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Av Jedamot ;::n HALL. 

(Forts. fr. häft. 4, sid. 25S .) 

IL Reglementen och särskilda förvaltningsföreskrifter m m. 

Allmänt {örs vars[ örvaltningsreglemente ( AFFR). 
I stället för de tidigare skilda freds- och krigsförvaltnings

reglementena har Kungl. Maj :t den 27/ 7 1954 fastställt ett 
reglemente angående allmänna grunder för förvaltningen in
om försv aret (AFFR). Med stöd av § 8 i AFFR har Försva
rets civilförvaltning utfärdat anvisningar till reglementet. 

Reglementet gäller såväl under fred som krig. De bes täm
melser, som. i reglementet meddelats särskilt för fr ed, sko
la gälla även under beredskapslillstånd. Man har härigenom 
vunnit att i stort sett samma bestämm.elser gälla för frecl 
som krig, vilket k omm.er att underlätta övergången från 
freds- till krigsorganisation. 

I r eglemen tet angives förvallningens ändamål kort och 
gott vara »att tillgodose krigsmaktens b ehov av förnöden
heter och tjänst er ». Anvisningarna lämna däremot en m er 
detalj era d redogörelse för vilka ärenden av teknisk och eko
nomisk natur, som höra till förvaltningen. Uppdelningen i 
~gentliga (krigs-) förvaltningsärenden och (krigs-) kassa
arenden har slopats. 

Förvaltningsmyndigheterna äro antingen ceE trala , regio
nala eller lokala . Bland de uppräknade centrala förvaltnings
lnyndighelerna uppmärksamm.ar man påpek ande t, att vissa 
uppgifter rörande d en centrala förvaltnin gen tillkommer 
forsvarets förval tningsdirektion. 

Regionala eller lokala förvaltningsm.yndighcter äro vid 
11larinen 

a) chefen för marinstaben eller den befattningshavare, 
80111 h an utser; 

22 
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b) inspektören för kustartilleriet, tjänstegrcnsi nspcJ·t · 
samt chefen för sjövärnskåren; ' Gt· 

c) chef för marindistrikt, kustartilleriförsvar eller .. 
or. logsvarv; 

d) chef för s.iöslyr ka eller annat f artygsförband sa n1 L <:her 
på flottans fartyg; ävensom 

e) chef för örlogsstation, regemen te, skola eller anna n Or 
ganisatio n som i förvaltningshäns eende lyder dire ld und c~ 
central förvaltningsmyndighet ell e r under chef för ll Hll·in~ 
distrikt, örlogsvarv eller kustartilleriförsvar; 

vid armen, marinen och flygvapnet 

a) ch ef för förråd, verkstad , anstalt ell e r liknmHll oroa. 
nisation, som lyder omedelbart under överbefälh ava ren eller 
under chefen för armen, chefen för marinen elle r chefe n fö t· 
flygvapnet eller ock under central förvaltningsm yn di ghet; 
samt 

b) personalkårchef i denna egenskap. 
För att icke i onödan tynga förbandsch efe r m fl med 

handläggningen av förvaltningsärenden av enklare art och 
mindre betydelse kan förvaltningsmy ndighet b cmyn,l iWl un
derställd befattningshavare att i den omfattning, som myn· 
digbeten finner det p å kallat, b esluta och h a ndla med sam· 
ma b efogenhet, som tillkommet· myndigheten. En far tygs
chef t ex kan och bör bemyndiga förvaltningsgr enschef all 
besluta i sådana fö rvaltningsärenden , som avse b eställ ningar, 
avlämnande av r edovisningsh a ndlinga r , uppgifter o < samt 
verks tälli gh etsåtgärder i anslutning till f a tta de b eshd äY~n
som an dra ä renden eller grupper av ären den , som id,c ~tro 
av prin cip iell n a tur eller större r äckvidd eller r ubba ,•Y f,or· 
v a ltningsm yndi gh e len f a stställd plan för llH~ddshuslw ll· 
n in gcn . , 

F örvaltningsm yndi gh et fa tta r beslut efter fö r ech·agn ng a' 
förvaltningsgrenschef eller i vissa fall av annan f i. rcd r~
gancle. I krig, då förvaltni ngsgrenschef eller annan h ill P~ 1 g 
föredragande icke fin n es att tillgf1, må förvaltningsn.y ndig· 
h et falla heslut u tan föredragning. .. .. 

En nyhet är bestämmelsen om inskränk ning· av vis a foi · 
• ' • · ,qc ll vallningsmyndigh eters befogenheter. AFFR stadgar n~~ml_1 ,~ 1 .. rätt för centr al förvaltningsmyndighet samt marindJ~tr J k_ .'_ 

ch ef, kus.tartilleriförsvarschef, vm·vschef och chef for ~~ ~
styr ka atl »i de h änscenden och i den omfattning n'yndJ, 
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ten finner påkallat eller lämpligt föreskriva inskränk-
1 1~1aar av de befogenheter, vilka eljest skulle tilkomma un-
1 1IIr~täll d förvaltningsmyndighet, dock atl i fred bcfogcnhc
de na fö r chef för ständigl organiserat förband m m icke m ä 
te~c]erJ,asta s m e ra väsentliga inskränlu1ingar i föd1ål1and c 
; 1.~ 1 vad som gäll er för övriga motsvarande chefer». Stadgan
tlet har så_ledaes företrädaesvis häns):ftning ~) å krigs~ ell e r .?.c
·edsk apsforhalland e n, da exempelv1s ett kngsorga mse rat fo i'
~and !can komma ?ttJörl~ggas i_ omedelbar närhet ~v e tt 
depåfbrbaJ:d och da Jampligen bor kunna anknytas till dc
påförvaltnmgcn. 

I fråga om ansvarsskyldigh eten meddelar reglemente t o t.:h 
anvisningarn a hl a följ ande föreskrifter: 

Den, som unel e r krig fattat beslut i löruallningsärenden, 
är ensam ansva rig. I fr ed äro de n beslutande och d en före
dragande gemensamt ansvariga för såvilt icke föredraga nd en 
skriftl igen anfört a vvikande m ening. 

D·en , som attesteror en räkning e d, är ansvarig för vad 
han bestyrkt. Man bör därför tydligt angiva vad a ttesten o m
fattar, t ex att en viss mängd av en vara leverera ts , en viss 
kvantitet av en vara finn es i förr åd, en reparation utförts , 
en r esa beordra ts, ett rum förhyrts under en viss tid , alt 
tjänstgöring ägt rum under viss tid eller att p ersonal, SOJTL 

finn es upptagen å en kvittenslista innehar angivna gra der 
(tjänster) och tillhör givna p e rsonalgatcgorier. 

Man skilj er på förhandsgr a nskning och siffergranskning. 
Med förhandsgransknin g m en a s k ontroll över att r ä k ning 
överensstämmer m ed vederbörl igt avtal eller kontrak t. För 
h~ndsgranskn ing an k omm e r p fl d en , som tecknar an ord
nmgsbeslut eller , om i vederbör lig in str uktion såd ant be -• 
s ~.ämts , p å sär ski ld bcfaltn in gshav~i rc. Med siffergranskning 
forstås däremot en dast renl siffcnnbiss ig kontrollräkning av 
fakturor, avlöningsli stor o d. Siffergra n skare är således en
das t ansva r ig för dc räknefel , som ej u pptäckts. 
f .. Ifråga om uppbördsmannaansvaret h ade försvarets civil
orvaltni ng i sitt reglemcnlsförslag m ildrat dc strängt ut

formade bestämmelserna h~1rutinnan i det g8mla frcdsför
Valtningsreglemcntct. Civilförvaltningen fran'1 höll, att enligt 
de sena ste årens rättspraxis ansvar utkrävdes av u ppbördsnan endast om fö r sumlighet kunde visas ha lcgnt hononi 
\~ .l last lrots att det juridiskt sett ålåg uppbördsman be
s lsa att nftgon omständighet, som k k c kan tillvitas h onom 
'
01

11 fel eller fö r su m melse, orsakat sk adan eller föd usl-.:n. 
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Kungl. Maj :t har emellertid icke följt civilförvaltnin g< ns f" 
sl_ag, förn~odligcn för -~tt icke förcg:·ipa ei~_yågåeJ~d t utr~l\: 
nm~ angaendc redogorm·ansva~·c t 1 stat_~forvallm_n g,' n Ocl 
AFl~ R stadgar alltfort alt uppbordsman ar ansvang fi i1• b 1 

fintligheten, vården och redovisningen av vad som h0110 e-
f. l l l l b .. . f'.. l l 

111 a n ört rolls, c oc ;:_ mel l en cgransnmg, sont oran el1es dä. 
av, att materiel m m utlämnats till annan för fön ari ng e n~;. 
bruk. 

Samtidigt m ed utgivandet av AFFR har Kungl. Maj :l fast
ställt nytt 

reglemente för törsvarets kassatjänst m m (kassa regle
mente för försvaret) , 

vilket i likhet med AFFH gäller i såväl fred som krig. 

I jämförelse med 1947 års kassareglemente innefalta r det 
nya reglementet i huvudsak följande förändringar . 

Vid A-, C- och D,-kassa ulscs kassakontrollant endas t om 
försvarets civj}förvaltning finner så erforderligt. 

D-kassa utgöres av chef och en eller flera kassö re r. Enär 
D-kassa, som_ inrättas vid förband, som särskilt orgaii beL·as 
i samband med beredskapstillstånd eller krig, ofla är av be
tydande storleksordning, har man i det nya reglcmcn td icke 
velat fastslå att vederbörande intendent skall vara k assa
chef, vilket skulle kunna vara till förfång för h ans inten
denturuppgifler. Hcglcmentct stadgar därför att som chef 
för D-kassa placeras därtill utbildad lämplig person och 
man har tänkt sig att för detta ändamål ge vissa vär nplik
tiga krigskassörer en förbättrad och utvidgad förv alt nings
utbildning. 

Förskott äro av två slag: 

Personliga förskott, som utli:imnas i samband med fö rrä tt
ning och flyttning samt 

kassaförskott, som_ ersätter de förutvarande stående för· 
sko tten. Kassaförskott f å emellertid, i motsats till vad soJ1l 
g_ällde b.~träffande dc st~endc fö_~·skotte~1, endast. utltin:n~~ 
till kass01·er (kassarcdogorare), forvaltnmgsnwnd1ghclc t e 
ler befattningshavare med bemyndigande son; för~all ni J;g:; 
myndighet samt till befattningshavare, som i tjänsten ]llll\ 
äga tillgång till växelkassa. Civilförvaltningen kan dock ~)l 
ter framställning m.edgiva, att kassaförskott får utlämnas ll 
annan befattningshavare. 
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J/[fl1än f'ör/ogandelag och allmän r(msoneringslag. 
· p en tidsbegränsade allmänna förfogandelagen av år 1939 

1 
r ersatts av en ny lag av permanent karaklär (SFS 27~)/5-!). 

~~d s ida~? av d en na_ har tillk~mmil en ny~ icke lidshegrän-
d allman ransoncnngslag. Bada lagarna a ro s k fullmakls

f:gar , d v s dc angiva endast en allmän ram beträffande 
;.ten och innchållcl i dc förordnanden Kungl. Maj :t får med-

dela 1~1cd s löd a':" __ dem. o , • __ 

Betmgelscrna for att dc bada lagarna skola fa tlllampas 
äro av tre olika slag, nämligen a) krig, vari rikel befinner 
~ig; b) krigs~a1_·a och c) krig, vari riket befunnit si_g, cl~~r 
krig mellan ±rammande makter ellc t· annan utom nkct m
träffad utomordentlig händelse, till följd varav inom riket 
uppkommit knapphet eller betydande fara för knapphet på 
förnödenheter, som erfordras för krigsbruk eller för eko
nomisk försvarsberedskap eller som eljest är av vikt för be
follmingen eller produktionen. 

Allmänna förfogandelagen är avseltd at t användas huvud
sakligen i försörjningspolitiskt syflc; den får alltså icke ut
nyttj as t ex för enbart prispolitiska syften. Beslagsinstitutet 
har behåll i l s, men term en beslag lwr u t by lts mot u ttryckct 
förfogande/örbud. Användningsområdd för sådant förbud 
kommer att bli mindre än för del hittillsvarande beslage t, 
eftersom bl a ransoneringsåtgärder avses skola vidtagas med 
stöd av den föreslagna ransoneringslagcn. Förfog,and.dör
b_ud sk all enligt förslaget användas endast som förberedelse 
till förordn ande om avstående av förnödenhet. - KungL 
:\Iaj :ts rätt aU ti Il underordnade myndigheter delegera sina 
befogenheter regleras närmare i lagförslaget. 

l anslutning h~irtill har i SFS 282/5'1 intagits ändringar till 

relwisitionsl(l(rc n. 

Ändringarna innebär att Kungl. Maj :t utser samlliga fem 
le~lamöter i riksvärderingsnämnden sam l alt reglerna för bc
st~mmande av ersältning vid rekvisition bringats i överens
~~ammelsc med motsvarande regler i allmänna förfogande-

gen. 
Förordning om uttagning under fredslid av vissa förnö

denheter fö1: krigsmak'tcns' behov, 

Jnilitär utlagningsj'örordning, 

e ·l~.ar u tfärdats elen 13/11 1953 (SFS 673/53). Förordningen 
tsatter bl a 19.J2 års militära uttagningsförordning samt 1951 
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års provisorisk a bestämmelser angåenc~e uttagni1_1g av fanv 
för krigsmaktens behov m m. Uttagmngsmynthghetc r är.og 

1) För fartyg (motorbåtar) Kungl. Maj :t efter fö rslan · . . "' a,. 
fm·tygsuttagningskommiSSJonen. 

2) För motordrivna fordon, släpfordm~ och trak~o rcT äve 11_ 

som motor- eller tryckluftdrivna masinner armetygfö rvalt
ningen (biluttagningsn1yndighet). 

3) För hästar arnH~intendentu rförvaltningen (hästuttag
ningsmyndigbet). 

4) För hundar chefen för armehundväsendet (lnmdu ttag
ningsmyndighet). 

Planläggning under fredstid för ianspråktagande ~w .( (~;;tiq 
heter och andra förnödenheter än dem, som avses 1 Im !Jt~ira 
uttagningsförordningen, regler~s i för_?rdnin_gen de n. 30/12 
1952, SFS 825/52. För til lämpnmg av forordmngen -~ rfo rder
liga anvisningar har den 13/7 1953 utfärdats av OB (TSB 
nr 33/53). 

Utöver de allmänna regler för den statliga upphan dl ingen 
som återfinnes i 1952 års upphandlingskungörel se (SFS 
-196/52), har Kungl. Maj t i 

j'örsvarels anskafj'ninyskungörelse 
(SFS 470/54) lämnat vissa föreskrifter för de cen lr~lln för

svarsförvaltningarnas u pphandhngsverksamhet. De m neba
ra, att myndigheterna vid anskaffning a_v förnödenhe ter sko
la väga milit~ira, tekniska och ekononuska synpunk ter mol 
varandra. Vid val mellan olika alternativ skall m all ~aga 
hänsvn till bl a beräknade underhållskostnader. Uto ms.taen
de sakkunnig må tillkallas för uppgifter, vilka inga J an
skaffning av' viss förnödenhet ooh beträffande vilka crfoi · 
derlig s~kkunskap icke finnes företrädd bos den anskaffan
de myndigheten. 

III. F ö r rådsorgan isati o n och förrådsredovisn in g. 

Den 20/2 1952 beslöt marinförvaltningen verkställa .~ n ut; 
· f"· o l · t' l (hrll1e1 

redning rörande marmens orrac sorgan1sa wn oc l c • L 
sammanhängande förhållanden såväl i land son1 o ~~~]Jot~
Som utredningsmän tillkallades fem. representanter for 1

:
1 

_ 

rinförvaltning~n samt en representant för vardera m nll ll 
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!Jell och statens organisationsnämnd under ordförande
slfl av kommendören M. Resen. Kommitten har antagit be
s ~:1f;~1ingen »Marinledningens förrådsutredning». 
J] 8 

ljtredninqsdirektiuen. 

Ondersökningen skall ske med beaktande av de krav och 
etingelser, ~om _äro .. förk!1ippat~e med en_ effe~div un~er

t \Jlstjäns t vid kng. overgang fran freds- till kngsorgamsa
/~n skall underlättas. Direktiven omfatta bl a följande: 
1 »Mater iel och förnödenheter böra sammanföras till för

rå ds- och uypbördsenl~etc~· a: lämplig omfat.~nii_Ig, ~~ämst 

1
r användnmgs- och d1stnbutwnssynpunkt. Harvid bor be

~]das de skillnader i kompetenslhänseende, som kunna vara 
förenade med handhavande å ena sidan av standardiserad 
materiel av enklare karaktär och å andra sidan tekniskt 
mera komplicerad materiel ellet· specialartiklar. Därjämte 
skall uppmärksammas frågan om. sammanförande till visst 
förråd av likartad materiel, som användes inom två eller 
flera tj ä nstegrenar. Allmänt sett gäller, att en minskning 
av antalet förråd och uppbörder skall eftersträvas. 

Därest fördelar kunna påvisas av samordning eller gemen
samhet i förrådshållning mellan flottan och kustartilleriet 
- utöver vad redan är genomfört - eller mellan marinen 
och övriga försvarsgrenar bör detta anmälas av utredningen. 

Frågan om särskilda förråd för större verkstäder bör skär
skådas. 

Den u tsträckning vari underhållsarbeten å materielen 
lämpligen böra förläggas till förråden bör undersökas. 
. Metoderna för materielens redovisning, såväl den i förråd 
Inneliggande som till bruk utlämnad, böra revideras. Sådan 
oversyn bör jämväl omfatta sättet för redovisning vid krig, 
allt m ed beaktande av angelägenheten av förenkling utan 
eftersätt ande av nödig kontroll och behovet av rapporter om 
och översikt av materieltillgångarna» . 

.. Förrå dsutredningen har redovisat resultatet av hittills ut
[?rt ,utredningsarbete i fyra rapporter, vilka samtliga hem
/~st_amplats. Redogörelse för utredningsarbetet lämnas där
or l en hemlig bilaga till årsberättelsen. 

IV. Underhållstjänst. 
Vtbildniny. 

1 
Det intresse, som under de senaste åren ägnats den marina 

lUderhållstjänstens problem, har icke varit fruktlöst, men 



310 

ännu återslår ett betydande arbete innan denna betvde] 
fulla del av den marinoperaliva verksamheten kom n1.i t i se. 
Yå med den marina tjänsten i övrigt. Svårigheterna 'Hl1 1 ~ 
önskvärd takt föra fram utvecklingen inom undcrhn ll ~ tj\ t l 

len bottna främst i brist på härför specialutbild a d p,• 1 ·s~ l1s. 
inom marinen. Den enda kategori officerare ur marin ' Il 

8
11 al 

f n erhåller en relativt grundlig utbildning i underh n l\stj:i011
1 

är n~a~·inens intcnde~1lurofficcrare. Ett f~tal kustarti ii r i-c~~V 
n~a l'l!nnlc~ldentu~officcrarc Jw gcnomg~ltt k varl.c rt nns larut: 
bHhung vid armens underhallsskola. Nagon utbildniiig helt 
lämpad för dem, s<_nn skola ~jänstg?ra so.~n kv~rten niistarc 
eller motsv~ran~e .~nom manne1:.' fmne~ annu Jckc l rganj. 
serad. Det ar darfor elt starkt onskemal, att en h iiyrc ut. 
b.~ldning i marin unclerhäll~ljänsl k~_mur~er till stå nd. ·ilket 
lattas t torde kunna ske genom en sarskild UIH.lcrha lb tjiinst. 
kms vid KSHS. 

Jämsides med teoretisk undervisning måste enH l lcrtitl 
även praktiskt betonade övningar rörande underhä.lls l.t<'ir lsten 
givas en framträdande plats på utbildningsprogram met . En 
för marinen i vissa avseenden ny fonn för dylika övn ingar 
introducerades genom marinens intenden turtjänstöv ning i 
juni 1954, vilken under marinöverintendentens led n ing an
o_rdnades vid MDV. Ddtagarna fingo här på grundval av be
fmtliga p laner på ort och ställe lösa dc uppgifter, so m an
komma på intendenturtjänstens företrädare vid flo ttan s ba
ser och inom kustartilleriförsvaret under mobiliser ing och 
krig. övningar av denna art skulle säkerligen vara av Ytirde 
även inom andra tjänstegrenar än intendenturtjänste 1. 

Underhållstjänstens personalproblem äro enwller ti l icke 
begränsade till officersu tbildningens område. Det f n ms t,\r 
alltmer som en nödvändighet, bl a med hä nsyn till niirför
svaret av förråd och andra underhållsanstalter snm l JnÖJ· 
ligheterna av fredstida övning och utbildning, att sanunan
föra den personal, som avses för underhållstjänsten , i Jllob
enhcter, plutoner och kompanier. Förslag härom h ar av 
Cl\1DO ingivits till CM. 

Bas organisation. 

I organisatoriskt avseende har flottans underh ålls tjänst 
vunnit i stadga genom att CM utfärdat gnzndläggn(l(/r ~e
:;lämmelser angående organisation av och verksamhel III" 

om sjöstridskrafternas operationsbaser (mo nr 141 /52, r.slft 
nr 23/52) samt marinförvallningen den 15/9 1953 fas tsln 
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. visariska j'ö i:.vullninrpföresk rij'ler {ör opendi?n~.ba~. Opc
P10.0115baserna aro antm gen perma nenta eller tlllhi.lhga. Dc 
1:'~~ till skillnad mot örlogsbaserna i S~ockholm, Kar~skr?n a 
'11•1 Göteborg uteslutande avsedda att Y i d beredskapstJ!Island 
ocJ ~ r krig u tnyttjas. för basering av sjöstridskrafter . Opera
c~ nsbascrnas uppgifter avse dels skyddet och försvaret av 
1(ft förl agda o sjö~~~ ·idskrafter: dels ombcsör_jand ; t av .fa~ly-
1 115 underhallsl.Jansl och v1ss annan servtce sasom 1fraga 
g~1 ekipagetjbinst och personalvård. Det område inom vil
~~t en operalionsbas normalt skall ombesörj a sj ö s lridskraf
t~rnas underhållstjänst benämnes basens underhå llsomdHlc. 

Som baschef avses antingen sjöofficer eller scktionschd 
(motsvarande chef) ur kustartilleriet. If rfiga om underhåll-;
tjänsten åligger del baschef att samordna verksamheten Yid 
de till basen knutna underhållsanstalterna och besluta om 
dessas jämte tra nsportmedlens uln~·lljandc för sjöstrids
krafternas försörjning. 

Basernas resurser ifråga om maskinell utrns1J~ing, trans
portmedel, förnödenheter, m m måste kontinuerligt vidmakl
hållas av vederbörliga förvaltningsmyndigh eter inom marin
distrikt och kustartilJeriförsvar. Efterson baserna ~iro av
sedd a att betjäna icke blott sjöstridskrafterna ulan även för
band ur k ustarlillcricl, armen och flygvapnet, som förlägg ::~ s 
inom basernas undcrhållsområdcn, kan tillförseln till ba
sern a bliva komplicerad. I princip bör därför baschef ifrå
ga om en och samma förvaltningsgren och ett och samma 
materielslag allenast ha att vända sig till en överordnad 
fö rvaltningsmyndighet och del ankommer på den sistnämn
de att från annan förvaltningsmyndighel framskaffa så dana 
resurser, som han själv icke disponerar över. Detta innebär 
att basförvallningen ifråga om sådan operationsbas, vars 
c.hef ä r sektionschef (motsvarande), underställes vederhör
hg CK och ifråga om övriga baser CMD. 

Trans port}änst. 
Marinledningens transportu lrcdning, som tillsattes 1930 

llllder ordförandeskap av kommendören M. Resen, har un
der år 195L1 avslutat sitt arbete. Utredningens betänkande som 
1111lef.attar förslag till principer för beräkning av krigskon
~~llnt~one_n o.~h tr~nsportbehoven ifråga .om underhållstjäi:s-

n, ar h ll overvagande delen av hemlig natur. Ett avsmtt 
(~. hetänkandet har resulterat i bestämmdser för transport
r nstens organi~ation uneler beredslwpslillslånd och krig ut

<ltdade av CM den 23/6 1953 (mo nr 144/53, TSD nr 64/ 53). 
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Enligt dessa bestämmelser organiseras och ledes trans
110

. 

tjänsten inom marindistrikten av CK för KA-försvare t 
0

1
\' 

av CMD för marindistrikten i övrigt Samverkan m ella n ~ \ 
båda transportorganisationerna regleras av CMD. l e 

Transportmedlen fördelas av CMD resp CK dels t ill 
central transportavdclning, direkt underställd CMD (Cl\) fet; 
ombesörjande av transporter för underhållstjäns ten avsce~ ' 
dc JVI.J) (!\A-försvar) i dess helhet, dels till örlogsvan·, 0 11 ~: 
rationsba~. sektion eller förband för tillgodoseende av b

2
• 

hovet av mterna transporter. 

Förslag till ny zznderhållstjän:;tinslnzktion {ör marinen 
(Uh IM) . 

Den underhållsljänstinstruktion för marinen (Uh IM), sen1 
på försök varit gällande alltsedan 1952, har muarbe tals 3,, 

marinförvallningen i samråd med marinstaben. Förslag2t, 
som ännu icke fastställts, innehåller bl a följand e fiiränd
ringar. 

Begreppet underhållstjänst gives en vidsträcktare innebörd 
genom alt innefatta såväl rustning av förbanden som det 
fortsatta tillhandahållandet av förnödenheter. Unclcrh~dls
tjänsten angives sålunda omfatta åtgärder för att 

amkalfa förnödenheter och tjänster till förbanden , 
filföra förnödenheter och tjänster till förbanden, 
1'örebygga förlustet· eller skador på personal, förn öde nhc· 

ter och anläggningar genom vård och förvaring, 
vårda sjuka och sårade, 
r eparera skadad n1atcriel, 
undanföra från förbanden sårade och sjuka, materiel. soi!l 

icke kan repareras på platsen, icke e rforderliga fö rnöden
heter samt materiel, som riskerar falla i fiendens h än der, 

j'örstöra a nläggningar och förnödenheter (utom sjukvå rds-
materiel) smn icke kunna undanföras och vilka riske ra falla 
i fiendens händer samt 

tilluarataqa förnödenheter, som förlorats av förba n d ell er 
fientliga stridskrafter. .. 

Ifråga om indelningen av verksamheten i tjänstcgrcn ·lr_fo
reslås, att ansvaret för och handhavandet av vattcnförsor.J
ningen hänföres till intendenturtjänst. ... 

