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l{ungl. örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter för år 19 56. 

J ä m likt Sällsk3.pets beslut må tävlingsskrift avhandla valfritt 

ämne inom_ Sällskapets verksamhetsområde. 

Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel upptagande 

rörfattarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven till 

KungL örlogsmannasällskapets sekreterare, Karlskrona, senast den l 

nästkommande september. 

Finn er Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, till

delas fö rfattaren Sällskapets medalj i silver eller - om skriften är 

av synnerligen utmärkt förtjänst - i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med Sällskapets medalj, 

:-.1en likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på hög

tidsdagen hedrande omnämnande. 

Utöver medalj eller hedrande omnämnande enligt ovan kan för

fattar e tilldelas penningpris, vars belopp är beroende på tävlings

skriftens förtjänf,ter och värde samt till förfogande stående medeL 

Skull e den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som blivit pris

belönad eller erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla ett val

språk, tillkännagives detta under första hälften av november månad 

i lämpliga dagliga tidningar med anhållan, att författaren ville till 

Sällskapet uppgiva namn och adress. 

KungL örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tid

skrift offentliggöra inlämnad tävlingsskrift. 

Till Försvarets forskningsanstalts disposition har KungL Maj: t 

ställt ett belopp av högst 10.000: - kronor för helt budgetår rälmat 

för utgivande, efter prövning i samråd med Krigsvetenskapsakade

mien r esp. örlogsmannasällskapet i varje särskilt fall, av penningbe

löningar till författare av skrifter av påtagligt värde i ämnen av be

tydels e för nat urvetenskap lig och teknisk-vetenskapl ig forskningsverk

samhet för militära syften. Prisbeloppens storlek äro icke fixerade 

På förhand utan bliva beroende av de insända skrifternas förtjänster 

och värde. Ämne för skrift, som här avses, kan författare antingen 

själv bes tämma eller välja av Krigsvetenskapsakademien uppställda 

ämnen eller sådana inom örlogsmannasällskapets arbetsområde be

rörande ämn en, som falla inom området för naturvetenskaplig eller 

te:' nisk-vetenskaplig forsknit:g för militära syften. 
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Arsberättelse 

för år 1955 

hälso- och sjukvård 
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Av ledamoten, förste marin~äkare FELIX NAESLUND. 

Krigsneuros orientering. 

Delinitio n. 
Med begreppet krigsneuroser avses en del psykiska sjuk

domstillstånd, som uppträda under krigsförhåll anden, , till
stånd då soldaten kan vara psykiskt ur balans och då ett 
normalt h andlande ej längre kan fullföljas. Militärmedicinskt 
se tt äro krigsn euroserna en relativt ny företeelse, ehuru de 
ur allmän medicinsk synvinkel knappast kunna sägas utgöra 
några pri ncipiellt nya sjukdomstillstånd. 

Litteratur, h istorik. 
I litleraturen finner man ett flertal olika benämningar på 

dessa m ångskiftande psykiska tillstånd såsom. war neurosis, 
battle neurosis, combat neurosis, combat exhaustion. I den 
anglosa xiska litteraturen är combat exhaustion, s tridsutmatt
ning, numera den vanligaste termen. Den har motiverats 
bland annat på grund av att det i symtombilden oftast in_) 
går ett starkt moment av uttröttning. Vidare äger denna term 
förd elen att vara neutral, varigenom olämpliga suggestiva 
effekter undvikas, vilka skulle kunna göra sig gällande ge
nom preciserade diagnoser såsom neuros, psykisk sjukdom 
O S V. 

De~1 internationella litteraturen om krigsneuroser är myc
ket nklig, när det gäller erfarenheter från arnH!!n och flyget 
n~en däremot sparsam, när det gäller flottan och lmslartille
l'Iet. Enligt uppgift skulle cirka 27 % av alla frikallelser 
av medicinska skäl inom. den amerikanska flottan under 
~ndra världskriget ha berott p å krigsneurosel'. Sammanlagt 
lord e det ha rört sig om c :a 160.000 fall j nom flottan (Ljung)erg). 

rn I Vårt land har krigsneurosproblemet tidigt uppmärksam
l'e~t s av fackpsykiaterna. Sålunda publicerade Fröderström 

c an 1919 en redogörelse från en resa till Tyskland och 
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. .. t l · rat hithörande problem. I sambanct 
Franknke,_ ~l~r ha~. s_ u\; a beredskapsåtgärderna efter k rigs. 
med de nnhtannelll~~n~ '-l bl a Essen-Mäller ctl p ar lllJ ll1 lb. ttel 1\:l39 pn) lCeta<. e l. t . ,. u lO . .. . l n moderna nlilitärpsy ua nem; tadel' 
satser _l a1~1nfet, lllf~n <.e 11."'1 .l)·t·of"essor Gösta Hvlande.r . Denne · s , . a ar Tall~ or an<. c .. • 1- . . . 1 , eube c 

1 .. 1, - 1gar ullandska s tu<.teresot och 
har ge1_1om ... e&na 1~~1~.ersfad~llcnc s~litl grund för den s\ enska 
clt livhgl f~rfa~tmskap . g el e ställniit.a. Rylander h ar lllcd Tf .. . ,l·Iall'lcns nuvatan b . t... , nu_ I atp:!~)'- l o ll"t all kriasneurosproblemet Jcke u _go r nagol skarpa ram Ja J ' c h . n -- hö g arad ar clt mi-renodlat medicinskt problem utan l l'-a ~ b 
litärt sådant. 

1... 1 cra·a a" 11 'lll bola 11svkisk oh~ilsa .. l" l' att ore JY,-, L -.. Då det ar .. -~ lare c , lsc at·t \~f~ilet, som har d en n_ä,:nwstc 
ar del a.v s lm sta bet) dc. l" . ·J·~ att l· a" nna igen tJ (h gs\' m-

1 . l laterna at s K '- ~ '. • kontakten mc<. ~o < a l •1_.. 
1
a ' till dc bcteendcrubhnmgar, y 'J. c ofhccr m·ts c '-am l'. tomen. ar.. . L .vecklinacn av en krigsncuros. \. lin-

som upptnula und et ut l t?.. • t f'att·ts som en S}Jecia-. l .. 1 ·oblcm )Ol' m e c· skap on~ .lnt loran<. el P_t . . r om krig-sneurosernas fiir cbyg-
1. t gtft ut an un<. e t vtsmng ~ l l... l l ts UPP~ . 1 .... ,' t" 1t samman 1nef Jans l'll ot: 1 oande och behandlmg 101 _Ll 1~1 
::> .. l" t l ·l·l'ls i ullJildnm <JCn. .. bör ~tan< t.g ... ) Cd ".all l . tt förtjänstfullt pionjiirarhel<', nar 

Fran nllht~rt ha tal e . . : I:!Cll inotn armen under de 
det oällcr kngsneurosundel visum., o l· Thord Rvlandcr och 

:::. a tf" rts av kaptenen A '-c . - 1 senaste are~1, u 0 , c .a • 1\)50 i Kungl. Krigsvetenskapsa ;:a-
Thord ha hllsa_nunans a~. l +rift mblicerat en utförlig sam
demiens Handlmga:· och H s~ , 1 ch dc moderna stridsmed· manställning av kn~sneuroscina o 
len s psvkiska verknmgar. l" f. la at resuH~tet av en . Bl 1er har n v Igen J am '"' , l l . Kaptenen em . c - • • svl·oloaisk synpnn ;. Jn· 
gransknit~g av 1~1 c ·ft~\t·7~::~·f~~{;,~~~s Pl·t~o~stå~dskraf~. Ble nne~: verkar pa ett '-us ar 1 

, rhniwgruppet 
har bl a framhållit _d;:1

_ s:;~~s~~1lJ~~~l~ed1~"~{~~1pw;yl:i~ka n10t· 
nas gemenskap hat Ol S 11 ~ den )S r\·ologiskn be· 
ståndslzraften. H?, n ht\ ocks~ a~e~~~~~ininfl"s-I ~el~ a~lösnings· tyclclsen av ett lamp Jg avvab ~, 
system. . "lT. . hatriska problem son' Mililäl'J)Sykologtska och nn l aLl,?SY '- l .. . .o ·t land ö_ ven - l l . eurosfragan lat l Vcll . hava samband mcf z~·tgsn · c E\· bl el Frey Henricsoll· 
behandlats av bl a .BJelfvcnsta~~~· . .- '- a , , 
Husen, Källenius, LJungberg, SJogten m fl. 

. . . . . , 1'1 sol,, 
Det }l ar sagts att man kan betrakta ]~n~~sneBnt ol set]e',. och 

• c ~ ' t l· . ·l· l·nget ( ~v anu l a • b . t'll det moderna e dHS ~a ~ . .l l r if\C 
aTtls ~ll)n Dlel är för alla uppenbart, att det 1110( ernall·:Le6o· 1o1t . · .. 1 o alla per"ona '-" " 1 måste ställa .. synner~ilgeJll noga c\~r~: ~~l~O;lerna st~ ·idsnt c<1\CO· 
ricr. Med hansyn hl f e a o 
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·"rödande _verkningar är det på intet s~tt anmär~ming~v?rt, 
f~t de i knget deltagande soldaterna sv1kta psykiskt. h.l'!gs
n 

1
rosel'IW äro till över vägande del miljöbetingade. Om mil-

1?;~rycket ~lir ~illräckligl sta1:!d, är . in t~ sold?-tens ~n pass
J ·nosförmaga hllfyllest, och harmed mtradcr nsken for upp
f~n~sten av en neuros. Enligt moderna åsikter kunna dc 
'ura flesta människor råka ut för en neuros undet· förut-
9ättning att miljöns påverkan blit· tillräckligt slark. Engelska 
~'ch am~_rik~n~ka unde.~·sökningar_ ha givit vi.d handen, ~-tt 
risken. fo r ~~d 1gt upptradande kngsncuros~r 1 sto_rt_ sett_ ar 
JJetydhgt ston·e hos soldater, som redan 1 det ctvlla llvet 
företett nervösa besvär (Rylander). Tidigare ansågo många, 
såväl tyska som anglosaxiska författare, alt den konstitutio
nella dispositionen för abnorma psykiska reaktioner var en 
förutsättnin g för alt Yederböranclc skulle kunna drabbas av 
en krigsn eu ros. Dc psykiskt fullt normala och välbalansera
de skulle sålunda ha förmågan att bättre anpassa sig efter 
det moderna krigets fasor och gå fria från risken att falla 
offer för dessa psykiska sjukdomstillstånd. I sitt inlednings
föredrag vid Nordisk Militärm edicinsk förenings möte i Oslo 
i september 195-1 har professor Diatmer från Helsingfors dock 
föklar at att »ingen på förhand kan vela hur en individ kom
mer att reagera inför en krigssituation. - Vi h a sett yrkes
officerare, vilka icke mäktat betvinga sina nerver, så alt dc 
kunnat fylla sin uppgift vid fronten, och vi ha sett neur
as teniker och tvångsneurotiker med väl förtjänad medalj på 
bröstet». 
~rigsh~indelserna i forna dagarvoro ju i regel av kort var

aktighet. Trupperna marscherade upp och leverernde batalj 
un.der loppet av några timmar eller någon dag. Äldre tiders 
h~gsskildringar ha föga gemensamt med våra dagars skräck
sktldringar från dc senaste världskrigen. Jag behöver en
dast cite ra ett litet avsnitt ur en sidtelring i \Vinston Clmr
chill's »Min ungdon1»: »Kavalleri anföll (full galopp, i lätt 
anslutna förband , och möttes av infanteri eller mån, beväp
nade med ·spjut, uppställda på linje eller i samlade skaror.» 
- »Detta sorts krig var fyllt av fascinerande spän~1ing. Det 
';~e myck et olikt världskriget. Ingen räknade med att bli 
\?dad. Här och var inom varje regemente eller bataljon 
~ ~u~Ie ett halvt dussin, ett tjog, i värsta fall trettio eller 
sjrho betala med sina liv, men för den stora massan av dem 
,?1~1 tog del i Englands krig i dessa flydda, sorglösa tider, 
a~ dett a end ast ~lt spännand_e insl?g i ~n hä1:lig ~sp:n·t. » . 

'V det forn a kngcts glans fmncs mlct 1 senhela kngsskdd-
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rinaa r och det ät· givet, att den enorma strukturella fiidin(\. 
ring ;v krigets natur, som inträtt und~r de se1~ aste at· tion. 
den a måste tillmätas stor betydelse: nar det galler al~ he. 
döma förekoms t och frekvens av kngsneurose r h os slndan. 
de soldater. 

