg i elen 

moderna f lottan men därutöver finns en serie special- och hjälpfar t,·g. 

Deras symboler är legio : DDE, ecort destroyers, DMS, high speed mi

nesweepers, AKA, attack cargo ships, AE, ammunitions shops, AD, de·,t

royer tenders, AO, oiler s, LSD, Janding ships dock, AM, minelayers odt 

många andra. 

Det moderna sjökriget ä r tredimensionellt. På våra dagars öve rvattens

fartyg är man till och med mer intresserad av vad som händer i lu [ten 

och under havets yta, än i övervattensoperationern,a. Det gamla strids

mönstret, farty g 1not fartyg utkämpas ännu då och då särskilt mellan 

lä tta kustbevakningsfartyg eller under mörker och då lig sikt, men, i dag 

är inte detta den avgörande fasen i sjökrigföringen. Det är stridema 

i Juften och striderna under havets yta som, är de viktigaste faktorerna 

i kampen om herraväldet t ill sjöss. 

Det är denna tredimensionella natu r hos den moderna s jömakten so·n 

väsentl igen bidragit till utfor mningen av dagens flotta. De utökad e upp· 

gifter som gavs floHa n under andra vär ldskriget har m edfört nya och 

invecklade problem. Amfibieoper a tioner, kustbeskjutning, under stödj and e 

av armeoperation,er , t idig varning vid anfall övet· omgivande havsomr+ 

den är uppgifter som i dag fordrar specialister och specialutrustning. 

Det moderna hangarfartyget är en, värld i smått i denna sammansatt.l 

flotta. Dess exis tens motive ras av en enda uppgift - att härbärgeril. 

sända i väg och mottaga, underhålla och reparera flygplan som startar 

från dess breda däck. Men för att detta skall kunna utföras ä r det inte 

ti ll räckligt med ett flytande däck och flygplan att s tä lla på detsamm .. 

Det behövs en omfattande specia lutrustning. 

Hanga rfa rtyget måste ha bå de fart och skydd. Den kraft som behövs 

för att driva ett stort far tyg mot vinden med tillräcklig fart för att Yid 

start ge den behövliga »liften» å t ett tungt fl ygplan är jämförlig m ed den 

energi som erfordras för att fy lla behovet i en stor stad , som t ex T <J· 

coma, vVash . Fartyget måste h a pannor och turbiner av s tora dim ensioner 

- fr amtidens hangarfartyg k ommer att få atomdrift. F artyget är !w

pansrat på flygdäck, han ga rdäck och i vattenlinj en. Dess inre är kon st· 

ruerat likt en vaxkaka fö r att begränsa uppkomna s kador. Flygdäcket 

ä r förstärkt för 8tt kunna taga emot de tyngre förkrig splanens land· 

ningsstötar. Bestyckningen består av fjor ton ell er fler a llmå lskanon N 

aY 12.,7 cm kaliber. 30-50 h elautom atiska 76 mm kanoner (konstru erad e 

289 

fter andra Yä rld skriget) - samtliga med radareldledning och e lektronisk 
e " 
riktning. Ett sactant lv-batteri , som kan avge 600-900< zonrörsförsedda 

projektiler pe r minut, kan bringas på mål !1elt med hj ä l11 a \" r adar. 

-----Det stora amerikanska hangarfar tyget kan medföra m er än 100 flyg-

plan. Fem diyi sioner på sexton pla n vardera u tgör ryggncden i fa1·tygets 

flygs tyrka. F yra av dessa divi sioner består av jaktplan och jaktbomb

plan - flotta n tror att kampen om henaväldet i luften måste vinnas 

Uled jaktflygplan. Ungefär hälften a v dessa bes tå r i dag av r eaplan. 

Flottan , såväl som flygvapnet, befinner s ig i en övergång till reaåldcrn. 

Nuvar a nde hangarfartygsbaserade reap lan är r edan föråldrade och »Plan

thers» och »Banshess >.' med en hastighet av 450-525 miles i timmen 

kom mer snar t att ersättas Ined plan i k lassen 550- 625 m iles i timmen . 

Den femte divisionen ombord på hangarfartyget ä r attackdivis ionen, 

utrus tad med ett enmotorigt propelle tdrivet plan, som ,ka n bära s törre 

bomblast snabbare och högre än den fr ä n andra världskriget berömda 

fyrmotoriga B-17. Deta »Skyraidel'»-attackplan slår ut alla flottan s jakt

plan från a ndra världskriget och det är sannolikt världen s bästa och mest 

mångsidiga attackplan. 

Därutöver ingår ett 20-tal specialflygplan ombord. Det ä r spaningsflyg

plan för flygfotografering, det är nattattackpla n utrustade med radar 

och s trå lkastare för anfall mot u båtar eller övervattensfartyg, det är 

radarutrustade nattjaktplan, både rea- och propellerdrivna, som ka n u t

föra lu ftstrid till sjös under mörker ell er då lig sikt, det är rad a rutrustad e 

spaningsplan med stora rada rhuvar under flygkropp en, det är speciella 

attackplanstyper och va nligtvis e-tt eller två gamla torp edplan numera 

ombyggd a för gods- och passagerartrafik till och från ha ngarfartygets 

däck. Och slutligen den aller städes nä rvarande hel ikoptern - minst en 

På varje hangarfartyg - ovärderlig för förbind else m ell an olika fa rtyg 

samt för räddningsaktioner och bevakningsuppdrag. 