Ehuru vatten användes inom olika förvaltningsgre na r fot 
skilda ändamål måste ansvaret för planläggning och org!l; 
nisation av vattenförsörjningen åläggas viss tjänsteg ren. ?:~ 
grund av att vatten i distributionshänseende företer vissa lJk 
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. 111ed drivmedel, användes inom flera förvallningsgr e
JJC',e1 amt m ed hänsyn till dess enkla telwiska natur, synes 
Jt31 

1
:-Jigast att hänföra vattenförsörjningen till intcndcntur-

113 tt 
tjri~~!!tenförsörjningen är av vital betydelse i krig, varför det 

, 5 angeläget att frågan om ansvaret härför regleras i lik
,~ ~:~ned vad som gäller för övriga förnödenheter. 
]!C;\nsvaret för planlä.ggning oc~1 org.anisation av.f'örläggning 

.. ·eslås ävenl ed es tilldelas v1ss t]anstegren, mtcndentur
f?, l 15t. Åtgärder för säkerställande av förläggningsulrym
!Ja ~1 ä ro i huvudsak av administrativ natur och ansvaret för 
f~~läggningsm~t?rielen (bl a tält). åvila~.' intend~nturtjänstcn , 
, rför denna t]anstegren anses llgga narmast bil hans. Med 
~·arJäg;1ingsplan förstås i förevarande sammanhang en plan 
f~ r säkerställande av förläggningsu Lrymmcn. D essas dlsp_o
nerande av resp förband är en kasernfråga, som hör tlll 
personaJtj än~.~· . .. . .. . .. 

VetennartJanst och marm faltposltJanst ans es Icke langre 
höra till den marina underhållstjänsten. 

De detaljerade bestämmelserna rörande omfattningen av 
de olika tjänstegrenarna har utgått i förslaget, enär d e an
setts böra meddelas i form av särskilda instruktioner c dyl 
i den m ån dc icke återfinnas i FRM. 

Enligt förslaget till Uh IM skola planer och order för den 
operativa verksamheten föregås av ett zznderhållsbedöman
de , vari redovisas d e krav, som ställas på underhållstjänsten 
och hur dessa skola tillgodoses för att tilltänkta stridsupp
gifter skola kunna lösas. Underhållsbedömandet skall ut
mynna i erforderliga planer för sättet för dc olika behovens 
tillgodoseende. 

Reglementerad utrustning och underhållssäkerhet bör gi
vas samma inn ebörd, som gäller inom armen. Med reg le
menterad utrustning förstås sålunda den mängel förnöden
heter, som erfordras för att ett förband skall kunna lösa 
normala stridsuppgifter intill d ess ersättning hinner för as 
ft:am. Den reglementerade utrustningen motsvarar i princip 
forb.andets (fartygets) utrustningsbehov och fastställ es i re
gel l form av utrustningslista. 

1 
Ett förbands underhålls:>iiker~1et utgöre.~ såh~nda i för~ta 

flanct av r eg.lemel:terad ... uh~~lstnmg. Den oka~ 1 erf_orderl1gt 
an !ned de ytterhgare fornodenheter, som leravas for att ge

llolllföra vis.s stridsuppgift eller särskilda uppdrag. 
t' Ett fö rbands. eller områdes operativa betydelse kan mo
lVera säkerställande av dess försörjning vid avskuren till-
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försel genom _uppläggande av visst ersältningsbehov Yid ... 
bandel eller mom området för försörjning av där " L' 

1or, 
rade förband. Denna mängd förnödenheter benäm ;~c lllJll ~. 
derfzåll:;reseru. s ll11. 
.. Cnderhå_!Isrescr~cn hänföras i regel till område, men l· 
aYen upplaggas vid stationärt förband. 'an 

. Uncle_~·ht~llsljänsten omfattar både. operaliv och fi it·y, 
mngsmass1g verksamhet. Den opcra ltva unde rhållsl jiinstalt. 
uppgift är all med utgångspunkt från planerade ope.ra tio ens 
verkställa_ underhållsbcdömande. Förvaltningens uppgiftll ~r 
av verkstallande natur och innefattar att o·enom an sl.;: :lf'f1 .'\r och lilllwn<lahå llande på grundval av opc~·ativa direk tiy 

111
\g 

anvisningar skapa erforderliga resurser för undcrha lls t 1· ~
0c 1 

l J l 
· 1 .. b . <d1Sens Je( n va 11(1e avenson1 u tar o clandct av l)laner ' on1 a 

] 1 o 
' 'n. ge mru nessa resurser skola skapa s och tillhand Jl\ ·"1]1 

(krigsförvallningspl a ner). ' as 
Förslaget Lill Uh IM beton ar, a tt det ~ir den opcral iYC che. 

~~n som leder unde rhå llstjänsten vid honom unde r ;Ui llria 
forband och reglerar utnyttjandet av unde rhå lls a nstalter 
som upprättats. av honom und e rställda chefer. Ha n u tövm: 
den direkta ledningen av och leder förvaltnill!ren ocnom 
operativa direktiv och anvisningar. ;:l c-, 

I öv~rcnsstäml~lclsc med AFFH uppdelning av förva ll nings
~nynchghete_rna 1 centrala, regional och lokala m yn digheter 
wdelas cullgt förslaget underhållsanstalterna i centrala an· 
slalter, direkt underställda centrala förvailnin asmY ndiohe· • t'l' .. t1 ter, regwnala ans talter, underställda CMD, CöV och CK snmt 
lokala anstalter, underställda has- och scklionschefc t·. 

Plt: nläggnigen liksom utövandet av undcrhållsl j:i nstco 
kan 1 princip sägas vara av d els op eraliv och dels fii rYalt· 
ningsmässig natur. Det är emellertid ofta svårt och i mi"1nga 
fall olämpligt att skilj a på vad som är av operativ resp för· 
valtningsmässig natur. D c operaliva och förvaltnin asmässiga 
ledningslinjerna böra därför följas åt och tjänstcvti'gcn yara 
densamma. 

Genomförande av underhå llsoperationer kräver i r egel al'· 
sevärd tidnmd. Underhållstjänsten måste därför planläggas 
i god lid. För sfldana operationer, som redan i freds ti d plan· 
läggas, skola detaljerade planer för underhållstjänste n Hl: 
arbetas, De förhållanden, under vilka undcrhållstFins ten. 1 

kl·ig kommer alt verka, kunna icke i frcdstici helt övcrbl iC· 
kas. Det_ta kräver förm~_ga .. t ill improvisation och anpassn in~ 
av uppgJorda planer. Harfor forch·as kunskap och erf arc nhe_ 
01~1 tillgängliga resurser och vad underhållstjänsten u ncle! 
olika förhållanden kräver i skilda avseenden. 
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.. . tom detaljerade bestämmelser rörand e krigsförvalt-_fo: ulanläggningen i m~ehå~l_cr försl_aget till Uh _IM bcstäm
Jil!lg P_ rörande underhaJlst.Jansten mom operahonsbas och 
Jl lcJsetsek lion samt e tt särskilt kapitel angående transport
·noJll ' l . .. t 1 

1 
traf1 d .l ans . 

0c 1 

Slutord. 

}Iot bakgrunden . av el_~ organisationsändringar, .s~n'l ge-
förts, och dc reformforslag som framlagts och blivit rcfc

~~~:.~d e i denna år~berättcl?e _är det naturli~t, a t t m_an frå~a.r 1 . . • vad är slutmal et, van siktar man? Eftersom mtet ofh
~~gjlt besked lämnats, vilket skulle kunna tydas som ett svar eJ; frågeställningen, är man i dagens läge nödsalwd att se 
~~~en an. Så mycket är emellertid säker~, alt om er: .. över
aå no· till fackgrensvis ordnad tyg- och mtendcnturforvalt
~ing i fr edstid skul~c befinnas m?.ilig o~h ~äm\1lig, -~-å kom
mer detta att medföra en ytterl1gare llknldmng forsvars
gren arna emellan. Sympatier för en utveckling hän mot 
sammanslagning av försvarsgrenarna torde finnas på_ fl era 
håll , fö reträdesvis utom försvaret. Tidningsuttalanden 1 sam
band m ed offentliggörandet av militärindclningskommittens 
betänkande ha sålunda bl a anlytt, att den av kommitten 
förordade sammanslagningen av dc regionala staberna vore 
en r efo rm bakvägen , enär elen syftade till och rätteligen 
borde föregås av en sammanslagning av försvarsgrenssta
berna med försvarsstaben. 

Var e härmed, huru som helst; tydligt ~ir, att vi inom en 
nära framtid h a att enl'otsc ytterligare stora organisations
förändringar. Hur nyttiga och nödvändiga för framåtskri
dandet reformer och organisationsändringar än ~iro, medfö
ra de dock - om dc dragas ut år efter å l' - känslor av 
osäkerhet om vad som är bestående och en instabilitet i för
Valtningsverksamhctcn, som äro negativa faktorer att räk
na med . 
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Den totala ovederhäftigheten 

Litterafurens förfall. 

ETT GE:l\l\1ÄLE. 

Av Löjtnant LENNART F ORSMAN, 

. ~ sin a~·tikel »Del totala kriget - statskonstens f iirfali» 
1 februannumrct recenserade kommendörkapten :\L Han. 
n.wr Russel Grenfclls _i USA nyligen utgivn a bok » e 11 condl_ 
t1onal Hatt·cd» och gJorde detta på ett synnerligen in tres. 
sant sätt genom att jämföra Grenfells åsikter m ed nå gra 
mera kända författares uppfattning. J. F. C. Fuller : 1\he 
Second \Vorld \Var 1939- 45, George F. Kennan : Amer ikans! 
utrikespolitik 1900- 1950 samt Herbert Butterfield : C il ri s~ 
tianity, Diplomacy and \Var). Genom att på detta s~i tl sam
manställa Gr cnfells minst sagt diskutabla åsikter med ut
drag ur ovan nämnda välkända verk komm er dc förra in· 
för läsaren att framslå mer eller mindre verifierade . Kom· 
mendörkapten Hanunars artikel har den dubbla fördelen att 
genom sitt eleganta och lättlästa språk locka d en i iimnet 
mind1·c bevandra de till läsning samt vara skriven p fl ett 
sådant sätt att den framkallar - för att inte säga fr ampro· 
vocerar - kaskader av molsägdser från den i ämnet inl res· 
scrade . Skickligt döljer författaren sin egen åsikt bakom di· 
rckta citat och stycken, som ej är citerade, men som cn·slutas 
med ett (Grenfell) eller ett (Kennan). Det ligger givetvis 
i recensionens återgivande natur, att den ej behöver ge ut· 
tryck för och ej heller bör Las som recensentens uppfattning. 
Men n~ir så brännbara ämnen berörs i boken och d e-.sntonl 
på ett högst okonventionellt sätt samt riktigheten av nlhuänt 
godtagna och kända fakta Sll fullständigt förnekas ydl nog 
~n lä~m·c av recensionen gärna veta ln;r stor tillt~·o rccen· 
senten har till källan. Artikeln väcker massor med inYän 11• 

ningar hos läsaren och när han nått den näst sista sidnJl[ 
har han huvudet fullt med motargument, anteckn ingsblocJ;e 
fullklottrat och sinnet fyllt av inclignation, då på si~ta sidn!l 
recensenten lika elegant som han tidigare med hFllP 31 
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. ten Grenfcll, Fuller, Kennan och Butterfield stuckit hål 
sJ;Jllden konventionella historieuppfatlningens sti nna bal
pli 6er nu f ullständigt slår pennan ur handen på d en oppo-
1? 1~"n ell e läsaren ooh lämnar honom villrådig. P å sj u knappa 
'.~d~r him.1Cr vi _bl a läsa »! m å:1ga _fa.ll går .h an ~~ppenbar·· 
1.' ·en till overdnfl», »Det fmns atskl lhgt sknvet for att bc
J~j~a motsatta _synp~mkot er~ samt »Hans bevis_föring ,?ch .sl~lt-
1, tser synas eJ allhel sa valgrund a de och logiska. I atslolllga ;'\1 verkar framställningen motsägelsefull» . De3sa sju r ader 
.n. dock det enda förulom en parentetisk anm~1 rkning, som 
~~1 tydcr d et diskutabla i Grenfells åsikter. J ag kan trots dctla 
~\te underlå t a, att med utgå ngspunkt från kommendörkap
:~n Hamm ars. r ecension oc.h tro;:s . han s ~ram!'örda .reservatio
ner ta upp v1ssa av Grcnfcll& as1kter hll thskusswn. 

Det finn s all anledning att vara kritisk mot den bild av 
fra111för a llt det andra världskriget och cfterkrigdiden, som 
blivit den allmänt vedertagna. D etta beror givetvis av all 
yj ännu ej hunni t få det rä tta tidsperspektivet på det histo
riska skeendet samt alt vi d essutom ännu ~1r alltför känslo
mässigt engagerade i dessa händelser. Historieskrivningen 
har varit för subjektiv och har även varit infogad i de na-· 
tionella krigskam1Janierna. Historiens relativitet även på 
kort sik t är lätt alt konstatera. Läs »bara» Churchills The 
Secon d \Vorld vVar I- VI och jämför de första delarna med 
de sista. Det är hela tiden samma glänsande penna, den tror 
jag inte ens Grenfell k an förneka honom, men en tydlig åsikts-· 
förändring är konstaterbar från del till del eller t~knll vi kan
ske snarare kalla det för ett tillbakahållande av åsikter i dc 
första delarna , åsikter vilka d et 1946- 47 inte var opportunt 
att fr amföra, men som 1952- 53 både v ar lämpligt och popu
lärt att p ublicera. Exempelvis förhållandet till Sovjet. Man 
kan lika tydligt konslatera hur Churchills uppfattning av 
Roosevelt presenteras mer och mer kritiskt ju högre nummer' 
bandet har. - När k ommer för övrigt den franska politiken 
1940 att belysas öppet?- Det har ännu ej skett, d~irför att dc 
~0111 har tillgång till materialet, Frankrike och England, f n 
ar.~undsförvanler och att detta vänskapsband knappast skulle 
;tarl~as genom ett öppet redovisande av den engelska upp-
~ttnmgen 1940. Båda tiger visligen . Historien ligger tempo

l'~rt i . händ erna på politiken! George Orwells »sanningsmi
llisternun» i »1984», där historien förvanskades för att ge 
m~d?organ~a ?n »h~itlrel> bi~d ocl~ sky_~lda »Storcln:or~» J?O
bitska p arti, ligger kanske mte sa avlagsct, som v1 v11l m .. 

la oss. 
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Grcnfc_ll riktar sin k_ritik fram~ör all_ t _mot Chur~h il l ~all 
den brittiska mellankngs- och kngspohhkcn. Det fn 111s 111 l l 
ket i denna samt även i Churchills person, som är viu·d ~~ :· 
lik. Men Grcnfell förlorat· P.~ c_n oved_~rhäfti~ argu~n<; 11 Le rj'1: 1 • 
alltför tydligt uttal~l~ tyskvan.hghct fo_r at~ vJnna till tro sa 11~l en nästan »Beva nitJ_sk» ra_b,~at uppfattn.~~1g <_nn Ch tt J'chilt 
Förvisso har Ch u relnll glor~hera_l~ och hoJ t~ tlll o sky nrna llå 
ett sådant sä tt, att e~1 sakb~ kr1tlk ohar haft sv~~rt al l görn 
sig hörd. Men då kr1liken får ?n sa~lan karaklar sulll den 
Grcnfellska förfelar den helt s1lt syfte. 

Grenfcll förefaller hell h a anslutil sig till d en f a sc ist i ~ka 
»ödesbestämda» historieuppfattningen. När s~gersalu lt• n ljöt] 
i \'crsailles den 28 juni föddes samtidigt enl1gt hans fönne. 
nande det andra världskriget. En sådan bistorieuppfa ttnin . 
som till sin natur måste vara retrospektiv, är ytterl igt far. 
lig därför att den aldrig fullständigt går att motbevisa . Det 
P'år givetvis inte att påstå att de häi1delscr, som. senare k ullll i. 
i~erade i krigsutbrottet 1939 är helt oberoende av Ycrsailles
fredens vill lwr eftersom inget historiskt skeende slth opå
verkat av ett ~nnat inom s~mma intresseområde och inom 
rimliga tidsgränser. Men att d ä rifr~ n gå s~ lång~ .. som ~U 
indirekt påstå alt historien låses .t1l.l en -:,1ss be~tai~](l Ya~ 
~enom en speciell åtgärd ä r orcallstLskt. ~a stel ar lll t~ ul· 
~ecklin<Jen! Historien består ej av en samling absolu ta f unk· 
tioner ~om endast l"an kombine ras efter ett visst m atcmn· 
tiskt f:el~ema till en enda bestämd lösning. Historien ~1 r sna· 
rare en matemaliskt obunden och opåverkbar kccljerc n k~ion. 
där varj e pa rtik el under sin väg ständigt påverkar. dt oand· 
liat anlal nva som i sin tur påverkar andra partlklar. Ge· 

:::> · ' · l · b 'l ·1 l .. t l 11 en nom åtedJlickar i Liden kan vi se l et 1 <a< e mons re , 1 

att föruts~d~ka det ~'-?mn1.ande. är ogörlig~. . . el· Den bntl1ska pohtlkens anlltyska utfo1mnmg. uncle: ll~ 
lankrigsåren och framförallt Churchills personliga agi l ~tJO:: 
anser Grenfell vara en mycket starkt bidragande. ors nk 11 

. . 
krigsutbrollet. Detta ä r en mycket grov förvansknn~g. l ~ ct al~ 
fel;ktigt men vanlig~ a~t överdi.meonsi<?nera ~.hurclnlls ~ns~tl 
ser un~ler mellankngs~~ren . V1 far m,te ~lomma. ~:~1 t täll· 
Churclllll under dem1a hd hade en mycket svag P<?hl1~k \ a\ 
ning. Tillsammans med Duff Cooper s~od ~-wn v1d sHiat 'tel 
de politiska particrna och under dessa ar fastes myckd ~~ 11 avseende vid hans tal och skrifter i Tysklandsfrågm:· l\ ~g 
toa honom knappast på allvar. Vad s.OI? däre1:1.~t l de )i· sa~1manhang är väsen tli gt, är den off1c1ella bnthsb~ P~cJ1 
tik, som fördes av regeringarna Mae Donald, Baldw l1l 
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. , n1berlain under 20- och 30-lalen. Den var så vitt man 
c.Jlcl bedöma representativ för den brittiska opinionen. Att 
~-~~tå att dem~a politik va~· .hätsk och ag~rcsiv är att göra P'\t till dag. Skall man kntlsera den, så ar det snarare för 
~;~giltighet i l~e ~uropeiska fr.ågor~la. ~aldwin framförallt 
}örmåd~lc aldng fatta den farllga s1.tu~twn, som h?ll på ~Lt 
skapa~ 1 ?et centra l ~ Europa och ~arfor blev ocksa .de b:·lt
tiska a tga:~dcrna ~tafatt~ oc~1 .~alhanta ... Att Storbn Lan_n!en 
ch fr amforallt l< ranknke mfor den vaxande tyska Jmhta-

~jsmcn sökte skapa garanti er mot en nazislisk expansion 
;.an kn appast anses egendomligt. I sin antibrittiskhet före
f,aller Gr~nfell glömma bort det faktum, att det vat· Frank
rike och mtc England, som ledde politiken på kontinenten. 
England var synnerligen ovilligt alt engagera sig till en hör
ja n. Det va.r f~rst ~enom. Abes.si~lienkonflikten och Samuel 
Hoares ulnamnmg tdl ulnkesmmJstet·, som n1.an kan konsta
tera en påtaglig aktivare brittisk politik. 

Det var osunt. av England, enligt Grenfell, alt garanten~ 
den polska korn d oren, som i och för sig var en anomali. 
Detta är en oerhörd förenkling! Det var inte korridoren 
som sådan som var huvudändamålet, utan detta var det ·~n
da medel, som hade någon utsikt alt kunna håll a den tyska 
militari smen tillbaka. Dessutom. var det en säkerhetsgaranti 
för västmakte rna att inlemma den polska krigsma~lden i 
deras eget system. \'i får inte glömma bort, att Polen bade 
en ansenli g militär styrka vid detta tillfälle. För västmak
lerna var det t o m under dessa år angelägnare att få en 
pakt med Pol en än med Sovjet, därför att man bett·aklade 
tien polska krigsmaklen som starkare ~in den ryska! Detta 
ar en synpunkt, som sbillan framförts, men som framkom-
Iller med all tnllighel i den ansvarige utrikesministerns, Sa
muel Hoare, nyligen utgivna memoarer. (Viscount Templc
Lood (Sir Samuel Hoare) : Nine Tro~bled Yea:·es ... Collins. 
1 
?]:d~n. 19~"1.) At_~ <~et !.ann.s anlcdnmg .. att misslanka -~tt 

8! 8k~u1 a syftade langre an tlll att återstalla 1914 års gran
er ar alltför uppenbart. Det räcker med att peka på vad 
~?~11· hän de österri~~e , Sudet~m.råde~ 1938 .samt Tjeckoslo
Jl:\let 1939 samt pa den nazistiska lCleologiCn med bcgrep
G·n »Herrenvolk» och »Lebcnsraum». Man frestas alt fråga 
1tcnfell vad England skulle ha gjort. Skullc det låtit Tysk-
laand erövra Polen? Skulle det vara lika ])assivt om, TYsk-11d .. l . " 
110 1 

.van~ e s1g :not Frankr~kc? Grcnfell säger, »There was 
Occ lJsto.ncal evHlencc at th1s t1me to suggest that an enemy 

lipatJOn of the opposile coast of th e English Channel 

23 
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would be lclhal or even particulady dangcrous lo Brit . 
How could this be lhoughl lruc, whcn lhat coast h < d in ; 1n. 
been it_l lhc hands of Englands hercdi_tary ~ncmy _France, ;et 
cenluncs pas t '?» Utlalandct avser VJsscrllgen d1rek t f ö .0 t 

världskl·igcl, men bör ä':cn ku!m.a ~äll,t~ för d et a ndra ~~~a 
en konsekvens av Gr enfells vJs-a-vJs lyskland fu l!k 0111 r'11 

passiva linje. Trodde verkligen Grcnfcll, alt den 111a11 110
1
g1 

talade maktbalansen i Europa skulle vinnas om Tys l2ta111
' 

stod vid Kanalen och menade han, att England fö r:-;[ sk u)~d 
gå in i kriget om tyskarna hotade invadc!·a d c lJr illisJ/ 
öarna? a 

» Uncondilional surrcnder» utsättes för en krafti g k ritik . 

kommendörkapten Hannna rs artikel och nu genom utnvu1 

jande av den amerikanske politikern och diplomat ':n (;e0'1·gc. 

F. Kennan, vilken är vederhäftig och sansad i en hell anna; 

utsträckning än Grenfcl l. Kennan har ock~~l frmnfii rall t i 
Europa, ett mycket gott anseende som klarsynt poli tisk skri. 

bcnt. » Uncondi lional surrender» har säkerligen m : d riilla 

kritiserats som en krigsförlängande faklor. Vad jag här 1ill 

diskutera är mindre detta förhållande än det fak tum, al! 

begreppet allt som oftast förknippats med Church ills per

son. D et är enligt mitt förmenande felaktigt. Ultt'}'Ckel före· 
kommer för första gången i Premiärministerns redogörelse 
av den 20/ 1 1943 till Krigskabinettet över dc angloamcri· 
kanska förhandlingarna vid det andra mötet i Ca~ nb lanca. 

Uttrycket lanserades enligt såväl E lliot P,ooscvclt som Chur· 

chill av president Roosevelt vid en av middagarn a under 

Casablancaförhandlingarna, och det var med stor fö rv i\ n i n~. 

som Churchill hörde Roosevelt använda det officiel lt vi d en 

senare presskonferens. Genom denna medvetna? oförsildi~· 

het från Roosevelts sida tvangs Churchill att i sil l därP1 

följande tal offentligt ansluta sig till presidentens u ttn l_an· 
de, eftersom »any divergence bctween us, even b y om issJOH, 

would on such an occasion and at such a time h ave been 

damaging or even dangerous to our war effort» (Chu rc hill. 

The Sccond ·world -~Var IV p. 615). Jag vi_ll ävc_n vi ~n. ord:; 
lydelsen av redogm·elsen av den 20/ 1 till krJgskab 1 nc~11 1 
» . . .. to continne the war rclentlessly until we have brollo 
about the »tmconditional surrender» of Germany and JaP 81~ 
The omission of Italy would be to encouragc a bre ak:1~. 
there.» - Detta representerar Churchills uppfattning. I J;:rig.

11 

kabinettets svar nästa dag ansluter det sig helt till tan ,er 

men vill e.i utesluta Italien. Det går med andra ord Ia n~;.1 
än Churchill! - Slutligen skall jag nämna att det m ärld1" 
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. 1 fl_oo sevelts »kupp» vid d e n ovan nämnda prcsskonfercn
,·J( (len 2-!/ 1 var förutom ntt han anvi:indc »undondilional 
;el~ ·cnder» även utsträckte det alt gälla »all our cnemics» 
·u11 .. It 1· D t · . ·1 ; a 0 ave_n. a J en: e t~l 1 slrH mot vad som övcrcnskmn-
11~j l s vid ttd1g~rc disk\lSSloner. - Churchill var således den 

i:t erJJållm~d ~ fakt~rn 1 .dem~~ f1_·åg?, son} oflasl förknippas 
cd ]lans namn. Nian kan for ovngt spara en underlon av 

;;;.itik i h ans sk_ildring av Hyoscvells politik i detta ämne. 