I modern tid skall dessa psykiska sjuk c~oms till.~lå~1d fö rsta 
gången h a iakttagits under den lång':an~.a be~.agrmgen ay 
Paris 1871. Trötthe ts- och depressionstJlls~and foren ad e .1Hed 
smär tor och andra sjukdomssymtom frå~1 uue organ rcg1:tre. 
r ades. Man h ade vid denna tid inte formåga ? tt kl arlagga 
dessa sjukdomars egentliga natur, meJ~. me~ var a ntl\:nra ':· 
de kunskaper k an man förstå, att det har m asle h a vant fra-
ga ont krigsneuroser (Hyl a nder). . o o '~ Kästa ti~lssked e, då krigsneuroserna 1 nag~n man kom.mo 
i förgrunden var i samband med c~et rysk-J::'-Pa~1ska knget 
i F järran östern,, då de psykiska s]ukdomshll~~a~1d:n upp~ 
nådde en sådan frekvens, att ryssar~1a blevo. nod".~l~ m~c ~tl 
upprätta psykiatriska spccialavdelmngar, v1lka for !~v ngt 
voro dc första av denna art, som över huvud taget uppratt a.ts 
inom den militära sjukvårdens fonnatione~·· A~1ledmnger~ till 
att neur osern a blcvo så vanliga i detta kng vrll m~.n fra msl 
tillskriva artilleriet, som här kom att spcola en aYsevart storre 
roll än i tidare krig, såsom Rylander papekat.. .. . 

Men frekvensen av kriQsneurosfall unde.1:. P~~rs-bela.gn,ngei~ 
och det rysk-japanska krige t var .do~k Jamfore~s_evrs. J~~~g~ 
smn m.ot vad som. komma skulle 1fraga om dyllka ?.J n•~~l o 
mar under det första världskriget. Främst va r det a_rlJ llC\1~7 
oclt de lunga vapnens stormeld under ställningski:Jgct 1 U ' 
som förors;kad e den först a anhopningen av psyk1ska sani· 
manbrott . f" 1 l l · in· De olika ländernas militärläkare voro helt o or ).cret <. a ·en 
för dessa sjukdomars uppträdar:de. D~n tyska arm,cled n~.n-~ i 
h ade räknat m ed alt antalet smness]ukdomar sl'-ulle ol:< t 
omfattning och had e även rustat sig för denna eve~1t u~1 ll te: 
De egentliga sinnessjukdomarna tilltoga emel~erhd_. ll1 te, .~ 
fr·el·ver1s trots striclsUI)I)levelsernas alla f asor, vrlket ~r vatle '- . . .. ''ld ()'1\l ( att noter a. r ställe t uppträdd.e kngsneuroser 1 over~a . 1,.,_· des 
antal och p å grund av bnstande kunsk~per m!i.sst?ll~.a ter· 
dessa sjukdomlstillstånd, även a-y fr amstaende .spec.ra~ 1 5 

be· 
D et var framförallt den stora likheten n1ed or.gamsl'-.t r· 
tingade sjukdomstillstånd, som medförde att kngs~eutt5~1g 
nas verkliga natur icke blev uppenbar: Man tro~de ~H·!· :.e'1e
tid, att det bakom neurosernas broinga och lang" aug,\ 

319 

vär rnåste ligga organiska eller lesionella skador. Enaels
:nännen kallade dessa tillstånd för »Shellshock», tysk~rna 
·ubricerade dem som »Granatkontusion». Behandlirwen blev 
~ konsekve!ls med dessa åsikter en långvarig vila o~h hem
~ändn~_ng hll vederböran~les h emort. 

fyvarr blevo behandlmgsresultaten m;ycket nedslående, 
J1längder: av dessa sol_dater blevo aldrig vidare militärt tjänst
bara,. manga blevo C.J h eller arb.~tsföra i civilt arbete. Enligt 
uppgrft had~ USA under det forsta världskriget ej mindre 
än 98.000 S.Jukhu~fall av psykiska skador och rubbningar 
och man har beralmat, att dessa soldater kostat den ameri
j{anska staten 1 miljard dollar under å ren 1918- 1941. I Eng
land utbetalades 1921 pension åt 65.000 krigsneurotiker. ~ 

Mot :;l~1tet av d~t första världskriget började dock helt 
andra ~~srkter be lra~fan?e krigs.~1euros~.rnas. natur och upp
komst.~att att ~) ~Ila ~rg vag. Det ar anmarkmngsvärt, att man 
t~ngefar sam~rdt g~ 1 England, _Frankrike och Tyskland kora 
ti~l den uppf attt:mgen, .att kngsneuroserna icke voro orga
m,;;ld utan psylns!d ~etn~gad.c, s k psykogena sjukdomstill
stan~.' som yoro tlllganghga för psykiatrisk behandling. Man 
upptackte likaledes, att ju snabbare behandlingen sa~ttes in 
e~ter symtor~1 e1~.s uppträdande och ju närmare fronten tera
JHen kun?e msattas, desto bättre blev resultatet (Rylander). 
~.e en~ohon ella ( lill känslolivet hörande) faktore;:nas roll 
for Iu:rgsneurosernas uppkomst började vid denna tidpunkt 
att bllva aiihner uppenbar, men först senare - under det 
a~dra världskriget - skulle de emotionella faktorern as av
garande be tydelse bliva fullt klarlagd . 

Under n_:t andra våridskriget kom krigsneurosprohlem'ct att 
tiela en annu mera fr amträdande roll än under det första. 

f 
et ~I.:v nu e.tt m edicinskt problem av första ordninllen ull t ] a if·· J t 1 o ,., • . ~m or )ar m ed c c sarskaclor, som alltid uppträ da i 