Slagkraften hos flottans f lyg ä r fruktansvärd. Robot- och a tom åldern 

har nätt havet och nya typer av raketer m ot flygplan och fartyg växer 

ständigt fram. Frå n hangarfartyg kan flygplan s t a rta m edförande atom

bomber. Ett en da reabombpl a n kan i dag - i fonn av e n taktisk eller 

liten (till storlek men ej till verkan ) a tombomb föra m ed sig m e ra för

intande bomblast ä n vad alla flottans flygplan t illsammans kun de uneler 

andra väl'ldskl'iget. På Kor eafronten har USA f n tre sådana hangarfar

tyg i varje »carri er task g roup». Varije »task group» är skyddad och i'tt· 

fö ljd av e tl ell er f lera s lagskepp, ett fl ertal kryssar e samt 12- 20 jagare. 

'rvå ell er fl era sftd ana g rupper bildar en »carrier task force» m ed en 

sammanlag bes tycknin g av omkring 1.400 kanoner och en Juftflotta på 
800 Plan - en icke föraktlig sj ös t~'rka som å nga t· fram över milsYida 
ocean er. 



Utanför fiendens kuster ligger vara ubatar pa lur. Snorkelut rustadt> kan 

cle stanna i p eriskopläge pa obestämd tic!. Det finns olika typer ay Ubå. 

tar. Det är oceanubaten, strömlinjeformad, djupdykande, ut ru stad 'llec! 

elektri ska torpeder, som icke lämn a1· något kölvatten ef ter sig. UlJ<IIens 

föl sta uppgift är att r avportera fientliga fartygs rör elser, dess a ndra at t 

i undena ttensläge an falla fientliga övervattenfartyg. 

Så har vi elen minläggande ubåten för utläggnin g av stötminor eller 

aYstånclsv erka nde minor, som detonerar vie! ljudet av ett fartyg,; Pro. 

pell e r , av magnetismen i dess skrov eller av det tryck som uppstar niii· 

fa rtyget passerar. De t iir minor med ett oändligt antal varierancl" nt. 

lösningsanordniEgar, svåra att svepa. 

Vissa ubåtar är s pecia lutrus tade för radarbevaknin g långt ute till J <•vs 

pa fasta positioner eli er i periferin av en »canier task for ce» dil1· lle 

samverka med öve1 vattm~sfartygen. Denna ubå t är utrustad med 11ft

spaningsradar och kraftig· radio; elen gel· flottan eller krigslednin!':en 

tidigt varsel om annalkande fientliga flyganfall. Om den anfalles k a11 len 

dyka och hålla sig gömd till dess faran är över. 

Vidare finns det särskilda ubåtsjaktubåtar - SSI( - små ubäta1 ued 

goda manöveregenskaper samt tysta snabbgående motorer, högkäm<li.;a 

h~rd rofonet·, radar samt målsökande torpede1· med stor porte. Dessa nint· 

tar h ar till uppgift att ligga och vänta vid de fi entliga ubåtnmu s ·m· 

marschvägm·, de lyssunar efter fiendens ub å tar, jagar och sänker dem. 

E n annan t yp är robotubåten med raketställ och vnttentät r obothangar. 

Dess uppgift är att h å ll a sig utanför fiendens kuster för att om natten 

i övervattensläge skju ta ut s ina radiosty rci a robotar mot mål beläget ],a n

ske 100- 2UI mil es inne i landet. 

Prån baser vie! kusten utsänd es flottan s spanin gS]1 laD , fl ygbittur och 

två- ell er fyrmotoriga lanclflygpla n. Flera av dessa h m· samma upp gifter 

som de hangarfartygsbaserade flygplanen. Det finn s sålunda flygamle 

minutläggare (konstruerade efte r kri get) , radarstörningsplan med '111V" 

gift att göra fiendens radar verkningslös, »th e ea rly wa rning plane» eller 

elen flygande »CIC » (s tric!s ledningscentral en) - ett stort fyrmotorigt 

Janclflygplan, som kan upptäcka s jö- och luftmål med radar, det kan föl ja 

egna s tridsflygplan och övervattensfartyg samt dirigera dessa mot male t. 

Vidare finns det sär skilda fl ygplan för ubå t s jakt, utru s t ade m ed specia l· 

instrumen t och vapen användbara mot ubä ta r förutom landbaserade at· 

tackplan med robotar och bomber. 

Långt ut till havs utom de landbaserade flygplanens r äckvidd operel·,u· 

ubatsjaktgrU]1perna med sin a hydrofone r mo t fiendens ubå tar. och skyd· 

dar härvid de stora fartygen i »the carri er task force». »HUK » eller 

»hunte r-kill er »-gruppen, utvecklad und er kriget, utgöres vanligtvis a Y en 

»jeep», d v s e tt mindre hangarfartyg med 18-30 plan samt tv·å ell er 

flera jagare. Flygst yrkan är specialiserad på ubåtsjakt F lygplanen ar· 

betar parvis - det ena flygp lan et jagar och det andra »clödan>. Det e11~ 

2Q1 

.. 
1
• utrustat med cle sökand e instrum enten - radar, lyssningsapparater, 

a 
flygburn a magnetiska detektorer - medau det andra bär de sänkande 

,-apnen - k a noner, bombe r, raketer och sjunkbomber . 