(!rcnfells bok VImlarav ~cfangdhc_ter och direkta felaklig
]lete r, som knappast ar varda hemalanden eller tillrättaläg
oanden. Skall man la honom på allvar, då han vill visa att 

historia i1~t e i.ir den gen:cl_lC e11,gclsmann cns starka sida ge
uo!ll att saga, a ll del brJll1ska ±olket lror att Tyskland bör

jade de bå_d a ~·ä1}dskrigcn '! _Della sku ll e folket tro, därföt· 
att Clmrclnll; JU l'ls ter, !zyrJd 1ga dign itärer, förläggare m m 
upprepad e ganger prcd1kat det. (Underförstå t t med\'Ctet lu

rat de;1 historisk_t oku~mige ;ngelsmannen). Stirrar sig Gren-· 
fe ll sa fullk omllgt blmd pa den anglafranska krigsförkla
ringen m ot Tyskland, all han glömmer a tt den va~· det di
rekta r esultatet av den tyska militära agressioncn mot Po

len? Hitler kan inte ha varit frännnan~le för att Enolan(l 
och Frankrike åtagil sig att militärt garantera Poler~ in

l~grit~t. Ell er stöder han !~ anske sitt på~lående på ett längre 

lus tonsid r.~so_nema~l~, vilket skulle omfatta en långsiktig: 
och planm_ass1g bnllisk provokation, som avsåg a lt driva 

~ysk~and till angrepp p:J Polen för att därför fle England 
sitt bilfälle att förklara krig? ~ 

. 0renfell ha ~· ~-~e_n en något egen syn på den brittiska po
lltJ~c e.n och l~~·1gformgcn u!1der _andra vär ldskriget. Bl a plä
cleim han for att Slorhntanmen bort hota Rvssland med 
s~paratfrcd med Tvskland. Han glömmer att bå.da dessa na

tioner. stred. för sitt liv och sin existens och att det fanns 

~n allierad tJll som det ~r lämpligt att ta med i bilden, USA. 
11~ den auglo-ryska cmglletcn uppgivits und er krigels tidi

gal e ~kede, h ade det resulterat i att Tvsldand blivit mäkti-
gare · ,o • • " •• 

ut al! nc1gonsm och England ytterligt forsvagat och dcss-
åtoTn, l avsaknad av Förenta staternas stöd, helt ullämnat 

s Yskland . Om separatfred slutits med Tvskland i krigets 
·enare sl·e(lc ( t ·· l lt ·l. · 1 f' ' · 
förut .. ~ rcsoncmange · ar 1e orca Jslis.d, c· tcrsmn 
de d sattnmgar~1~ s alm~ des genom bl ~ U~A :s existens) ~w
In et m ed stm sannohkhct resulterat 1 kng Enoland-Sov]ct. 

get a d l · · · ·- ~ · 
de l v essa a ternahv kan ha varit särskilt lockande och 
like lar h eller aldrig va:·it aktuella inom. den brittiska poli

n. Grenfell anser VIdare, att Ch urchill gjorde elt fu ll-
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komligt politiskt lappkast, när han -~·id _del otyska ::lll gt'(' ll]l 
p~ Sov j et_ 1

0

9-11 oförbci_1ållsaml an_slot s~ g p a rys~ at: n 'Is si<lt 
cflcr all 1 aratal ha fort en kraftig ant1kommun1s llsk k a, a 
panj . Även ~lctta är fel. Doel !~ade näml~g~n scdat~ _fle rn_ 

1

.~; 
tillbaka vant ett hm·ml~:1al for den hnll1ska poi~l tkc n at 
skar)a en eng·cJsk-rvsk forsvarspakt. Dessa anslrang nin" t •. - . .. · · bar blev emellertid resultallosa genom den durkdnv na rvs]· 
diplomatin, som resulterad e i Molotov-Ribbenlroppa'kt~~ 
1939. l 

Många andra av Grcnfells påståenden skulle kn m tn t, ' . d • d f o «S upp t ill granskning, men dc ovan re ovisa e ar vara l'C]lte. 
senlativa. Avslutningsvis skulle jag vilja sälta cll storl fra. 
gcleckcn efter Grenfells påslående att Chur_chill ny lige n lo. 
val Jugoslavien att om detta anfalles »stnda och dö ti]]. 
sam mans». Detta får vara ett sista exempel p å G rc nfelh 
tendensiösa historieskrivning. Finns det någon ;:;anning bak. 
om uttalandet, ITlåste det vara fällt vid något middags. 
tal och lösryckt ur något större sammanhang. England har 
f n inga officiella förpliktelser vis-a -vis Jugoslavien och iir 
säkerlioen n oga med a lt inte skaffa sig några. Jag ha r sYårt 
för att ::otro att Churchill verkligen fällt ett så odiploma liskt 
vttrande. 
" En kritisk granskning av Våsterlandets politik u nde r dr 
båda världskrigen samt t iden ikring dessa år både nyttig 
och efterlängtad . Det kan inte nog många gånger fra ml wllas. 
att ett yttra;~de eller en ålgärd in te nödvåndigtvis_ hchöYer 
vara riktig bara dårför alt det är fållt eller vcrks~a111. m: en 
västerländsk politiker. Våra sinnen har naturhglvts Inte 
hell kunnat förbli opåverkade av att år efter år enharl taga 
del av den ena partens argumentation. »Den andra sida!JS' 
(tidigare Tvsklands och nu Sovjets) argumentering 1)nbhc~: 
ras v\sscrligen till en del i vår press, men genom vana, 1: 1 i lJ~ 
och uppfostran sätter vi lika liten tilltro till deras u p pgtftCl· 
som de till våra. Vi sk~11le bchöv_a_ ~-yfta oss .. i håret o~ l: ~\~rd 
ifrån f~ en. ny _av uppfoslr~n , n:nl]o, ?ch kanslor op:: 'ct li· 
och oh.]ekhv bild av det h1stonska forloppet ocl: dc n . .P\ 
tiska situatione1:1. _MeJ: i avsa!-.nad oav sådana ~~andlig t~ t ~n~n~ch 
hansenska kvalifikationer» aterstar endast for den ]O l d ts~ 
miljöbundne att låsa den litleratur med medveld _k_rJ ·\ ~. 
inställning, som existerar, men läsa den med urskll]nJI~1 
~tt _var~ kritisk å~· n~mligcn ej detsa~~1~na. som ~tl ... ~~;all' 
nktJg b1ld av ett forhallandc, men det ar ofta tank~' ~ tell 
de och därigenom fyller det en upp~ift. KommeJ:(~url-~f:!Jli· 
I-lammar fruktar, att Grcnfclls bok mte komme1 al l l 
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·f! S i England och anför bl a som sk~il för publicerino den 
re1

'
1
]a rättsregeln: »E linm diahulus audilur!» Om »U~con-

,;nii IJ ·t l . l 1· L . . E · . o r- .
1
·011al .~.a re(» C.J J u· u g1ven 1 ngland, sa tror jag ej 

di l h o . . 1 l J f.. - .. l o • tt c] et eror pa nH s a ws orlaggarcn all ata »dJävulen 
8_1n» utan fasl mer på att boken genom sin påtagliga ovc-
(!tJ" ' 0 l t l t l 0 

O O L d erh ~fl1g_1 e '-O_mmcr a~ Jh sv_arsald. SkL~!le detta bli fallet, 
tror Jag mle d_nrme_d uagon sto:T~ skada ar ~kedd, eftersom 
boken r~? a~:. fmns 1. engc~sks]~raktg uppl aga 1 USA och dess 
största fortJans~ cnltgt m~tt. fonnenand_e ~ir den synn erligen 
eleganta r~ccn.ston den g1v1t upphov tdl och som i sin Lu r 
]åtit mig hllbrmga några angenäma timm ar vid skrivbo rdeL 

KOMMENTAR 

till »Den totala ovcderhåftighelen - Lilleraturens Förfall». 

:-Jär man förfallDr eller refererar nf1gol är det alltid trev
ligt att bl~ läsl. Del är också roligt alt få framförda synpunk
ter ~rtterltgare helysta och vädrade särskilt om det sker av 
en så r app, trev lig och entusiastisk penna som löjtnant Fors
mans. Då nu Red givit mig tillfälle all kommentera hans 
i11!ägg skall del bli i störsla karlhet och med all r espekt för 
lo]tnant Forsmans allmånt kullurclla och politiska inlrcsse 
och kunnighet. 
. Om man läser mellan raderna i mitt referat år det nog 
tnte så svårt för en låsare med lilct fallenhel för alt ana':. 
~yser~ och d:~·a slutsatser ooch lisla ul ungcfå~·. var _ja~ .s.~år. 
/e.n ]ag bcdo1~1dc cg?.~1 s~an(!ptmkt gans!_'-a ovascntllg 1 .Jam
FOlelse med sadana fornamllga och crkanda storheters som 
dull~r, Kcnn::n ~ch B~~tterfield. p 1cras ås ikter om den bristan
F~ ,VIsheten 1. vaslcrlandsk pol! l~~-- un_clero 190~-talet förhigf1 r 

rsman vangcnmn hans gcnmale CJ nar karapunkterna i 
~robiemställningcn utan huvudsakligen komm er att röra sig 
s111 mer a p erifera frågor och om dc uppenbara övcrdriftc~· 
;1~ 111 Gr enfell gjort sig skyldig till. Härigenom konuner Fors
kr~~ också betänkligt att avvika från Thorilds regel för en 
delike~· att inte döma något för dess fels skull, utan för 
l' tlb~·· ; ardcs sl_a1_~l oc!l h~n _kommer n~ ra nog att göra sin 
oke 1t ~nera t1Ilamphg pa sm egen nrl1kel ~in vad som kan-

Varit meningen. 
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Del finns en rad punkter i Forsmans artikel som h o n·· 
na sk_ulle ... vil . .ia d.i~kutera, men. för .. au. in t.~ trötta liG~~·~l'
skall Jag forsoka gora det muntligt nar v1 tt·affas och hop 1U 
a lt Forsman till dess ytterligare studerar btulc Fn lln, Jla~ 
terfield och Kennan, för j ag bedömer att j ag inte k an h a lit
för a synpunkterna tydligare eller vederhäftigare i:in d c. llt-

lVIen j ag kan inte låta bli att fråga vad Forsma n tncn , 
med »fascistisk ödesbestämd» historieuppfattning ? 1\Ian 1 nå~~ 
t 2 väl kunna få an alysera en förfluten t idsperiod och dä ra . 
dra slutsatser och saml a erfarenheter utan att därfiir a n,~ 
lysen skall behöva rubriceras som »fascistisk ödesbesliitnch t 
\'arken Butterfield ell er Kennan som gjort så ha n i1m nyiiri 
utpräglade fascistiska drag. 

Vad Churchill beträffar kan man givetvis icke n r2 sa 
ologisk att man å ena sidan hävdar att han är eller va ri t 
en oförliknelig stark ledare och å andra siclan alt hans ta\ 
icke haft något inflytande på det engelska folk ets sinnen. 
Och att Roosevelt i vissa avseenden varit än mindre vis än 
Churchill kan knappast öka Churchills vishet. 

Som den mest målande ~ och om man så vill ma kabra 
~ illustrationen av oförnuftet i den västeuropeisk a polit i
ken står alltjämt det förhållandet att de anglosach ;; iska po
litikerna 1945 med alla medel tillintetgjorde Tysklands bå
de fysisk a och psykiska försvarskraft medan dc lJlo tl e :a ;) år 
senare bildligt talat på sina bara knän måste bönfall a sam
ma land att åter upprusta. 

71!. H. 
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Systema nalys och sunt förnuft. 

Av Kommendörkapten YNGVE F;OLLOF. 

»If a man wi l l begin with certainties, he shall 

end in doubts; but if he will be content to begin 

with doubts, he shall end in certainties.» 

FRANCIS BACON. 

Det finns numera en mångfald olika m~jlighete1: a.~t lösa 
ett militärtekniskt Droblem. l!ncler senare ~r }la~· darfo~· me
toder växt fram för s~stem.~tlsk analys .. ~alcL f?r ~t~. sadant 
studium är att analyt1skt losa en .. up~.glft.'. ·och fasb~.ctlla hu
huddata för t ex ett vapen, som ar bast agnat att losa upp-
giften. 

För att smnmanställa fordringarna för ett .. val? en fo::dras, 
att analysen är baserad på en korrekt avva~mng, dar en 
noggrann teknisk analys para~ .. med gott omdon~e ocl: su~1t 
förnuft. Det gäller att med hJalp av vet~nskaphg syslem-l,
tik och respekt för fakta reducera de osakra faktorerna sa 
långt det är möjligt. Det lönar ~.ig i. län~den att lä~ga .. ner 
kvalificer at arbete på en förutsattnmgslos analys 1 stallet 
för att ta i anspråk den begränsade konstruktionskapacitet, 
som finns inom vapentekniken för vapen, som sedan kan 
visa sig ha begränsat värde. Den tid är förbi, då improvisa
tion kan rädda vad som brustit i förutseende. 

Begr eppet systemanalys är av am.erikanskt urspru~1g och 
syftar på att man skall se vapensystemet t ex vapenhararen, 
stridsvagnen jaa-aren eller jaktplanet som_ ett helt system 
och inte bar; ~a~je vapen som en enhet. Man skall kort sagt 
lyfta analysen på ett högre plan. . . . 

Systemanalys liksom all operahonsanalys ger upplysmng 
o~n de å tgärder, som leder till det bästa resultatet under 
g1vna föru tsättningar. Det är en orsaks- och .. samhandsana
lys, som ersätter subjektiva omdömen med sab·a fakta .. En 
vetenskaplig operalionsanalys utföres m_e~l hjälp av olika 
11latematiska metoder. Som utgångsmateneJ ha t· man ofta 
hl a stati stik. Många problem_ kan lösas .med ~?-1yckct cle-
11lentär m atematik men i komplicerade fall kravs avance-
l'ade b "l · ' era nungar. 
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Ett principiellt schema för systemanalys. 

Tillväga gång~sö U el vid sys lemanalys gå r ej all 1-, ·n e·· . 
sera. \ rarjc problemställning kräver sina specieli n dt e[~~h
för lösning. Här ~kall dock ett försök göras a U J ·sJ) ;t· 
elt principiellt tillvägagångssätt: 1

'Q 

1. Primäruiirden: 
Först insamlas alla tillgängliga upplysningar ont Prob 

lcmct. Hur spetsfundig ~n a tematik man än . utny ttj r, bli~ 
resullalet av en matemat1sk analys dock aldng noggn nnar 
än grundvärdcna. l\lan får inlc bä ttre resultat, om n a n an: 
vänder flera decimaler än vad primärvärdena ger rälliu. 
het till eller som tyskarna ironiskt säger: »Die Gc n~'u ighcit 
kommt ja crst mit dem Logarilhmicren» . Man m<hlc för
söka bedöma ])rimärvärdcnas tillförlitligbeL Man sk a 11 där
för också bestämma toleranserna på erhållna siffen ii rdcn. 
Det är kvaliten på inforntationen, som bestämmer h ur uvida 
analysen blir riklig eller icke. Information tir grun d"n ti ll 
allt, och är grunden osäker blir hela byggnaden os~i k t r. I\Ian 
måste därför utnvltia »informationsfilter», son1 bcstill1t tllcr, 
vad som är ofullständigt, otillförlitligt, subjektivt eller ej 
tillämpligt. Det gäller att få fram verkliga fakta, veri fie ralie 
och fullständiga fakta. Om man inlc lägger ned en u tom
ordentlig omsorg på att renodla primärvärdcna, kommer 
även den skickligaste att arbeta med dålig effektivitet. :\Ian 
kan inte nog betona det la! Många har den felaktiga tron, 
a l t en ·omfattande statistisk teknik kan kompensera f i) r da
hg kvalitet på data. Det är visserligen sant, att en pe rfekt 
teknik kan krama sista droppen av information ur pri mär
värden, men den kan inte ersätta saknad information eller 
eliminera felaktig information. Det är i släl1cl så, att < 11 ont
fattande analys erfordrar högre kvalilet på primärviirdcna. 
Insamlandet av riktiga uppgifter kräver m5nst lika mycket 
intelligens, omdöme, framsynthet och fantasi som beräk· 
ningar. Speciellt har militära bedömanden en tendens a~t 
bli kategoriska och tendentiösa. Detta beror kanske dch 15 

på den militära uppfostran, som fordrar ett »bestäm t>> upp· 
trädande och korta, klara svar på lika kort formu lerade 
frågor. V crklighctcn bakom en sifferuppgift är därcmu~ all~ 
tid full av relativa förhållanden, medeltal, kompronusscJ, 
fördelar lwnlra nackdelar etc. Men för att få kraft h nk~ 1~1 

orden, framläggs dessa fakta vanligen på ett katcgorisk ~ _sa t t 
l\Ian är hundraprocentigt för en sak eller lika hel hp rta 
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del1· Della är för den sanningssökande vctcnskapsman
JI Iol 11 av dc största svårigheterna vid arbetet på mililiira 
~~eJ~ edär ett nödvändigt militärt bedömande m {lstc vägias 
~~ ~~"~uld våg. 
pn '?.Jj andc exempel visar hur bclydclscfullt det kan vara f~ranska tillgängliga data: I hörjan av andra viiridskriget 
nt t :?rde britiis•ka amiralitetet, att en luftvärnskanon skulle 
~c~~trueras, som m~_dga v vertikal cl~~g,iv!1ing för ~)ckämp-
1,? g av tyskarnas slortbombplan. Bcsalmmgarna pa anfall
Jilll fartyg hade nämligen rapporterat, alt planen anföll i 1~a ·tik alflykt. Undersökningar visade, att vertikalt i själva 
,e~·];: et var 45- 75 o från horisontalplanet, vilket var en s'ior 
'teilJnad vid vapcnkonstruktion. Tack vare dessa undersök
' 1~ngar slapp man clt omfallandc konstruklionsaJ·bcte och 
il . l l" l . l nvti!lverknmg av. wmp 1cerac matcrt~. .. 
· svstem analys hksmn annan operaliOnsanalys ar stabs

funktioner, som. bör placeras högt upp i organisationen. ~åg
ra som helst gränser för informationen får ej finnas, till 
exempel på grund av hemlighetsmakeri eller dylikl. 

An aly tikerna måste ha frihet att utföra sitt m·bclc utan 
press. Ve tenskapsmän kan inte utföra sitt arbete i den takt 
~om officerare och ingenjörer vanligen arbelar. 

2. Problemels delinierande: 
Problemet definieras och formuleras noggrant, vilket lå

ter nog så lätt men i vcrklig1hctcn är mycket svtn·t. Ibland 
är problemet löst i samma ögonblick, som del blivit rält 
formulerat. 

Man skall fråga sig: »Yad är del egentligen jag vill ha 
svar på?» 

Ett kl assiskt exempel p~l en sådan frågeställning är atlanl
ko~1Voj erna under andra världskriget. Vilke t var det pri
lll~ra att sänka fler tyska ubåtar eller alt få fler fartyg 
osankta över Atlanten? 

Som ett annat exempel kan nämnas, att en operations
analytiker i Enaland blev ombedd att försöka förbättra 
~ffektiviteten på underhållstjänsten på flygplan. Han råka-
1.e Vara b.~?log så. han tänkte på l?roblcmc~ i termer av l~vs
n~11?den for ~tt gtvet flygp~_an. Efter ett .. vlsst antaol flygtnn
fö~t gen~mgar planet en oversyn och ar sedan ~.ter ldart 
n· l flygnmg. Antalet flygplan, som var »klara - for - flyg-
11:1!~>:, innefattande dc som verkligen flög, hölls så högt som 0lhgt. Målet var 75 % (men 65 % var vanligare). Flygan-
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dc besättningar var i~~te någ.o_n flaskha_ls , men tot nln an 
let_ fJ):gplaJ~ var begransat. Bwlogen visade emellertid t~. 
kntenet »f lygplan - klara - för - flvgnina» inte , ,1 .' '~lt 

•• tl' \' . J L t> l d 
vase n 1ga. ad som .. va~· del önskvärt _var »flyga n d e _ f het 
l~}an». (Gen<:m alt forlundra all flygnmg skulle llHlll "·g. 
~a .1.00 '/r.·. »fly~pl an - klara - föt· - flygning\»!) l\h 1 ·;;~.l'\ 
1 stallet over till andra ytterligheten. \'arje flygp lan "~k 
var »klart - för - flygning», j'lögs. Procentc·nL »fh:n sf111 

- klar~.' - för ~ n~'WJing» sjön!~, men fler flygpl an· rl~~n 
De~L_a ar naturhglvts n~te h~la luslorien. Anal,Ysen nwdför~( 
dock, att _d_et ~kt.~l~ll_a dygf~rbandels slagkraft förd ubblade~ 
ut~n y tlethgme oknmg av flygplan och markperson·ll. 

Som exempel på e tt felaktigt ställt tekniskt krav k an nä, . 
nas, att man VIll ha en lält luftvärnspjäs för att h 1

1

1
1 

J l 
· .. 

1 
o 

1 
. < <a 

en ) l'O me< p.Jasp als pa Jron. Vad man skall ha är ~ l-\· l ! 

l
... b J . ' ( ( 
<?~: r~ n, o c 1. den kan l;:anske bättre skyddas med et~ t ,_- 1;a1., 

pJas nagon kilometer fdm bron. · " " 

:1. Personal: 

Medelst velenskapliga metoder t ex operationsanalYs och 
spelteori kan problem bearbetas ur en mycket "i:l sYn

vmkeL Hiske n för nuktoritelslro, förutfattade. n:eni n .r 1r ciJcr 
fördomar blir härigenom mindre. .,.., 

Föt· .. att lös~1 problemet bör man ulnvHja personal av myr
kel hog kvalitet. Man bör använda erfarenhet och onaJvtisk 
fö~'måga med den mest varierande specialitet. H elst' bör 
mmst tre kategorier vara representerade nämli a en ve ten-
skapsmän, tekniker och »nnvändnre». "" 

I VSA, där man har tolv å r s e rfarenhet av opct a tions
ai~~lys, har man funnit, att idealet är ett lng på 5-10 fack· 
man. Om det är över tio blir det lätt alltför mvc:kel »s tör· 
ningar», och om det är under fem blir alltför få' fac k repre
senterade. I Storbritannien framhå lles vikten av atl utndtja 
verkligt framståend e vetenskapsmän med stor niJm änin
telligens, kritisk iakttagelseförmåga, inre självkritik, en ar· 
sena~ av kännedom om vetenskaplig metodik och oJH dy· 
~1am1sl~a sammanhang, förm åga alt se problemen i stort o_ch 
11~te mm~t förmåga att presentera resultat på ett till gängl1gt 
sa tt. Fysiker har vissa sig särskilt värdefulla likso111 astr~
nom~r, biologer ocl~ då särskilt ärftlighetsforskare . Statist ': 
ker ar utonwrdenthgt lämpade för att sammansl~illn upP. 
gifter och .. beräkna tillförlitligheten på premissern a. All8 1 

gruppen bor dock ha någon kunskap om statistik. 
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pet behö,~s framför a llt v~t~nsk~psm~in, som kan dra s lut
. tser och komma m~d po~1L1va forslag, hur man skall lösa 
"~olJi em et. .P:et har v1sat sig vara oekonomiskt att använda 
P1 dra än forsla klass vetenskapsmän. 
n ilsysteJ~analys likso~~l operalionsanalys äe en fr[tga om sin
els atiltyd snarare an en metod, som kan hiras i en läro

~ok , och utan denna a ltitvd kan även den skickligaste sta
tis tiska mwlys leda_ i fel riktning. 

svenska Matematikersamfundet har en kontaktnämnd som 
förmedlar updrag av ovanslående natut·. Paragraf 1 i kon
ta ktn änH:clem; sta_dgar lyder: »;\~imndens uppgift är all. ver
ka för ökad rah·onell användn ing av matematiken inom 
andra ve tenskaper och olika områden av näringslivet». 

4. Vilden av alt :;e problemet i slorl: 

Man skall se det sökta som en helhet, <hr de olika 
elementen står i relation till varandra. Avsikten är att för
söka avväga alla delkomponen lerna så att den totala verk
ningsgr aden_ blir så hög som möjligt. Ett vapen ~i.r bara en 
komp·onent 1 ett stort militärt system. Som et.t exempel kan 
nä~m.as problemet huruvida brittiska bombplan skulle ha 
a.v1smngsagg~:egat el_ler icke vid bombning mot Tyskland un
der an_dra varldsknget. Man vägde fördelen med avisning 
mot mwskad bomblast och fann att förlusten i liv och flvg
P!an skulle bli mindre utan avisningsaggregat tack vare -a'tt 
farre flygningar behövde göras för att förstöra ett mål, vari
genom flygarna totalt sett utsattes för mindre risker. 

5. Kvantitativ analys: 

D Analysen . skall . vara l\.vanti Lativ, ej endast kvalitativ. 
r/n sl~all eJ el~<l~tst p1:od_ucera adjektiv! Det är som d en 
»\~~n s taende bnttlske fysikern lord Kelvin ~tltryckle det: 

hen you can measure what you are SJJealunrr about and 
exr)r . . . . . . b 

l 
ess 1t m numbers, vou know somethinit nbout it hut 

\\'Je , . . . u ' • 

i n ) ou cannot mensure 1t, w hen you cannot express 1t 

ln numbers, vou knowledg·e is of a meao·re and unsalisfac-
ory l· · · L ::.- • 

111
, ~Ind». Om systemanalys skall kunna bh en vetenskap 

nu~~te __ m an ~?a mät~ara storheter. Man behöver nämligen 
star er_Is~ca varden for a~t kunna behandla problemet med 
sk lStJ sk a och matemaliska metoder. Man måste försöka 
llaa~.~ r eativlal (dimensionslösa cffektivitetstal) för att kun-

Jamföra olika lösningar. 
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Som exempel visas i nedanslående figur i sta rkt fo r 
lad form hur kostnader, sannolikhel att överleva och t~:nt 
sannolikhet för ett bombplan varierar med hasti gh eten c\{f, 

J of the O p Hes. Soc. Am. augusl 1U::>3). (se 

A 

~ 
l
l/) 

o 
~ 

HA5TI<=.HET HA~TI<.i:t1ET HA5TI (l HET 

Fig_ l. 

Dc viktigaste grundelementen måste utsorteras, och det 
oväsentliga skall skalas bort. Om grundelementen hlir allt
för m ånga kommer problemet att bli mycket svårt all ana
lysera. Man måste därför skilja mellan primära o t:h sekun
dära faktorer. Det är en naturlig tendens, att de n militära 
ledningen vill skapa vapen, som kan göra många olika 
konster. Det gäller då alt kontrollera, att ett vap n inte 
konstrueras så att det har sin maximala tekniska c ffckli
,·itet inom ett område av variablee, där möjligh elerna till 
framgång är små. Hur del kan gå om en specialist fnr öycr· 
hanelen visar bilden över stridsvagnskonstruktion (se fig. 2). 

Som exempel på en klassificering av krav vid kons truk· 
tion av en fältpjäs kan följande nämnas: 

!{lass I: l. Ycrkan i målet. 
2. Verksam räckvidd. 
3. Träffsannolikhet 
4. Fältmässighet. 

Klass II: 5. E ldhastighet. 
G. Yikt. 
7. Mynningsflamma och rök. 

!{lass III: 8. Livslängd. 
9. Erforderlig tillverkningskapacitet 

(material och arbetstimmar). 
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Vapengruppen Maskingruppen 

Bandgruppen Pansarqruppen 

DeMriska qruppen Produktionsavde/ninqen 

Fig. 2. 

Specialistfaran. 

Ur konstruktionssynpunkt strider flera av dessa krav mot 
v?l:andra såsom låg vikt vid större effekt och minimal öm
lahghet vid maximal noggrannhel och verkan. 

En full s tä ndig v~1rdering grundas dels på en rad tämligen 
ex.akt kända tekniska data om det aktuella v apnet, dels på 
~ndra faktorer, sont är mer svåråtkomliga och som i dc 
est_~ fall tvingar till väsentliga förenklingar i arbetet. 