e!.t kr rg. De am'e rikanska trupperna förlorad e i senaste 
~~~clsk.~·~g:t öv:r 200.00~ ntan ~tup!l:.de. 450.00~ man däremot 
hem 0}0I kor~at e eller langre t! d lJansteodughga eller måste 
att ~and.~s pa grund a': psyloska lidanden. Man beräknar 
dor c.~ ha~ften av alla frikallelser berodde på psykiska sjuk-

nstrllstand i regel n euroser· No ' ' . • 
]:l ' ~gon ~nilitärpsykiatrisk organisation existerade knappast 
h~ ~e alllerades sida vid andra världskriaets utbrott. I USA vaf e Inan en alltför stor tilltro till olik~ psykologiska ur
ra srnt etoder. Man hade tänkt sig, att på detta sätt kunna aall-

ll all f'" J • 
5 

het a ?r ..:ngsneuroser praeclisponerade. De erfaren-
er, som g.1ordes 1mder det första krigså ret, innebar em el-
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lerlid ett stort bakslag för dessa idcc1: och det visad~ sig, att 
alltför många kasserades utan att kngsneuroserna 1 dc slrj. 
d ande förbanden k~mde förebyggas (Eitin~er, Rylan!ler) . o111 
frekvensen av kngsneuroser skulle ha fortsall pa snn1llla 
sätt, skulle det ha inneburit, att armen förlorat fol k i e11 
takt av 300.000 soldaler per år. 1943 såg man sig med anled. 
ning av dessa erfarenheter föran låten att ~iva order om att 
ingen soldat fick hem:sändas förrän han 1 fronten s nttrhet 

blivit föremål för »maximum trealment». 

i\vcn under detta världskrig gjorde man samma erfa ren
het som under det första beträffande frekvem:cn av antalet 
egentliga sinnessjukdomar. Dessa -yoro nämligen _fög a ~ alri
karc i det militära än i det civila livet - trots kngels iasor. 

i\ven i Nord-Afrika voro erfarenheterna mycket nclh·H1e n
lle. Vid vissa tillfällen kunde ända upp till varannan ma n, 
som passerade en batal .i onsförbandsplals, vara en kri gsneu
rotiker, vilken ehuru fysiskt intakt dock var stridsoduglig 
på grund av psykiska skador. Reg?ln var e!jcst :~ snrade, 

2 dödade medan den 6:e var ett kngsncurosfall. 

Några fullt tillförlitliga uppgifter om frekvensen av ].;rigs
neur~ser i Tyskland m~der andra världskriget ha ej p ubli
cerats och rörande militärpsykiatrien i Ryssland är föga känt. 

Från Finland ha vi tidigare saknat sammanfattande rcdo
aörelser över förekomsten av krigsneuroscr. MiliUirpsykolo
~en von Fieandt har redogjort r'ör krigsneurosproblemet i 
o ~ " I' 
samband med ryssarnas förödande bombardemang pa \.a-

relska näset 1944. 1954 har av professor Sven Donner, chef 

föL· den krigspsykiatriska organisationen i _Finland,_ framlagts 
mvcket värdefulla erfarenheter från dc fmska kngcn. Don· 
ner betonar att »en tillräcklig intelligens_ var en av d e a~lra 
främsta förutsättningarna för duglighet i tjänst under k;·J~S
tid, medan en bristande sådan icke endast vållade svan~
h etcr vid utbildningen utan därtill utgjorde det främsta f?r 
ödesdigra primitivreaktioner och andra krigsneuroser ~] i s· 
ponerande mon1;entet». Han konstaterar vidare att »dc 1111· 

becilla ej dögo till någon som helst krigs_tjä n~t och att d~ 
debila i regel ej voro kapabla att klara sLg vid front en ». 
konsekvens härmed fastslår Donner den stora betydelsen 

av intelligenstestning av soldatmaterialet men ställer sig ~y_n: 
neriigen skeptisk till den praktiska betydelsen av karaldat0

_ 

logiska prov för bedömande av risken för psykiskt sam n1311
• 

brott i en stridssituation. Denna åsikt delas för övrigt nuJlle 

ra av de flesta militärpsykiater. 
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vonner har även givit en värdefull redogörelse för den bä
·911de tanken i finnarnas krigspsykiatriska arbete. P å grund 
1 v ]andels knappa manskapsresurser var man h änvisad till 
~tt ägna upmärksamhel åt varje enskild man sam\. noga 

Överväga, bu_~· ma~1 J:ord_c foörfara )usl me~l ho_nom. o Ett be
friand ~ av varnphkhga 1 nagon storre omfattnmg pa grund 
aV avvikande psyke eller nervösa åkommor kunde inte ifrå
aalwmma. Den som ägde sämre psykiska kvalifikationer än 
~ndra skulle i mån av möjlighet placeras på en för honom 
]ämpad plats inom. försvaret och den soldat, vars nervsyslem 
på grund av konstitution ella egenskaper eller genom 1:rigets 

påfrcs ln~_ngar r?ka t i olag, skulle erhålla behandling in om 
ramen for a rmicn samt hans hälsa och arbetsförmflga i ~Öi"

]igaste mån återställas. Alt bota krigsneuroti kerna ut<m' att 

befri a_ d~m _från krigstjänsten blev sålunda en grundläggan
de prmc1p 1 handlandet. Under offensiven 19-H gjordes ett 
tiJifälligt försök med uppräll a nde av en neuropsykiatrisk av
delni ng, ett »v ilohem» vid ett divisionsfältlasarell. Er-faren
heten härav var att 60 'lo av soldaterna m ed psykiska ska-l 
dor efter endast några dagars vila kunde återvända till sin 
trupp, medelvårdtiden uppgick endast till 3,7 dvgn. Dc åter
slående 40 /i sändes vidare bakåt till krigssjukhusen, där 
de i huvudsak behandlades med vila, avspänning, förströ else 
och arbetsterapi, men i så fall verkligt arbete t ex jordbruks
och röjningsarbe te men inte något småknåpande. Dessa siff
ror st_ämma väl överens med vad som publicerats fdn ang.., 
losax1skt håll. - Idrottens och själavårdens stora bctvdclse 
hetonades likaledes av Donner. \'å re! tiden på kriG;s.s j ul:husen 
Uppgick till 4 a 6 veckor. Donner har framhållit vikten av 
att de psykiskt sjuka hela tiden behandlades vid ett och 
sannn a sjukhus. Ju flera läkare och sjukhus, d esto sämre 
resulta t. Efter s .i ukhusvistelscn erhöll p a lien ten en kortare 
~l empermission , 7 a 10 dygn + resdagar, varefter iwn fick 
atervända till samma sjukhus, där han tidigare vårdats, i 
och för slutundersökning och kl assificering. 'så små nin aom 

~~ppr~ttad:s i Fi_nlar_Hl vissa spcci~lformalic;n~r för b·igspsy
j1atn sk vard ~1amhge~1 observalloi!sl~ompanier och. konva-1 

1~s~en tkompamer. Enhgt Donners asdd ha de av fumarna 
lllmnpade militärpsykiatriska principerna givit ett gott re
~Ultat även i det långa loppet, och han konstaterar härvid 
~ ~tt så gott som ingen av våra nervpatienter uppbär ersätt-
11111g oeftet· kriget och att ytterst få ens gjort anspråk därpå». 
i Fran svenskt håll har förste marinläkaren, docent Ekblad 
l1gåendc studerat dc militärpsykiatriska problemen. Denne 
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har deklarerat, att vi alla kunna _få e~t ner;:_öst sammnnbrot 

om påfrestningarna under ett kng bh allt~ or stora, ~l ll a ätt 

latenta krigsneurotiker, även om motståndslu:aften ar ll1vc~ 

k et olika hos olika individer. Ekblad har liksom Don11e, 

fastslagit den stora betydelsen av ~ntepigen~t~stning fö r at~ 

profylak tiskt kunna förhindra psykisk msufficoiens t~n dc r llti

litärtjänstgöringen, men han konstaterar odes~ att m gcn an. 

vändbar testmetod finnes för att påvisa emotionella bris ter 

tecken på psykopati och neuros. E_kblad hetm~~r, att för: 

svarsmakten inte är någon korrektiOnsanstalt for psykiskt 

abnorma, asociala individer, varför man hör vara m era ge. 

nerös, när det gäller frikallelse ~å grund av psykopati. än 

på grund av psykoneuros. De asociala psykopaterna a.ro 1cke 

till nåc·on nytta inom det militära. Problemet kan losas på 

två sätt, antingen frikallelse eller också placering av dessa 

opålitliga element i särskilda arbetsf~rband. Under fredsfö r

hållanden rekommenderar Ekblad fnkallelse men anser, att 

det under kriasförhållanden kan vara berättigat med m·bets

förhand för att omhändertaga asociala element och förh ind

ra samhällsfientlig civil verksamhet av dessa under en för 

samhället kritisk tid. Samn11c författare konstaternr, att 

värnpliktsmaterialets sammansättning är det~ vikti~a;;tc or

saken till den s törre frekvensen av anpassnmgssvan gl1 e\er 

vid fottan. Anledningen till att vi i Sverige ha~· my~k e_t flera 

rymningar och andra brott bland flottans .. varnpllkl 1g;~ an 

inom andra vapenslag skulle vara att det forel~oJ_nme_J:. f l?ra 

psvkopatcr och emotionellt instabila bland de civila S.J o.man

nc-n, som tillhör handelsflottan, än i genomsnittsbefolk!~.mgen 

och att dessa civila sjömän tilldelas flottan. I USA, dar del 

råder andra rekryteringsförhållanden, förekommer del en 

läare frekvens av anpassningssvårigheter inom! fl ottan ån 

in~m armen. - .. . . .' ·t 

Rvlandcr har 19;)5 konslaterat det markliga 1 vad det lw 

trärigda Finland åstadkmmnit i militärpsykiatriskt hän sce~l 

de, och att dc lösningar, som finnarna komma fra m till 

nästan helt överensstämma med vad amerikanare och cngels

rnän - utan kännedom om vad som hänt i Finland - se~ 

nare genomförde, nämligen orienterande urvalsprövn i n~a:. 

med utrensning ~v alla. im.becill~, snabb beh~ndh!1g av P:fi

kiskt skadade pa specwlavdelnmgar med b1behallen _ll1 1 . 

tär disciplin och anda, rörliga psykiatriska fältavdel nJ11ga1_ 

samt speciella kompanier i rehabiliteringssyfte. Rylander 311 • 

ser den slutsatsen berättigad, att ifrågavarande åtgärder 

måste vara rationella och riktiga. 
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En svensko aktiv. officer, _kaptenen. Naucler, som deltagit 

. Finlands bada kng, har v1d_ en nyligen avhållen krigsneu~ 
1
. skurs bet_onat _den ~tara v1kten av att dc soldater, som 

~~j ]c ta ysylnskt vid stnd, snabbt omhändertagas på el t rat i o-

1eJ1t satt. .. . 
1 

Det är vart att notera att enhgt vad man hittills erfarit 

från Koreakriget beträf~ande krigsr:euroscr och därmed sam

manhäng.andc proble1n 1 sto~·t sett mtet nytt framkommjt ut

över de l_~rdomar,_ som vunmts genom det andra världskriget 

och de fJI1ska J,;:ngen. 

D'e normala stridsreakiionerna. 

Innan vi går att studera krigsneurosernas sYnrtomalologi 

kan det vara anledning att först klargöra några enkla fysi~

logiska he~p-epp. Det är aJlmänt känt, att kraftiga, ki.inslomäs

siga r~akboner (e!notioner) .få djupgående inverkningar på 

organJsnuen. I sprakbruket fmner man uttrYck såsom »man 

blir stel .av skräck, stum av fasa, hjärtat sotannar i bröstet 

det svartnar för ögonen, man darrar av rädsla» o s v. Bak~ 

on~ allt detta ligger klara fysiologiska skeenden. Det är 

~ål känt, att vid fruklan stiger blodtrycket, hjärtats. arbete 

okm> blodsockerhalten sliger, blodels ko:=tgt:lationslJcnägen

het okar och skelettmuskulaturens spänning ändras. Vidare 

k~n tarmarnas rörelser komma i olag, förlångsammas eller 

pa~!cynd_as,_ en ?nvis förstoJ?pning. under skyttegravslivet kan 

utiosas ~ charre under ett flyganfall. Det har sagts, att man 

kan u!eftcr en reträttväg direkt avläsa ett förbands psykiska 

Inotsta~:dskraft på an talet i terrängen bortkastade kalsonger. 

- D_et ar det s k autonoma eller vegetativa nervsystemet (vil

l~et, Icl~e står under viljans inflytande) , som påverkas av de 

~ ttr e . mflytelserna och ger upphov till dessa fysiologiska 

reaktion er. 

. En 1~1å ttlig grad av fruktan kommer genom dessa fysiolo

gtska fenomen att öka kroppens beredskap som gcnorn! in

r1es1ekretorisk a och J_1e1-vösa inflvtanden tvingas ~tt intao·a 

»c art sl"e P o l t t .. t t l • l o • ::o 

l "t " P_P». a c e · a sa can oc csa or.QaniSinens resurser 
)a tre t l · u " 
sio , u. ny tJ a~: tan fruktm~ skupc måh~nda några aggres-

o 1ner CJ upph·ada och de fys10log1ska betmgelserna för flykt 

8: 1
1 anfall~tendenser utebli. Den; psykiska spänningen år 

t~hef~-~ - I den. mån ~en hål~_er sig inon~ måt~liga gränser

gälle
1
!alp ~ch b1dra.r t_Ill att <;>ka p~·estahonsformågan .. Detta 

Plitn~ doc~~, ~n das~. mt,Ill. e1_1 viss _ _gra!1s, ett slags or gams men~ 
ollmad.e, utover VIlket spanmngen enelast resulterar 1 
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trötthet och utmattning, som får en minskad prestationsfö. 
måga till följd (Ljungber g). t. 

Ovan skildrade reaktioner äro fullt norm!ala för e tee lser 
och skall alltså inte uppfattas som tecken på något neuro: 
tiskt. Det är en normal reaktion att vara rädd med ty fltföJ. 
jande kroppsliga symtom vi~l fara . Detta Jörhäll_~ndc ha de 
man inte alldeles klart för s1g under det f01:sta vari dskriget 
utan ville förklara det hela som utslag av feghet, som icke 
borde tolereras hos en god soldat. 

Stark rädsla betecknas som fruktan och fruktan h ar all
tid ett objekt, d v s riktar sig mot en viss fiende, vissl befäl, 
viss åsikt bland kamraterna, bedömandet av de hE-m m ava
rande, sjukdom, skada eller död. 

J\'edanståendc tabell, som hänför sig till en stor undersö],_ 
ning av amerikansk trupp i strid (16.000 man), vi sar hur 
soldaterna reagerade inför ett anfall med avseende p å f rek
vensen av psyko-somatiska sym,tom. 