Tekniken av i dag är huvudsakligen den samma som utveckl ades unel er 

audra världskriget men ins trumentens konstruktiva utförande iir ett helt 

811 nat. Det fordras en mycket kän sligare radar för att upptäcka ett 

6110rkelhuvud ell er ett periskop än som fanns att tillgå under and ra 

,-äridskriget. 
'frots vår teknisk a utveckling utgör de nya ubåtstyperna ett nytt hot 

och ford rar nya förs varsm edel och ännu mer s pecialis ering iln tidigare. 

Den nya elektriska målsökande torpeden med stor porte ä r ett bety

dande hot inte enbart mot ubåten själv uta n a lldeles särskilt mot över

vattensstyrkor och konvoj er. En ubå t av i dag, som uppträder helt i 

uläge utanför räckvieid en för uncl erva ttensspaningen , kan avfyra ett stort 

antal sådana torpeder i huvudsaklig riktnin g mot en grupp övervattensfa r

tyg och kan vara tämligen säker på a tt å tminstone några av torpedern a 

träffar. Skj utavstä nclet är stor t , det finns in get röjande kölvatten, tor

peden kan ändra !mrs och söka upp s itt mål ledd av bullret från över

vattensfartygets propeller. 

Efter »th e carrier task force», men n ära nog för att s nabbt kunna 

möta denna, följer en hel transportflotta - tankfartyg, ammunitions

fartyg, proviantfartyg, reparationsfartyg m m - beredda fö1· uppladd

ning av slagflottan. Dessa längsamgående fartyg, nödvändiga i sjökrigets 

skiftningar. skyddas av starka ubåtsjaktförband , vari ingår bl a eskort

hangarfartyg. 

Innan fartygen. löper ut till sjöss, öppnas skyddsnäten till harunin

loppen av särskilda nätbogserare och utanför hamnarna, längs kusterna 

löper framför varje »task force» minsvepare - fartyg m ed omagnetiska 

skrov bogserande svep med bull e rbojar för att bringa akustiska minor 

till detonation. svep med elektriskt laclclade kablar för att påverka mag

netiska minor ell er svep för att påverka t ryckrninorna. 

Och långt från slagnottan men under dess beskydd s lår sjöfartens 

Pulsådror. Det är konvojer, stora och små, långsam ma oeh snabba. ]Je

stående av lastå ngar e och tankfartyg, trampå ngare och linjefartyg. han

elelsfartyg för tran,s port av imperiernas matedel och livsförnöd enheter. 

Detta ä r sjökrigets a ns ikte av i dag, komplicerat, mångskiftande och 

ll1ekaniserat. Räknemaskin e r , r a clanör, automatiska eldledningsan lägg

ningar, den nästan själytänkancle uppfinningen finn s överallt. Ändå är 

det t ill s ist på människan det ankommer - m en en männislm av helt 

annan typ än på karronadernas och el en niosvansade kattens dagar och ut

bildad efter helt andra linj er. Ehuru man måste vara mästare på ma

skinen får m an. alltjämt tjäna h avet , känna dess humör och temperament 

Och för stå dess s tyrka och hot. Väderuret - inte i samma betydelse 
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som under segelfartygstiden men i elen moderna noggranna vädeJ·leks. 

utsiktens betydelse och vetenskapliga sjömanskap - har fortfaranch, Sin 

stora betydelse. ;uaskin en, radar och specialisten har ett domir;erancte 

infl~'tande på sjökriget av i dag, m en sjömannen och ledaren har in te 

mindre Yiktiga roller i det eYiga dramat om männislwrnas kamp •not 

havet. 

(Ha nson \\'. Baldwin The New York Times IIIagazine.) 

Storbritann i en. 

Eng<;!lska kustartilleriet. 

HuYnddele!1 av kustartill eriet ]la de brittiska öarna bemannas av '_er. 

ritodal Anny, skrive1· kapten J. Beckman i Tidskrift för kustartill eriet. 

1\yligen organiserat, är allt detta KA sammanfört under tre C o mm& •H! s 

(KA-försvar), ett omfattande Skottand - noiTa Irland, ett Engl<lllcls 

östra kust till Portshoutll och ett Englands södra och Yästra kust. 

De strategiska uppgifter som i dagens militärpolitiska situation skall 

!Gsa s av engelskt KA, har ökat i omfattning och bedömes nu icke n ,·c·

ket mindre än under de kritiska åren 1940- 42. 

Grundl äggande skillnader mellan engelskt och svenskt KA förelig ~er 

såtillvida, att försvaret av de engeiska öarna i första hand åvilar en 

mäktig och i krig sannolikt intakt flotta jämte underställ t eller n;ed 

denna samverkande starkt flyg. Engelskt KA omfattar vidal'e endas t 

artill eriförband. 

Artill erimateriel en leeles mot en moderat utveckling av automatilen 

hos pjäserna, Pjästaliber över 15 cm är utan intresse och 12 cm pjä 'en 

anses såsom en lämplig allmålspjäs, fullt tillrilcklig mot de viktigDste 

sjömalen. Lätta pjäser är av stor vikt, särskil t som försvaret mot sto ' m

båtar, dvär gubåtar, sprängbåtar m m kommit i förgrunden. 

Optisl'a mätinstrument ersättes helt av rada rstation er, centralinst ru

ment och -sikten a1wändes genomgående. 