01Parför blir det oftast nödvändigt alt för värderingen av 
lka vapen i strid definiera ett ytterst begränsat antal »nor-
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',~;ala.» 
1 
slrid~Iägcn. I~ ör \arjc s~ridshige blJr d~t i r t gel 

s~l not,vand tgt ~tt _gora 1angt gacude begransmngar och OeJ;_ 
cJsernn den av s~l\'a l egna som motstånda rens mö j l i o L(• l , ~lt·c. 
handla. På detta s~itt sök er man all »lckniskt» denni/ ' <~lt 
s_t,.'ids~ild, .~u _att de n k a n beskrivas n~.a te ~ natiskl. \la ~~ en 
lik en a r darvid att betrakta som c lt tamilgen exak 1 }a
ll_lC~le1, och s:·åri~hclerna uppstår närmast vid ::,lr idt>J;;dlp. 
fm1erancle. T1ll v tss g ra d kan d elta kompense ras "Lttor de. 
U ~l(ler~öka olika . alte rn a ti v f? r s~ridens förande~, ar~~ (f t~ 
vtssa fall speltconn k an ge vardefulla rcsullat l 

E n strid t ex m ell an bombflyg och luftförsvar (niir
fjä rrlu.~tvärn ~ch jaktflyg) kan sålunda 1_J cskrivas ·om 

0~i1 

spel, cwr a ngnpo.re och forsvarare h a r oltko. dra [\ :ltl "Ö · t 
och där d et gäller för var och en att välja sin ~> dra ~ 1 ~· 
alt han ~-:'\r optimal.~ . (_bäs ta möjliga) ulbyle, även om ~11 ~·;: 
p a d en go r basta moJliga d ra g. 

I N a v al Research Logistics Quarle rl y j u ni 195-! b ehand las 
en meto~l alt välja .~lct vapensystem ur en. klass <l\ vapen. 
syslem till en faslslallcl kostnad, som nwxtm er ar fiinii ntan 
av militär nyttighet. ' 

Yi.irderingar av kvalitativa faktorer unelerlätta s av fö re
kon<sten av operativa konstanter. Sålunda har an tale t ut
lagda minor per sänkt fartyg visat sig vara detsmnm a för 
tyska minor i Engelska kanalen som för brittiska mi nor i 
tyska fa~vatten och för amerikanska minor i japanska. Or
saken till dessa konstanters förekomst är de m änskliga 
faktorernas beroende av dc maskinella; maskinerna tv ingar 
f~·am vissa r~gl~r för handhavande t, som begränsar dc indi· 
v1duella vanahanerna och utjämnar svåruppskall nd c in
verkningar av sådana faktorer som. trötthet, väderlek o. d. 

6. Uppställandel au en matematisk modell: 

En matematisk modell uppställes, sedan dc ollka al
te mativen a tt lösa probleme t p å granskats. Den tekn iska 
värld, vi nu lever i, är mycket komplicera d. Av pr~1ktiska 
skä l måste d e modeller, man arbetar med, däremot yara 
r elativt enJda. Modellen representerar därför en abstrak· 
tionsprocess. 
, Man m åste vid denna punkt komma ihåg att en teore: 

hsk analys bara är en approximation av fysiska förcteelS ~1 • 
och alt formler och ekvationer inte är n åcrot sJ"älvändall181

1· D · n · ec 
en teoretiska modell en av svstem ct måste kalib re ras J1l 

d e dala, som erhålles från olika håll. 
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1 ten1atiska mod elle r, som styr förloppet av en strid mel-
i\ ~yå styrkor, har fonnulera ls av en av operationsanaly

JnJ) . Jionjärer, F. \V. Lunch es ter (Aircraft in warfarc, Lon
sc115 j916). Den viktigas te av h a ns lagar säger, att den cffck
c~0 1} styrkan hos den en a sidan är proportionell mot cffek
t~ ':~~etcn h os dess s tridsmedel, multiplicerad med kvadra
ti ~~ på antale t i företaget inbegripna enheter. 
te Landstigningsoperationen p å Iwo Jima (se J. of th e Op. 
R s. Soc. Am . 2,Hi3 CHl5·1l) har a nalysera ls med LanelJesters 
t ~ricr och givit förbluffande goda resultat v id jämförelse 
e cd dc ak tue ll a h~ind elscrna. Lanchesters teo ri er är framför 

n;lt anv~indb a ra vid slorl deltagarantal. Dfl det rör sig om ett 
~1\tal cnh~ter såsom vid sjö- elle r luftstrider h a r Markoff
n,JOd cller visat sig m er lämpliga (s e Teller: An I n troduktion 
to Prohability Thcory a nd its Applica tions, 1950). Det har vi
sat sig möjligt, all i en s{t dan modell kunn a ta hänsyn lill ett 
stort antal olika faktorer . En sjöstrid eller e11 duell mellan 
två stridsvagnar eller flygplan kan delas upp i olika till
stånd genom att bestämma övergångssannolikheten m ellan 
tillstånden. För en jaktflygare eller en stridsvagnsförare 
gäll er det då alt bestämma sannolikhelerna så att rl c blir 
så för delaktiga som. möjligt. 

i. Användning au matematikmaskiner och kurvor: 

För a lt lösa det stora antal optimalproblcm , som upp
står vid systemanalys, krävs ofta ma tematikmaskincr. Man 
kan också försöka lägga ut problemet i kurvor. 

I nedanståen de figur (se Teknisk Tidskrift 30 septcmbet· 
1952) visas ett exempel på en enkel systematisk analys av 
ett tvåmotorigt civilt transportflygplan. Fordringarna är: 
lllaximifart vid markhöjd: 800 lon/ h , flygs träcka: 2.400 km. 
lopphöjd med en motor: 3.800 m, startsträckatill15m höjd : 
2.000 m och landningssträcka från 15 m höjd: 1.350 m. Ett 
~lygplan inom den skuggade ytan uppfyller dc uppställda 
~rdringama . Om fordringarna ställs för hö~a blir d e t _ingen 

s 'u~gad yta , och ett flygplan efter de uppstall da fordrmgar
na ar alltså ej möjligt att bygga. 

l· En väl utförd systematisk analys av ett militärt flygplan 

1~ostar enligt amerikansk uppgift _2- 19 % av ~tt flyg1: lans 

1 ostnad, m en analysen betalar s1g mangfalt 1 det langa 
oppe t. 
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8. Lösningens presentation {ör beslutande instanser 

Sednn problemet lösls måste dc översättas till lt för 
de beslutande instanserna begripligt språk. Alla lö..,n ingar 
skall framläggas även dc, som vid första anblick en ,·c rkar 
absurda. Förkas la inte en eventuell lösning barn d ~irl ii r, att 
man tidigare har prövat den, och den då inte var l<i mp!Jg. 

Analysen skall bara ge fakta om bästa sättet att uppntt ett 
eftersträvat mål. Analytikerna har inget ansvar för bcslute~1 · 
Hur resullalet av analysen skall värderas och bedömas ar 
uppdragsgivarens sak. - . 

Det räcker ofta med elementär matematik för all första 
ett problem även om det krävs högre matematik nll lösf 
det. En chef bör dock ha en viss utbildning i stalistik oc 1 
vara förtrogen med det vetenskapliga tänkandels mel,:111 isn~ 
Han bör inte endast använda dc resultat, som passn r cg ~1 . 
i l ör väg antagna .. teor~?r och .. ~sik ter, emedan o!Jekv ~i nw .. \~
sultat med suverant forakt for fakta stoppas 1 skr JY!Jo .c 
lådan eller papperskorgen. 
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Sunt förnuft. 

kan då fråga sig, om man inte med sunt förnuft kom-
~~a~1ill en böttre lösning långt snabbare än m ed sys.~cm

Jl1e\ ·s. Ya d är då s k sunt fönmfl '? J_o, m,::tJ~. kan bara tanka 
n? at~·å individer 1?1ed ~!iame_tra}t. olz/~·-~l aslkler om samma 
1:ak. Båda kallar .. sakc_rllg~_n ~m as1kt _for cott resullat ... a~ s~mt 
sa . 1f't Sunda fomuftct ar mtc att hla r)a. Sunda foumflcl 
f. rnt . 

O. .. oss, att jorden är platt som en pannkaka. August 
sa o et . l o • • B 1 o b.. l l . t t o s't~indbcrf( försök le OC \.Sa l Sll1.?-l a bbOC CClh. )~>t'ltS~ a . ·