Symtom. 

Kraftig h j ärlk lappning . . .. ... . . .. . 
sugande känsla i magen ......... . 
Darrningar . . ... .. . . ..... . .. . .. . . 
Magsmärtor . .......... . ..... . ... . 
Kallsvett ..... . ........ . ........ . 

8-l (' / 

/C' 

69 ';lo 
61 ';{J 
55 
56 '/C 

l\Ialthet, yrsel .. . . .. . ............ . 
stelhet .... . . .... ......... . . . ... . 

tHJi ';lo 
,15 ( ' l 

/ f' 

Kräkningm· .... ... ..... . ........ . 
Tarmuttömning ................. . 
Urinering ... . .... .. . ... . ........ . 

27 ';{ 
21 '7<) 
10 '!<· 

»Det finns inga tappra soldater, utan bara sådan a solll 
kan behärska sin rädsla och sådana som inte kan de t», sa
ger en finsk general. - Krigsneuroserna äro oundvikliga ocl~ 
höra lika intimt smnman med kriget som skador av l;: nl?1 

och granater. Realistiska övningar o d kan visserligen h?Ja 
soldatens psykiska motståndskraft m1en någon »vaccinenng 
mot fruktan» är inte möjlig (Rylander). 

Skillnaden mellan normala stridsreaktioner och krigsne ~;; 
roser är att krigsneurosen inte går över sedan orsaken t\ 
fruktan försvunnit eller sedan soldaten borde ha hunn;t 
vänja sig vid orsaken ifråga. Det ligger i sakens natu r, ~ _ 
gränsdragningen mellan normala och patologi~ka stridsrea \ 
t ioner ofta är svår, men man brukar rubncera del soJl 

toloaiskt, när reaktionerna uppnå en sådan intensitet, att 
paldat~I!. inte lä~1gre ä~· i stånd at~ behärska dem_ ellet.'. på 
50 

1
at satt antag1t en saclan karaktar, att soldaten mte lang

:,~\{an prestera e tt adekvat uppträdande p~'\ sin post. 

faktorer som inverka på uppkomsten au krigsneuroser. 
En av de viktigaste psykologiska faktorerna utgör solda

tens frukt an inför verkningarna av fiendens vapen. Rykten 
om hemliga vapen och fiendens grymhet accentuerar hans 
fruktalL 

Den miljö i vilken soldaten är hänvisad att kämp a har 
av förkl arliga skäl även stor betydelse. slagfällets tomhet 
är en väsentlig omständighet. överste Marsh:11l skriver i sin 
bok »Soldater i strid»: »Slagfället är kallt. Det är den ens
ligaste plats som män kan dela t illsammans. - Del hems
kaste m ed slaQfältet är att det är tomt. Det finns inga män
niskor där. Det finns få eller inga tecken på strid. över d et 
hela vilar ett stort lugn som verkar mer hotande än dc 
plötsligt uppfiaunn and e eldskurarna. Det ä r tomheten f;Olll 

kommer soldatens blod att frysa till is. Det är tomheten som 
griper honom i sina klor som_ en förlamning. De mindre fa
ror han tidigare i sitt liv varit utsatt för har alltid varit 
förknippade med något spännande. Nu står han inför en 
stor far a, men det finns ingenting spännande förknipp at 
med den.» 

Det är ensamheten under fara som blir ödeläggande. En-
6amhetskänslan blir kombinerad med fruktan. Det är givet , 
att denna allt förlamande fruktan blir särskilt l)åfrestande 

.. .l ' 

n~r soldaten m.öter den första gången. Av denna anledning 
bhr de psykiska förlusterna störst under ett fö rhands eller 
en besättnings elddo]). 

En soldat i stridsområdet pendlar som regel mellan tven
ne poler: å ena sidan v il j an att göra sitt bästa för fäder
neslandet, å den andra en uttalad självbevarelsedrift. Kam: ... 
Pen .. m~Uan dessa stridiga impulser ·är ständigt ett problem. 

Hartill kanuner den civilicerade människans allmänna 
}~~tvilja mot .. att död~. Antingen får o so~daten skuldk~nsla 

1 att han doclat en fiende eller ocksa far han skuldkansia 
ge~tem_ot kantraterna för att han svikit sina plikter. 
f.'. sybskt pressande är även den väntan, som soldaten ofta 
t~~ genomJ}da_, väntan un_d~r tilltagande spännii~g ooch fruk
fa t D~n palvmgade passiviteten gor att tiden gar langsamt, 

n as1en spelar, spänningen och ångesten ökar. När striden 
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väl kommit igång, kan detta inne~ära en viss l~ittn~1d, de11 
odrägliga passiviteten upphör och ~n.~esten kan g.e v1k.a. 

Det är givet, att dessa aspekter 1.forsta hand aga sm lil[, 
lämpning på den stridande inf.anlensten men problem en_ äro 
i många avseenden likartade mom. alla vapenslag och ave11 
inom samtliga försvarsgrenar. 

Tjänsten ombord på .ett örlogsfarty~ in.nebä.r :~?<ck .i .. :·iss 
mån speciella psykologl~ka pro~leJ_nstallnmgm. ,r: l c:mt(')l all t 
har man kamraterna nara mpa s1g, san1111an hall_nmgcn ar 
väl utvecklad, och delta innebär ett go_tl sl~)· dd _for den en
skilde. Vidare är ju stridsaktionerna t1~l SJO?.s l regel kort
vari1m och manskap och b efäl utsättas mte fo;· samma ~'- Oil
tinu~rliaa press som fallet är på slagfälte t. A a_ndra sJ.dan 
innebär::> tjänsten till sj~ss m_~_nga .spe_~iell~, psykiskt P_~'f \·e:~ 
tancle moment såsom bard t] an st 1 stangelet 1 um ~md e1 d~1ck 
vid pågående strid , på u~åtar upder alldele~ speciellt ft; 1skt 
krävande betinaelser. ·'helare tillkommer nsl,en ~tl g,~ un
der med det egr~a fartyget utan någon ege1: personllg k ropps
skada 0 s v. Tjänsten ombord på t ex m~nsvepare och aJ~d
ra smälTe fartyg med dåligt skydd ?ch nng~ fart , sam l 1.'1sk 
för total förintelse innebär en speciell psyl~1sk pafrestmng. 

Många andra psykolo~.iska faktor.~r av v1kt k~mn a anf?
ras såsom1 soldaternas fortro ende for de egna vapnen , fo t 
befälet och framför allt för sin chef. . 

Vidare förståelsen för de egna krigsmålen (l!Io tiv atiOncn), 
det goda kamratskapet och samhörigheten mom truppen 
eller ombord. 

Förhå ll andet till hemmafronten och oron för de h emma
varande är även av stor psykologisk vikt. 

En annan viktig faktoro i dett~ sammt~nhan~ ä.r sj~lkv [~nlei~~ 
betydelse. Det är från man~a h_all omiVJttnat 1 l~t~ei_atm,cn ~äl 
en effektiv sjukvårdsor~amsalwn m:ed ~.?~la_ laJ...m~ oc.h ~y
utbildade sjukvårdare ar av stor v1kt im solda~etna s_ P .. 
löska m_.otståndskraft och stridsmoral. En amenkans l .... n~~
rinläkare på hangarfartyget \Vasp ,hetonn.r, att e1~ a\ en 
sakerna till den goda moralen ombord torde ha vant, alt 

111 
väl skolad sjukvårdspersonal var beredd ?-tt tag~ hand 0 

folket, om det hände någonting. _F1~~m ~lllera~ ha~l - U.l~}!gd~ 
alt om en ·soldat efter hempermissiOn mte ville aleJ\ ct !11 t 
till sill forna förband trots gamla kamrater o s v l.mnde, c:. 
bl a bero på att sjukvårelen :rar il~.a. till~O.dosec~cl ~~a.r. I J~-;;1~3 
land frågade mången ~om f1ck valp forba!.1~\· »Al det 
sjukvård där?» inte: »Ar det en bra chef dm · » 
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J)~ olika vapnen har mycket olika psykologisk inverkan 
.' soldaterna, varje vapen har sin egen melodi. De ilskna 

pa ällarna vid beskjutning med t ex granatlwstare, de viss
sJl~d e projektilerna, stormeldens öronbedövande buller, jakt-
1 ~1911en s tjut, allt verkar förvirrande och omtumlande. Där
~~ Jl J,: o111l111.~r att ~?Jda~en l~~nske ser ~.ina .bäst~ vänner st.upa 
Jler IemJaslas. Sarskilt pairestande ar givetvis stora arlllle

:.koncen tralioner såsom den ryska masselden på Karelska 1\ set under sommaroffensiven 1944. De tyska stör!bombpla-
1;~ 11 5 tjutande ljud skapade panik vid invasionen i Polen 
~939 . Ytterligare ett stridsmedel med stor psykisk effekt är 
pi!nsarvap_ne.t. »Pans_arskl_-äck_en» är omvittn.ad från flera 
]Jåll, bl a 1 fmska stndssk1ldnngar (Palolam.p1s »Kollaafron
ten håller»). Pansm·vapnets och flygets dominerande betydel
se under andra världskriget i förhållande till det första, då 
dessa vapen ännu voro tämligen outvecklade, anses av Ry
Jander och Thord vara en av orsakerna till att det under 
andra världskriget uppstod ett jämförelsevis större antal 
krigsneuroser än under tidigare krig. 

Många fysisk a faktorer ha även stor betydel·se för den 
psysiska motsh'\.ndskraften hos soldaten. Kriget innebär inom 
alla vapenslag stora fysiska påfrestningar i form av kropps
ansträngningar med rent muskulär uttröttning, otillräcklig 
sömn, hunger, törst, kyla, fukt o s v. Ett dylikt hårt liv mås
te slita hårt på soldaten, både på hans kroppskrafter och 
på hans psykiska motståndskraft. 

Krigsneurosernas symtomatologi. 

.. Krigsn eurosen debuterar i regel häftigt men har vanligen 
fo regi'ttts av en del symtom såsom ångest, ängslan, oro med 
eller. utan retlighet och överkänslighet. Ibland bli soldaterna 
fl~a lJ sk a, en apati, som av och till genomslås av affektut
li ott. En del brusa upp för bagateller, andra brista i gråt 
~Ile!' skratta nervöst. Ofta förekommer skakningar, smärtor 
~:nag~n , tr~,rck öv~r br~~tet: huvud.~ärk, ~llamående 9ch kräk
llingal. Tna~len over~;:.ans~_Ighet.' lattrethghel o_ci: _somm·~lbb
S ~g anses sasmn typisk for kngsneurosernas Imbalstadmm. 
a~t dat~ma plågas ofta av en sviktande självkontroll och av 
lo] de mte längre kan lita på sig själva. En nedsatt alkohol-

J)~"an~ är likaledes påtagl~g. . 
ch et fmns ett stort antal ohka former av kngsneuroser och 

llrn det kan vara svårt att fixera några bestämda gräns-
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linjer mellan dc olika typerna brukar man dock indela ne 
. . l d 11' 

roserna 1 vissa 1uvu grupper. 

~ngest ingår som en central faktor i de flest_a fall_c n av 

kr1gsneuros. Erfarenheterna från den kan~dens1ska flotta 

visa att drygt hälften av alla neuro:ser utgJordes av _fl nges!: 

neuro~er med elJc:· ulan S k veogelatlva symtom: has~Ig ]lU ]s 

svcttnmgar, darrmngar o s v. Augestneurosen kan sagas va: 

ra rampfebern i förstorad och utdragen skala. 

Tillstånd ;1_1ed h~:stcris~'"a symtom ~~~?n:'c.rs_ionsh yslc r iee) 

uppta c:a 4 1111 10 'j, av fallen. Hysten ar 1 framst a n unntet 

ett reaktionssätt m ed symtom, som kunna vara m ycl,c t va. 

ri crand c. Förl amningar, gå ngrubbningar, syn- och t ll rubb

ningar, kramper äro vanliga manifestationer. 

En tredje grupp domineras av psykosomatiska - Ycgc

taliYa sYmtom såsom huvudvärk, hjärtklappning, b uksmä:·

t or, illa~nåend c , kräkninga r, urinträngningar, diarre o s v. 

~ågra säkra frekvenssiffror för d enna neurosgrupp ka n in. 

le anges. 
E n fjärd e neurosgrupp utgöres av skräcktillstå nd aY så· 

dan intensitet att soldalerna bli förvirrade, dc:;o r~ entc r adc, 

vål(hannna. Frekvens: några få procent. 
En fcmlc grupp slutligen är det depressivt - neuraste niska 

syndromet, »the old sergeant's syndrom» som torde u tgöra 

omkring 5 %. Detta är en n eurosform: med uttröttning, a\'

magring, ångest, depression med långsam. reaktion ?ch en 

skenbar tröghet. Den träffar ofta äldre, ambitiösa off icerare 

och underofficerare, som legat länge i fält. 

Officerare gå ingalunda fria från krigsneuroser. Y ad d~ssa 

beträffa r brukar man säga, att dc ofta bli ncuras tcmska 

medan hysteriska manifestationer äro vanligare hos m annen 

i ledet. 

Krigsneuro se rna s behandling. 

Det f~rtjänar : tt påpekas, al~ n~.r det g~Uer k_rigsnc ur~~; 

behm~~hnge1~. mast~. al~a vat~a mstallda pa ~-et f::ll~t u,n~ , ;1(
1 

den forsta stolen stanchgt maste tagas av bcfalet badc J_la. ,
1 

o_ch ombord. Det är J:_ämligen ~v sto~·. betydeolse att t~_c_ Lid/ft'. 
sJukdomssymtomen aro allmant kanda sa att fo t nhil r 

ningar skapas för dc drabbade soldaternas snabba avkoP\. 

ling från LJ'änslen. Av vikt är likaledes att onödiaa av k<.JPI.r 
' . . ~ f 1'1 

lingar undvikas. Dessa synpunkter komma att få ä n s 0 i 

betydelse vid en framtida övergftng till en lättare fl ollil· 
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vilken man inte kommer att ha tillgång till fartygsläkare 

01nbord i smnma utsträckning som i våra dagar. 

På grundval av erfarenheter från de senaste krigen har 

111an så måningom kunnat uppdraga vissa riktlinjer för krigs

ueurosernas behandling. Denna går i huvudsak ut på att te

rapien skall insättas så tidigt som möjligt och så långt fram, 

som möjligt. Del är viktigt att patienten behandlas med 

fast välvilj a, och att man respekterar hans besvär såsom en 

sjukdom. Att i tid kopnla av manifesta krigsr;euroser om

bord är en nödvändighet med hänsyn till fartyge ts cffek

tivi te t. 
Vil an, lugnet och avspänningen jämte hela atmosfären vid 

sjukvårdsfornwlioncn utgör de vildigaste hälsobringanrle 

fakto rerna (Donner). Att soldaten som kommer från strids

linj ens hård a liv inte har några stora anspråk på komfort 

har betonats av bl a Hylander. Utsikterna till ett gott behand

lingsresulta l äro bättre ju längre fram behandlingen kan in

sättas även om behandlingsmetoderna och lokaliteterna äro 

relativt enkla. Framgången av en krigspsykiatrisk avdelnings 

verksamhet beror i ännu större grad än ett fredssjukhus' på 

sjuksköterskans inställning och förmåga. Dc trötta och krigs