All skjutelemen tsöverförin g sl,er med »magslip » och eldsigna lerin i-'- i 

önigt är enl{elriktacl. 

Den brittiske kustartilleriofficeren tror på sitt KA, dess uppgifter och 

dess förmåga att lösa dem. Han grundar s in uppfattning på luigserfa

renhet. 
Brittiskt KA är noga infogat i a rmens organisation, opera tiva ve ck

samhet, materielförvaltniEg m m. Härigenom kan icke vapnets särart 

eller speciella problem beaktas i samm a utsträckning som i Sverig-e. 

Icke hell er kan utvecklingen kontinuerligt hållas igång eller alltid ledas 

i rätt spår, då perwnalen efter några å r växlar såväl tjänstgöringsplats 

som tjänstegr en . 
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Den brittiska orga nisationen är genomgaende grundad pa e ller syfta 

till lagerarbete mellan truppförare, trupp och specialister-tekniker. 

Truppens uppträdande är i tjänsten militärt korrekt, ett resultat av 

drill och avsevärt större krav på god hållning· än i Sve1- 1·o·~ ut0111 t"' t 
.. ""· .Jans en 

ä r tonen lattare och mera kamratlig än hos oss, till en del h elt säkert 

beroende på den allmänna engelska livsstil en. 

Förh ~llai:clet mellan de olika befälskategoriema syntes gott, vilket 

säl,ert .I hog gmd underlättas av den i allt arbete genomförda ansvars

förd~lnmgen, officeren planlägger och leeler förbandet samt handhar viss 

l"'aiifJceracl, ofta teoretisk undervisning, unelerofficeren och unelerbefälet 

leder den p raktiska tjäns ten och har den direkta kontakten mect 
0 

·l' 

ansvaret för männen i ledet. c ' 

Allt kompanibefäl kan avgå redan vid ungefär 40 års ålder. Vad detta 

betyd er ur rekryterings- och civilanställningssynpunkt kan icke nog u 11 ,
1

_ 

skattas. ansag man. '' 

Allt som allt torcle s'·e!lSkt l rA "l t " 1 · , ~ "- va a a att jämföras med det brittiska. 

(Tidskrift för Kustartilleriet 4/52.) 



Litteratur 

Kampen om Medelhavet. 

Kampen till sjöss, p a land och i Juften om herraväldet över :i\! "'lf'l
havet och de gE:ografiska positionerna kring detta hav tillhör det nu?st 
intressanta i andra världskrigets historia och ger m å nga lärdomar i \hl 

litiskt, strategiskt och taktiskt hänseende sär skilt åt den , som iir road 
av att studer2. sambandet mellan de ovan Eämncla ingredienserna i l\rig
töring 2n , politik, strategi och taktik, ävensom samverkan mellan 1in·-

svarsgrenarna . 
öyerskåclliga ski ldringar av denna kamps förlopp har tidigare lämnats 

av en del ledande och i kampen engagerade per soner: Churchill , Eisen
hower och Cunningham . Här skall uppmärksamheten fästas på en fr am
s tällning av en utomstående betraktare, den fran ske amir alen Raymond 
de Belot. Hans bok har tre förtjänster , som alla börja med K : d en ä r 
klar, koncis och koncentrerad. Den i franska språket fåkunnige m en i 
engelska nödtorftigt bevandrade kan Jäsa d en i amerilcansk översättn ing 
under titeln »The S t r uggle for the Mediterran ean, 19 39- 45» (287 sidor . 
4 $) . Denna upplaga har ett orienterande för etal av översättaren, James 
A. Field, där denne påvisar nödvändigheten av att behärska Med elhaYet 

för den makt eller maktgrupp, som s öker förhind1·a, a tt Europa be-
tvingas av en mäktig angripar e. 

Boken är logiskt och ändamålsenligt uppdelad i fem avsnitt. 
Del I med rubril\en »Frankrikes fall » skildrar händelserna frå n krigs

utbrottet till den 2.5/6 1940 och beha ndlar bl a ingående det fransk- tysl\a 
s till eståndet och dess literverkningar i Medelhavet. 

Del II ber ättar om händelserna till slu tet av 1940 , under vilken lid 
striderna i Med elhavsområdet var en huvudsakligen brittisk-italiensl\ nn
gelägenhet. Här el iskuteras strategien på ömse sidor och redogöres fö r 
händelserna till lands och sjöss. Av speciellt intresse är redogörelsen 
fö r elen misslyckade italienska ledningsorganisationen, tvisterna mellan elen 
italienska flottan och flygvapnet och de svårigheter, som mötte den ita
lienska flottan på grund av avsalmallen av marint flyg . 

Del UT, »Tyskland till Italiens räddning», för skildrin gen fram till den 
allierade landstigningen i Nordaf rika. Operationerna under denna tid alll
fattar bland annat s jöstriden vill 1\Iatapan, sågaudet fram och äter i Li
byen tills Ramm el stod ante portas Alexanclriae, elen tyska invasionen 
a i- Grelda nd och Kreta or h elen brittiska flottans en vis a och kostsanuna 
kamp , då det gälld e evakueringarna från Grekland och Kreta samt. an~ 
s trLingningarna att underh ~tlla Malta och avbryta axelns förb indel ser 01

·eJ 

29;) 

1l1ed e!llavet. Författaren framhåller med rätta, att segern detta år var 
inom räckh åll fö1· axelmakterna. 