1 
sa 

. fallet , men minkrYssaren A vsna ens csa mng can 
~~~ vederlägga d e ttao efter sii~)on~e~~_runtf~rd. ~mnda för-

ftet säger oss ocksa, att en JarnbJt ar sohd. Rontgcnfolo-
111~aferiug visar oss d?ck, att ~len mc~.t består av tomr~un: .. och 
~en moderna maleneforsbungen lay o~s. att den 1 ~.Jal':a 
verket h eslår av triljoner solsystem. 1 nm:~atyr:. so~n r?r -~1g 
med fantastisk hastighet och är totalt s]alvstand1ga 1 for
håll anden till varandra. 

Den som inte helt och enbart litar på sitt omdöme visar 
därmed gott omdöme! 

Även det sundaste omdöme måste alltid misstros, ly det 
är omöjligt för en person att samla alla dc element, som 
skulle b ehövas för att göra det ofelbart. Felkällor smyger 
sig därför alltid in i alla beslut, som förefaller rent förnufts
mässiga, för del första emedan de aldrig är fullt så förnufts
mässiga, som man själv vill tro utan alltid innehåller ett 
visst målt känslotänkande och för del andra cn1edan dc 
grundar fiu p å ofullständiga uppgifter. Matemaliska och 
statistisk a ~1cloder medger, att data i stället så att säga får 
:> tala för _sig sj~ilv» JUe(~ ett n!inimum av n_1änskli~ pttv~rka_n. 
Matem atikens styrka l1ggcr 1, att man tvmgas halla s1g hll 
fakta, varigenom antalet önskedrömmar reduceras. Förde
len m ed e;1 förutsättningslös matematisk analys är också, 
att elen blir opartisk. Matematiken väljer inte sida! Man cr
s~tter bedömning med siffror. Matematiken tar inte hänsyn 
ltll nåaot annat än kalla fakta alltså inte till subjektiva om
~lömei{' och känslomässiga överväganden. Detta betyder dock 
11~te att sunt förnuft och gott omdöme inte skall_ användas 
Vtd analysen. Man skall sträva efter en kombinahon mellan 
lllatematisk anah•s och sunt förnuft, som, man kan kall a 
lJe tenskapligt eller kuanlitatiut sunt förnuf't. Man skall s:"t 
att säga kanalisera det sunda förnuftet så att det verkar 
}~~d bättre ~ffeld. M~_n får en ~ättre verkningsgrad på sunda 
01 nuftet, r;ar man sattcr det 1 system. 
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En av de största fördelarna med systematisk analys .. 
att man verkligen tvingas till aktivt t~nkand.c oc h ;11 ~~ ~t"· 
gå till botte_n. med .. pr~blen~en. Man bellover ofta el! skc!e~ 
eller disposrlwn for s1lt tankande. 

Inte så få människor. hittar på alla möjliga .!'"n cp f ör ut 
slippa tänka igenorn s ma problem, s_annnanhanga n de oc]t 
målmedvetet. Vi människor är cgenlhgen .. mycket_ h~t a oc]

1 
söker gärna den enklaste utvägen. Det ar besv~~.~·hg t at; 
tänka, vilket kanske beror på. att t~nkearbet~ f~>rhrnkal' 
mycket mer energi än vad man 1 allmanhet t~~·cte. for~s lä!la 
sig. Trots att hjärnan inte representerar mer an !. ~mltonde. 
len av kroppsvikten, förbrukar den normalt c:a fJ ardc delen 
av den totala energin l 

Det är i allmänhet människor, som har en instink tiv mot
vilja mot aktivt tänkande och ovilja n~ot att tränga lill bot
ten av problemen, som reagerar negativt moot all sys~cmati
sering av arbetet. En analys km: utformas sasom studn~m ay 
en uppställd hypotes. Bearbetnmgen skall. le~da fram . h ll ett 
omdöme, huruvida hypotesen kan vara nkhg eller fe laktig 
samt därvid hur stor sannolikheten för det ena eller andra 
kan vara. En hypotes kan vara intuitivt grundad (i nt uition = mer eller mindre kvalificerad gissning), men en män· 
niskohjärna räcker inte till att ta hänsyn till alla fak torer. 
Även med de bästa begåvning1ar utrustade med dc basta 
föresatser kan fel begås, varige1~om d~ fattoade beslu ~en kan 
leda till felaktiga resultat. Det ar tyvarr sa yt~erst fa n:an· 
niskor, som har vad Sokrates kallade Daii~~omon , den nn:~ 
gudomliga rösten, som råder och varnar, dar kunskapen at 
otillräcklig i fråga om det avgörande beslutet. Må nga chc· 
fer fattar sina beslut på basis av gamla bedömanden _och 
ifrågasätter inte om dessa traditionella lösningar v_~rkhgen 
är de effektivaste. Människor, som_ föredrar vanetankande 
och persoulirra fördomar, är inte så sällsynta. S k sj älvld~ra 

b l l l t .. . t a r defJJ1 l• saker behöver ofta grans w s, o c 1 c e ar J u s en , ' 1. 
tionerna på en akademiker, att han studerar det som .anc 

1 ~ 
d l .. l .. Hhgt pi1 anser självklart. En träna -yetens '"aps~?an ar. s ~.1 ~ {ter 

jakt efter felkällor. Han tror m te, han raknar s1g fr am e 
klara regler och formler. .. . . rsk 

En riktig vetenskapsman ar Icke bunden av sma fo n'' 
ningsresultats konsekvenser .. Genom _?-tt -~änka i tennclful;· 
tal i stället för i ord undv1kes ocksa kanslobeton ~dc e· 
tol·er· E11 analvs av tillgängliga data enligt matemat tska 

111
1.5 • c c _. . ...__ .. .... . f 11119 tocler ger vanligen svnpunkter och erfarenheter, som ~1 

skulle' bli förbigång~1a. Nya exempel härpå ges da gli ge n· 

:.l37 

tt tro att man vet, när man i verkligheten inte vet, är elt 
.. ~sdigert fel, son~ vi aalla _är my~!.;.et b enägna att begå. 
vck tt ou tvecklat ~m.·sland fattar lalt snabba he_slut och har 

,.cJ,ct a?~oluta as1l~-~er: ~n vetenskapsman tv1v~ar oc_h ~ll-
11~fc]' er sig 1~1y~ket f<?rsd.;_tlgt oc}l ~alar ~:nn r_elatlv~ ~orhal
IJ. den . Det ar 1 allmanhel ocksa sa att J u mmdre mfonua-
1~ 111 man har, desto lättare är det att falta elt beslut. En döv 1101

Jl har mindre besvär, när det gäller att välja en hustru 
Illa en m an som hör normalt genom alt han har färre fak
:~:·er att ta hänsyn till. Men lätti1el all fatta beslut är in~c 
·a!lll11a sak som alt falla det basta beslutet l Kunskap ar 
''1akt, men det kräver ansträngning för att få fakta och in le 
~ara komma med lösa antagande. Den store filosofen och 
1natem atikern Blaise Pascal framhåller just i sina »Tankar» 
om matem atisk analys: »Man borde aldrig ge sitt bifall till 
annat än bevisade sanningar, men de flesta människor är 
alltid böjda att tro icke på det som stöder sig på bevis utan 
på det som tilltalar den1». 

Även om en vetenskaplig analys inte kan ge exakta svm· 
och resultat leder dock den oftast till en förbättring av tanke
processen. Man tvingas att pröva alla fakta. Planeringen av 
de olika stegen i analysen tvingar till en systematisering. 
~fan tvingas tänka i tern'ljer av delkomponenter, vilket Ida
rar ut, vilken information som behövs och vad nästa steg 
skall bli. Det betalar sig alltid att metodiskt tänka igenom 
ett problem och se det från olika synpunkter. I framtiden 
möter annars många gånger s k oförutsedda händelser, som 
kanske mycket väl hade kunnat föruts.es. Det finns fram
gångsrika människor, som avundas av sina medmänniskor 
f_ör sin tu r. »T'uren» är dock vanligen en följd av noggranna 
~~lky_ler samt omsorgsfull och systematisk planering i kom-
Inatlon med gott omdöme. 
~ De_fles.~a ~:lännisJwr är bun~ln~ i traditionella tankebanor. 
.. et ar darfor nytlJgt att se pa sma egna problen1 med nya 
~gon genom tillämpning av vunna erfarenheter från and
~,vetens}zap er . Utanf~r. den vet:nskaplig:_t världen finns det 
et~ng~ ga_nger ett krafbgt motstand att losa ett problem på 
enkobJ ~ktrvt och fördon~sfritt sätt. Många människor vill helt 
kan elt .. 1.11te (och tycker Jl1 te 0111 att accep lera) en me"to~l, S0~11 
111e l fotleda dem att dra slutsatser, som skulle s la 1 stnd D omtyckta fönlomar och käpphästar. 
01.d en :nänskliga trögheten och andliga friktionen är ulom
s011~1}l~Igt stor. D<;;t är ofta inl~ cl e tel.zni~k~. svårigheterna, 

)JUdcr det harclastc motstandet vtd mforanc1et av nya 
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metoder u ta.n del .ä r dc männi~ko:, .som styrs av v anetänk 
dc. Detta galler 1 synnerhet mdtvrder, som. anser sia a11. 

»:xper.tcr» L i sir~ bransc l~. pet är så oerhör.~ lätt atl ~fä J~,~~·, 
lalet saga alt sa eller sa ar den absolut basta m etoden le. 
att allt an nat är bara nonsens. °CI1 

Historien ger utomordentliga exempel p å skilln aden n 
Ian tro och velande och vad alltför stark auktori lets tro 1 ~1. 
motvilj_a mot föru!sä~tningsl~s analys k~n leda til l. . - Ari~tcl~ 
lcles l arm· stod srg 1 2000 ar trots manga angrepp, fast"o 
de i flera fall var felaktiga. - Kopernikus teorier om pJa

1
an 

ternas rörelse kring solen accepterades av den katolska k~~· 
kan först 1758 över 200 år efter Kopernikus bevi s, och d:· 
stackars Galilei utsattes för tortyr för att han hyste sa111111n 
kälterska åsikter som Kopernikus.ll Att liknande :1s ik tsfö1~ 
tryck kan förekmmna ännu i dag visar nutidens historia 

Galilei framhöll också : »J ag tror inte, att det fin ns na: 
got större hat i världen än okunnigheten mot in sikten.» 

Många chefer skyller på, att de inte har tid alt gå till 
botten med problemen därför att de är alltför belastade mea 
pappersexercis och rutinarbete. På lång sikt ftlr dc doc( 
säkerligen mer alt göra, om dc beställer en ej ll ell genom· 
tänkt konstruktion. En sådan kommer att kräva ändr ingar. 
ökat underhåll o s v och framför allt medföra ett minska' 
förtroende till den ansvarige chefen. 

Tekniker bör liksom affärsmän göra marknad sundcrsöl· 
ningar. Det gäller att genom systematiskt sanni ngss iikand, 
reducera osäkerheten och finna den bästa kombina tionen 
av olika samticliga egenskaper snarare än de bäs ta indiYi· 
duella egenskaperna var för sig. 

Exempel på systemanalys. 

Sjunkbombers delonationsd'fup: . 
Ett klassiskt exempel på analys är E. J. \Villiams s tudJ~ 

un?er a ndra världskriget av taktiken vid fly~anfall :~~~~ 
ub~tar .. Man ko~1st.ate~·ade 1941: att. ar:talet sank ta ,!)J]all 
ubatar. mte stod 1 nmlrg proport~on till msatscn ~Y ~1) ::-,l för 
med SJunkbomber - analysen vrsade, att sannollkhcten 

J fÖl 
1 ) Inte a tt undra IJå att Voltaire (so1n i kyrkan såg beskvddarer · 

. 'l'ad1· 
allt vad han ville beki~mpa såsom fördom r och okunnighet) predl' 

»Krossa henn e-, d en nedriga! » 
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. rJ;:sam tråff med en sjunkbomb mot en ubåt va r av 
cil .~ ~];: sordniJ:.~en 1 på ~000 . ?.i n nkbombcn~a va r vid t~cnna 
,101. stäJld a for detonatiOn pa 30 meters dJup . An!edmngcn 
. l 111 t " l . l t 1 l f' 11r ietta var r en sprangte .;:ms c; e:xper e rn a lCH c . rmn-

ll ilj'~ att explosion på störr e djUJ) gav kraftigare verkan 
111tl 

1
5törre räckvidd. Trots att detta i och för sig va r allde

och ·iktigt, visade \Villiams analys a tt jusl det stora detona
les 

1
sdJ.UIJet vae anlcdnin1.2·en till el en dål i12'a lr ~iffrJroccnlen. 

110Jl ~· " 
Huvuddragen i hans utredning var följ ande: 
Ubå ten dyker med en vertikalhastighet av ungefär 0,6 
; sek. För att komma ner till 30 m måste den alltså ha 

~~ ~ rit under dy kning i 50 sekunder. Om man sätter sjunk
~~nl'b ens räckvidd eller verkningsra di e till () mclcr så måste 

1;båten. alltså. ha ~lykt 11~-60 scku.nder före detonation eJ~ för 
att befmna s1g p a ett dJup, dar SJUnkbomben kan ha nagon 
effekt. 

Bearbetning av erfarenhetern a från fakt iska a nfall ledde 
li ll följand e statistik: 

Ubåtens situation vid anfallet 
Synlig •• ••• • • • • • • o •• •••••••••••••••• 

Y a rit under dykning högst 15 s ek. 
» » )) » 15- 30 )) 

)) » )) » 30-60 » 
» )) » » >60 » 

Antal f a ll 7o 
3-1 
27 
15 
12 
11 

Detta innebär, att knappt en tiondel av ubå lm n a befann 
sig på ett sådant djup, 30 ± () m, att dc kunde påverkas av 
en sjunkbomb. Men härtill lwm1ner, att det område inom 
l' i lke~ ubåten kan b efinna sig räknat från dykvirv eln ökar 
kraftigt med dyktiden åtmins tone med tredje kanske fjärde 
ll?lensen av denna . Ubåten kan ju variera sin hastighet i 
Jade horisontal och vertikal led, den kan gira o s v . 
. Hesultatet av \\Tilliams analys blev, att m an borde inrikta 

s
1

1g på de ubåtar , sonr var svnliga eller nvss börJ· at dvka; 
( - L " " 

e var fler till antalet (fiO % ) och lokali serade inom en 
11?'ck~t mindre yta. Den praktiska rekommendationen blev 
~ t lnlnsk a detonationsdjupet för sjunkbomben till 6 m. Den 
1 ~;;a t~ktiken lccl?e också till ett bc~ydligt ?kat. antal sänk
Il Iga1 trots att sJunkbombens verknmgsradw mmskadcs ge· 
11°111 det reducerade detonationsdjupet Den tyska krigsled
b~1!fen förklar ade de st arkt ökade ub:1tsförlusterna med att 

1 terna infört en ny och betydligt kraftigare sjunkbomb! 
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Bombanfall: 

Det amerikanska flygvapnet har i Santa Monil' a i y . 
fomien byggl upp en självständig organisation för sys te~alt. 
lisl" analys av . militära problem. Instilution;n., soL~ h~~a~ 
R_m.Hl Corporahon, .. har en permanent ~t ab . p a ?~u~~ ting /1 
uv1la vetenskapsman. Hands huvudsakliga uppgtft ar a lt t O{j 
dcrlälla för militärledningen, att fatta beslut på !ang s it~· 
Bland prohlcin, som analvscrats under d c senaste n ren, k · 
nämnas hur USA bäst skall kunna skydda sig mol a t01~n 
bomben, och hue atombomben skall användas i off c nsj~; 
syfte. 

När a ton : bombningens problem undersökes bestå r sysle nJet 
av olika element som baser, bombplan m ed d ess c gc nska. 
per (fart, topphöjd, räckvidd, nyttig last, bombsi lde t, träff. 
sannolikh et, elektrisk utrustning, bemanning). E n generell 
studie kan omfatta över 500 faktorer. När allt m ater iel in. 
samlats och uppskattats, börjar en stor sortcringsprm:c ss. Ett 
stort antal olika vapenkombinationer och olika slags tak
tik studeras för alt välja lämpliga medel. 

Scdan kommer det verkligt svåra arbetet - ett sys lcmr:· 
tiskt kombinerande av alla komponenter med l1 änsyn ti ll 
de ekonomiska resurserna. En viss mängd pengar (elle r per· 
sonaHillgång eller industriella resurser etc) finn s lil lgäng· 
lig att fördelas bland dc olika vapentyperna och an talet Ya· 

pen, som kan köpas för dessa medel, varierar allt eftersom 
varje vapenkonstruktion förändras. 

The Institute of Aeronautical Sciences har enligt A via lio,n 
Age, juni 1952, beräknat hur ett flygplans viktminsk ni ng pa· 
verkar det antal plan, som kan anskaffas. Om fl ygplnnets 
vikt kan minskas med 25 %, kan antalet flygplan ökas ]lied 
en faldar av 1.43. Om vikten skärs ned till hälften k an an· 
talet ökas med 2,38. 

För varje anslag och för varje del .~v detta an~lag ~a;1:: 
för varje val av vapenprestanda »utkampas» ett m w grna 
krig, och skadorna på målet beräknas med hänsyn till an· 
vända n<cdel. 

Vi antar, att ett strategiskt bombföretag skall ann l y s.~ra:: 
Ändamålet med analysen är att sammanfoga egna och ±.1.e11

13 · l l l l · l .. "l frJl l liga tekniska puzzclbrtm· oc 1 mec ec mng rm·av so ~n , ut 
den bästa kombinationen för att nå resultatet, d v s sla eil 
en given mängd mål med minsta kostnad eller att n1ccl 
given kostnad slå ut slörsta möjliga antal mål. 
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el t offensiva systemet utgår man i detla exempel (för 
I :ett visst resultat) från sju olika komponenter, näm

n t t n: 
j'deil · 1

" Bomber (antal och typer) . 
1· Bombplan (a ntal och typer). 
2· Fiendens r adar prcstanda. 
3· Förluster mot fientliga .i aktplan. 
J. Fien tligt luftvärn. 
;) . 

Bombernas träffsannolikhet 
~: Skador i målet. 
Alla sju komponent~.rna i _det offensiva systemet studeras 

i detalj och sammanstallas hll en. enhet. Man studerar dock 
. te endast ett anfall ulan en sene av anfall. 
rnl komponen t 2 ingår t ex det antal flygplan med en viss 
dkt, som kan konstrueras, till.~erka~, b emannas och t~nder
hållas fö r anslagna medel, heraknut 1 termer som, hasllghct-, 
1,ikt-, höjd-, homblastprcslanda. Om en faktor, säsom. anta
let bomber eller flygplan, varieras, måste hela anfallet räk
nas om, och antalet sådana omräkningar kan röra sig om 
tusentalet. 

Rand Corporation har vid c lt flertal tillfällen kommit till 
högst oväntade resultat framför allt genom introduktion av 
den ekonomiska faktorn. Det händer icke så sällan, att de 
resultat, som crhlllles med en systematisk analys, l igger i 
rakt motsatt riktning mot vad erfarna chefer förutspått. 

Elektriska komponenter: 

General Electric har i USA byggt ett laboratorium som en 
länk mellan forskning och utveckling, som skall utnyttja 
S):stemanalys för att skapa elektriska instrument, som kan 
ln!da ett genomtänkt system. Tidigare arbetade m an ofta så 
att varj e komponent i systemet projekterades och konstru
erades var för sig av därtill skickade specialister. När det 
sedan blev färdigt, kopplade man ihop de olika komponen
terna och konstaterade då många gånger, att det uppstod 
stora svårigheter att få bitarna att passa ihop. Den special
avdelning, som bäst kunde propagera för sina syn punkter, 
genomförde ofta sin del på bekostnad av de andra delarna. 
(_!fr fig 2.) I nedanslående figurer visas först den princip 
:Id konstruktion av elektriska inestrument som användes 
1 1 ~:der andra v~1rlclskriget och därefter utvecklingen med 
!~~ lp av systemanalys (ur A viation \Veck den 2 augusti 

U04) • • - c 



3-12 

~ ... qrund- Ny o N~ fo~lcn;"9 -..,.. l<ompouenl-e. .. ~ 
S':J' m 

- '----

Takhslta. 
ford..;n::F" 

-
Fig. 4. 

Fig. 5. 

Ny o. 
tly~plon 

~ ~ flekTro;;:-
~stem fOr 

-,.. +a.lc+i~ 
+ly~ 

3..J.3 

Operationsanalys i USA och Storbritannien. 

I osA arbetade under 193-l ungefär 800 hcllidsanst~lllda 
·fltionsan a1ylikcr, och man bedömer, at t behovet var vt

oP.~~ ~ar c -lOO. Inom dc militära enheterna finns det för n~ir
IC1. ~~1dc ålla grupper som arbelat· med operalion~analytiska 
,·;~ JblenL Direkt under Joint Chicfs of Staff arbetar \Ycapon 
1! 1 .~tem Evaluatian Group, som är speciclll avsedel för att 
~~Ija mellan olika v::tp cn. I Air Proving Ground Command ;tuns en operationsanalytisk grupp om 250 personer. 
~Ian framhåll er i USA, att operalionsanalysen gått fram

·it 111ed s tormsteg, och att Morse's och Kimballs: »Methods 
' f o1Jcrations Hesearch» behandlar den lek n i k , som använ
:;es för c:a tio år sedan. 

Inom amerikanska flottan ~ignas stort intresse {tL matema
lisk analys. The Malhcmatics Branclt of the Office of Naval 
Research, som är sammanhållande för de forsb1ingsupp
drag, som utlämn as till universit etet och andra forsknings
institut hade redan 19-!7., alltså innan del kalla kriget ut
brutit, inte mindre än 250 matematiker i arbete på militära 
problem. 

Enligt uppgift at ·bctar i dag c :n 50 '/o av alla amerikanska 
matem atiker mer eller mindre med militära problem. 

I Storb ritannicn hade de ledande militärerna under and
ra världskriget i allmänhet en mycket positiv inställning till 
förutsättningslösa tekniska aualyscr. Inom radarutvccklingc;1 
~lev de t en tradiliou , att en dag i veckan (som under krigs
ltdens tryck blev söndagen) sammanträffade framstående 
Yetenskapsmä n och tekniker med flygande officerare till en 
utomordentligt fri och obunden diskussion om tekniska krav, 
och hur dc skulle kunna tillfredsställas . 
. l dag arbetar tre grupper inom brittiska försvaret på hel
lid med operationsanalys. I Kanada har man inte mindre 
an 40 man , som sysslar med operationsanalys och framför 
allt då studcr::ts avvägningen mellan olika vapen. 

Slutord. 

0 
Optimal verkan av en sammanhängande serie av beslut 

a~!1 ~ tgä rder ernås säkrast genom en systematisk analys 
Pt' saväl l1ela problemkomplexet som de ingående del-

obiemen. 
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I Sverige har systemanalys utnyttjats av flvav al>tl , 
SA 'J' f'' tl . l ""' et 

h) or a yroJe dera n~·a flygplan, och dc god ~ t·es °Ch 
len har lllC(_lfort ett stort mlresse för fortsalt an\ 1 1

· ll_lta. 
1\ •T, ., • 1 . < ll ( [) 
;uec nuhc ens snabba vapenutvecklmg och kom pli .. 'ng_ 
v~pcn med långa leveranslider gäller del att sahH 1 ~ .~tu_d~ 
hast. En syslemanalys ftu· inte inskränkas till a tt 

0 1
; ''att 

enbart dL~gcns problem. Den måste också syfta f nun·' ~fottn 
undersöka vilket system man bör ha om fem a t io . <l. Och 
l .. 'Il · " 1 llt l wnsyn _h sannol1ka utvecklingstendenser, och hut· C( 

med ledning härav hör sätta in sina resurser De t l· lllan 
· · .. · · ., v ~tnt· 

lauva sunda fornuftet» har också en stor mission ~ l f .
1 

J. 

.. l t "l! f' - ' la nar c c ga er att ut orma stridslcdning·soraanisaliot• .,. · '· 
l l f. . l . L n l11ed 

(agens oc 1 _ram_llc e1~s sekundJakt. Ett målangivn ing:;svst . 
torde \'ara sarskilt val lämpat för en dylik anah·s. '- ft~ rs~Ll 
det m·bc lar med en serie av hinkar. · · 111 
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Norska flottans fartygsförluster 1940-1945. 

Av stabsredaktör 1<.-E. WESTERLUND. 

pen norsk!l flooll~, som - ~ början av 2. världs~,:rigcl vm· 
. stad och sa smamngo1u okades genOJn nyruslnmgar, om
tUttade dels den flytande materiel, som återfanns i rullo:· 
f~h kalendrar, dels ett antal hjälpfartyg, lill a1lt övcrvägan
~e delen för palrullerings- och bcvakningsbehov. Enda un
(lantaget utgjorde pansarskeppen Haracl Hårfagre och Tor
~Ienskjold, som bedömdes icke lönande all rusta utan deldas
serades till depå- och logementsfartyg på Karljohansvem -
huvudstationen vid HOL·tcn. 

Totalt rustades för ncutralitetssk.yddet två pansarskepp, 
sju småjagare, sjutton torpedbåtar, varav tre större, sex 1. kl 
och åtta 2 kl, vidare nio ubåtar, två minfartyg ocll åt!a min
utläggare, ålla minsvepare samt nio andra örlogsfartyg, bl a 
»opsynsskib» . Ilärtill I·om ett 50- tal rekvirerade eller för
hyrda hj älppatrullbåtar för minsvepning och bevakning, i 
regel valbåtar eller trålare, och slutligen trängfartyg. 

Utöver dessa hade man förhyrt eller rekvirerat diverse 
större fartyg för depå- och logementsändamåL Jämfört m ed 
1939 års kalendrar felas bland de rustade fartygen cle]s dc 
två ovan nämnda äldsta pansarskeppen, dels en och annan 
mindre båt, som under liden fram till krigsutbrottet uh·an
gerats . 
.. Av de sålunda 62 rustade örlogsfartygen var iLkc mindre 
an 43 sjösalla åren 187-1~1918 och av återstå nde 19 vnr 
t_ ex de sex ubålama av B-typ konstruerade utan hänsyn 
lt]l l. världskrigets erfarenheter. Som moderna kunde be
tecknas dc fyra småjagarna av Sleipner- typ, minfartyge t 
O~~v Tryggvason, två minsvepare och ett par »opsynsskilJ» . 
1-f_J~lppatrullbåtama var i regel utrustade med en 76 mm 
PJas. De saknade ofta trots sina heYakningsuppdrag radio 
--:- vid fl era tillfällen förekom att en dylik båt fick lämna 
sitt bevakningsområde för att optiskt rapportera vad man 
rett eller helt enkelt tillåta chefen Lttt gå i land för att tc
efo~1 era in sina iakttagelser. 
l'jVlci sammanbrollet undkom sammanlagt fjorlon enheter 
t J Englan d, nömligen ~'m{1jagarna Sleipner och nrcwg, uh:1-
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t?n B 1, kan(:mbåtcn Fridl.Jol Nansen, o patrullbå larna .\' 
J,app och lleundal samt h]alr)r)alrullbatarna RJ.ei·! · " 0 ~'d. · · . ', >Ort· 
~letlhorn, J-lonningsvaag, Ilval V, Nordhav Il, St]Iia 

1
lll/, 

Thorodd. · Il och 
Åtc rst.åcl:.de under o örlogsflagg seglande fartyg {'(h h· 

blev kl'lgsfor~uster pa ett eller annat sätt. Skräm 111 .111 1 <~lat· 
undandrogs henden - som framo{n· av fölJ' ande rc<l ) e fa .. 1.. . . M , )~Oret over amnades det stora flertalet intakta till lYsk nr 11 • se 

Hårutöver upptas även förlusterna undet~ kri oe·l~· f 
sättning. M ·• ort. 

Dc källor - norska, allierade och tyska - som sl·"t. 1. ~~1~ls för. at~. klargöra.. de enskilda en~1eternas öd e, ~t r' ;å ni][ 
Ifr.an alllul ovcrcnsstammande. Både lid, plats och orsa k l· gl 
slofta. I re.gel ä1: det emcl.~ertid så att ju lä.ngrc fnt n lz rig~~;~ 
den dc utkomm1t, desto sakrare svns UI111crlftern a \" l'"t l'· • .._ .J .. n (._ < < • ~0 1'· 

lccknmgen har komplcllerals m ed uppo·ifter om bl ~~ d 
tyskarna ålerlåmnade enheternas slullig~ öde, välv illigt 1 ~1 e~~ 
delade av norska Admin1lstaben. · 

Pansars kepp. 

Eidsvold, sänkt 9/ cl i Narvik av torped från tysk a jnga l'en 
Anton Schmi L l. 

. Norge, s~_nkt 9/4 1940 utanför Narvik av torped frnn tyska 
.Jagaren \\ Ilhehn Heidkamp. 

Pansarskeppen Eidsvold och Norge i Narviks hamn 
någon dag före 9/4 1940. 
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f{aral d Härf'orp·e, 9/"1 1940 i Karljohansvem vid Horlcns 
·tulation, överlagen av ty skarn a 17/-l 19-10, ombyggd l i l! 

I~H]l~t ]uflvårnsballe ri under namnet The/is, st a tionerad ulan
}~:~'ki cl, åt~rlåmnad i ma~ 1~-15,. såld till upp.huggning 1917. 

rardensk.rotd, 9/-1 19-!0 l I\arl.]Ohal2svern vul Horlens k?
wlation, overlagen av tyskarna l 1/-1 1940, ombyggd ttl1 

P1 
1
gt }uftvärnsballeri under namne l LYymphP, maj 1 \J -1 3 p i"1 

tui
6 

söderut fn"tn Nord-Norge, grundslött och sjunken vid 
~ö • 

svolvxr. 

större jagare. 

ji [esund, byggnadsnr 137 vid Marinens Hovedvcrft i Karl
johansvern, icke färdigbyggd på grund av sabotage, åter
Jämnad, senare såld. 

B, byggnadsnr 136 vid Marinens Ilovedverft i Karljohans-
vern , förstörd genom sabotage. 

Jagaren Alesund blev liksom syste·rfartyget tack vare sabotage 
a ldrig färdigställd under oclmpationstiden. 

Svenner (ex engelska Shark), sönkt (3/G 194-1 mellan Le 
Havre och Ornes mynning av torped från tysk mtb (e nl 
engelsk uppgifl), från tyska j agaren Mö we ( enl tysk uppgift). 

Bath (ex amerikanska Hopcwell) , sänkt 18/ 8 1941 av tor
~~ed från tvsk ubåt S\Y Irland i samband med konvojering 
1ll Gibraltar. 

Kustjagare. 

diBalder, t~nder b~:ggnad i Horten vicl cless kapitt~latio.~l, fär-
19~~~ggd, 1 Lysk tJanst under namnet 1--r•opard, aterlanmad 
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Tor, under färdigställande i Fredriksta d vid krigsut]) 1.( lt 
9/ ± 19-10 sänkt där p å grunt vatten av egen b es ~ittn incr , \;et, 
gad, i tysk ljänst under namnet Tiger, återlö.mnad l!) J;), 3:11-, 

Odin, öve rlämnad inlakt 11 / ± 19-10 i Ma rvika 111<1rindc 
vid Kristi a nsand, i tysk tjänsl under namn et Panlhrr, c1 (l~t 
lämnad Hl-15. et . 

. _Gyller, överlämnad i 1~_takt ,11/-'.HJ-10 i Krisli ansrrnd, i lYs!· 
tJansl under namncl Lowe, aterlamnad 19-!5. · ' 

/Eger', bombskadad 9/ -b 19-10 vid Ilundvåg)by ulanfii r Sta. 
vang·cr, övergiven, QrUIHbtött, vrak, kanonerna b~it'ga dc a' ' - ' eV tyskarna. 

G arm, bombskadad, utbränd, sj unken 26/-l 19-W i Hj ordals 
hamn i Fuglsetfjonl (Sogncfjord). 

Troll, övergiven 4/5 1940 i FIOL·p, övertagen av tyska rna 
18/ 5, under tysk fla gg men sannolikt icke i tjänst , da den 
icke erhöll tyskt namn, å terlämnad maj 1H-l5, utr angcrao 
och såld 1947. 

Större torpedbåtar. 

Stegg, sänkt genom explosion i egen torped, orsakad nv 
artillerield från tyska skolfartyget Bremse 20/-1 19-10 i He 
ni)ysuncl (Hardangerfjord). 

Snf'Jgg, övergiven 4/5 1940 i Florp, övertagen av tyska rnc 
18/5, i tysk tjänst under namnet Zack, återlämnad m aj 19-15, 
utrangerad och upphuggen 1947 (enligt Admiralstaben cröv· 
rad av tyskarna 3/ 5 1940). 

Trygg, bombskadad 25/ 4 1940 i Isfjorden vid Åndalsnes, 
satt på land, artilleriet bärgat, sjunken 26/4, senare lJärgad, 
i tysk tjänst under namnet Zick, sänkt av flygbomber 19-J-i 
i Hjeltcfjorcl. 

Mindre torpedbåtar. 

Kjell, 9/4 1940 under reparation i Kristiansand, öw rlänJ
nad intakt 11/ 4 i Vigebukta, i tysk tjänst under n!lmn et J{T ~ 
(Ki.i.sten-Torpedobool) och senare Grenadier, återlämna d mJJ 
19-15, senare utrangerad. 

.. Skarv, e ~·öHad av ty~k~ minsveparna M_1 och ~I 2 gcn°1
;: 

overrumpllllg 9/ "119-10 1 Egersund, senare wktlagen med al
1 varliga haverier, tydligen icke i tysk tjänst utan utr a ngcr:JC· 

Torpedbåten Trygg i till synes totalskadat skick i Isfjorden, 
senare likväl bärgad och i tysk tjänst under namnet Zick. 

Teist, sprängd av egen besältning 14/4 19"10 i Drange, ca 
sj u sjömil nordost Harsund. 

Lom 9/4 1940 under reparation vid Marinens Hovedverft 
i Karlj,ohansvern, övertagen av tyskarna 17/ 4, i tysk tjänst 
under namnet Eidechse, återlämnad maj 19,15, utr angerad 
och såld 1946. 

Jo, sprängd av egen besättning 17/4 Hl40 syd Lyngyh· (på 
sydkusten). 

Grib, sprängd av egen besättning 17/ 4 19"10 syd Lyng~r. 
Ravn, sprängd av egen besättning 17/ 4 19,10 syd Lyngpr. 
(/)rn, 9/4 1940 under reparation vid Marinens Hovedverft 