neurotisk a männen äro nämligen särskilt känsliga för den 

kvinnliga rösten och handen (Donner). 

Vid sidan av dessa relativt enkla allmänmedicinska be

handlingsmetoder ha vi även mer:a speciella åtgärder att till

gripa i behandlingsarsenalen såsom lugnande respektive sti

muleranclc medel, insulin och elektrochockbehandling, psy

koterapi, arbetsterapi 111 m .. 
Den militärpsykiatriska organisationen i Sverige är för 

krigsändan"Lål uppbyggd efter anglosaxiskt mönster med bl a 

rörliga psykiatriska ~årdgruppe~·. Så vitt man nu kan be

döma beräknas dock en~last det omedelbara ps,ykiatriska 

V~rdbehovet kunna tillgodoses genom ifrågavarande orga~ 

msation, och vid fall av större vårdbehov måste säkerligen 

en väsentl ig utbyggnad komma till stånd. 

krigsneuros pro lY la :r. 

pet är uppenba rt, att när det gäller krigsneurosproblemet 

lllaste de förebyggande åtgärrlerna vara av allra största vikt. 

b Försvarsupplysning till hela svenska folket har sin givna 

etydelse och en rationell utbildning åt soldaten är en för

llt~~ l.tni ng för att han skall kunna fullgöra sitt värv och ha 
1110Jhgh ct att bekämpa rädsla och fruktan. Utbildningstidens 

23 
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längd samt läm.pligt avvägda vänj ningsövningar 

sin givna betydelse i detta sammanhang. Likaså 

daten äga god kunskap om, fiendens vapen och 

ningar. 

h ar ii.vet 
o t l 

mas e sol. 
dess \'erk. 

Han skall likaledes bibringas kunskaper om'. s.tridens psv

löska verkningar, om de normala st ridsreakt ionerna och· i 

viss mån även om förekomsten av krigsneuroser smnl lllöj

ligheterna att bota dessa sjukdomar. 

Men en aldrig så god utbildning är meningslös om inte 

soldatmaterialet är tillgängligt för denna utbildning och äger 

tillräckliga intellektuella förulsättningar för att tillgo dogöra 

sig utbildningen ifråga. Intellektuellt efterblivna skall inte 

placeras i stridstjänst Den intelligenstestning SOD11 samtl iga 

värnpliktiga bliva föremål för vid inskrivningen har h~1rvid

lag mycket stor betydelse. Svårigheten att på förband k unna 

förutsäga, vilka män som icke i normal utsträckning kom

ma att tåla stridens påfrestningar har redan tidigare berörts, 

men sådana som förete uppenbara defekter och kunna fö r

modas vara praedisponerade för psykiska sammanbrot t hö

ra snarast utgallras. 

En god disciplin och skapandet av kamratskap och sam

m:anhållning äro viktiga faktorer, inte minst gäller detta om

bord på flottans fartyg. 

Sjömannen måste identifiera sig med fartyget och k mn" 

raterna. Fartyget utgör ju också den enskilde man nens t rygg

hetsgaranti (Zaeke). Sjömannen måste veta och känn a, att 

hans fartyg är modernt, effektivt och välutrustat. Trygghets

känslan bör tillgodoses på allt sätt, en för·s lkJ,assig ri.i dd

ningsmaterie1 spelar en stor roll i detta avseende. 

Likaså fordras en väl tillgodosedd sjukvård, vars be ty del

se redan tidigare berörts. Det är även av vikt alt varje m an 

bibringas kunskaper i sjukvårdsstridstjänst och det är att 

hoppas att den i dagarna av marinläkaren östman fii.rdi.g

ställda »First Aid» i någon mån skall kunna bidraga till 

att skänka den enskilde sjöm:annen en viss k änsla aY att 

veta vad han skall göra för att åt sig själv eller kamraterna 

kunna ge första hjälpen på rätt sätt. 

Vad tjänstgöringen ombord beträffar m åste viss hänsyn 

tagas till den enskilde mannens personliga läggning, en ll1~ 1~ 

t ex med anlag för claustrofobi (rädsla för slutna rum) fnr 

inte placeras på en post, där han skall tjänstgöra m:ol all en~ 

nere i hålskepp under pressande ovisshet om vad som skel 

ovan däck. 
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J{ontinu er!i~.a s~.kl iga informationer lill besättningen i dess 

]! elh~t 01:1 stu.dsldge t . hm: ~-tor betydelse för att förebygga 

nervosa l ubb~m~ar, likasa ar det av stor t värde om besätt

ningen kan b1brmgas en god förståelse för de egna krigs-

m:Hen .. - o • o 

Ytterllg~re ma framahailas betydelsen av fysisk träning, en 

förstklas si~ personalvard, en klokt avvägd själavård och en 

60d kontak t mred hemmafronten Allt bör göras fo" 1. att · .. 
ö · t J· l l b 1 ·· : SJ o
manne~1 I~~ e s ,a .. e 1o:'a ':'.ara Isolerad från de hemmava-

rand e ! s torre utstracknmg an de tvingande omständigheter

na betm ga . 
Det är gi~ct, alt när a ll ~. här uppskisserade krav skola till-

D"odoses, stall es mycket h oga fordrin a ar I) ,ot befa·· Jet . f' ·· ,o 

ö . l '" d l 'l ::o c s anna
g~ att osa . . Y 1 (.a problem. Men detta är ofrånkomligt. Be-

falet s kvah flkatwner ot.:h fa·· n11'~ ga a·tt sl·o·· ta b ·· tt · 
. _ . _ • . . .. u c c '- c esa ntngen 

eller truppen lw1 1 kng en avgorande betydelse för alt mot-

verka kr1gsneuroser. De lta bar omvittnats av fle1·a f" ' ·f tt· . 

B . tf "' ll. l l < or a dLe 
:·1s a 1ga ec a1:egensl_,:.aper kan leda till en väsentlig ök~ 

nmg av de P~:Ylos l~~ SJUkdomssiffrorna, en erfarenhet som 

t o m h ar an:'ants for att spåra upp olämJ)liaa och f"-' . _ 
J·ar)et 1 J 1 .. 1 f . n 01 1nan 

s' s p sy os Hl .1a sa arhga officerare (Hylander, Thord). 

De~1 ~Ild el es ~pe_~Iella betydelsen som fartygschefen ombord 

hat for alla luthorande })l'oblem torde l- 11ap1)ast bel .. ·· . 
t l l '- c c 1ova nat-

ma.re ~~ vec ( as. \~ad en olämplig chef kan betyda har i mo-

dem l:tteratur s~~Jldrats bl a i \Vouk's »Mvteriet på Caine» 

!och Ltmias »Okand soldat». Här må därtill anfo'"ras l'eStll-
atet av c 1 "l · · c , 

avse < n u~~ erso mmg VId en amerikansk ubåtsflottilj 

~h :l d att ~I trona vad . genomsnittsmatrosen kräver av e1; 

ef · han skall kunna sitt yrke ot.:h ha förm·"tga att taaa an 
svar vara .··u · ·. . <LL ::o< ~ 

färd'ut I a yts, v~sa stort .mtresse för hesältningens väl-

lighet ~n att ~-h senbmental, .mtressera sig för deras bekväm

att ch~f~at,. s?mr~. etc. ~h1lhgen m:c'ls te besättningen känna, 

gån (C n eJ ~onodan _!'lskerar deras liv för alt nå en fram

Dndge.r· OJ~~ITi utftec on Undersca \Varfare: Human Factors in 
sea n .m· ·are.) 

krigsneu . l . . 
I os une erUlsnzngen vid marinen. 

l Upptakten till l·I·t·gsi1et1 · 1 · · · 
s<eclde i . .· ',.. , o lOSl~nc __ ervismngcn VId marinen 

en ne J
1
anuau 19:::>2, da mannJakaren L1·ungLera dP]toa 1· 

uros · f' · l , · :-. ~ ::o 

Ptofe '- 0 n erens VH ar.mestaben. Vid detta tillfälle gav 

l ssor R"l 1 . ·· .. 1 . L 

<apten Th ~ an:. el ei~ oveiSI d av kngsn~ur.osproblemet och 

han llndero{~l onent;Iade m.n.der~ undervtsnmg i ämnet, som 

1osten 19:::>1 bednv1t v1d landets trängregementen, 
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I april 1952 höll armen sin första kurs för officerare av. 

sedda som ledare för viss unelervisning om krigsneuroser oc] 

till denna kurs hade marinen erbjudils sända represen tan t~"\ 

Eleverna utgjordes av 17 armeofficerare, l kustartilleriofft 

cer (kapten Svartengren) samt nwrinläkarna Ljungberg och 

Troell, den förre psykiater av facket, den senare vid denna 

tidpunkt stabsläkare vid kustflottan. 

Dåvarande chefen för kustflottan framlade i skrivelse ti ]] 

chefen för marinen i maj 1952 sina synpunkter på organisa

tion av den psykiska hälsovården vid kustflottan s~irskilt 

med hi-insyn till krigsneuroserna och angav härvid vissa rikt

linjer för åtgärder under såväl fred som krig (beredskap). 

Genom, marinöverläkarens försorg startades i nmj l\l52 

en första undervisning om krigsneuroser för officerare vid 

kustflottan. Denna undervisning anförtroddes åt mariniiika

ren Ljungberg. 
Under åren 1952- 1955 har Ljungberg på ett förtj änstfullt 

sätt fortsatt denna undervisning för officcr·are, underoffi

cerare, kadetter, marinläkare och i nå gon mån även fö r 

manskap (bl a sjukvårdsskolan i Karlskrona samt en del 

fartygsbesättningar vid kustflottan). Undervisningen ifråga 

har haft formen av föreläsningar och i anslutning d~i rtill 

filmförevisningar, och det hat· varit en strävan att söka be

driva undervisningen i grupper på högst 50 man och att del

ge åhörarna kunskapens ord under två dubbeltimmar un der 

två på varandra följande dagar. Erfarenheten av denna lll1-

dervisning har varit den allra bästa. 

Då det emellertid icke kunde anses vara tillfyllest att en

bart ovan nämnda personalkategorier kommo i åtnj utande 

av krigsneurosundervisning, och det ligger i sakens n atur att 

skolade psykiater icke kan disponeras för undervisning av 

alla kategorier av marinens personal har det redan tidigt 

framstått som en nödvändighet att på något sätt utbilda 

lämpliga officerare, som kunna tjäna son1 lärare för man· 

skap och underbefäl. 
, 

För att lösa dessa problem1 uppdrog marinöverläkaren pa 

nyåret 1953 åt Ljungberg och författaren att utarbeta ~tt 

förslag till kurs om krigsneuroser för officerare och mar!ll" 

läkare. 
Den första kursen ägde rum 17/ 11- 21 / 11 1953 med Lj ung· 

berg som utbildningsledare. Elever voro 8 officerare fr:'\ Il 

flottan, 9 officerare från kustartilleriet och Ll marinläkare· 

Två läkare från flygvapnet följde även kursen ifråga. 

Kursprogrammet framgår av nedanstående. 
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Kursplan för kurs om krigsneuroser. 

Tisdagen 17/ 11 I{l 0915- 0930. 

J! öL. 

Kl 0930- 1130. 

överste Hagb erg: Amerikansk syn på infanteristens strids

moral. 

Kl 1300- 1600. 

J)r Ljw:gberg: Tidigare crfa_renllcter av krigsn euroserna. De

ras f: el~ ven s och be~ydelse. 1 YK II. Orsakerna till kri sneu-

roserna och deras bwpsyk1ska underlag. Film. g 

Onsdagen 18/ 11 Kl 0900- 1100. 

Dr Ljunqberg: Orientering i klinisk psykiatri I (med de

J~onstratwncr). Lokal: Psykiatriska kliniken, Karolinska 

sJukhuset (föreläsningssalen). 

KI 1300- 1600. 

Dl; Lj~~i~gberg: Psykisl~ reaktion i 1Stridslinjen. T~idiga symtom. 

~·c 1 0S1 _~a typ? r av kngsncuroscr. Behandling. Våi~lorganisa

JOn. unuiatwn och aggravation. Film. 

T orsdagen 19/ 11 Kl 0900- 1100. 

/(aplen Thord : Åtgärder all 1110t\' CI"l~c'l I 
- . ~rigsncuroser. 

Kl 1300- 1500. 

ferof~sso_r_ f!use~: . . ~i vi! och militär miljö. A:npassnings1
)rob

IU 1 11111Itar mrl.Jo. Diskussion. 

Kl 1500- 1600. 

f
1
·1'r1 F_rykholm: Synpunkter på slress inom FV 1 · 

fun en »Fight for the sky». ans utnmg 

l( Fredagen 20/ 11 Kl 0900- 1130. 

apten Thord · U I · · · · 1 .. 
ll1etod·I- 1 

· Bl_ er v_Isnmg VH truppforbanden I. Innehåll 

l'- oc 1 orgmnsahon. Film. ' 

Kl 1300- 1600. 

l~ r Ljungberg · Or·1"er1te · · · 1 1· · 1 · · 
<tatrisl .·: ung 1 ~ m1s ~ psyloatn II. Lokal: Psy-

<a khmken, Karolinska sjukhuset (föreläsningssalen). 



Lördagen 21/11 Kl 0800~1100. 
Kapten Thord: Undervisning vid truppförbanden II. Oraan· 
sation vid marinen. Diskussion. a < l-

Vid sidan av de katedrala föreläsningarna och fil mföre
:'isningarna .. bed~·evso ä':'.en ele~vel:~~samhet med upp~ift alt 
uwentera lamphga atgarder hll forebyggande av kngsneu
roser samt framlägga utkast till utbildningsplan i mililärpsy. 
Idatri vid såväl flottan som kustartilleriet. Många värdefulla 
synpunkter framkomneo härvid . 

I anslutning till kursen frarnstod klart behovet av k onkre-
ta anvisningar för den fortsatta krigsneurosundervisningen 
smnt utarbetad stonnne till skilda orienterande fö retlracr 
för underbefäl och men iga dels v id flottan, dels vid kus lm~ 
tilleriet. Kommendörkapten Zacke och dåvarande löjtnanten Heden 
fingo senare i uppdrag att utarbeta ifrågavarande anvis
ningar och föredrag och på nyåret 1954 voro dessa arhelen 
slutförda. Efter viss överarbetning av fackpsykiater utsän
des av chefen för marinen dessa anvisningar och typföre
drag i anslutning till aU marinorder med föreskri fler för 
undervisning rörande krigsneuroser utfärdades den 17 '9 
Hl54. (Se nedan.) 

Mo nr 61f5. Sept. 17. 1051r. Föreskrifter j'ör undcrvisninr; 

rörande krigsneuroser. 

1. Orientering on1 krigets psykiska verkningar och kri~s
neurosernas förekomst samt utbildning rörande å tgärder till 
förebyggande av krigsneurosers uppkon~st och om åt gtircler 
för omhändertagmule av personal som drabbats av k rigs
neuros skall meddelas marinens pesonal enligl nedan . 
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2. För undervisningen gäller följande plan. 

~ 
Såsom lärare ut~ Antal l Elevkategori 

~g~p~e~rs~o-n-a~l-u_n_d~e~rf~o·· -rs-ta __ u_b-r~~~~~~~~~~~~---l nyttjas som regel timmar ') 

Officer 2 
bildn ings~ resp anställningsåret 

2. Under utbi ldning till underbefäl 

3. Under utbildning till underofficer 