I del IV, »Axelmakterna drivas ut från Nordafrika», ger författaren en 
sldldring av elen allierade landstigningen i Nordafrika från planlägg
ningen till det t unisiska fälttåget och de tysk-italienska Afrikaarmeernas 
slutliga kapitula tion. 

Del V, »Invasionen av Europa», redogör för Sicilienoperationen och den 
italienska kapitulationen, invasionen av Italien, kampen om Rom, Jand
stigningen i södra Frankrike och Medelhavskrigets slut. Förvånande nog 
har el en sjömilitäre författaren icke lyckats att fullt klarlägga sjöstrids
krafternas betydelse i amfibieoperationer. Amiral Hewitt, som under Cun
ninghams överbefäl ledde d e i Medelhavsoperationerna deltagande ameri
Imnska sjöstridskrafterna, och som f ö är känd hos oss från sitt besök i 
Stockholm 1946 - har med rätta reagerat för ett sådant lättvindigt uttryr;k 
som »De alli erades sjöstridskrafter hade till uppgift att skyelda operatio
n en mot ingripande av den italienska flottan och att eskort era konvojerna 
·och understöda de landstigande trupperna>> . Det där är som att skriva ett 
tidningsreportage, säger Hewitt, och kanuner en att undra över, hur Jand
stigningsstyrkorna transporterades dit och sattes i land på rä tt strand 
i rätt tid. Recensenten instämmer och konstaterar, att så tanklöst be
skriver vi tyvärr också ofta en landstigningsoperation. Flottan skyddar 
transporterna, punkt och slut. I själva verket är det flottan , som gör 
transporterna. v ilket ar en annan historia 

Det hade även varit värt att apropos Sicilienföretaget nämna, att det 
var h är, som de nya landstigningsfartygen och -farkosterna LST LCT 
QCh LCI m fl , för första gången u tnyttjades i företag av stor, omfa~tning_ 

Av sär skilt intresse är fö r fattarens sammanfattande »Reflexioner över 
kriget om Medelh avet» i bokens sista kapitel. Sintsatserna kan nog i en 
del fa ll diskuteras, men de syns vara i stort sett sunda och alla är de 
tankeväckande. 

Boken är att rekommendera för den , som i första hand är intresserad 
av strategien och händ elseförloppet i stort i Medelhavskriget. Den är 
för a llmänt h å ll en för den, som mest intresserar sig för taktik, och som 
vill stud era operationerna i detalj . 

O. Kdt. 

John Gunther: »Eisenhower». ·wahlström & \ Vid
s trands fö rlag_ Stockhol m_ 

Författaren John Gunther har gripit sig an med att åstadkomma en 
brett upplagd b iografi över Eisenhower - det a ndra världskrigets seger
h erre, senare överbefä lhayare för västerns försvarsstyrkor i Europa samt 
slutligen vald till presiden t hösten 1952 i USA. Även om b<lken år skri-

"L'idsl.-rij't i s;öl'iisrndet. 21 
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ven före det a tt Eisenhower valdes till president ger den ändå en in

trängande skildring av den man som under den närmaste fyraårsp erio

den kommer att vara en av världens mäktigaste politiker. 

Gunther ger först en god bild av den bakgrund under vilken. Ei sen

hower växer upp och so-m kommer att ha en hel del inflytande på hans 

intentioner och intressen. Uppväxt under knappa - för att inte säga 

fattiga - förhållanden i ett hem dominerat av den kraftfulla modern 

får han - och bröderna - tidigt lära sig att klara sig själva. Moderns 

fostran domineras av den så typiskt amerikanska uppmaningen till sö

nerna, när de önskar sig något, »skaffa Dig det genom arbete». Måhän da 

kan man spåra något av moderns fos tran - »hjälp Dig själv så hjä lper 

Dig Gud» - bakom Eisenhowers negativa ins tällning till modern social

politik, sådan den framstår i d e europeiska försöken att skapa »Välfärds

stat en». Känt ä r också att d enna negativa inställning till mod ern soci al

politik - liksom ett tidigare utta lande under tid en som president för 

Columbiauniversitetet mot statliga bidrag till den högre skolundervi <.

ningen - kanske var det som låg Eisenhower m est i fatet under pre

s identkampanjen . Motståndet mot Eisenhower under presidentvalkampan

jen kom ju också i betydande utsträckning just från arbetarnas fack

föreningar och universitetshåll - professorer och studenter vid Ei sen

howers eget universitet avfattade som bekant en gem ensam resolution 

mot Eisenhower 

Eisenhowe rs militära karriär ägnar författaren en ingående och utför

lig granskning. Hur fantastiskt är det egentligen inte, att Eisenhown 

ännu i mars 1941 var en obetydligt och relativt okänd överstelöjtnant so:n 

hundratals andra i U. S. Army - för att n ågra få år senare vara andra 

världskrigets segerherre och ansedd som en av samtidens största mililäJa 

kapaciteter. Och för att efter ytterligare några få år stå som den sa>'l· 

lande symbolen rör västerns försvarsansträngn ingar såsom överbefälh a

vare för SI-IAPE (= Supreme Headquarters, Allied Powers in Europe. 