i_ !{arlj ohansvern, övertagen av tyskarna 17/-1 Hl-'10, i tysk 
l]anst uneler namnet Schlange, återlämnad maj 19-15, utran
gerad och såld 1946. 

S82L, skadad 18/ 4 19"10 i strid med två tyska mtb i Lukk
sundet (nära Hardangerfjorcl), satt på land p :"t ön Ånnglo, 
syd Onarheimsfjord en , sjunken. 

lvS~rei, sä!1kt 8/ 5 19-!0 i Frei[jor~_cn vid Kris~ian~und (e1~ligt / k uppg1ft skulle denna aterlanmats 19-lb, v1lket maste 
ar~ felaktigt) . 

f' S~ld, sänkt 5/ 5 1940 av egen be~ättn~ng i Hoemsv~t~ i F~·~n
iJ~tden (nä ra Molde), sedan ar lillen och ammumhon forts 

and. 
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~>ak:;:. 9/ -! 19-10 icke rustad m en under r eparatio n i 'r 
l,1e1m:. overtager~. av tyskarna men tydligen aldri g i 

1 
~·-~ltt 11. 

aterlanmad maJ 19-!5, senare utrangerad. J~tt,l 

. Brand, 9/Ll 19-!0 under p annreparat ion i Beruc 11 
t:~! L a ksev{tg, övertagen där av tyskarn a samma ''da;, ~"Wet 
1.Janst unel er namnet Tamnlcl, återhinmad ma i 1 n t~"· 1 ty,\ 
u tran aera(1 ·· ' Setb 

b • <tl'[ 

Storm, grundstält 13 eller H / 1 19-10 vid BreJnnc .. 
(Hardangeromr~\det), sjunken. soaetta 

. Del/in, ut~·angei:a(! redan 1927, 9 l -! 1 !l-LO vid :\fan ika 
~·medepot vnl Knslwnsand, senare under tysk fla!.!·o 111 "· 

1cke tyskt namn, återlämnad 19-!5, senare såld. - <'> lllen 

Hua!, ~1t~·a~1gerad reda~1 193~, 9/-11~-~0 vid Marin eholmen . 
Bergen, ?' e1 tagen m en 1cke 1 tvsk t.1ansl, å terläm na d Ig -' 
senare sald. ~J. 

Motortorpedbåtar. 

MTB G::1, grundslött 14/ 3 19-13 på Xf?stholmen vid Flor 
senare bargael av tyskama och införd till Bera:::n, [ 1 · ol i a~ 
upphuggen . ;:-. o' 1 

. MTB G2(i, i brand 22/11 19-!3 i Lerwick, sänkt me d ar lill'· 
neld av MTB 625. ' 

MTB 625, svårl skadad, oreparabel, utrangerad Lc nYick 
början av 19-1-!. 
MTB 6'20, svå rt skadad, oreparabel, utrangerad Lenvid 

1 början av 1944. 
MTB 6HJ, svår t skadad, oreparabel, utrangerad Lcnl'irk 

i början av 19-1-!. 
MT_B ~45, ~rövrad av tyskarna 28/ 7 19-13 på Aspoy, oska· 

dad mford till Bergen, senare öde okänt (kuriöst noo an· 

ger enda tyska käll a att den förstörts av brand i m~gusli 
19·13 på Shetlandsöarna). 

. . l!f1~B (), sk~dad av svår sjö 25/ !) 19-10, övergiven 2G/9 se\ 
~.JOmll utanfor Beachy Read, hitlad av tyskarna, insJi:ipad 
l fransk h amn , sannolikt upphuggen. 
. MTB 5, förstörd genom motorex1~losion och bran d l/ i t9ll 
J Dover. 

Ubåtar. 

.. ur~dd, sannolikt minsprängd i hörjan av febru ari t!J13 p:l 

vag tlll Bod0-områdct. ---
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Tre norska ubå tar av B-typen under besök i Göteborg på 1930-talet. 

B 6, övergiven 4/ 5 19-!0 i Florjll, övertagen av tyskarna 
18/ 5, i tysk tjänst under namnet UC 2, utrangerad av tyskar
na oktober 19-1~1 i Bergen. 

B 5, m a~kind elar m m borttagna 9/4 194.0 av tyskarna i 
Kristiansand, öve rtagen 11/Ll, i tysk tjänst under namnet 
UC 1, utrangerad a v tyskarna 1942, upphuggen. 

B !r, 9/-! 19'·10 under reparation i Filtvet (nära Horten), 
övertagen av tvskarna, utrangerad av dessa. 

B 3, sänk t 9/G 19-10 av egen hesältning i Gavifjorden (Nord
Xorge). 

B 2, m askindelar ru m borltagna 9/4 1940 av tyskarna i 
Kristiansand, överlagen 11 /-1, utrangerad av tyskarna. 

B 1, sänkt a v egen besättning ornkring 15/ Ll vid Liland i 
Ofotenfjord, bärgad en månad senare av besättningen, till 
England, avrustad 24/ 4 194L1, utrangerad och såld för upp
huggning 1946. 

A !r, sänkt av egen besättning 16/ 4 1940i på grunt vatten i 
Veri~bukta i Tpnsbergfjorden (enligt tysk källa erövrad -
tydligen bärgad - men ej i tjänst) . 
. A 3, sänkt av egen besättning 16/ 4 1940 på grunt vatten 
1 Verkbukta (enligt tysk källa erövrad - tydligen bärgad -
111en ej i t j än st). 
~ 2, sjunkbomba d 9/ 4 19-10 i yttre Oslofjorden av tyska 

llnnsveparna R 22 och R 23, skadad, överlämnad till tyskar

?~: Ö':ergiv_en .. av d~ssa, ~-ter bem.~nnad av norrmännen, in
sOtd hll T e1e, overg1ven dar 12/ -1, overtagen av tyskarna 14/ 4, 
annolikt upphugge n. 

25 
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Eskortjagare. 

Eskdale, sänkt 14/L1 19-!3 meUan Portsmonth oeh T 
l ·anti' End av torpeder från tyska m t J. 

Ka:nonbåt. 

Fridtjof Nansen, grundstött och förlist 8/11 19-10 på Jat 
Mayen. 

Korvetter. 

Tumberg Castle (ex engelska ?hrewsbury Cas tle ), lllin. 
sprängd och sjunken 12/ 12 1944 vid Makkaur (norska Finn. 
markskusten). 

Montbretia, sänkt 18/ ll 1942 av torped från tysk tthi\ t un. 
der konvojering i norra Atlanten. 

Rose, sjunken 27/10 1944 i västra Atlanten efter koliision 
med engelska j agaren M.anner. 

Patrullbåtar (opsynsskib m m). 

Senja, överlämnad till tyskarna 9/4 1940 vid He nmeshol· 
men i Ofotfjorclen, beordrad in till Narvik, på kvä lle n sam· 
ma dag övergiven i Narviks hamn, övertagen av tyskarna. 
12/4 bombskadad där vid engelskt flyganfall, senar e sj unk en. 

Michael Sars, övertagen av tyskarna 9/4 1940 i ~anik. 
uneler tysk flagg sänkt av artillerield under striden i Nar· 
viks hamn 13/4. 

/{vik, överlämnad intakt till tyskarna ll /4 1940 i Yige· 
bukta vid Kristiansand, i tysk tjänst under namnet ]{T 2 
(Kusten-T'orpedoboot) och senare Dragoner, återhinmad maJ 
1945, utrangerad och såld 1947. . 

Blink, öv'erlämnad intakt till tyskarna ll/4 1940 i \' J~e· 
bukta, i tysk tjänst under namnet KT If, senare ]{ ilrasster, 
återlämnad maj 1945, senare utrangerad. . J·· 

Lyn, överlämnad intakt till tvskarna 11/4 1940 i \'lge!Jtl~. 
ta, i tysk tjänst under namnet f{.T 3, senare Muske ticr , atel 
lämnad maj 1945, senare utrangerad. 

Minfartyg och minutläggare. 

Olav Trygqvason, överlämnad intakt 9/4 19L10 t ill tyskar!:;~ 
efter Hartens kapitulation, övertagen 17/4, i tysk tj äns t u 

Minfartyget Olav Tryggvason fick under tysk: flagg först bära n amnet 
på den, jagare S10l11 sänkte·s i Oslofjorden - Albatros - och däreHe.r 
det likaså sänkta artilleriskolfartyget Brummers. Bilden visar fartyget 

under det första namnet i en no;'sk fjord 1941. 

der namnet Albalros, senare Brummcr, sprängd maj 1945_ i 
Kiel i samband med demonteringsarbeten på en docka YHl 

Deutsch e vV erke. 
Fr~ya, satt på land och sprängd av egen besättning 13/4 

1940 i Sy>rvika (vid Trondheim). . . 
Laugen, överlämnad intakt till tyskarna 14/4 i M~lson~.v1k 

(Oslofjorden), i tysk tjänst under samma namn, <:~terlam~ 
nad maj 19L15, utrangerad och såld 1H50, numera S/S Ro-
senberg VI. . 

Glamm en överlämnad intakt till tyskarna 14/cl 19-10 1 Mel
somvik, i tysk tjänst under samma namn, sjunken utanför 
norsk a kusten 1944. . 

Tyr, övergiven sedan kanonernas bal~slyckcr:. bort~~g1~s 
~0/4 vid Skorpo i trakten av Uskedal vHl HardangedJord, 
?Vertagen av -tyskarna, i tysk tjänst under smmna nanm, 
aterlämnad maj 1945, utraugerad. . .. 

Gor, ävenliven 5/5 Hl-!0 i Kjelkenes (Sogn), övertagen dar 13/5 av tvsl~arna, i tvsk liänst under samma namn med ap
jlaratur ~m bord för laddning av ubå tsackumulntorer, å tc_r
al~l1nad maj 1945, utrangerad och såld 1946, ombyggd till 
0 Jel"I · a {tare. 
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Vidur, enligt officiös nor sk källa i Ylre Oslofj o1'ds 
11

. 
avdelning .9/4 19,10 men enligt A(~miralslab?n ~c!~v rns ~ 1 1!. 
överlagen 1ntakt av tyskarna H /-1 1 Melsmnv1k, 1 tysk t/Q 
tvdli11en uneler samma nam n, [t terlämnad maj 1\) l'i l'lan1 

" c> ' ' l' Q· gerad och såld 1917. n. 
Brage, 9/4 19-10 icke ruslad i Melsomvik, övcd~im nat]. 

takt till lvskarna 1-1/-1, av ant att dö1.1a icke i tv. k +jäln. 
(kuriöst iwg anses den i \V eyer HJ-11/-12 vara ; i ht:it?k: 
hand»!), återlämnad maj 19-15, u trangerad. ls 

N or, enligt officiös norsk källa i Y tre Oslofjords l1lina. 
delning 9/4 1940 men enligt Ad~11iralstabe~1 ic}~e r~:s tn d, ÖY'e~.: 
tagen intakt av tyskan~a 14/L1 1 Melsomv1k, aterlam nad Illa 
1945, utrangerad och sald 1950, numera M/S F lalhulm. J 

Uller, övertagen av tyskarna 9/4 19-10 i VallemsYi h n p· 
Kvarven vid Bergen, i tysk tjänst under samma nam n, bom!~ 

' skadad 30/4 1940 av norskt flyg i Storakersunde l (Sogn). 
kort därpå grundslött och satt i brand av tyskarn a i Sogne. 
fjord, vrak. 

Vale, övergiven 5/5 1940 i K j elkenes (Sogn) , ii' ertagen 
där 13/ 5 av tyskarna, i tysk tjänst under samm a na mn, åt er. 
lämnad maj 19-15, utrangerad. 

Minsvepare. 

NYMS 882 , sänkt 7/ 5 19-15 ( ?) av torped från ly sk uh:il 
utanför Cherbourg. 

Otra, »besatt» av folk från tyska jagaren Möwe !J/-11910 
i Filtvet (nära Horten), norska b esättningen därefter åter 
ombord, 10/ 4 å ter övertagen intakt av tyskarna, i tysk tjäml 
under namnet Togo, återlämnad 1945. 

Rcwma, skadad 9/4 1940 unde r striden vid Horl en, öycr· 
Jämnad samma dag till tyskarna, i tysk tjänst un der nalll· 
n e t Kamerun, å terlämna d 19-15. 

Falk, överlämnad intakt 14/4 19-10 i Tyln sberg, i tysk tjän~: 
under namnet Qualle, återlämnad maj 1915, utrangeradoc 
såld 1946. 

1 · · l{ , · l .. l;inJnad Hauk, 9( 1 un<. er rep ar a tlon 1 an] o 1ar~svern, ?.~·e r < Jef 
intakt, överlagen av tyska rna 17/-1 19-!0, 1 tysk lJan s t unr 
namnet Krokodil, å terlämnad maj 1945, utrangerad . efll 

Huas, övertagen intakt av tyskarna 12/ 4 19-10 i OS l~\JI· 
(Oslofjorden), i tysk tjänst under namnet Seestern, a teda 
nad maj 19-15, utrangerad och såld 1946. 
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. . l' överHlmnad int akt 1-1 /4 19'-10 i Trsnsberg, i tysk tj änst 
hl~ ;~ amnet Schildkrölc, åte rlämnad maj 19c15, utrangerad 

tillci C ' ]d 1946. 
och ~·~fig , sänkt av egen bes~ittning 3/5 1~HO utanför Kyrkje-

D!1s0gnefjorclcn (enligt tysl· källa bi_i rgad och återläm
hO I 9-JS) . 
il 1~·;rv, sänkt av egr:n besättni1~g 3/5 .. Hl lO utanfö,r Kv_amsy)y 
. s~gn efjorden (enhgt tysk kalla bargad och :tterlamnad 
l ' ) t94:J . 

Trängfartyg. 

Farm, tr'ansportf artyg, övertagel as tyskarn a 1-1/L1 19-10 
·id Tpnsberg, sena re utrangerad. 1 
Falken, tran sportfartyg, överlaget av lyskarnn, återläm-

nat 1!H5, utt~n gcra! och siil .. t HH7. . ~ . 
Sarpen, ubalsdepafarlyp:, overlag<.>t mlakt 14/119!0 1 Tf1ns

!Jer 'J, senare under kriget förs tö rt på slip i Karljohansvern 
aY bomber från västallierat flyg. 

Nordsljernen, depå- och logementsfartyg, f d korvett, över
lagen av tysk arna 9/-l 1010 p~l Marineholmen i Bergen, se
nare öde obekant. 

Hjälpmi nsvepare och hjälppatl·ullbåtar. 

Alpha, p assagerarehåt, 235 DRT, överlämnad intakt till 
tyskarn a 12/4 19 W i Halvorshamn i Oslofjorden, övertagen 
13/-l, å terlämnad till rederiet. 
_Alversund, ångfartyg, 178 BRT, sänkt av egen hesätlning 

2~/-i 1940 i Va lvatncvågen pfl Slords sydvästra udde. 
OAndeneS<, in spektionsfartyg vid fyrväsende t, låg 9N 19,10 

Pa slip i Bergen, taget av tyskarna samma dag men ttter
lamnat till fyrväsendet. 

Barents, se \Yilliam Barents. 

1 Beta, ku~.tfarlyg, 1?8 BHT,~ 9/;1 
0

19-10 .. i lorrd?t:ka i I~arljo
lansvern, over tairet m takt l 1/1, aterlanmat ttll redene l. 
. ~Odö, f d. vauå'ngslbåtcn Gos 8, minsprängtl och sj unken 1 
''Ordsj ön 4/1 19-13. 

'>;Sonunonweallh , valfångstbåt, 179 BRT, läll: b ombsk adad f ,<l 1940 vid Grip, öve rgiven , infönl till Krisliansund och 
llertagen av tvskarn a, å terlämnad lill rederiec. 
l!.ge[and, valfå ugstbål, förlist p å Faleslinas kus t 29/ 11 1!H1. 



3ö6 

F ircm, va lfångstbåt, 247 BRT, övergiven 23/ -l 19 JO i \'t 
(Kris liansanclsområde t), senare övertagen av lvskar na 1<\g~ 
19-15 till botlen unde r lysk flagg. · ' 11

Uj 

. Fasen, öve~ ·tag~n intak t av ~yskarna _9/-11!)-JO i H a, se lvi)· 
\ 'Hl Trondhenn, a lerlamnad tJ Jl redenet decembe r l\) l.). ' Q 

Furu, å ngf arlyg, övertaget a v tyskarn a 13/ -1 l !).l() se n al' 
öde obekant. ~ 

Harslad, f d vaW'tngslbåten J\.os 17, s~inkt 26/2 1\) 13 
..._ ~ U\• 

torped i Engelska kanalen. 
Haug ll , valfån~slbåt, 239 BHT, överlämnad 12, 1 19 IO 

till tysk a rna i Trondheim, sedan bestyckningen gjor ts ohru!-. 
bar, återlämnad till rederiet. ' 

Ilauq III, valfångslbål, 213 BRT, övergiven 8/ 6 Hl!O i IIam. 
merfes t, övertagen av t~·skarna 27/6 i Tromsf5, i tysk ljlinst 
till bollen under tysk flagg november 1\).j,l ula nfö r :\ord~ 
~orgc. 

lfaus, :"tngfartyg, 135 BRT, överlaget intakt 20/ l 1\qo av 
tyskarna i Dimmelsvik, återlämnat ti ll rederiet. 

Hcilhom, ångfartyg, 192 BRT, enligt Admiralstahl'i1 åter. 
länmal till rederiet juni 1940 men enligt offi<:iös norsk käl la 
lrots order härom ullönt 8/6 1\)40 från Troms0 och ~m l än t 

till Shellandsöarna. 
Hual II, valfångsthåt, 22-l BRT, 9/-l 19-10 pft varvcl i I\arl· 

johansvcrn, övertagen intakt av tyskarna 13/-1, ftlc r lli ltl!HIII 
till rederi e l. 

Hval lll, valfå ngstbåt, 24G BRT, 9/4 19401 i to rrdocb i 
Karljolwnsvern, övertagen intakt av tyskarna 17 /-l, aiCrliim· 
nad till rederiet. 

liva[ Ii', valfångs lbåt, 2L18 BRT, enligt Admirals lnbcn i 
norsk tjänst hela kriget och senare åted~i.mnad till 1 cdcnct 
men enligt officiös n~rsk källa överlämnad intaJet till tyskar 
na lON 19-10 i Marvika (Kristiansand). 

Hua[ VI, valfångsbåt, 2-18 BRT, övertagen intakt av iyskar· 
na 10/ t i .Marvika, återlämnad till rederiet. . 

Hua! \'Il, valfångstbåt, 2-19 BRT·, övertagen in l,1kt 3' 

tyskarna 10/ L1 19-10 i lVIarvika, återlämnad till rede r ic.t. 
296 Ingrid, f d tyska trålaren 'Wilhelm Rheinlw ld, N r :' 

svårt bombskadad av tyskt flyg 2-1/ 5 Hl40 i Bod!'}, sa ll P'
1 

lan~l son\ vrak . ~ .. . .. . . , 1,.5• 
J .... elt, tralare, 3/6 BRT, overgtven, overtagen m tak t a\. ·6,, 

karna 9/ L119-10 i Narvik, i tysk tjänst, sänkt u nder tysk oa~" 
13N av artillerield i Narvile G/10 

Kos XVI, valfångstbåt, överlagen av n orsk.a flott an 1 
19-10 i Halifax, sj unken utanför I-lu ll 24/8 19-H. 
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, 'lf'JY• trå lare, 376 BRT, skadad av fl ygprojektiler unel er 
!~ 0 1 

.11a i Nord-Norge, på varv i Troms9), övertagen där av 
s trlde~na 27/ 6 1940, en ligt Admiralstaben emellertid återläm
t ~·sP·t'ill red eriet 9/4 . 
Jlliirzdaas, ångfar tyg, övergivet 8/ 5 19-10 i Klostervåg på I-Ial

•a ös ter om Leirvik på Stord. 
seJ1~~1gdal, ångfa~·tyg,_ 1-19 Bl~!· överlaget intakt av tyskarna 

10
fj 1940 i 1Y:farvJka,_ 1 tysk tJ.anst under namnet Karl J unge, 
are återlanmat hU redenet 

se~~Janger, ångfartyg, 153 BRT, gömt i två månader i Hjclle
st~d (Hardangerområdel), hittal och överlaget inta kl av 
trskarn a 6/6 19-10. 
· Yauma, å ngfartyg, 219 BRT, 9/ 4 19-10 i docka i Trond-
h;im, be~ättning~n kort därpå h emsänd och fartyget åter
Jämnat till redenel. 

Sardhav II , valfångslbåt, 425 BHT, sänkt av torped utan
fö r Dundec (Skottland) 10/ 3 1945. 

Oster, ångfartyg, 189 BRT, övergivet 6/ 5 19-10 i Telavåg 
på utsida_n av Sotra, 8 sjömil nord Marsteinen, återlämnat 
till reden et 

Oter l, valfångslbål, 251 BRT, övertagen av tyskarna 14/ -l 
1940 i Tpnsberg, förlist 27/ 9 1943 tydligen undet· tysk flagg. 

Pol III, valfångstbåt, 214 BRT, i slrid med tyska jagaren 
Albatros natten 8~9N 1940, skjuten i brand, 9/ 4 av hjälp
patrullbåten Slwdd 1I släpad in till Tpnsberg, övertagen där 
av tyskarna 14/4. 

Ramoen , trå lare, 299 BRT, övertagen av tyskarna 14/ 4 19-10 
i Tpnsberg, återlämnad till rederiet. 

RundrjJy, inspektionsfartyg vid fyrväsendet, enligt Admi
ralst,aben »fangstfartyly», upplagt vid I-Iåkonshella (Berge n-
01llrad et), över laget av tvskarna 9/4, 1940, återlämnat till 
rederiet. " 

19StcE ~re, ångfartyg, 172 BRT, övertaget av tyskarna 1-l/·1 
40 l Tpnsberg, återlämnat till rederiet 

14Skudcl l, valfångstbåt, 247 BRT, övertagen av tyskarn a 
/4 1940 i Jarls!')y v id Tpnsberg u nder tysk fla!:!g till botten 

av l " . ' "c 
k . 0 \.and a nledning utanför norska k us ten senare under 
rtget. 

l{J~udd 2, valfångstbå t, 247 BRT, övertagen av tyskarna 
S ,1940 i T0nsber g, såld. 

194~:art, å ngfartyg, 122 BRT, övertaget av tysk arn a 20/ l 
1 Dsk ed al (Harda ngerområdet), å terlämnat till r ederiet. 
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Sperm, valfångstbåt, 239 BRT, sänkt av egen hcsbilt . 
12/ 4 1940 vid Vikedal innanför Krossfjorden (Stav an ne ~ 11 ll g 
rådet) . ""'to,,,_ 

Stcinkjxr (enligt officiös norsk källa Stenkj[l'r), Hll<>" 

tyg, 159 BRT, övertaget av tyskarna 9/ 4 1940 i I-Ia sschik~'Ut'

Trondheim, enligt Admiralstabcn återlämnat samnw <h:;. 'l'd 
rederiet. '·,, t!] 

Svalbard II, trålare, 270 BRT, 8/ 6 1940 beordrad cl\·u.1 l' 
Shcllandsöarna, på väg dit bärgat överlevande fn"tn (; ]~;.i tl\ 
och infört dem till Rispyhamn, därefter förd till !' ron~stts 
övertagen intakt av tyskarna där 27/ 6, enligt Adm it"1 ls lHb:' 
återlämnad till rederiet samma dag. 0 

Trej"j", v~lfångstbåt.' 204 BR'~, övertag.?n intakt av lysbl!'na 
1-1/ 4 HHO 1 Melsomv1k (OslofJorden), sankt under l ~ sk flaan 
ulanför norska kusten senare under kriget. "" 

Veslt>j"rik, valfångstbåt, 169 ERT, överlagen intak t ay h s. 

karna, tid och plats obekant, sänkt uneler lysk n~ gg 1;\;9 
194.4 vid I-Icrdla. 

Veslegut , valfångstbåt, 168 BRT, övertagen intak L av lYs· 

karna 9/ 4 1940 på Marineholmen i Bergen, älerhi.nd1H d till 
rederiet. 

lVilliam Barents, valfångstbåt, 203 BRT, överl äl1lnad in
takt 11 / 4 1940 i Marvika marinedcpot vid Kristiansand, åter· 
lämnad till rederiet. 

(!Jygar, ångfartyg, 128 BRT, övergivet och gömt 2(i/ 1 1910 
i Motjorden (Vestlandet), enligt Admiralstaben :'\ll' "l ilmnad 
till red er i c t. 

övriga hjälpfartyg. 

Staisraacl Lehmkuhl, seglande skolfartyg, l 701 BHT. loge· 
ments- och depåfartyg, övertaget intakt av tyskarn a !J -1 19,10 
på Marineholmen i Bergen, i tysk tjänst uneler krige t, dar· 
efter återlämnat till rederiet. 

Brand IV, »tmgdomsbåb>, lasarettsfartyg, bombal och ]Je· 
skjutet av tyskt flyg 28/ 4 1940 nära Ålcsund, stranda t. :. 

Dessutom var följande fartyg 1940 förhyrda ell er rek:\. 
reradc såsom logements- eller depåfartyg, n~irma rc dc li!~lJ/. 
dock obekanta: M/S Brabant, 2 335 BRT, S/S Konq Osc((l r· 
914 BRT, skolfartyget Christian Radich, 676 BRT , sJ.~~ ~.f~d. 
tyget S~rlanclet, 577 BRT, och skolfartyget Tord n zs /,tO· 

254: BRT (ej att förväxl a med pansarskeppet). 
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,dra no rska fartyg i tysk tänst. 

A f rtyO", ti1lhörande norska handelsflott an, valfångstbålar 
' ~ b~slagtogs vid olika tjJlfällcn av tyskarna och sattes 

~ il ~1om hjäpfarlyg. OTyskao källor r ~1Pl?~ar fö ljande. ' . . 
tilObåtsjagare: valf.angstbatarn~t 1/'efj _11' (UJ ,A J, 11:~// V 
Uf Bl, sänkt), Tre/f Vll (UJ C) , Tr('lf VIll ([;J D', sankt), 
( X (UJ B), Rcw IX (UJ D) , Rclll IV (UJ E), Rau V 

f!J.1 F) , !rcll I (lZJ G), Tre/l II (P.l 11), Tre/l III (PJ J) 
h Tre f/ VI (U.l l\.). 

oc:viinfarlyg: valfångstbåten Pol IX, 1ngen som pris av I-Ian
I: ls-S tör-Kreuzcr 5 Pinguin, i tysk tjänst under namnet 
~djulant, sänkt med artilleri eld 1/ 7 HH1 av Pingui!1 nord
~s t Chath am-öarn a, tankmolorfa rtyget sto rstad , taget som. 
pris av Handcls-Stör-Krcuzcr 5 Pinguin, i lysk tjänst under 
namnet Passat, sbinkt i september Hl-12 av all iera de flyg
bomber i Pat:illacs hamn utanför Bordeaux, motorfärjan 
Skagerra/,·, sänkt 20/ 1 19-14 vid Egerö av torped C'110r fl yg~-

bomber. 1 ' ' i\: : l 
Depåfartyg: Ra/i, i tysk tjänst under namnet JIIRS 8, åter

Jämnad 1/6 1945, Paris, i tysk tjänst under namnet MRS !~, 

sänkt 12/3 19L15 ulanför Haugesund av brittisk motortorped
båt (MTB 5 anges, vilket synes osannolikt). MRS = Mi.ncn
Räumbootmutlersch iff. 

Tankfartyg: Sanclef.jorcl, i tysk tjänst uneler namnet .7\-!on

sun, sänkt 1ncn bärgaeL 

Tyska nybyggen i Norge. 

Tyska källor uppger att fyra minsvepare under kriget nY
byggdes på norska varv, nämligen RA 201, RA 202, RA 203 
och RA 204. De sjösattes 1940~41, hade omkring, 30 tons 
deplacement, 14 knops fart och som bestyckning två 20 mm 
akan. Byggnadsplatsen anges som Mjellcm. & Karlsen i 
Bergen. 

Källor t ill uppgifterna. 

1 
. .. Som ovan nämnts och ganska förklarligt ger dc tryckta 
s~l! orua ett vederhäftigare intr~' ck, ju senare dc tillkommit. 
ak~·are uppgifter och kompleetteringar har efter hand in

flutit och krigsårens ibland propagandistiska utformning av 
»fakta» har med åren övergått till ton saklighet. 
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Från själva krigsåren slammar dels en rad kli p p u .. 
n .ing_ar, ti~skrij't~r och broschyrer, vilka i m ånga f al[ \. ~~c/. s1g overdnvna. Samma fel vidlåder delvis Brandts »1-.:ri tsai 
N_orge» - ~ok~n ut~avs också under pågående krig. Pri.i vmes »NauLCs zn e.Tlle» och Ed varels »Operation Nc]J l 1

• o t f . l l . . l (fl o a er .~nns en < c uppg1fler om norska flottan, som i huv q sak ar kouekla. Slorm-Bjarkcs »J{lar til Kamp» h at n-' LJ c]. detaljfel beträffande motortorpedbåtarna men ä r 1 ·\gl'a nl\'ckct tillförlitli u s ort ' . b' 
Tre slön·c verk på norska har utgivits. Del slora sam lina ~rb~lct >:~~r or:g_e~ Erig 19_4_0- 191r5>> i tre delar har ej a ll tf~~ tylllga sJonulllara uppgifter men i regel korrekta . Sd1cc 

1 

lvå b~nd »Norges Sj(!>krig 1939- 40», utgivet »med t ill~ltc l~~ ~:~ . S]\i)forsvarets_ Ov?rkommando» cn~last något år cfte~· 
kugsslut~t har ~1vetv1s en del luckor liksom en del uppoif. ler, s~m1 Jcke s!aJ.1Jmcr helt överens med vad det tredje ,~rket l1ksom Adn11ralstabcn . uppger. Sleens »Norges Sif)kric 1~40-1fJ!~_5», som hittills utkommit i två band och icke h ll!]~ mt m_er an behandla förspelet samt de tyska anfalle11 mot OslofJorden och sydkusten, är utgivet av den norska k riHshistoriska avdelningen och därför också helt naturl i·>t clet mest tillförlitliga verket, vars fortsättning man aY;aklar med stort intresse. 
. Dc tyska källor, som här utnyttjats, är dels gmndm alenalet till förlustlistorna i 195-!/ 55 års årgång 'av 11',yers 

~l~ttentasc_henbuch, de~s Gröners »Die Schiffe der de llisehen A.rzegsmarzne und Luftwafle 1939- 45 und ihr V erhleib .» , vars listor är mycket fullständiga men trots detta fi·n· cter en del luckor och även mindre felakliuhcter. Aven tidiu,lre årg,~nga_r av Tasche~1~uch der KrieqsJ'?otten har utnyttpf~ .. l1llmotesgaendc fran norska Admzralstaben har f iir har publicerade uppgifter dels betytt klarhet i de av lvskarna övertagna fartygens fortsalta öde dels i månaa fall k orriae-. .._ ' ' b '-' rmgar av annars till synes vederhäftiga källor. När dessa 
i -~1åg?t fall anförts, har som synes A dn; i ra] stabens uppgi fter sarsk1lt anmärkts. 
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fysisk fostra n vid Flottan 
Av Kapten K.-E. THUNBERG. 

»Sedan yppighet och vällust intagit m.änniskosläktet 
och man mera sökt inöva kroppen att tåla mat och 
dryck än att förskaffa den v ighet och styrlm, har 
många av forntidens utmärkta sedm· blivit bortglöm
da till stort men för hälsans bevarande». 
Doktor Arvid Faxe i han:;; 1782 utkomna »Avhand
ling om hushållningen Ull Siös i avseende på häl· 
sans bevarande». 

Idrottsinstruktion för marinen (ldri~'I), fa~~-ställd av che~ fen för marinen i februari 1954, säger 1 den for~ta punklcJ~. Idrottens mål är att i smnvcdzan med gymnastlk_en u~vccl~~a och vidm akthålla personalens fysiska prc_s~allm~sfonna
ga, med särskild vikt på utbållighe~ och k~J~d1.i.~~n, ave1:s~~~ alt beford ra psykis,ka egenskaper sas?:l~ vllJcl...taft, uthalll"' het, k amplvnne och laganda» . . I del _ _f?lJmH1e sk_nll _en redogö relse lämnas över nuvarande ~llOJl~~~,he~er alt sl-..apa ~ch vidmakthåll'a den fvsiska prcstall(msformagan blan.d pet s?nalen. De anordniiigar för idrottsutövnin~ som fmns VJ~l Flottans sjö- och l:lndorganisationer skalle 1 korthc~ redo':Lsas för att helvsa möjlighelerna att uppna ll.ett~ gL u~1.dmal. 

Kustj'lottnn l1ar inom ~Iårs~jäordsområc1et hllg~m.g illl .. dc~1 llloderna idrottsballen v1d V1tsa samt den vacl-..~1 t belagna 
idrottsplatsen, simanl~ggning~n och baslt~.n p_å V1t~~arn ocl~ ar med dessa anhiagmngar nagorlunda val tdlgodcs~~d. D speciella förhållan~fe, som alltid finns för ombordmonst~·acl personal när det gäller att nå idrottsanläggningar, m~tlVe
rar emeliertid flct:a idrottsanläggningar - exempelvis en 
fo tbollsplan - jämväl vid Vitså. o .. . . . \'id Beroaskolorr1Ja med stor pcrsonalstyrl~a a~·et I unt fmnes nästar~' j 11 aa möjliahctcr till idrottsutövmng .momhus u_n
derJånga vintrar. lllr~tlshal~en på yitsE1, som dtsp~ncra.~ .ge~ lllensamt med Kustflottan, l1gger eJ ce1.1tralt oc~1 kan dmfor endast användas i begränsad omfattnmg - hll stort men 
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föt· gymuaslikulbildning och inomlmsidrolt. Sinunii jliohc t 
na i:ir också ob.~fintliga ut?m nncl~1: den ~w.rla sm.~~ ll.la~·lic] et. 
Bergaskogen gor emellert id kondrtwnstramng lllOJ JJg i i ~n. 
förakLiig skala. c,e 

På Slackholms örlogsslation, som i sin nuvarande fo rnt .. 
clömd att försvinna, begråten av få och begabbad ay llh tn;'\t 
liar redan förfallet visat sig bl. a. i form av försvu nn ·n 11[~' idrotts.anl~ggning samt en dåligt um~~rhållen gymn~ ·,\ iksaJ' 
Orgamsalwnsexpcrterna har r edan hoJt ged desyxan fii r st · 
l . o o 1 1 1 o o b 

1 a. tonen sasmn StH a n, oc 1 t e t aterstar ara att loppas att 
gymnasti ksalens öd en i dessa lokalbristens tider nog~ . följa 
av idroltsor,ganisa lionern a, så att de nna präktiga lokal'~ 
centrum av Stockholm kan sällas i s tånd för sitl r i1lla iin~ 
damål. Xågon hemlighet avslö.i as väl inte, om j ag uii mner 
alt iclrollsrörclsen h elt fdimmande organisationer k asla t be. 
gärl iga blickar p å lokalen . Sh:Hlens simhall[u· anvi:i n ds i gör. 
ligaste m ån för simutbildningen med dc tid södande oc '1 ]:;'ost
bara transporter som känneteck nar storstaden. 

Karlskrona örlogsstation är i molsats till Stockholms ör
logsstation synnerligen väl tillgodosedd med all a slags 
idrottsanläggningar. Karlskronas värde som örlogsbas hn r en
ligt mod ern marin uppfattning minskats, men någon indrag
ning av bland ann at dc stora skolorna h ar ej varit pa la!. 
Eleverna vid dessa skolor har dc bäsla möjligheter för idrott 
av allt slag med tre gymn astiksalar, simhall , id ro llsplnls och 
simba da nläggning till förfogande, allt centralt och väl t~ickan
dc b ehovet. T idigare var anordningarna för idrol l u nder 
sonmwrh alvårct mindre vi:~l tillgodosedda, m en sedan idrotts-
8nläggningnrna p~l Slumholmen tillkommit under s •Jwste 
aren har d enna brist elim.inerals. Nyanläggningnr till el l v~ir
dc av 1,4 milion h ar tillkommit utan ett öres utgift fö r s tals
kassan; ett klart b evis på en föruts eende förbands ch efs in
tt·esse för idrottens betvdclse och nvtla. 

I Göl eboru finnes en- idrottspla ts," moderniserad undc' L' .se
nare år och belägen idealiskt nära förli:iggninga r ocll ?"
ningspl atser. För övrigt saknas alla anordningar. D en lli l ~ 
gymnas til:;salcn, som dock var anvi:indbar , försvann 1CJ l ! d~ 
den byggdes om till varvskansli och skollokaler. D ciln "U.1• 
v~illovli g t i och för sig m en knappast a t t rekomme nde ra , .nar 
ingen ersättn ingsbyggnad kunnat frambringas. Som m oliYe· 
1·ing för ombyggnaden lär ha angivits, att det skulle b li Ja t.ta: 
re att få fr am en nybyggd gymnastiksal, om den h efin ll1g'1• 
togs i ansprå k för omh:yggnad till kontorslokaler. D el va~ 
sannerligen en ljusblå fundering! Simmöjligheterna ä1 dess 

3G3 

Jrakti skl taget obcf.inlliga, enä1: inlc ens sjö- och ~la
tl l0111 dl en Gölcbm·•s k an v1sa upp en simhall, som fyller nm-]st:l o ,., 

J~e . anspra k. . . 
]Jga ... krigsljkolan slutllgen saknar simhall men. har modern 
SJ ~rivsam idrottshall, en bra idr~ L ts 1~ lats ocl.l Ishockeybana 

oclför övrigt d en enda i Flottan. En snnhall ar eott gammall 
: 

1
. 111ål framförallt därför att :'\~isbyvflllnct pa gnuHl av 

Ons~e t• • . n ' l ' 11 .. ·oreningar ej ~i r baclhnrt, men an aggnmgc:r pa anura m 
~~~-cfaller v<.1r~1 mera av belwvel p:"dwlladc, mnan delta pro-
. j·t kan realiseras. .. . . o .. r 
Je Utöver här redovisade stönc a~1laggm_ngar ~1~r s:: val Km:ls