a) vid MUOS 

b) värnpliktig 

4. Un~er utbildnin g till officer (ve~ 
der!Jke) sista utbildningsåret 

5. Under utbildning till marinläka~ 
re och till sjukvårdare 

6. I tj änst varande utbildad personal 
som tidigare ej erhållit undervis~ 
ning i ämnet 

a) Officerare (vederlikar) och u n~ 
derofficerare 

b) Underbefäl 

Officer 

Officer 
Läkare 

Officer 
Läkare 

Officer 
Likare 

Enl MOL 

Officer 
Läkare 

Officer 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

En! MOL 

Anm.l ) Hälrutöver b··. . 2) 0I'ganiseras cen~~· ltO!:l tiden ~~~edgiver, lämpl,ig film förevisas. 
3 l O . . I a ,en om MoL förso·rg,. 

l gamseras genom ved'erbörande förbandschefs försorrr 

3 \T ' 1 O• . · Ic undervisning b.. . ... stiga femtio per lcHionei1 or Ol!ll~'lOJhgt elevantalet ej över~ 
av läkare, dels a " ... ·I· ·fderv~snmgen omhänderhaves dels 
632/ 53) . I de fall vs~:;tad t utb~lda?e officerare (jfr mo nr 
av Underbefäl 

0 
·l ·::,het~r forehgga att för undervisnino 

Inså vid små enl~e\~~emgda ch.sp~nera särskilt utbildad office~ 
onl l d . un ervisnmaen ledas . l. e mna för undervi . n av annan officer. 

l
llngar samt'stornine tr' ll s~mgten skall användas de anvis-lsyl· . on en era d c . d r • till t ska verkningar» som av cln/ of.~.e rag ~:nn »h.ngets 

orband och skolor. 1e en or marmen utsänts 

]ll~: . u~~dervisningen i vad ·· n . b .. \.hg ager företrädesvis n~~~ ~~ l e~allsclev st~~~'l och värnle er e cvens fJarde ulbild-
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ningsmånad. För personal inkallad till repetitionsövn in 

sker undervisningen så snart omständigheterna det medgivc} 

5. Avs~.kten ~r ~tt under .. :åren 1955. anordna ytterliga re 

en kurs for utb1ldmng av officerare m fl avsedda att utövet· 

nu utbildad personal tjänstgöra såsom lärare. 

6. Vid undervisning, där uthildningscl1efen hedöm cJ· att 

arvode hör utgå, skall uppgift jäml. mo nr 367/ 51 insändas 

senast en vecka före utbildningens början. 

Som framgår av marinorderns mom, 5 var avsikten att 

under våren 1955 anordna ytterligare en kurs för utbildn ina 

av officerare efter m.önster av den första kursen i novembe~ 

1953, men av ski lda skäl ansågs denna andra kurs i stä llet 

böra förläggas till 4. kvartalet. 

~fråga varande kurs anordnades vid marinledningen 7 / lt 

- 12/ 11 1955. I stort sett var kursplanen densamrna som vid 

1953 års kurs och deltagarna utgjordes av 8 officerare från 

flottan, 16 officerare m· kustartilleriet och 3 marin1äkare. 

Utbildningsledare var även denna gång marinläkaren Ljung· 

berg. I likhet med v1ad fallet var vid första kursen u tförde 

eleverna även nu en del grupparbete, som resulterade i yt

terligare värdefulla synpunkter, vilka redovisats i kursleda

rens nyligen avgivna slutrapport. 

De närmaste planerna för framliden beträffande krigsneu

rosundervisningen vid marinen äro följande. 

Föreskrifterna i marinorder 645/ 1954 skola följas och de 

tv~\ lärarkullarna härvid i första hand tagas i anspråk. Nå

gon ytterligare kurs för officerare och marinläkare är tills

vidare icke planerad för de närmaste två åren. 

D-en mera kvalificerade krigsneurosundervisningen avses 

även i fortsättningen skötas av psykiatriskt skolade specia

lister (militärpsykiater) och organiseras genom marinöver

läkarens försorg efter framställning från respektive förha nd. 

Med den här ovan skisserade undervisningen om de nor

mala stridsreaktionerna och krigsneuroserna, deras. synt· 

tomatologi, behandling och profylax är det sjukvårdsled

ningens förhoppning att man inom en snar framitid skall 

kunna bibringa all personal vid marinen erforderliga kull" 

skaper i dessa viktiga frågor. Man hoppas på detta sätt l;: tlW 

na bidraga till att öka kraftresurserna hos den stri dnnclC 

personalen i ett kominande krig. 
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Några synpunkter på materielutvecklingen 

och dess inverkan på fartyget. 

Inträdesanförande av ledamoten, marind i rekt ör M. SCH RE I B ~ R. 

Utvecklingen inom krigsmaterieltekniken dr~v:s efte r det 
andra världskrigets slut under trycket av det pagaendc kalla 
kriget med den största intensitet inom alla makter. 

För en liten nation vållar det betydande svårigl~ cte r att 
följa med en så sjudande utveckli~1g, oc_h oatt håll~ s~n k~·i,g;· 
materiel på en godtagbar nwdermtetsmva: R~_smse~.n a. tira· 
ga om penningmedel och m,änniskomatenel aro __ d,?- l'Yl~~ de 
främsta begränsande faktorerna .o.~h det kan 1fra gasa lt~s 
om det icke är tillgången på kvalificerad personal, som l11l 

slut är utslagsgivande. 

Krigsmateriel har i alla tider i _ vi~s utsträckn~ng ~~1ri ~ e1: 
handelsvara och har man blott hkv1da medel tJll f01 fo "'an 
de, kan mm; i de flesta fall utomlands inköpa ~n pro~lukt 
av relativ modernitet. Det säljande landet bellaller sJ alY· 
fallet utvecklingens senaste resultat för eget bruok, m en det 
förekommer att den erbjudna varan har _ett o sadan l ~ alu· 
värde att de milit~ra önskemålen on1\ hemhghal:_ande .r ~~ .. ':l· 
ka för dc ekonannska synpunkterna, och matenelen lf tc~,a 
kan frisläppas för export till vänskaplig nation. 

För Sveriges del är landet så till vida lyckligt lo tt~1t s.0.1:
1 

en vittomfattande och högtstående industri kan stå t1ll Jot· 
fogande för tillver~ming av. krigsn:at~:·iel,o men del~ stall~~ 
i dag stora krav pa denna mdustns formaga att p1oduc~ . 
ex1;ortvaror med ty åt~ölj ande_ bri~t på ~1tl'):~m:1c f ö~· ]a·l(Y:t 
maktens behov, dels maste alltid v1ssa m~tellelslag, so J~1 ... ' J. 

ej lönar sig att fr amställa inom landet, Importeras u tlft cl l 

. l '11 l . l fÖl' En omfattande del av ulvccklmgen oc 1 ll vcr ~mngc.~ .. t. 
· 1· l o t f .. lt 0 1a b l2te den svenska n1annen be( n ves oc csa u an or (e e:::,I , L '1 q· 

'Våra fackmän ha därvid som uppgift, att dels påverka.( 
8

'5t 
· · .. l d 'l t · l l el l·a11"l·e fral11 

na utveckhng 1 ons .;:a n c mng, (e ~ o 1 ~c ~.... · • d föl' 
alt anpassa dess resultat så , att matenelen bhr lamplt,., 
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. stallation i örlogsfartyget. Della måste bestå av homogent 
111

111
manfogade delar, och icke av i och för sig fullgoda de

~:ljer, som utan inbördes sammanhang löst inplockats inom 
ett fartygsskrov. 

fartyget såsom enhet är det instrmnent fartygschefen har 
. sin hand, och med vars hjälp han kan fullgöra pålagda 
~1ppgifter. Den i sak f~ckkunnige fö~biser ~fta detta i ~in 
sträVlan att fullkomna sm egen mateneldetalJ, och har svart 
att förstå, eller vill icke förstå, att denna icke alltid är det 
mest väsentliga i det större sammanhanget. Många gånger 
är han d essutom så road av sin uppgift att han förfaller 
till, vad m an skulle kunna k alla, »teknisk klåfingrighet». Han 
strävar m ed fackbunden enögdhet efter fullkomlighet till 
varje pris och ändrar och ändrar eller - för att använda 
hans eget vokabulär - »förbättrar» därhän att han slutligen 
glömmer uppgiftens ursprungliga syften. Det är inte säkert 
att resulta tet är väsentligt mycket bättre för sitt ändamål 
än under ett tidigare utvecklingsskede, men det är ganska 
troligt att produkten är mera komplicerad och avsevärt 
mycket dyrare. 

Förbättring till varje pris kan som regel icke vara rimligt. 
Det mås te finnas ett visst förhållande mellan vinsten av ~n 
förbättring, kostnaden och arbetsinsatsen. Det lönar sig helt 
enkelt in te att förbättra längre än till en viss grad. Man har 
då uppnått sitt avsedda resultat och med hän~'m till att det 
v~nlige~1 är _en detalj som förbättras erhålles cHi"rutöver ingen 
va~enthg vmst för fartyget son1. helhet. Med den relativa 
~nst på kvalificerade tekniker, som just nu är så påtaglig, 
~r det också nödvändigt att denna personal utnyttjas för de 
I det stora sammanhanget nödvändigaste uppgifterna. 

J?et blir specialistens uppgift att bland den salubjudna ma
tenelen utvälj a den lämpligaste. Bristen på kvalificerad 
iJersonal medför oundgängligen en utspänni!1g .. ~v kol111)~-
1:sen h?s den utvecklande gruppen med ty ~~t~ol]mHle osa-

erhet 1 handhavandet av problem.en. Den kntlskc granska
l'~n får också - med rätt eller orätt - härvid det intrvck.ct 
;; ut:re~klin~en. ~ viss utsträc~ming t~cks ligga i l_1änclerna 
av dnfhga for~al.lare. ~t~ecklmgen m~:ste emellerhd drivas 
st .. de sakkunmga specwhsterna, som aro dc som hava den 
S~rst.~ fallenheten OC!l de läm,pl~gaste hjärnorna här~Ör. 

ll1 overallt annars maste emellertid en noggrann planermg 
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ske, och arbetsuppgiften fördelas med tanke på en viss lllål

sältning. Har produktionen konunit igång bör den un de, 

inga förhållanden få störas av att man under utvecklingen~ 

g_ång lyck~ts få fmm något födJättrad~ va~·ia~~-ter av befint~ 

l1gt matenelslag. Undantag kan naturhgtv1s forekonuna så

som då något helt nytt plötsligt uppträder, som knllk·1s tat' 

alla tidigare planer och g1ör den pågående produktione11 
utan ett korrigerande ingrepp helt ändamålslös. 

:\Iålsältningen torde för marinens del, i princip vara, att 

vid en viss tidpunkt ha en färdig utprovad produkt r edo att 

sätta in i det väntande fartyget. Utvecklingen bör give tvis 

följas kontinuerligt, nya materielslag studeras, anskaffas 

provas, resp. befintligt materiel i rimlig utsträckning för~ 

bättras inom ramen för lönsamhet med hiinsyn till förefint

liga resurser. I princip bör, såsom tidigare framhåll its, ut

vecklingen av krigsmaterielen och produktionen av den

samma, och framförallt av fartyget, fortgå parallellt och 

icke ske samtidigt inom ett och samma fartygsobjekt 

Tyvärr är det nog inte så inom1 vår marin där utveckling 

och produktion alltför ofta synas sammanblandas. Orsaker

na kunna vara många, exempelvis brist på personal, vi lket 

medför att samma individer inom organisationen fyll a bå de 

utvecklande, projekterande och producerande uppgifter; 

ofullständigt underlag; d v s man har ej fullt tydligt an

givit materielens funktion eller skälen för dess önskade ut

formning med följande osäkerhet i valet av materiel ; oti ll

räddig utprovning m m. 

Produktionen av fartyg komiJner med hänsyn till olika fak

torer, medelstilldelning, projekterings- och tillverkningska

pacitet o s v att ske språngvis, även om man inmn m ari nen 

strävar efter ett i tiden någorlunda jämnt fördelat f artygs

byggnads-program. Eftersom utvecklingen inom de olika ma

terielområdena synes gå avsevärt snabbare än för fartyg~n, 

måste oavsett olägenheterna en genomgripande förä nd nng 

stundom genomföras å resp. fartyg för att de skola ku ~H1 3 

fylla rimliga krav på modernitet. F n tycks man efterst~·av~ 

att omedelbart införa utvecklingsresultaten ombord, vJlk~ 

medför att våra fartyg praktiskt taget alltid befinner sJg 

under någon förändring. v .ad sådana ständiga ingrepp i bl_.a 

örlogsvarvens och sjöstyrkornas planering innebär av ola

genheter torde vara uppenbart. För sjöstyrkebefälh ava rcll 
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111edför d et~ att efterson1 den ny a ma terie_l_en .. h u vu ~lsal~lige;1 

utpro va_~. pa rustade. fartyg, _omfattm:de forsok, tnmaung'lr, 

Ll11danroJande av dnfthavener - ofta med hJälp av per

sollal från myndigheter i land - måste genomföras till för

fång för fe~rtyget och dess besättnings utbildning och öv

uinga l'. Det torde skapa osäkerhet hos personalen om den 

ideligen blir konfronterad med ny materiel. Då denna ofta 

icke är slutgiltigt utprovad, utan naturligt nog behäftad 1ned 

barnsjukdomar, undergräves även förtroendet för rnaterie

len . Följden blir en dålig beredskap, materiellt, personellt 

och därmed även totalt. Ett särskilt försöksfartyg där ut

provningar av materiel i prototypstadiet kan ske, Lonle här 

]Java en betydelsefull uppgift att fylla i synnerhet om d e t 

tidvis ft1 r deltaga i kustflottans övninga r för kontroll av 

mater ielen i taktisk a och operaliva sammanhang. 

Sedan långliga lider tillbaka föres å vå r a rustade fartyg 

den s k observationsjonrnalen. Från början torde avsikten 

med denna huvudsakligen vara att däri samla uppgifte r om 

under expeditionen inträffade haverie1· resp. erfaren'heter 

om den ombord befintliga materielens funktion och så lunda 

bilda ett underlag för dc ansvariga myndigheternas bedöm

ning av 1naterielens ändamiHsenlighet resp giva impulser 

till projektörer och konstruktörer, som sysslade med fram

tagning av ny materiel. F n synes emellertid haveridelen 