= Stora högkvarteret för allierade styrkorna i Europa). Slutligen har 

det så beskärts Einsenhower att kröna sin redan enastående militära kar

riär med sitt lands högsta ämbete - presidentskapet. En enastaende 

karriär som söker sin like både öster och väster om järnridä n, både i 

diktaturer och demokratier. 

Eisenhowers dokumenterade styrlm ligger i hans förmåga att åsta-1-

komma kompromisser, hans förmåga att stimulera till positivt samarlJ eLe 

samt hans erkänt diplomatiska handlag. Eisenhowers medarbetare fa d Pn 

största möjliga rörelsefrihet och självklart medför detta ökat intresse 

för u ppgiften och s t egrad arbetsintensitet. Av intresse ä r författar ens 

uppgift om att Eisenhowe<r sedan många år tillbaka för ett hemligt k ar

totek över a lla officerare han kommer i kontakt m ed så att han om e

delbart har klart för sig var han skall ta en förmåga till en ny befatt

ning. Om av clenua eller annan orsak men Eisenhower är känd för att 
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Sällan begå 1 • t 
mss ag i valet av medarbeta. - . 

und er hans militära karriär , I e - atnunstone var detta fallet 

E isenhowers ofta omvitt · d 
._, . na e anspråks löshet b .·· . ... . 

Ban f <t r den att framträda i skar . . . eJ OJ forfattaren också. 

... t ... .. pas te l eller o· e nom t t o 

tJOs - Jamfora den med Eis 1 ... "' a - nagot tenden-

D .. .. en lOVers fon-e chefs o· 

la ter. ar ar det väl emel!e ·t·d o 
, ,eneral Mae <l..rthurs 

· 
1 1 sa att författa· · · 

utan bortser frå n de betydand k" 
1 en Inte är helt objektiv 

. e s Il!naderna m Il 

Ilavare 1 Europa och p ···.. .. · e an att vara över!Jera··1_ 
Ja JI an os tern 

Till sist kan som avslutning sägas. att J l 

och saklig bild av Eisenhowe. , , o 1n Gunthers bok ger en klar 

· ·· · 1 - mannen med . 

Imrnar. Boken blir ju int 1 Il . . . samtidens märkli o·aste 

e l e el nundre mtr t .. . . "' 

lwweJ· som USA: s president .. . ess a n dangenom att Eisen-

.. . a1 en av de två 1 ·· o 

ode av Idag hänger. 
11 an pa vars beslut värld ens 

K . R. PerrH,sen. 



298 

Nyförvärv till Marinstabens bib liotek under tiden 1/ 11-31 / 12 19tJ2. Utd r ag. 

''' Betecknar byte eller gåYa. 

Om kriget kommer. Utg. av Kgl. Civilförsvarsstyrelsen . Sthlm 1952 . :J:; , 

Il l. 

Lancken, R. von der , Svensk försvar i allvarstider. D. 4. Sthlm 195 ~. 

168 s . lll. 4. Vårt modern a fö r svar. Allm änt . Försvarets lednin g. 

Björk, E., Militärsäl!.skapet i Stockholm 1852-1%2. Minnesskrift . l'a 

uppdrag av Militärsällskapet utarbetad av d ess ordf. Sthlm Hl.)~ 

4 : o 215 s. J! l. portr. 

Stockholm. Sveriges sjöfartsmuseum. Årsbok 1951/52 . 

* Hedin, S., Anförande Yid Carlskrona Båteskaders 75-å rsjubileum Hl le . 

Karlskrona 1942. 15 s. 

* Halldin, G., Vad för slags farkos t er återge d e syclskanclinaviska hiill 

r is tningarnas s k eppsbilder Sthlm 1952. 80 s. Ill. Ur: Sjöhistori"k 

årsbok 1952.. 

* 'rucker, G., The Naval Service of Canada. Its official history. Vo l. l ., 

Ottawa 1952. 4: o Il l. kart. 

Gui ene, M., L'epopee du »Surcouf» et l e commanclant Lou is Blaison. 

Paris 1953. 249 s. lll. portr. 

Hubatsch, Vv., Die deu tsche Besetzun g von Dänemark und Norwegen 1 'l JO 

n ach amtlichen U n terlagen darges te lit . Göttingen 1952. 511 s. Ka r t. 

Somm erfelcl t , Nr. H. , Da s Oberkom man clo cl e1· Wehrmacht gibt bekannt. 

Ein Augenzeugenbericht des Auslandssprech ers des OKW. Frank

furt am Main 1952. 2.40 s. Ill. portr. 

B usch, H ., So war der U-boot-Krieg. Bielefeld 1952. 392 s. III. port r. k art. 

* Hope, \liT. E . S ., 'ronl\er fleet. The w ar s tory of the Shell ta nke rs a n d the 

m en who manned them. Loncl. 1948. 125 s. III. 

Thomazi , A. , La bataille de l ' Atlantique. Paris 1949. 245 s. Kart. 

Bu.;ch , F. 0 ., Tragöclie a1n Norclkap. Untergang des Schlachtschif tes 

»Scharnhorst». E in 'ratsachenbericht. Hannover 1952. 147 s. 111. 

portr. kart. 

Hossbach, F. , Schlacht um Ostpreussen. Aus den K ä mpfen de r cleutsc!Ien 

4. Armee um Ostpreussen in de r Zeit vom 19.7 . 1944-30.1.1H ~

·Uber lingen/ Boclense 19Cl. 80 s. Kart . 