" .. 0 m Slockhohns ödogsstaboner sma fntidslagcr, Skon-jToJ1,, " ' · l t ±'·· ;tavik och Ersta~i!•: sm.n ~ärdcf\111~ k omp ~m.en. or ~Icrs~-
1 som under f n bd vill agna s1g a L fysisk h anmg och m-na ' . 1 T .. koppling i rog1v~nc e. nu JO:. " . . . , . 
Bristen p:"t anl aggnmgar ar som synes pah:gl ~.g, ?ch CI~.cLts t 

'd öSK är förhållandena godkännbara. Pa ovnga stallen 
vl

1
,1·11er bristfälliuhcterna ioenom m e r eller m indre, vilk e t k an s , ,.., ,.., " f' . ' l vara en anledning: til~ d en ö 'Crr.askandc. la.~a ysiSK~ s a~1~ 

dard, som persona len 1 gemen bes1lte r. D eL hanlandc llv~t tiL 
sjöss s<om rckyterings}1ropaganclan utlovar har nume ra mgcn 
reell bakgrund, Yilket strax skall påvisas. 

Bedö mning au fysisk kondilion. 
Militär tjänst i kriu kräver fy siskt god kondi tion; denna 

synpunk t tr inte mi~st viktig, niir .d.et gä~ler Flot~an o~l~ 
dess personal. För att nå denna konelihon mas.t~ konlmuerllg 
trän ing utnyttj as varigenom efter hand kOI~.ch.twn o~h pre~
tationsförmå ua förbättras. Allt efter som tramngen fortskn
der orkar m~1 mer och mer och kan ulföra erforderliga r ö
relser .snabbare. Musklerna ha blivit starkare, r eaktionen 
snabbare, leder och ligament h å llbarare, lungorna kan ta in 
mera luft och hjärtat förmår pumrpa ut mera bloc~: Yid m.~
strängning blir nu andningen lugnare och pulsen lagrc. Tra
ningen h ir således betydelse inte bara för musklerna uta_n 
också för de inre organen. Dessa äro ofta d c förhållandevis 
svagaste och så beskaffade, att de kräver en omsorgsfull, 
gradvis stegrad träning för att tåla s~ora . P~!r~st!1ingar ... 

Den fysiska konditionen kan med v1ss llllforllthghet matas 
genom medicinska undersökningar, bedömning av kroppens 
hinktian beträffande rörlighet , snabbhet, reaktionsförmåga 
Och styrka, genom uthållighe tsprov sam~ b~ärtf~mktim~s1;n~ov. 

Bjärtals funktion är inte den minst viktiga lanken 1 fraga 
0111 uthå llighet, eftersom hjärtat vid b ~n·d fysisk belastning 



i:ir kroppens mest påfrcsladc muskel. Härav fölJ. er 
· · l l ··· · f' J · · ' a tt l 
;om ~l~. _?Jart y_n eliansprov uppv1:~r ett välträn at h··r.el\ 
~t ven .1. ovu~t ~)01 vara 1 god kond1t10n. En grund iii '"Jaqa 
KonchtJOnstranmg med huvudvikten lagd på löiJni nu g::-;01lde 
l ·· · l l "' ge l' 
~:~~~1~1gsver c~n oc 1 s;ä~·ker hjä_I.'.ta . och _lungor ocl1 \ ka god 
d~ugcnon~ bcttt_rc uthal_llg.het. H.~ artfunktiOnsprov gel' d ~i ~)~l' 
pa et_t _enl~elt satt ett tJJlfrcdsstallandc mått på <l en fv ,.tfot· 
kondiLJOnen. . Siska 

Träningen inneb~r också att andnings- och cirkul a t· 
apparaternas funklton och samverkan småningom .111 .

10ns. 
efter dc ökade kraven och att en melodisk anväl1<t n1p assa 
l r·· t t" b l . < ng a, 

< e ?.r pre s a JOnen C! 1öv liga muskelgrupperna lede~ ~ ' 
det for muskle~·na mest fulländade utnyttjandet. 

1 
ltl! 

Det s k mn~nkanska hjärtfunktionsprovct (Harward st 
up test) har 1 form av Bergman-test godkänts. fö r .111 , ;·ep!. 

. . l ' u d . - ~ ' 'clll(-
~-ung v~c .~rmen . . n .er vmtern_ 19D4---:-1955 har prov u lförts 
av.en v1:l oss. ut_blld~mgsavd~lnm~ cnhgt denna m etod. Detta 
prov;· g1 .L~ndar s1g pa .?et -~ysJO~?gisl~a faktum, att pu lse n på 
en valttanad person ar lagre an pa en otränad, d:\ e tt oc! 
samma arbete utföres. 

1 

Provet omfattar. tr<;- moment, nämligen arbetet, som ])estår 
av: upp och n~dsllgnmgar från en 40 cm hög bänk under 5 
n~mutcr och 1 _en takt av 30 steg i minuten, avslapp na nde 
vz{a under 1 .. mmut _samt därefter pulstagning under en halv 
r:lmut. .. ~n v_~l synli~ se~mndpendel användes lämpligen så
som hJalp for takthallmngen. 
.P e .. 125 furirsaspiranter, som. kon tinucrligt testats, hade, 

nar forsta provet togs den höstvecka som skolan började, en 
medelpuls av 121 slag per minut. Ett hottenvärde h ell visst, 
son~ .nästan verkade avskräckande mot den bakgrunden att 
c~1hg t testens regler yersonal, som har puls över 120 slag 
vtd upprepade testmngar, hör· läkarundersökas. Eleverna, 
som pr~ldiskt _taget samtliga kommit direkt från sjökom· 
mendcrmg.ar, fick efter en tid av idrott och gymnastik un· 
der 6-~ h~.11. per vecka ~varav 2 tim. frivilligt på kvällar) 
g~nomga fornyat prov, vllket som väntat och som vål var 
v~_sad.e bättring. Kmvorna (se bild) utvisar en grad\ is för· 
battnng nl'ot och till godtagbart resultat. Jämfö1~t m ed prov 
för armens vpl återslår dock en del vilket gör kom m entarer 
överflödiga. ' ' 

Allvarliga brister i fysiskt hänseende kan utläsas av dessa 
de försla proven. Att avfärda detta faktum m ed en a ~el
r_·ycl~nil:g _är int.~ att .. rå~a bot. Bland dc unga ko rp rn ]c rn~ 
ar (,e fysiska forulsattmngarna vissa ticler så dåliga a tt d 
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Jwrl Juli Aug Sept Okt l'fO"t' Deo Jan Febr l!ars April Maj 

knappast kan bli sämre. Vad beträffar den andra och största 
kategorien av vår yngre personal - våra värnpliktiga -
finns det anledning misstänka, att föd1ållandena äro ena
hand a. 

Sveriges Hiksidrottsförbund, som är den högsta idrottsliga 
myndigheten i vårt land, säger sig också ha konstaterat, att 
d~n fysiska grundkonditionen bland värnpliktiga vid inryok
mngen över lag nu är sämre än för några år sedan. Orsaken 
anses vara de förbättrade kommunikationerna, motorismen , 
n~o.pederna o s v i förening med en minskad känsla för kon
rhhonsträningens betydelse för fysiskt välbefinnande. Vid de 
enda testningar, som utförts m.cd värnpliktig personal, vis a
~le proven genomgåen~e dåli_gt _re~ultat. Bland dc 30 t:le
l~ntverkarna och 12 bll sknvhitraden uttagna vpl erholls 
vard ena 113 resp. 118 pulsslag. Dessa vpl kom efter 12 d a
g~rs juluppehåll direkt från Värnpliktsskolans rekrytutbild
IUng, där samma bestämmelser gäller för fysisk fostran för 
~lla kategorier under den fem veckors km:ta utbildningsti
c, en,. Övriga grupper som varit disponibla för testning har 
(~ilt 30 man uttagna till Marinens Kustbevakningstjänst 
t· \B) samt 12 man i praktisk tjänst vid örlogsvarvets sjö
aeserv i Stockholm. Dessa sistnämnda grupper hade en test 
" 119 resp . 117 efter 10 månaders militärtjänstgöring. P:ro-
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ven ä~· själv_fa ll~ t av o s t!ckyr~vskaraktär. Tendens<· n P\0. 
dock 1 sa_mtllga fall pa l~~ fys1~k. stm~dard ... ~n __ gcno_Jllgåe;'llt· 
provlagmng under h ela t] anstgormgslldcn for lampl 1ga g .1d, 
per bör ske för .. aU kons ta tera, o~~_l de dåliga crfarcn het~~-~t 
av dessa prov ar gemensamma for all vpl personal. Ö v( 1 ~ 
personalka tegorier skall lämnas utanför denna re ttogöre\gl1 
i avsaknad av tes tresultat. Misstankar kan emellcrlt l fra se 
fö~:as, att även hlm

0

11:l dessa f?refinnes ~r~stcr, grundat pil'(;\~. 
sl~alct, att en en o ga_ng upptranad konditlon cn?ast _kan hibe~ 
hallas genom tva tmunars rcgellnmdcn och cffcktl\ Lränin 
per vecka. " 

I testreglerna anges, att vid en medelpuls över 10(~ kan e 
avdelning icke utsällas för större ansträngnin~ar utan r i s~ 
för skador eller men. Kär niedelpulsen »krupit» nc · till 9~ 

eller därunder kan en avdelning utsättas för stora påfrest. 
ningar utan att laga någon skada. 

Hur skall man då komma fram till en nödvändi g Lätt. 
ring ? Svaret p å den fr ågan ä r lätt nog. I första hancl gäller 
de t att övervinna dc svårigheter som finns att ordn a med 
regelbunden idrottsutövning åt alla under det fö r många 
förhatliga begreppet obligatorisk idrott samt att m ed allvar 
söka fram idrotlsanläggningar på platser, där bristerna är 
mes t iögonfallande. Det finns chefer, som inser att trä ning 
in te är större problem än att det går att övervinna, och som 
Lägger n er arb ete för a tt ordna m ed detta, vari genom per· 
sonalen kan bibeh ålla eller ytterligare förbä ttra si n kondt· 
tion, fartyget eller organisationen i sin helhet till n~ tta och 

glädje genom ökad effektivitet. . . 
Vm-.a grenar, som sk all bedrivas, lämnar Ich-IM f 1ngervts· 

ning om, och bland dessa måste m an välja dem som lamp· 
ligas t går att utföra med t anke på lok alfrågor, närheten till 
terräng, bad ni m. 

De på senare år populära fältmässiga idrottsgren arna e~: 
stridssimning, som kanske p ågår 17 s ek. för var j e man, ar 
dock av betydligt mindre värde än simning 1.000 m . eller 
joggning i skog och mark under 15 min. Patrulltävling, 5011] 

m ed förkärlek tycks var a Kustflottans idrott just nu, J1le;. 
inlagda m om.en t av till exempel länsning av livbåt m ed P~ n 
s~r, ~kan säkert roa ~-~n fprty~_sbe~ättnin g som segrar ; ~~~ 11 
hattre tord e vara att form a besattmngen att regelbun det 1

1
/er 

terrängbana i _for!ll av lagtävling mellan kvarterslag_ e]Jcf 
ordna med sener 1 handboll och fotboll mellan kvarte t ~,in 
kategorier, ~ör att nu o nämna några exem1~ e l. Id ~·otl ~' ll 1

10 !111 
vedertagna form har sa myck et gott att ge s1na u tovat c b 
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förallt yngre årgångar, att ett förfuskand e av grenarna 
fl'11111behövligt. Vid de fältmässiga tävlingarna är det också 
~r n~igt, att det .. är de i simnin~! fri i?~_ott, gymnastik eller 
1 a an idrott trana de som hemfor de framsta platserna. 
rr Jlil 
' 1 }and vistas den yngre personalen i regel endast för ut-
'Jdning. De olika utbildningsreglementena omtalar klart 

bl h tydligt, hur många timmar som skall anslås för fysisk 
rcstran. Om dessa ioke kan följas beror detta bland annat 
å de dåliga lokalmöjligh eter som tidigare redovisats. Det 

bör således undvikas att förlägga skolor till dylika platser. 
Just nu torde Ber_gaområ det vara mer än fullbelagt med av
seende på dessa problem. I dc flesta fall vill man väl förut
sätta, att p ersonal som lämnar skolor i land, skall vara i 
aod kondition. 
o Tävlingarna är allmänt sett ett nödvändigt medel och 
främst till fö r alt skapa intresse fö r idrottsgrenen i fråga. 
Utan föregående system.atiskt stegrad träning, är dock täv
lingarna närmast av ondo. Ohligatorsik tävlingsidrott, som 
pressar otränade deltagare till överansträngning, är skadlig 
inte minst genom. att den avskräcker från fortsatt idrotts
utövning och gör idrotten impopulär. 

För vår del _gäller det att skapa bredd i första hand. Idrott 
åt alla är det enda medlet att höj a den allmänna fysiska 
konditionen. Toppidrott är mindre värdefull i detta samman
hang, och den kommer för övrigt att kunna skapa sig själv 
genom en vä lorganiserad idrottsrörelse iland och ombord 
bland de fåtal som äro härför lämpade och samtidigt villiga 
att underkasta sig den omsorgsfulla och nogg1·anna träning 
under lång tid som. numera krävs. 

Ungdomen är inte då lig eller mindre lämpad för fysiska 
Pyestationer, nu lika litet som förr. Är det några som blivit 
s~mre är det snarare vi äldre, som lå tit avhända oss möj
ligheterna att påverka ungdomen. I en tid, då levnadsstan
darden av m å nga dyrkas som en avgud - för att fritt ci
!era ett nyli gen publicerat aktstycke - måste motverkan 
astadkommas _genom en fast, målmedveten livsinställning; 
och vi måste verka för att sprida intresset för idrott bland 
ana härför lämpade, vilket de flesta frisk a män äro. 

h F?ttans idrottsor_gani,sation bör i toppen ha en kraftfull 

1 ~hdstjänstgörande ledare, som genom sina egenskaper som 

1~ are kan höja standarden. Hans befogenheter bör instruk
slolsmässigt vara tillräckligt stora för att kunna föra den fy-

s {a fostran ur det dödläge, som otvivelaktigt råder inom 

26 
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Flot~_an. 0e1~om in~pel~tioncr s~-.aii h~n ku_nna förv issa ;;ig 
01 

att l~mphg 1drottsovnmg bedt?_ves, ratta hll fel och UPPllln n ;~ 
ra gJorda framsteg. Genom. fortroend efullt samarbete i " l 
idrottslig anda m ed de idrottsdetalj er, som r edan är o 01~0 c 
niserade kan det antagas att hans arbete kanuner a lt hä_

1
a' 

frukt. a 
Den p å sin tid erkände läkaren vid örlogsflottan A t vi 1 Fax e, vars tankar lånats i ingressen, konstaterade r edan 178~ 

att avarter smugit sig in i tjänsten, när det gällt fysisk fost~ 
r an. Sedan dess har många vindar blå s t men tydligen ej ti]]. 
r äckligt många för att vår generation skall ha f ått ögonen 
öppna för systematisk träning som nödvändigt m edel alt 
skapa fysiskt och psykiskt värdefulla krigsmän. 
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Meddelande från frä mmande ma n ner. 
Meddelanden från Marinen s pressdet alj. 

Danmark. 

I januari 1955 bestod den danska flottan av följande fartyg. (F a r

tya· inom par•entes äro u n d er byggnad) . 
"Fregatter (5 ). Holger Danske, Niels Ebbesen, d epl. 1440, bev. 2- 127, 

4----40, fart 20 knop. Esbern Snare, Rolf Krak e, Valdemar Sejr , depl. 

l050, bev. 6- 102, 4- 40, A /u -vapen, fart 25 k nop. 
Korvetter (1+4) . Thetis, depl. 925, bev. 1-102, 1----40 , A /u-vapen, 

fal't 16 knop. (B ellon a), (Diana), (Flora) , (Triton) , depl. 760, bev. ? -

75, ,?- 40, A /u-vapen, fart 20 knop . 
Iiustja.gare ( 2) . H uit feldt , W illemoes, depl. 780, bev. 2-105, 3-40, 

TT, A/u-vapen , fart 35 knop. 
Motortorped båtar ( 16+ 5 ). Glenten, Gribben, Hav0rnen , H0ken, Jagt

falken, Raagen , Ravnen , Skaden, Stormfuglen, Taarnfalken, Tranen . 
Falken, Hejren , L ommen, Viben, depl. 100, bev. 1-40, 3-20, TT, f art 
3Gj3R knop. Flyvefi sken , (Haj en ) , (Havlm tten) , (Laxen ), (Makrelen) , 
(Svaerdfisken l , depl. 110. bev. 1- 10, TT, fart ? . 

Patrullbåtar (6). Bille, Buhl, Hamm er, Holm, Krieger, Krabbe, dep! . 
329, bev. 3-40, A /u-vapen, fart 29 k nop. 

l\'Iinsvepare (23+ 8 ). S0h esrten , S0h unden , S01Pven, S!')ridd eren, depl. 
280, b ev. 2- 40, A / u -•vapen , fart 18 knop. A snaes, B ognaes, Dyrnaes, 
Egenaes , H elgenaes, Lynaes, R inken aes, d ep l. 120, bev. 1- 20, fart 20 
knop. Stigsnaes, T rellenaes , Vor naes, depl. 150, b ev. 1- 20, fart 22 knop. 
Sorte Sara, Asko, B aag0, En0, F aen !') , H jort !') , Ly0, Man o, St ryn 0, depl. 
70, bev. 1- 20 , fart 11 knop . (Aam.SIUnd ) , (Alssund), (Egernsund) , (Gron
S\lnd), (Guldborg sund) , (Om0sund ), (+ 2), depl. S75. 

Minfartyg (6). B es>k y tteren, V indhunden, depl. 700, bev. 8- 40, 6 
~20, MM, fart 1 3 knop . Lindormen , d epl. 614, bev. 11- 75, 3- 40 MM, 
f ' 
lart 14 knop . L angei and, depl . 310, b ev. 2-40, MM, fart 12 knop. Laa-
anct, Lougen, depl. 250, bev. Q- 20, MM, fart 10 knop. 

5 Kabelbåtar. 
1 

1 
{:båta r (3). Springer en , St0rren , Saelen, depl. 540, bev. T T , fart 13 

tnop. (3 D elfinen -kl. under byg g nad) . 

TRANG- och SP E CIALFARTYG. 

Runglig jald . Dannebrog, depl. 1130, far t 14 k n op. 
Oepåfartyg. A egir, depl. 2600, bev. 2- 127, 6---40, .. fart 1 7 knop. 
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Hjaelperen, depl. 700, bev. 4--4\J, fart 13 knop. 
Sjömätningsfartyg. Heimdal, depl. 705, bev. 1- 75, 1-40, f art 

knop. Freja, depl. 315, fart 11 knop. l~ 
Patrullbåtar. Skarven, Teisten, depl. 130, fart 9 knop. Maa gcn d 

90, fart 
1

8 knop. Ternen, depl. 82, ;fart 8 knop. 6 Al!holm-kl. , de~!. ep) 
7o, fart 9 knop. 21 P-klass. 

Transportfartyg, Hollaenderdybet, Kongedybet, Sleipner. 
Fregatterna av ,Esbern Snare--klass, .som övertogs från E ngland 

1952- 53, är nu alla ombyggda och moderniserade. Esbern Snare h ar avslutat provturerna och de två andr& skall rustas i år. 
Fregatterna av Holger Danske-klass har varit på översyn och bl 

a. fått starkare luftvärn och bättre ubå~jaktvapen. Huvudart illeriet ä; 
dock omodernt och ett byte till allrn:ålspjäser är önskvärt. 

Under år 1955 beräknas de fyra korvetterna av Triton-k lass vara 
klara. Korvetterna byggs i Italien i enlighet med off-shore programmet 

l()ustjagarna skall få effektivare luftvärn . önskvärt ä r a t t 10,~ 
cm kanonerna utbytas mot allmålskanoner . 

Av de nya motortorpedbåtarna, ~cm byggs i Danmark enligt oif. 
shore programmet, övertogs Flyvefisken den 12 november och har nu 
avslutat sina provturer. Hajen beräknas vara kla1.' i början av året, 
Laxen sjösattes i november och Makrelen, Havkatten och ,sva erdfisl(en 
är snart klara för sjösättning. 

Motortorpedbåtarna av Glenten-klassen faller snart fö r å lders
gränsen. På igrund av byggnadsstoppet pågår för närvarande ingen er
sättningsbyggnad. 

Minsveparna av S0wven-, Naes- och 0-klass, samtliga byggda före 
1945, är omoderna och tjänstgör huvudsakligen som patrullbåtar. Ett 
starkt behov av ersättningsbyggnad av minsvepare föreligger Trots 
detta har på grund av försvarsanslagen!s reducering byggandet av 
Aarosund-klassen uppskjutits tillsvidare. 

Kölen har sträckts till två av de tre ubåtarna av Delfin en-klass. 
Trots detta är situatione~ mörk för ubatsvapnet. Före kriget h a de Dan
mark nio ubåtar. Nu ;faller de tre i tjänst varande ubåtarna för å lders
gränsen när de två nya blir klara. 

( Tidsskrift f0r S0vaesen, jan. ). 

England. 
Fregatten Lynx av Leopard-klass sjösavtes i Clydebank den 12 

jar.uari. Lynx blir till det yttre lik Rocket med hög överbyggnad ocll 
tvJ. höqa ,g::!Jlermaster med utlopp för dieselavgaserna i mitten på den 
aktra. Skorsten salmas. 

Samma dag sjösattes den träbyggda minsveparen Petersham i (joU· 

ton ;fartyo· av denna ldasts bygges i j<'clll "' .. .. 
0cl\ - t och i december overlamnades den 
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enlighet med off-shore 
första, Frettenham till r draJl1rne 

pro, . ns!{a flot1an. . . •en fr!l b otarna av x 51-typ skall er:hålla namn .efter mmdre vat-o värgu a . • . . V X 51 h et er numera Stickleback ( Sp1ggen), den an dr a 1 senen, 
tendl ur_-_ tt med kran i Barrow heter Shrimp (Räkan). Om samtl!ga s]osa es .. . "- .. l' som 

11 börja med "S" har man endast tre till att valJa pr..c n am 1-_ _,n ska 
n~~-' -- !t (Norsen), Sardine och Sea Horse. srne 1 · t · · d 38 m den ·t en Abercrombie skall skrotas. Kustbesc~:JU mng me c • ]lo1o!11 or . . . 

k mmer t"dligen inte att äga rum 1 ett kommande lurg. oner o J 
• f" dl' j{an , arbetare dödades och två rapporteras saknaae, ormo 1gen Tv~r porten till docka nr 3 i Chatham sprängces dc:r 15 december. 

döda, n <> låg ubåten Talent för översyn. Av det häfti ga suget åkte dockan ' · . J ut ur äocl,an och fastnade i dyn på andra s1dan Medway. Om-
ubåten 50 man och av dessa skadades 30. Bärgning.s.fartyget Swin bord fanns 

b ' bbt till platsen och undsatte den nästan helt vatte!'lfyllda u a-ko!Th sna .. 
Om tätades under natten och !ansades. ten, s 

Frankrike. 

(Th e Navy, febr .). 

Efter åtskilliga diskutioner tillkom år 1949 den första flottplanen 
efter kriget. Medel beviljades i årets budget och kontrakt på de första 
jagarna undertecknades. 

I dag uppgår det sammanlagda tonnaget till 368.440 ton _och u~-
der byggnad är fartyg med ett tonnage av 135.000 ton. De:_sa s1ffro: ar 
myrket uppmuntrande men trots detta kommer under de narmaste aren 
tonnaget av utrangerade fartyg att överstiga det nybyggda med om
kring 30.000 ton. År 1963 .kommei1 .sålunda siffran för det totala ton
naget att ha 1sjunkit tm :bo.ooo ton för att sedan iåter stiga och år 
1970 uppgå till 540.000 ton, .som har satts .som minimum för att Frank
rike skall kunna klara de uppgifter som tilldelats landet av Atlantpakt
staterna. 

Nedan en redovisning föri år 1954. 
Sjösatta fartyg: 

9 jagare (typ Surcouf), 4 
: lllinsvepare, 7 patrullbåtar, 5 
~ePlacement av 39.125 ton. 
artyg under byggnad: 

fregatter (typ Corse), l ubåt (Naval), 
spärrfar:tyg. Summa: 33 fartyg med ett 

1 hano-arfartyg (Clemenceau), Ub "' ~ 
2 fregatter (Agenais, Bearnais'), 4 
Arian e). Summa: 7 fartyg med ett d å.tar (Espadon , Mor1se, 'Amazone, 

l'l:?lacernent av 27.700 ton. 
·atdigst.ällda fartyg: , 
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1 ll:ryssare (De Grasse), 5 jagare (typ Surcouf), 3 fregatter 
Corse), 6 minsvepare, ,3 spärrfartyg. Summa: 18 fartyg m ed ett d (tl'Ji 
cement av 31.000 ton. ePla. 
Fartyg som trätt i aktiv tjänst: 

1 ubåt, 10 minsvepare, 1 .Epärrfartyg. Summa: 12 fartyg rn 
ect ett deplacem.ent av 5.520 ton. 

(Cols bleus, j an.). 

Holland. 

De två första oceanminsveparna av O-klass Onversaagd och 
verschrokken har i enlighet med off-shore programmet levl'rcrats On. 
den holländska flottan. Fartygen avseglade den 27 november från ·U~li 
~ch ~eräknades anlända till Den Helden den 21 december. Officiel~ 
overlamnades Onversaagd (ex AM-480) den 27 maj i Seatlc cch On. 
verschrokken (ex AM-483) den 22 duli i Boston. Under septC'mber och 
november övertogs ytterligare tre fartyg nämligen Onbevrced (ex AM. 
481), Onvermoeid (ex AM-484) och Onverdroten (ex AM-485 ) . Den sjätte 
och sista minsveparen av denna klass Onvervaard (ex A M-482) blir 
färdig omkring den 1 februari. 

Data för O-klassen. Deplacement 750 ton, längd 50,29 m , bredd 
10,67 m, djupgående 2,8 m, maskineri två dieselmotorer på V<•rdera 800 
hkr, 'fart 15,5 knop, besättning 85 man. 

Ubåtsjagaren Holland trädde i aktiv tjänst den 30 dec,.,mbcr. Hol· 
1and tillhör Provins-serien, som omfattar 12 fartyg uppdcl:J.dc i tvi 
klasser. Till A-klassen hör de fyra första Holland, Gelderland , Nord· 
Brabant och Zeeland med ett deplacement av 2.160 ton. De aterstående 
1l.tta jagarna tillhör B-klassen och harl ett deplacement av 2.450 ton. 
HoUand är 111,3 m lång, 11,3 m bred och har ett djupgående av 3,86 
m. Två turbiner på ,45.000 hkr ger fartyget en fart av 

1
32 k nop. Be· 

styckningen utgöres av fyra 12 cm allmålskanonerl med hög eldha:stig· 
het (mer än 50 skott i minuten) samt fyra 40 mm akan. Ubåtsjakt· 
materielen är modern med bl a en av holländska ingenjör er konstru· 
erad raket för ,ubåtsbekämpning. 