f~ras alltför ofullständigt och ger sällan någon verklig led

mng då det gäller alt avgöra uarf'ör ett haveri inträffat. Er

farenhetsdelen föres däremot så mvcket intensivare. D-::!n 

f?,refaller att i stor utsträckning ha;,a blivit en önskelista 

g~lla~de mer eller mindre v~ilmotiverade ändringar och »för

battnngar». För den, som haft tillfälle att under en följd 

~v år studera marinens observationsjournaler, kommer d et 

~- åtsl~illiga fall att verka som om antalet i journalen införda 

~ndr~_ngsförslag ansågs vara ett mått på driftigheten hos ve-

erbo~ande detal.iofficer. I stället för att ägna sig åt sin 

~genti.~~a uppgift - att lära s~g själv och andra a~.t hantera 

.. en fo!h andenvarande matenelen - synes alltfor många 

agna s1g åt en livlig »uppfinnare»-verksamhet. 

da\ sin n~_vara~1de fon~: ä1:. jot~rnalens e~~far~?hetsd~l sålun

att lelt olamphg och bor forsvmna. Det ar darmed mte sagt 

}{ d~n sjögående personalens synpunkter skola förbise's. 

11~~er1delens förande bör sålunda intensifieras, och då ett 

fartyg eller ny materiel tas i bruk bör erfarenheterna 
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rörande dess funktion kontinuerligt delgivas den ansvar ig 
myndigheten under förslagsvis de två första åren av »fron t»~ 
tjänsten. Likaså är det självfallet att uppslag och förslacr 
till väsentliga förbättringar alltid måste givas p lats exemp el~ 
vis i en slutrapport vid expeditionens slut. 

Men det är absolut nödvändigt att den blivande förslags. 
ställaren gör sig frågor av ungefär följande typ. 

Ar den befintliga materielen verkligen inte användbar 
i sitt nuvarande skick? 
Ar ändringen av väsentligt värde för fartygets st ridsbe
r edskap (säkerhet, sanitära förhållanden etc) ? 

Ar ändringen av sådant värde att den bör genomföras 
trots att därigenom ett antal personer, syselsaHa med 
andra för marinen väsentliga uppgHter, sanl11olikt få 
bry ta sitt pågående arbete? 
Kan det bli dyrbart särskilt om_ förslaget måste genom
föras på alla fartyg där materielen i:ir installerad"! 

Har man inför sig själv försökt ärligt besvara sådana frftgor 
torde många uppslag och hugskott snabbt försvinn a. 

I det föregående framförda synpunkter och erin ri ngar 
kunna sägas fått en något kritisk utformning. Det ä r ju all· 
tid lätt att påpeka felaktigheter i det bestående, m en de t 
är som_ regel avsevärt svårare att undanröja dem. 

I det följande skall skisseras en väg, som k anske k an leda 
till ett tillrättaläggande av några av de angivna problemen. 
Avsikten har då i första hand varit att få utvecklingens re
sultat framtagna till för fartyget läm_pliga in~tallationspcrio
der, samt att lå ta den sålunda införda m,aterielen kvarlev,a 
under så lång tidsintervall att nödig arbetsr o erhåll es for 
projektmakaren, konstruktören och icke n1inst för »kon_sU· 
m enten» - den sjögående personalen. För särskilt den s1st: 
nämnda torde det v ar a utomor d entligt be tyde1sefnllt , att ~l a 
vederbörande k omrm enderas exempelvis från ett f artyg tlll 
e tt annat, h an återfinner m ateriel , m ed villeens funktion oc!

1 

skötsel han redan är förtrogen, och från början får den stJ· 
mulerand e känslan av »att kunna sitt jobb». 

.. Vi<_l are förutspås en v_iss ekonomisk vinst ~et~·äffande}?{; 
andrmgskostnaderna, v1lka f n torde uppga hll avse\ .llc 

och ibland sannolikt orimligt höga belopp. 
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Ett fartygs, exem~?e.lvi s en jagares, »levnad» kan i stort 
se tt sägas omfatta folJande fyra perioder eller tillstånd: 

a. Proj ek tstadiet 

b. Byggnadsstadiet. 

c. Tj änstetid i linjeflo ltan. 

d. Tj änstetid i reservflottan. 

Projekt-_ .?:h byggna~sst~dierna utgöra sammantagna un
gefar en f.Jal ~:del av_ llvslangden, varmed här förstås tiden 
fr:.åi! det_ de forsta d1slmssionerna .?m det ~ya fartyget på
b?rJas, ~~~ I s d e~sanu~1a .u~rangeras for skrotnmg eller fö r sälj-
11m~- TJan~teh~len 1 lmJeflottan, den egentliga verksamma 
penoC:_e~ v1d vilkens slut fartyget normalt skall ersättas ut
gör ~1alften . av ~amma livslä ngd, och slutligen tiden i, re
servflottan den aterstående fjärdedelen, 

Ur~c~er projektsotadiet fr amväxer fartyget i ritningar och 
spec~fllwhoner, sa~om ett resultat av den tekniska och eko
noim~_ka bearbetnmg~n av de uppställda militära kraven 
ell_er onskent~!en betraffande funktion och prestanda. De av 
olika organ lanmade byggklotsarna bearbetas och avputsas 
for att kunna sammanfogas till den homogena enheten far
tyget.. Under denna arb~tsperiod hör en viss modifiering av 
hyggl-~~ tsarnas utformnmg, med hänsyn till den pågående 
utvecUu:gen~ resultat, kunna ske. Vid ett visst tillfälle är 

N
e

1
mellerhd b1tarna passade och samrmanfogninocn avslutad 
u måste . l t t f l o . "' • 

1 
. . pro J e,;: e · as t asas, varefter specifikationer och 

1
1uv':dn~mngar klargöras för anbudsförfrågan, och senare 
)~St~llmng av far tyget. Fartyget har övergått i produktions
e er byggnadss tadict. 

Under h \J II<JI} " (l t l " t b"" r·· .. l o o ini· ·' oo u ·_ss a c Je or oranonngar 1 specifikatione::1 
v ~e utan all l .. 0 0 l o or· r - · var Iga overvagall( en tillå tas. De draga oftast 
niJ~n Iga kostnader och m edföra som r egel även en förs e
llndg .rv leveransen. Men för att förändrinoar skola kunna 
digtv~z as ~?rd~· a s , att specifikationen verkligen är ett enty
Min'·t ullstand1gt underlag för fartygskonstruktörens arbete. 
av s a ?l~lar~wt eller tveksamhet beträffande utformningen 
.. speofll'ah l b "" l ·· 1· anch·· ' onen wr o on wr Igen sam1na verl-:an smn en 
snabbng. Jn grnndligare förarbete med specifikationen desto 

are byggnadstakt och lägre kostnader. ' 
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Då. det em~llertid ~~-- pr~ktiskt o~enomföt:bart
 att sktiv 

den f_ullkon}hga speClf_tkatwnen, nuls~e al}hd und ct_"_ byga~ 

nadshden sa clana andrmgar komm:a hll stand, som ato b~ 

ting~ de av att en_ teknisk _lösning . ann~rs icke är tniijli~

Dc ar? dock vanligen av nnga omfa ttmng och sakna be t~~ 

d clse J del stora sammanhangeL 

l\ ~ix farty get efter avslutade provtu re r ingår i sj ösly tka
1 

börjar perioden i linjcflo tt an. nc enda förändringsarhe ten
1 

som nu !Jöra tillålns äro så dnna, som syfta till holande l a,; 

upp trädand~- >:_han~sjukdomar» . I övr~g~- bör i p~·incill inga 

som h elst forand n ngsarbetcn, som eJ aro av sakc rhe lska. 

raktär eller avse att undanröja allvarliga sanitära miss för

hållanden, tillåtas under pågående expedition. Resullale t av 

utvecklingen inom de olika materielområ dena böra heredas 

plats endast i samhand med generalöversyne r. 

E när en rel a tiv lång tid förfluti t från del proj ekte t en 

gå ng fastlås tes till fartygets första generalöversyn, m åste un

der denna sena re re lativt omfattan de förändt·ingsarbetcn ske 

i sambflnd med att olika, väsentliga materielslag crs~itlas 

med sådana av modernare typ. En viss »projektcrings»

period måste även här förutses med å tföljande fa stlasning 

av arbetenas omfattning vid lämplig tidpunkt före ombygg· 

nadsperiodens inträ de. 

Det bör i detta sammanhang framhållas lämpligheten av 

att likaväl som fartygen gives en beräknad livslän gd, även 

för övrig materiel en viss livslängd erfarenhetsmässigt pla

neras, varvid för specialmateriel särskild hänsyn m åste ta· 

gas till moderniteten. Viss materiel - - kanske huvudsaklige~! 

av servicekaraktär - konuner därvid nödvändigtvi s a ll gJ· 

vas kortare livslängd än annan, heroende ej blott pft n_1o· 

dernitetskraven utan på graden av ömtålighet, mwändntng 

och förslitning. Det torde 'icke vara olösligt att anpassa ~jvs· 

längden på olika slag av materiel så att utbyte lä nrpl1gen 

kan ske i samband med någon av fartyge ts generalöversyns· 

perioder. 

Med hänsyn till m.odernitetskravet och graden av försli.~: 

ning torde far~yget i sin helhet vara -~noget f?r en ge~wp~g~f· 

pande reparahon och ombyggnad, forslagsvis 12-1~ H_~ er· 

ter leveransen, d v s i samihand med den tredje genera loV 
11 

synsperioden enligt nuvarande översynssystem:. Med tanke !~ 5 
arbetets omfattning m åste man även här räkna med en VI 
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proj ekteringsperiod och välj a t· d o • 

ett år före översynsneriodens b -~~~ l s~nld atmmstone c:a 

tet skall fastl åsas. ~ OIJan a ombyggnadsprojek-

En nwtsvarandc modcrniserin tord .. • o • 

band med d en sista generalöversg n e. aven _fa ske l sam

är r edo att överföras till re r/ spenod en Innan fartyget 

tygets ålder bör m a n då räl~~rv ot~an . . Med ~ä.nsyn till far

enbart komm er alt avses för ~11~1~~~ l· ~-~t det l forts_ättningcn 

byggnad en hordc därför icke iva dava~_de uppgrfter. Om

förutsatt att fartvact i el · e ~ ~s en alltfor stor omfattning 

r~ser_vflottan än t=ö~ut i Iinj c1~~~~m~nAh elt annan uppgift i 

msermg under tiden intill utra _: tt efter .?enna moder

bättringar to rde endast l. l J ngteung genomfora några för-

. · mc an aasfall . ·t l · 

ekononnskt försvarbart. b c vma cuuskt eller 

Vid de mellanliggande gcneralöve ,, . 

vudsakligcn sådana a rbet~n ifr·"t I· Isynspenodcrna böra hu-

da materielberedskapen fordra</~ "
01.!1ma, ~o~_n d~n anbefall

kunna_ även få företagas då d~t .. mai:rc __ for~ndnngsarbetcn 

mateneJ h ar k ortar e livsF d __ glv8ctvJs ~r tankJJart att viss 

ang an - 10 ar. 

Ir 1 ar o wr endast lagls synpunkler o d . 

D_~t n~~ste ~.mellcrtid bcclömas n·· P_~ ~t enslol~a fa~ty~et. 

hogst onskvai't att fo··l·a·· I . . odvandlgt eller l varJe fall 

1 c < c n c nngar ae oc·· c 

J.e] f_ai:tygsklass. Fartygen ii :s1.f0111 oras samtidi~t för en 

sm_nhdigt, vilket i sin tur me 101~1 " as_~ en levereras JU sällan 

skJutas i förhållande h;irti~fo~. ~tt oversynsperioderna för

s~ort skulle det, Oln arbetena . L~-~. antalet fartyg tillräckligt 

rdw?err~a , kur~a inträffa alt I;;a~~ri~~as t~nder -~~: nor~1ala pc-

er n da den mstallet·as l. el et . ·t f. en l edan a I relativt o mo-

ty ·· ··· · c SI S a artya t E ·· · 

d 
g ar forh å llandevis stort e l t . d ::,e: nar antalet far-

b
e det dock i d e f"lesta f" alln~ al s l e mmdre typerna, tor-

r t · c . IC (C vara a·· ·1· 

. y ande av den normala ) .· .. · . obol Jgt att - m ed 

hder~_Ia för generalövers 'l~ _2_ CliOdJci L: ten ~?1~. sml!ordning av 

na for klassen att omf1tta J ~~ontc~nh e.r,:a forandnngstiJlfällc

a_rheLskapacitet bll·va ScJ·a··Ic f1ol,lgst -:-3 ar. M. edclstiJlgån a och 

SJst 1 c • c v a e VId c o d " 

a 1ancl utslagsgivande. n sa an planering i 

ll1il~~ t~~ts~n~Jtnanhang uppträder det ofta framförda .. 1· 

Il! . , at vg av sam !:ma tvp 11 Il . . c ons "e

l" armdistrikt (Ö~·Jo svarv.) f"" . " .. c o er ( ass __ tilldelas samma 

vl~hcterna att hå ll~~·fartv OJ. att pa. detta sa~t förbättra möj-

llket ur fl era svnpunkt~;~~~<~~~~n l"_!ads~~n l ~mscmellan lika., 

. s no van(IJgt. D e förr gjor-

24 
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. .. lnl.Iloal·na häremot torde med hänsyn till bl a gjor-da 1nvanu o . . ·) l a · ·t .· l' a f 0·· 1·a·· ndnngar nun1era 1c ~e 1av samma da organisa ous... c o d ft tt · 
c d tidigare. Ett annat önskemal n_1e o sy e. a Vld-

tynl~tl ~lolnl bl a likformigheten, är att m!an l var Inarm skulle n1a .... 1a a l · ··t' ·1 l· »tvpc '· . C . l å vissa håll utomJan<- s mra lac c s ... .; --.OJn-
m Ol ~et\~ PI och med att fartygen i samn~a kl~ss sortei:a nn
Inanc . ·· ··l gsvarv få dessa liknande funklwn, varfor heder sanuna ot o 
hovet kan ifrågasättas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sammanfattningsvis kan följande uttalas: 
K .· . aterielutvecklingen bör följas k~ntinuerlig t, m~a 
d~~~s~~~sultat tillämpas s~, at~ instaH_ah~~l k~n ske un
der för resp fartyg lämpliga oversynspel wdet. 
Vissa generalöversynsperioder höra f_rån_ bör~~l;;· f~ lane
ras så;om ontbyggnads- eller modermsermgstl a en. 
För varje materielslag (-detalj) bör fastställas en unge-
färlig livslängd. . o o 

Förändringsarbeten böra som regel icke Lillatas pa far-
tyg under expedition. . .. .. 
Sedan de olika projekten fastställts höra mga fora~_1Cl
ringar få genomföras förrän i _samband med den nast
kommande generalöversynspen oden. . .. . t 

F ... ·· d.· lgar höra genomföras så samtidigt som -~110J ilg 6. 01 an lli c • f t ··ro fo r seeida i alla fartyg i klass~n resp l alla ar yg, som a . 

7. 

med berörd matenel. 
Den sjögående personalens \1thi_~d1~~ng bör end~s~ 

1 
~~~~