Foltmann . J . & Mölle r, H. , Opfergang der Genera le. Die Verluste !l er 

Generale und Aclmirale und der im glei ch en Dienstmng stellenden 

sonstigen Offi ziere und Beamten im Zweiten vVeltkrieg. Berli n l ~ :i2. 

177 s. 
S jöfartskalend er, Svensic med nauti sk almanack 1953. Gbg. 

Marinkalencler, Utg. av Sveriges Flotta. Förening för s jöYärn och sjöL1 rl· 

Är g lG (1953). Sth lm . 

291) 

Figllting ships , Jane's 19 •;?_~., L el 
9

-
• • u~. u u•. on . l o2 Tv - 8. 

]Vlanne Francaise La e11 19"2 p . 19
- · .o. 

' , u • ans t>~ 

Dombero·er Vv V2 - · 
~- , ., - . Der Schuss ins \ 'Veltall. Geschicllte 

E1 fJncluJJ o· E 1 einer gTosse11 
_ ,. 'se llllgen 1952. 225 s. Il l. kart. 

_-\.xelsson, h .. , Sabotageligan Wollweber V ,. . . .. 

s löjat. Sthlm 1952. 31 s Ill ·t. . ad hawcls! attens domstol av· 

. . POl l. (Uto av Foll- och F" 

Sabotag~, teknik, taktik, slutsatser. Sthlm 1;~2 20 ' . . 'Ol'SVar). 

Forsvar.) · s. (Utg. av Folk och 

Spioneri. Sthlm (tr. i Olu<nm) 1952. 95 s. Portr (Uto· - .. 

Bemhardsson c o s · . · ,. av Foll, och Forsvar ) 

port r. ,:eg.· ., l1lOnpollsen går pit jakt. Sthlm 1952. 4: o. 612 s. l;l. 

Meurling, P., Spionage och 1 sa Jotage i Sverige. Sthhn 1G52. 4: o. 443 s. 
Ill. port!'. per sonreg_ 

Barkers, G., 'rhe camouflage t ( 
s. 216 s. Ill s ory. From Aintree to Alamein.) Lond. 1952, 

. .. Isbrytarverksarnhet, Sveriges statliga 1951 '19-?. .. 

av statens isbrytarelirel-tör Stl l, 19~ - t>~. Redogorelse utarbetad 
' · 1 m o~ Ur· Kom · 11 

delanden nr ll/1952_ -· · mers1e a med-

* PouJ sen, E M Ko · . . 
. ., mnn sswuen for Danmarks ,.is!- ,· . .. 

gelser 1902-1952 Yl 1 
. • 'eu- og havunclerso-

. '- lVn 952 (Sknfter uncl o· · f 
fo r Danmarks f' l .·_ o· . .. ,lvne a Kommissionen 

* ICb l IS \eJ J o, havunclersoge!ser nr 14 ) 
0 en lavn. Medclelelser fra Danm ·k .. , _ .· · 

Xy serie: Bind 1 
1

. ..m s fi s k en- og havuncle r sögelser. 

mark, särlig i 19~~~5\ Un,clersogelse af inclust:·ifisk-fiskeriet i Dan

Il!. kart. . Af A. J. C. Jensen. Khvn 1952. 4:o. 81 s. 

* G "t 
o ~,b,~rgs och Boh us hin. Havsfiskeföreningen. 

"'-'2 s. Jll. kart. År s bok 1951. Gbg 1952, 

* Salvao·e Se t· 2 
~ . . c JOn - Di ving. \Va sh. 1951. 1: o. 

.. of sh1ps man u al. C ha p ter 94_ 
92 s. III. Ur: Bureau 

' · IVIeyerhöffer A D t . 
N . . ' ., e S\·enska In fanteriet. Sthlm 19"2 77 
1 edskJUtmngen av tviL sYe ]-·· f ,,. .. .. ·· :> • s. Il!. 

:· . . l!S ,a l;~ ,plan over astersjön i juni 195? N o ter 

vaxl,<de me ll an Sverige och Sov. t . ' -~ . . - . 

Sthlm 1952 (AJ-t ' - Je llll!OL ~n, PI essmedclelanclen m. m. 
.. ' Sc) eken u to· av Kun o· J Ut . 1 

serie II : 2.) ,. · "'· ru:esdepartement.et. Ny 

Kin a· E J & w· ·t l . 
b, N. . . llJ e lill , IV. M., Fleet aclmiral Kino·. A naval recorcl . 

R 
.. l e w Y ork 1952. 67 4 s. IIJ. port r. ko r t. re u· b 

rtlger K Die 'l' .. 1 · B b· 

, ., ur \:eJ. erlin 1951. 392 s Ill J- ·t ll'tt . 
Pedler l<' J 'V . . 'at . 

' · ., v est Africa. Lond. 1951. 20 8 s R o· 
Espa o·ne G · 1 

, e b· 

'"' . mc e du p neu Mich e lin 1952--., p .· n-

Bergsten K r;· S- . . .. . vu. au s bo2. 4: o. 142 s. Jll. kart. 

' · -., kandmavJsk varidsatlas Gb o· (t-· · L 
1952. 4: 0 [96] +64 . · "' 1 

• l on d. och K p lm) 

V" . s. 
ar]d spolitikens clagsfrågor. 

Sthlm. 9. Kä1Te, 

lemen. 1952. 