(Onze Vloot, jan.) . 

Norge. 

P lanerna på den nya örlogsbasen Båkansvärn vid Mathopen ~. nii:~ 
heten av B ergen har i dagarna godkä:nts av Nato·-rådet och darJ1l" 
har man börjat vissa förberedelsearbeten. stortinget skall i början .. ~. 
år 1955 bestämma i vilken takt arbetet skall bedrivas men man r~r~ 
nar med att den nya basen plir färdig först om 5 a 6 år. H åkansva 
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bli }luvudbas för den norska flottan och i krig även operationsbas 
,~a ll tlaJltpaktens flottor. Dirlektör Eeg-Henriksen har utarbetat rit
ror arna. och i frågor rörande atombombskyddet har amerikanska ex
ttiPga anlitats. Båkansvärn kommer inte att bli över'Climensionerad utan 
erter h f .. t d 'J t P ctS .först oc rams me Sl ~ e på den norska flottans behov. Verk-

b.Yg"er och förråd slmll sprängas in i berget. Den tctala kostnaden be-
~ 00 'l'k . " .. (!las till 2 m1 J ronor varav Norge skall b1dra med 37 m.ilj. Av 
~iilssa är redan 5 milj beviljacie till kajer och vägar. De återstående 
~3 rnilj k ronorna tas från infrastrukturprogrammet i Nato. 

1 Flot tans yrlkesskolor, som ,nu ligger ut~1pridda över landet, skall 
~oncentreras till Båkansvärn varvid effektiviteten kommer att öka sam
tidigt som man spar pengar och personal. De olika yrkesskolorna upp
tar nu för civilt ändamål mycket värdefull marrk och de pengar man 
räknar med att få in vid .en !örsäljn:ng skall komma flottan till gocio 
i fonn av nya fartyg. 

( Morgenbladet 23/12-54). 

U S A. 

Den 11 december sjösatte3 i Newport News hangarfartyget Forres.
tal. Tia fartyg av denna typ är planerade och man räknar med att 
ojösätta ett varje år. Närmast efter Fonestal Jwmmer Saratoga, som 
byggs på örlogsvarvet i Brooklyn, därpå följer Ranger, som kölsträckts 
i Newport News . Det fjärde skall byggas i Brooklyn, och medel för 
det femte finns, upptaget i 1956 års budget. 

Data för Forrcs.tal. Deplacement: 59.600 ton (75- 80.000 ton fu! lt 
rustad). Längd : ,316 m. Bredd: 39,3 m vid huvuddäck och 76,9 m vid 
flygdäckeL Djupgående: 11,3 m. Flygdäckets yta: 16.204 m2. Fart: över 
30 knop. Maskinstyrka: över 200.000 hkr (fyra propellrar och åtta pan
nor). Skydd: 1.240 vattentäta avdelningar, flygdäcket av 4,5 cm stål
plåt. KatapuLter: 4 ångdrivna med en kapacitet av 32 fpl ;på 4 minuter. 
lltssar : 4 med ·en yta av 16 X 19 m. Bestyckning: 8- 127 125 attack
och reajaktplan. K~stnad: 218 milj dollar. Besättning: 3.500 man (inkl 
flygare). 

46 
En ny bromsanordning medgiver uppbromsning på en sträcka av 

h 
rn av ett flygplan med 32 tons flygvikt 1som landar med en hastig

et b av 160 kn1 j t. Genom att fartyget fått diagonal landningsbana har 
äryggan inte gjorts höj- och sänkbar som förs.t var tplanerat. Däremot 
r !hast och skorsten fällbara. 

En jämförelse mellan världens stör·sta fartyg. 

Deplacement 
75-80.000 

Längd i fot 
1.036 

Bredd 
252 

fot 
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Shinano ...... . ... . ...... . 71.890 860 119 
Yamato ..... ... .. . . ...... 72.809 811 120 
Midway-kl. ... ........... 60.000 968 136 
Q u en Mary . . . . . . . . . . . . . . 77.500 ? 1.018 118,6 
(,!u e en Elizabeth ... .. . .... 78.043 ? 1.031 118,6 

7 :e flottans sammansättning och styrka. 

Ta.sl' Force 77 (Carrier ,Striking F orce). 

Befälhav-are: Konteramiral Stanhope ,C Ring. 

Fartyg: I-!9-n,garfartygen Esscx, Yorktown, Kcarsage, V\' asp, Prin. 

ccton och Midway. Jagare 8 st. 

Flygplan : Gnumman F9F-6 Cougar, jakt; North American " ~J.j 

Fury, jakt; Me DonneJ F2H Banshee, a.ttackjakt; Douglas AD-6 Sky. 

raider, attackbomb, ubjakt ; Douglas F3D Skynight, nattjakt. 

Task Force 75 ( Surface Siriking F orce). 

Befälhavare: Konteramiral R. E . Wilson . 

Fartyg: Tunga kryssarna St. Paul, Helena (flaggskepp ) ,Los Ang. 

elcs, Baltimore och Rochest er. 

Tasl{ Group 70.1. 
Flaggskeppet H elena som i strid ingår i Tas~' Force 75. 

Task Group 70.4 (Hunter Killer Group) . 

Befälhavare: Konteramiral W. F . Rodee. 

Far-tyg: Eskorthangar,fartyget Windhum Bay och fyra jagare. 

Tasl' Group 70.5 (Mine Group). 

Fartyg: Minfartyg, minsvepare samt LST och en LSD. 

Tasl' Group 70.6 ,(Destroyer Flotilla, Western Pacific). 

Fartyg: 36 jagare. 

Task Group 70.9 (Submarine Group). 

Fartyg: Ett flertal radar picket submarines utrustade fö r att ope· 

r era m ed den övriga flottan såsom radarvarnare mot fientligt flyg. 

Task Foroe 72 (Formosa Strait Patrol ). 

Befälhavare: Konteramirial F. N. Kivette. 

Fartyg: Flygdepåfartyg m ed två squadrons (24 fp!) Martin P5~1 

sjöflygplan (spaning och ubåtsjakt). Planen är baserad på F ormosa. 

Pescadorerna och Okinawa. 

Tas!• Force 73 (Mobile L ogistics Support Force). 

Befälhavare: Konteramiral Chester C. Smith. 

Fart.yg: Tankfartyg, ammunitionsfartyg, r eparationsfarty g ocll un

derh ållsfartyg. 
Den tota~a styrka n uppgår till c:a 100 fartyg och c:a 400 flygplan· 

--o--
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I juni 1954 beviljade kongressen 1042,4 milj dollar till ersättnings 

o·nad och m oderniseringar under 1955. Av denna summa skall 733 

IJY'g" användas till nybyggnad av 39 större och 99 mindre fartyg. 17 

111 Jl~ O' ,sk a ll moderniseras. Sedan ;Koreakrigets början har 7384 örlogs

~~;t~;. byggts i USA. I programmet för~ år 1955 ingår det tredje 

fD o·arfarlyget av Forrestal-klass Ranger samt det fjärde CVA 62. 
jJaJlo l Fi · · 3 bå t t o • • 

·aare ska l < Jagare, u ar ( va atomdnvna), och 8 eskortJagare 

V! v·uas. Hang a rfartyget Midway på 45.000 ton skall moderniseras till 

bYo~ostnad av 40 milj dollar på Ivarvet i Bremerton. Moderniseningen 
en . 
blir densamma som !gJorts på Franklin D. Roosevelt och skall påbörjas 

i vår och ber äknas vara l.;Jar om två lir. Hangarfartygen Lexington 

och s hangri-La av Essex-klass är redan under ombygg-nad på samma 

varv. Lexing ton blir färdig i slutet av 1954 och Shangri-La till våren 

1955. 
(No TfS, jan.). 
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Litterafur 

Alastair Mars: Unbroken Cour t J\Jart ial. 

Frederick Mullers förlag, London. 

... B ö r en officer,. som genom krigsrättsutsla-g avskedats cftn 24 års 

t]anst, sknva ner sma reflexwner och sm kritik over sin f el t ··· 
h d bl" o Janst 

oc se an pu Icera detta? Eller f a r han göra det? Det enda som .·· 
· R 1 d ·· · galler 
1 ~ng an ar tydhgen, att det som är hemligt skall så förbli 
.• l i a"- -f" . ' -" . • l11 en j 
O\ r., c • mn.s mga for bud. Atm1nstone inte av boken "Cour '· -:\I .•. 
att döma. " ' a t eJ a!" 

Författaren, f d o cOJumander Alastair Mars, RN, DSO, DSC and 

bar, borJade som 13-armg VId Naval College i Dartmouth. Under år 

f~re kriget tjänstgjorde han i Medelhavet och Fjärran östern för a:~ 
VId ikngsutbrottet vara l. O på en ubåt i Home Fleet. H östen 194l 

fick Mars sitt första befäl, då han mottog ubåten "Unbroken"' . :Med 

den::J.a opererar han under ett år i Medelhavet ; i den bok, s e m b ii r ubå. 

tR~s namn som titel berättan Mars ledigt och levande om .sina 'iventyr_ 

Har skall bara nämnas, att Mars med ,"Unbroken" gjorde t olv ··expe

ditioner" med sammanlagt 24000 tillryggalagda sjömil under en tid av 

210 dagar;_ att han sköt 44 torpeder med sänkning av en italiensk 

kryssare och 25000 ton andra fartyg som resultat; att han var nära 

att träffas av en av sina egna torpeder, och att han utsattes för ca 

400 sjunkbomber; att han tvingats gå genom minfält i ulägt, land· 

satte agenter och grodmän på franska och italienska kusterna utförde 

]{ustbe.skjutning mot broar och jämvägar m m. I det personga{l<'r i man 

får presenterat, förelwmmer många namn, som i andra samm anhang 

gjort sig välkända, men Mars uppehåller s~g mest vid v a d dessa män 

gjcrde under den svår!a sommaren 1942. Vad som framhåll es mest är 

kanske den stora och djupa kamratskap, som fanns, mellan dem, so!ll 

beordrade fartygen på uppdrag och dem som gick till sjöss för att 

utföra vad de fått order om. 

Efter året i Medelhavet blir Mar.s adjutant hos Flag Officl'l' Sub· 

marines i Northways. Under denna tid var han den ende i staben so!ll 

hade erfarenh eter som ubåtschef under krig, ett förhållande som haD 

finner mer än anmärkningsvärt. Tiden vid staben blev kort , t y r edan 

efter %, år får han befälet över den nybyggda ubåten "Thule" ocl1 

med denna opererar han i området väster och söder om Singapore frflJ11 
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}a~~g 
sslutet . Denna bd 1 Fj2xran östern VIll Man mte gärna åter-

[III tJll, t y samarbetet med "the farmers at sea" var mte det allra 
,.ii lld!J. 

biist~är Mars lämnar befälet på "Thule'' sättez, han på skolbänken 

genomgår Staff Course för att direkt efter denna skickas till Nya 

ocl1 and scm 1st Lieutenant på kryssaren Bellcna. Under denna tid kom 

zeel a.tt på nära håll bli vittne till det här i Sverige okända myter•iet 

)lan tirlogsbasen i Auckland , ett myteri som lwmmunisterna arrangerad e 

nd vars orsak ,::;tod att finna i ekonomiska föriiållanden. 

ocll ]l'rån Nya Zeeland förflyttas Mars tiLl Intelligence Staff i Rong

o· där han tjänstgör ett år. Efter denna tid slöekas han hem till 
~on, , 

o-land som ,sjuk, och denna sin sjukd.om tillskriver han de stora svå-
n;n, d d C · h · · ·· ' ·1 
righetan~' att or na bcsta or st g cc __ s .n iamt!J samt e.wnomts ;:a 

problem överhuvudtaget 
1 }<;ngland ko;y,menderas Mars till Rcbervc Fleet i Sheerness och 

ra r tlär hand om reparations- och cmbyggnadsarbeten pil. upplagda fr c

•atter och minsvepare. Eftet' att upprepade gånger ha framfört ön3ke

~1å! om. annan tjänst och fått löfte om \en kcmmcndering till London 

och Admiralty, förflytta::; han i stället till Portsrnouth. Detta ;vill Mars 

ej accept er a och beg är avsked, vilket avslås. Då uteblir Mars från 

s·n tjiim;tgörinrr och arresteras för undanhål~ande (ab,ence w1thout per

missicn ). E fter en tid på ett av armen.s nervsjukhus ställs Mars infö1· 

krigsrätt c ch dömes "'to be dismiss ed Her Majesty's Service" . 

I ' 'Court MG~.rtial " lägger Mars fram s :n J.<:ritik över förhållanden , 

som han stött på under sin tjänst alltifrån t 'cien mej '"Thul'c"' i Fjärran 

östern till den dagen då han lämnar ~-:finsten. Han är en _absolut mot

otår.dare till allt vad byrH.luat.ism och slcntrcan heter och går hårt å t 

m hel del förhållanden inom Royal Navy. V a d som kritiseras vore för 

mycket 2-tt anmäla här, ty det omspänner den cperativa, tekniska och 

- inte min.st - den p ersonella tjä1:sten. Mycket av vad som Mars drar 

fram är m ed all sannolikhet överdr,vet, och då det dessutom är skrivet 

av den "för orättade" parten måste man läsa med .~tar urskillning. 

:,ren man lmn dock få en uppfattning om hur livet gestaltar sig för 

en engelsk sjöofficer och vil!{a svårigheter och problem han brottas med. 

lvryc]\et verkar dock allmänt "kvirrr" och det förekommer ju inte bara 

i England utan är väl internationell~. 

Dudley Pope: F la g 4. 

(\Villiam Kimbers förlag, London). 

l:ITästan tio år efter 2. världskriget har i London utkommit en redo

~öreJse för de allierade Coastlc Forces operationer i Medelhavet. Förfat

aren deltog icke själv i kriget utan boken bygger ihelt på ldllfor'skningar 



cch samtal med några av de deltagande officerarna. T rots det ta 
resultatet blivit en mycket livfull skti.ldring av de u v Coasu0 ., hat 

l ~~ 
synpunkt viktigaste händelserna. es• 

Boken börjar med ett kapit el om Medelhavets strategiRka b 
delse a llts0dan antiken. Det ,är mycket populärt hållet m en sa;cnar ety. 

' ICI{ de obligatoriska citaten ur Mahan's "The Influen ce of Sea Powe e 
r on History". 

Med krigshändelserna i s tort som bakgrund b eskrives sedan de i" 

Coastle Forces intressantaste episoderna. Läsaren får erfara, hur s 01 

h et och uppfinningsrikedom klarar av de första svåra år,en t ro ts steg. 
· ora 

materialsvårigheter. När sedan pendeln svängt över till de a llierade 
fördel, beskrives de kontlinuevliga basframflyttningar, som utfördes f"s 

or 
a tt icke ett ögonblick lämna den vikande fiendens sjöförbind elst>r i fred 

Ebt fl ertal avsnitt behandla utför ligt själva striderna till sjöss. Tro~ 
den allvarliga bakgrunden tror ;man sig s tundom sitta och läsa en även. 
t yrsroman. Man får se, hur Coastle Forces' okuvliga offen sivanda firar 
s t ora triumfer, ofta m ed avsevärda personalförluster. R edogörelsen kryd. 
das ofta av humoristiska ögonblick~skildringar, såsom exempelvis, när 
en brittisk mgb-chef i stridens h etta och nattens mörker av sin för. 
bandschef beordras skjuta torped och lugnt svarar i uk: "Sorry, I wasn't 
made that way" . 

H elhetsintrycket av boken är, att den iir ltisvärd, kanske m est för den 
som tjänstgjort på mtb. Framförallt är den dock, som d en n yligen av. 
gångne förste sjölorden , Sir Rhodenick R. Mc Grigor, säger i sitt före. 
tal ett bevis för värdet av "att ,uppsöka fi enden, bekämpa h onom och 
föra kriget in på hans områden" .' 

Hg m. 

Marinstabens Bibliotek 1955. 
:Nyinl•ommen litteratur under tiden 1/1-28/2 1955. 

*Bet ecknar byte eller gåva. 

I- IL Försvarsväsende i allmänhet och sjöväsende. 
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f ·eld H Christianity diplomacy and war. Lond. 1953. 125 s. 
!3

ttter l , . , , , . . 1 rand No<>le oplysninger vedrorende kommando sr,mt veJledmng for 
Gn~n . . "' 

• faste og vaern epligtige ,orlogsgaster m fl t il tjeneste under Gron-
Iands k ommando saerlig v ed m arinestationen GrounedaL Grounedal 
(t r. i Goodthaab) 1955. 27 s. Kart. 

theWS, Vera Laug h ton. Blue tape.stry. L ond. 1949. 293 s. ;m. portr. 
:r.{a .. d .. t t · Ut g 

Ulanställning av b estämmelser roran e r eseersa mng m. m. . *Sa!ll 
av Försvaret s civilförvaltning. Sthlm 1954. 123 s. III. 

. an J van Den stora armadan. En berättelse från spanska väldets Dtem , · • 
s torhetstid. Sthlm 1954. 245 s. Litt. 

Lloyd, c., yhe n a tion and the navy. A history of naval Life and policy. 
Lond. 185·1. 281 s. lll. litt. r eg. 

•Hajen. Från - 1904 - 1954. Minnesskrift till ubå tsvapnets femtio
årsjubileum r ed . av G. Halldin . Utg. i anledning av ubåten Hajen s 
sjösättning den 11 december 11954 vid Kockums Mekanliska V erk
stads A .-B., Ma lmö. Maltrnö 1954. 4 :o. 145 s. Ill. portr. 

*Forum Navale. skrifter utg. av .Sjöhistoriska Samfundet. Nr 12 Upps . 

1954. 
Duffy, J ., Shipwreck & Em;pire. Being an account of Portuguese mari

time disasters. In a century of decline. Cambridge Mass. 1955. 

198 s . Kart. r eg. 
Stcinweg, G. , Die .deutsche Handelsflotte im Zweiten Weltkrrieg. Auf

gaben und S chicklsal. Göttingen 1954. 178 ~· Ill. 
Ki;mmel, H. E ., Admiral Kimmel's story. Chicago 1955. 206 s. Kart. 
Carter, vV. R., and Duvan, E . E ., Ships, .salva.ge and sinews o':f war · 

The rs'tory of fleet logistics afloat in Atlantic and Mediterranearr 
watens during world war II. Wash. 1954. 533 s . III. portr. reg. 

' Storbritannien, Admiralty. German, ItaJ.ian itnd Japar:ese Uboat casu-
a lties during the war. Particulars of destruction. H . M . S. O. 1946. 

Metzler, J. , Die lach ende Kuh. Die ein em ,spannenden Abenteuer glei
chender Erlebnisberichte der Besatzung von U 69 während des 
Zweiten W eltkrieges. Unter Mitarbeit von P . Heinsius. Ravens

burg 1954. 215 s. Ill. 
1\emp., P. K. , Fleet. j[lir arm. Lond. 1954. 232 :s. Ill . r eg. 
CrocJ,ett, A., Green · beret , r ed star. Lon d. 1954. 221 s. III. kart. 
' Militieombudsmannens ämbetsberättelse. Avgiven vid riksdagen år 1955. 

Sthlm 1955. 
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*Värnpliktsförfattningar. Sammanställda av H. G. F . Sundberg. 2 
. llp"l. Karlskrona 1954. 209 s. Reg. " 

~ FlottentaschPnbuch, Weyers. Hrsg. von A. B redt. Jahrg. 38. 19
5415

_ 
l\Ilinchen 1954. "· 

*Jaarboek van de koninklijke marine 1952. Samengesteld door het l1l i
nisterie van marine. Amsterdam 1952. 

*Slwlrcglem ente för flottan. Unclerofficersutbildning. D. 3. SRF :uo 
jämte yrkeskuns 3. 1954. (Mimeogr.). 

'' N a vy training courses. (Bureau of naval p ersonnel). Wash. Cornl11is
saryman 3 & 2. 1954. Fireman. 1954. Y eoman 3 & 2. 1954. Printer 
l & C. 1954. 

' Merchant vess els of t h e United State:3 1953- 54 . Wash. 1954 . 
*Cur r cnt tables . Pacific coast. North America and Asia. 1955. W ash. 1954. 

- . Atl a ntic coast. North America. 1955. Wash. 1954. 
*D y k eritjänstinstruktion för marinen. D . 1- 7. Fas tst gm Ord M 7331 

1953. l. Org ani.lsa,tion och utbildning·. (Dyki M:l ). 2. D ykningens 
fysikaliska och fysiologiska grunder. (Dyki M:II ). 3 A. Tung 
dyker~materiel. (Dyki M :III A) . 3 B . - - - - . 4. Dykning. 
(Dyki M1V) . 5. Dykeriarbeten . (Dyki M:V). 6. Säk er h ·tsföre
skrifter . (Dyki JVI :VI). 7. B est ä mmelser om å t g ärder fö t· ubåts
bäg ning och utbildning för räddning av p er sonal ur sj unken ubåt. 
(Dyki: VII )_ 

*Försvarets s jukvå rdtsstyrelse_ Instruktion för sjukvårdsma t erielvarden. 
(I. Sjvmv) Sjv s MB. Sthlm 1954. 4 :o. (Mimeogr.). 

Rowland, B . & Boyd B . W., U. S. Navy bure au of ordnaneo in world 
w a r IL Wash.l953. 539 s _ IIi. reg. 

Ga tland, K. v..r., D evelopment of the g uided missile . 2. Ed. L ond 1954. 
292 s. Il! . reg. 

D ietz , D., A tmnic science, bombs and power_ N ew York 1954. 316 s. 
Il!. r eg. ' 

'''Lärob ok i sjömanskap för marinen (LiS) 1954. Enligt nådigt uppdrag 
utarb. av S . G. W einberg. Fa.stst g m Ord. M 589/54. 

U chov, K . S ., Navigatsia. L eningr:ad 1954. 448 s. Ill. 
''I:::brytarverksaml1 et , Svetiges statliga - . 1953/ 54. R edogörelse utar· 

b etad a v statens isbrytardirektör. (Särtryck ur K ommer1siella med
delanden 1954, nr 12 ) . 

·•· R edarförenin g, Sveriges. 
1
Arsbok 1955. Gbg. 1955. 

Grif fiths , M ., Dre am ships. Lcnd . 1952. 288 s . III. r eg . 
Bavier, K. N ., Sailing to wi~. Il!. wit:.'l photographs and Iine d r awings. 

Lind. 1951. 201 s. 
Villi ers, A ., The way of a ship. The story of the squarerigged c ape 

Horner. B eing some account of the ultimate development of tne 
oceangoing squarerigged sailing v essel, and the manner of ner 

11
anc1llng, her voyage--makmg, her persona~. her cconcmtcs, 

per formance , and her end. Lond . 1954. 282 1S. IIJ kart. lttt. 
t över bärgningen .av ubå ten ''Ulven". U. o. 1943. 15 s . • gappor 

(J.Vl:imeogr. l. 

V . Historia och g e ografi. 
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her 
re g . 

11.1. 

C
oli R. Just back from Russia. 77 days inside the 'Sovj et union. 

'),{ l>C ' ' 
J Lond. u. å _ 224 s. Il!. 

ns L C. Life in hussia. Lond. 1954. 396 s. IIL r eg. steve ' . ' · h 
1
·n1 er J R In the matter of - . Transcript o-f h earing before o ppen e ' . ., ·. . . -personnel security board. '\Va.shmg ton, D . C. Apnl 12, 1954, thr ougn 

May 6, ,1954. Wash. 1954. 992 s. (United States Atomic Energy 
Commission) . 

of Douglas Mae .Arthur. N ew York 19-54. n unt, F., The untold story 
533 s. Portr. 

T !or T The ma>'mificent J.VIitscher. N ew York 1954. 364 s . III. ay , ., o 

Krantz, C., Att r esa i Sver ige. Sthlm 1953. 283 s. III. 
- , Skepp i gattet. Västkl<stbilder från hamn och hav. Sthlm 1954. 

s . Il!. portr. kart. litt. 

VI. Rätts- och statsvetem;l•ap. 

266 

Ut rikespolitisl<.a institutets brosehyrsePie_ Sthlm 1954. Nr. 9- 10. Kärre, 
B., Sverige och det internationella ekonomiska samarbetet. 

*Nord'sk Råd. 2. SeEjon 1954. Oslo 1954. 1031 s. R eg. 
Ismay , Lord H. L., Nato. The first five years 1949- 1954. U. o. 1955. 

280 s. Il!. kart 
*Proposition, Hlungl. Maj :ts - nr 109/1954 ang. organisationen av för-

svar ets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning m. m . 
*Berä ttelse till 1955 års riksdag om vad i rikets <styrelse sig tillldragi t . 

Sth lm 1955. 
Lag, Sveriges Rikes. 76 :e upp!. Utg. av :A. Afzelius. Sthlm 1954. 
*Anvisningar, Taktiska - fön ordningstjänst. Sthlm 1944. 56 s. III. 
*Arbet sskydd!S.styrelsen, Kungl. och Yrkesinspektionens, verksamhet år 

1~53. 
•sta tis t iska centralbyrån. Befolkningsrörelsen. översilet för åren 1941 
--1950. Sthlm 1955. (S. O. S. Folkmängden och d ess förländringar l. 

_,\rsväxten 1054. sthlm. (S. O. S. Jordbruk c ch näringar). 
' Lotsstyrels en. Lotsverlcet 1953. Sthlm. (S. O. S. l. 

VIII. Naturvetenskap. 

' Geophysica. Utg. av Geophysicall ~ociety of Finland. Vol. 4, n:o 4. Hki 
1954. 
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IX. Språkvetenskap. 

Canne!in, K., Svenskt-Finskt fickl exikon. 17 uppl. R ed. a v A Cn n 
Hfors 1940. · " neli!l, 

- , Finskt-Svenskt fickl exikon. 3 uppl. R ed. av A. Cannelin . I-lfors 
1952. 

X. övrig litteratur. 

*Flygvapnet. Förteckning över böcker i flygstab erus bokför ract. (F' S 
bokförteckning) 1954. 

*Gymnastiska Centralinstitutet, Kungl. R edog örelse för institut,,ts verk. 
sa.mhet under arbetsåret 1953- 54. Sthlm 1954. 

*Navy list , The. Appendix to -. Rates of pay, cond:itions of retirement 
uniform r egulations, entry r egulations, etc. , etc. December, 1954' 
Lond. 1954. · 

L exikon, Sveruskt biografiskt - . H. 72. Falk-Faltz. Sthlm 195!. 
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