Utrikespo li tiska in st1·tutets 1 1 ll'Osc l)Tserie. 

B., Europan1äet och de euro]JPJ.s]m, , 
- - "' samarnetsp roh-



300 

Affaires, Current, for th e Ganadian Forces. Ottawa. 

Vol. l, nr 3. \Voodsworth , Ch. J ., The tlueat in the East. l~i~J. 

Vol. l , nr 5. Ferguson, G. V., The threat in Europe. 1951. 

Vol. 2, nr 2. Broulette, B., Canada's strategic position. 1952. 

Vol. 2, nr 6. O'Hearn, W ., Th e United Nations1. 1952. 

Vol. 2,, nr 12. Sa und er s, R. M. , The IV!iddl e East. 1952. 

Vol 3, nr l. Canada and NATO. 1952. 

Stanbury, W. S. , The Ganadian Red Cross in the Far East. Ottawa UJ:,~. 

~O s. Kart. (Bureau of CmTent Affaires. Dep . of National DefencP. 1 

Korea. Ottawa 1951. 30 s. Ill. kart. (Bureau of Current Affaires. Dep . of 

National Defen ce.) 

Fal ud i, J., Vad vill ryss a rna? Sthlm 152. 64 s. 

Geniwe-konventionerna d en 12 augusti 1949 angående skydd för krigeb 

offer. Engelsk och fransk text m ed Svensk översättning. Sth lm 19'11 

(Bihang till riksdagens protokoll 1952.) 

Lagstiftning i anslutning till folkrättsliga regler angående krig. Betänk aL

de avgivet av 1948 års folkrättsbrottssakkunniga_ Sthlm 1952. 4: o. 

154 s. (Mimeogr.) 

Rekr:vtering och utbildn ing av polispersonal. Betänkande avgivet av Hl l'

års polisutbildningskommitte. Sthlm 1952. (S. O. U. 1952: 30.) 

Kammarrätten . Årsbok 1951. Avd. l. År g. 27: 2. Sthlm. 

''' Balletina del tribunal e clelle prede. Fasc. 5. Rom 1952. (Ministero d ell<· 

Difesa. Marina.) 

Riksgäldskontoret. Årsbok budgetåret 1951/52 . Årg. 32 .. Sthlm. 

statistisk årsbok för Sverige Årg. 39 (1952). Sthlm. (statistiska Central· 

byrån.) 

K ungl. Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. Verksamheten ar 

1951. Sthlnt 1952. 

Årsbok för Sveriges kommuner. Årg. 3.5 (1952). Sthlm. (statistiska C en· 

tralbyrån.) 

Taylor, D., Radiac instrumentation. U . o. o. å. 4: o. (lVIimeogr.) 

Gunnarskog, S. , Flygengelska. Lärobok i engelska för flygpersonaL Under 

medver kan av L . Djupmark och S. Pa lm .. Sthlm 1951. 294 s. III . 

Årsbok, Social, 1950- 51. (Civ il t och militärt.) Sthlm 1951. (Utg. av Cen· 

traJförbundet för socialt arbete). 

Almanack. An .. 1953 . By J. \Vhitaker. Lond. 

* G:vmnastiska Ceniralinstitutet. Kungl. Redogörelse för institutets v erJ,. 

samhet under arbetsåret 1951- 1952. Sthlm Hl52 . 

vVouk, H., The »Caine» mutinv Land. 1952. 

·wiener, I-I.. Ma te ria. maskiner. människor. Cybemetiken och samhä!l Pt. 

övers. från amerik:::nskan ay E. Thall Sthlm 1952. 211 s. 

301 

Bibliotekets verksamhet unel er år 1Q 52 19
_ o • 

Bokbes tå nd. Accessionen uncle . o • " • ( 

01 a rs Slf.fror inom parentes. ) 

l al et har uppgått n 74 

det beräknade, kataJoojserad b kb o 

1 1 O (622) vol. och 

32 848 "' e o estandet den 31 d l'l .. 

· vol. Accessio ns län o·den C. o . o • ec. "52. ar 

vilket ger en medelvolyJ~urecld o~,~~;: cuppgar till 9.585 (8.733) m. , 

Utlå ningen . Bibliotel·et 1 . o •" (14,1) mm. 

' laJ under a r bt varit ö J t 26 

der samma tid hart 1.547 (l 447) studi l P_e 9 (258) d. och un-

vol. samt 4.663 (4 807) tJ"cl I-··. ft . o ebesok, utlånat 1.964 (2 .070 ) 

· su1 snr fran d t 1·· 

ter. Av de utlånade bö k e apande å rets tidskrif-

c c ema hava 161 (195) v 1 .. 

och 35 (46) rekvirerats f . .o . • • 
0 · sants interurban t 

•. • .. c Jan c11ldra bibliotek 

Las ! u mm et. Lasrummet har unele r å ret haft 578 C 59-) 

Verksamhet pr clao·. I med Ii 1 
b 

- . "' e a pr dag har biblioteket 
studieb esök. 

under 1952 mot-

t~git 2,7 (2,4 böcker, haft 5,7 (5.6) studiebe .. k 

bocker och 17 3 (18 6) ti"d 1_ . . so , utl ånat 7,2 ( 3.0) 

• · s u·1rtsnr va ··· t 

(2 ,3) studiebesök. · I"Jam e läsrummet haft 2.1 