dan tagsvis störas med matenelfo~:sok och u tl:l O\ u oift 
Ett särskilt försöksfartyg torde har ha en stor u pp" 
att fylla. 

Tysk ma rm planläggning före och under 

det andra världskriget 
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Bearbetning av en artikel av Conummd!ar D. L. Kauffman, 
U. S. Navy, införd i United States Naval Institute Proceed1hgs . 
Bearbetningen verkställd av kapten S. REUTERGÄRDH . 

Det andra världskrigets händelseförlopp torde numera va
ra aanska väl känt. För många torde därem.ot orsakerna till 
det skedda inte framstå lika kla rt. Detta förhållande är i 
och för sig förståeligt, enär händelsernas skildrare ofta hell
re sysselsätter sig med vad som. skett än med frågan om. 
varför det inträffat. Då det gäller att dra lärdomar av histo
riska studier, måste man emellertid söka utforska samman ... 
bangen och orsakema ti],l att en händelse inträffat eller att 
ett händelseförlopp utvecklats på det ena eller andra sätte t. 
I detta hänseende är Kauffmans artikel värdefull. 

Kauffman behandlar i sin artikel fyra tyska planer, näm
ligen : 1937 års tyska flottplan (Zebra planen), 1939 års plan 
för det andra världskriget, planen för operation »Seelöwe» 
samt planerna för blockaden av Storbritannien (Slaget om 
Atlanten) under tiden mellan Frankrikes fall och anfallet 
mot Sovjetuni onen . 

För att bättre förstå den tyska krigsplanläggningen böi· 
emellertid först några ord sägas om. männen, som. närmast 
bar ansvaret för densamma. Under förberedelserna för det 
andra världsk riget och undet· den del av kriget, då den tyska 
flottan spelade någon roll, var huvudsakligen endast två per
s ~_ner ansvariga fö r besluten rörande den tyska sjöstrategien, 
nanll igen Adolf Hiller och Erich Raeder. 

Hitler hade fullsländ ig kontroll över den tvska flottan och 
fattade - särskilt efte;· 1939 - alla betvcl~lsefullu beslut. 
~ans. k unskaper på det sjöstrategiska omi:ådet var emeller
h_d n nga och karakteriseras bäst av h ans eget utlåtande till 
s~~a överbefälhavare : »Till lands är jag e t~ hj älte, men till 
SJoss en kruka». I »Mein Kampf», där Hitler franlJlägger sina 
;nest vi ttgående planer rörande den tyska staten, nämner J:f ~ l ~rig flottano eller sjöm~kten. Han vänder sig. faktisl~t 
til 1l1lhvt bort fl~an ~1a:'et, _da h~n Jc_n·muler.~r utnkespoli-

<.ens huvudsakliga 1nnktmng pa folJande satt: 
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»Y i nationalsocialister stryker ett streck över förkri 'IS lc 

d enserna i vår u trikespolitik. Vi börj ar vårt arbete, cHir tt' 
lämnades för sex hundra år sedan. Vi förhindrar den evi;,t 

t)~ska u~vandrin,gen mot s~d~·.a och v~st~·.a Eur?t~a. och rikt~~ 

vara .~l1cka~· nw.~ landet 1 aster. V1 g01: def1~11tlvt slut Plt 

~le!1 for~ kn~et for~la handel
s~ _och kolom~lpolll1k~n oclt gåt 

1 framliden over tdl landpollhk.» (A. I-hller, Mem Kan1pf 

Centralverlag der NSDAP, Mi.inchen, 1939, s. 7L12). ' 

Denna deklaration är ulan tvivel ett uttryck för r enodlad 

kontinentalstratcgi. Hitler var i realiteten en modern ef ter. 

följar~ Lil1_ Napoleon och andra landerövrare, som tro bnt 

den lnstonska grundregeln, att kontrollen av en kon tinent 

som t ex Europa inte kan upprätthållas under någon liin ol"e 

tid, d~ircsL omkringliggande hav behärskas av ett antal la~d 

storamiralen Erich Raeder var överbefälhavare för d e 1~ 

tyska marinen under åren 1928 till 1943. Han var sj öoffic el" 

av den gamla skolan och en värdig eftcrlri~dare till von T il"

pitz. Som, Anthony Marliensen uttryckt det i sin ulm ii rkta 

bok »Hitl er and his Admirals» erhöll Haede r sin marin a upp

fostran i den kejserliga högsjöflottan under dess gl nn-; lid , 

och hela hans karriär präglades av de preussiska t r ad it io

ner, efte r vilka han hade danats. Detta kan vara en förida

ring till alt marinc:.:hefen överflyttade sin undersåtliga tro 

och lydnad från fältmarskalk von Hindenbm·g till för e delta 

korpralen Hitler. I-lans egen förklaring är bå de intr ess::mt 

och avslöjande. Några månader efter Tysklands kapitula tion 

skrev han ett dokument - »Mitt förhå llande till Adolf Hil

ler och till partiet» - ur vilket följande passus iir h ~im lad. 

»Då Hitler efter Hindcnburgs död i augusti 193,1 upptog iim

bctet som rikspresident och d~irmcd blev överbeHilhav arc 

för dc väpnade styrkorna, erbjöd jag honom - på h ans be

gäran - eden om undersåtlig tro och lydnad. Ett övcrvä gan· 

de om motsatsen kunde inte komma i fråga. Ado.Jf ll itler 

var av rikspresidenten von Hindenburg legalt näm)1d r iks

kansler. Han måste därför av folket betraktas såsom den 

l~gale Fiihrern . ... I anslutning till den rådande upp skatl

nmgen av Hitlers förmåga kunde inte heller någon n i.i tUJlR 

en mer passande person än Hitler.» [Nazi Conspiracy and 

Aggression (The Niimberg Trials). ] 

Raeder hade aldrig fört befäl över ett fartyg till sj~S5 · 

Som yngre officer hade han dock en hel del sjötjänstgöni1~ 

och under det första världskriget tjänstgjorde han som stabs

chef hos amiral von Hipper, den berömde kryssaresk ader

chefen. Efter kriget utgavs av det tyska m.arinarki vel elt 
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verk, b eti tl at Der Krieg zur Scc 1911--1 . . 

Z
ur See E . Haeder utat:betat avsJI·t·t t: 8, l vilket Kapitän 

. l.. J" l c l e »Der Kre l . 

den aus a i.l oJsc 1en Gcwässern» D . , l .. · uzer \:neg in 

l .. b l 1.. . enna <.el ·u· tltf . d o 

com en aro o\:, <.ar de st1·atea1• · )- 1 
~ ouna sa-

·" o 
,., s'"a oc1 ta l- t 1- f" I-

inverkan pa kryssarkriget incråen l c '" Is '"a a dorernas 

aalägger i detta arbete ett cr5octt c_e penetreras. Raeder åda-

" · 
c gr ep p om 1 · ·· . 

proble!1wn. och dessutom en grundli 1_ . :e S:]ostra~_cg1ska 

Jitär Jns torw. Uppenbart var ha €i '".unsl'"ap I allman mi

ral Mab an, som han ofta citer;l~ e~1 I:'ng ~.cundrare av ami

även såväl i sina skrifter som c. c , ~ Sl.na bocl~er. Han visade 

en klar förståelse för det inti 
1 sm senare ambetsutövning 

politik och s.iömakt. Ett bl aJ 
11

1
1ca ~ambandct mellan utrikes-

J f . c 1c 111anaa cxe1n 1 1 ·· o 

u?an \.an mna i hans böcker, är c{'c 1"
. P~ w.~·pa,_ som 

for en lyckosam st rategi är alt 1 ° .J a n<_ c_. »Forutsallnmgen 

det till sin uppvift a t t g;11 ~ 1 c 1
/ en polilis_ka ledningen gör 

komma de omnbärliga g~·u 1 1
11 

1· cu.npllg .. u.t.~·Ikcspolitik å stad-

J .. • . • . B , .' 1< va ::una hador.» (D, I'. , .. 

,ueg l!l . : ., .. a nd 1, s td . l !J.) Yttc rli . .. _ . . er \. L cuzc L-

bok (s1d. 6) a e nödvändi,gt f"" . tt f"" garoe e tt Citat u r samma 

marinch efen: »Krigsfa ll · E 
0 ~ a 

1 
or;t:l den ~livande tyska 

grund för s].Östra teg1·sl"a st 
1~~ an< llHlste a llllfl lägga s till 

R · , '- · Uutcr » , ~ 

aeder var sålunda en klar , . t l· , . . 

uppsl.\: attadc dock inle ti"llf 11 syJn , d.lll,1Jg mannchef. Hiller 

t tt . 1 
u o 1ans uto11 · l tl" o 

n ny Jac e dem sälla \V. .. . lOIC en Jg[t rad och 

bö: ker om det andr~l.värl:~=J~~Y r~lmrclnU _ _prisar ofta i sina 

teJ ~ch ger uttryck åt sin t a ·l - g l Hac~let, sunda synpunk

ren lnte tog tillräcklig,ll;l·llcSC ,scta"Jllll lel t f ot- att den tyske leda-

~ , c • yn I < cn1. 

Zebraplane n. 

l Zebraplanen (Z-phncn) J .. 

l a v~n·ekonferens i Hil , J- . 1~arst~nun~r frå n en överbefä l-

~~~(· Vid detta möte ;.~~l~~l(~~<~cpi't·lt\.vall_en d er~ 5 november 

r lllg~plancr och sin tcOii." . . ~_ler I detalJ för sina er

stel e harvid, att de t var llÖ(fn: h~siummet. H an prok1ame 

·. ~.e:~cle med våld. 1-IitJ .. , .. vanc!Jgt, alt en tysk cxpansi~n 

stolsta ll1ö j1iga crövrin:l .sla~Id~ hlC?tt en fråga: »Var k an 

,~~~~~e~In~ingnr från sar~n~~~~:.:i:f~~ nunsla möjl_iga kostnad ?» 

Var B.enal vid Ni.irnbergrättc~·o .' ~om)utnyl~~Dts så som be

de ltlers uttalande att Engl:scu~gama. Av sarskilt intresse 

cei;t~~In inte skulle kcmma 'to~~rcJ~~re »den förhatliga fien

ktllln lin -~~ Europa». Han trodde c en st~rk tysk koloss i 

tislq ~ sva l .J a Österrike Tj ecl-osl e;1~ eller Lid, att han skulle 

han /ngripande och l ~våde '"R ova \:len och Polen utan brit-

"E nglalJ~ldl efl:. inga omständighetel~~~~,~~I~lp.l?Il·:p~de gån~er, att 

c ore å l" 1946. ~ '" us ... ei a ett kng med 
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Detta bekräftade Raeders personliga tro, att britterna va. 
den slulliga fienden. Han hade emellertid i lojal övcreus

1 

stämmelse med Hitlers tidigare order ägnat de föregåe nd~ 
f?m åren åt att bygga ~1pp sin flotta för att bekämpa Fra nk, 
nke. Under denna pcnod h ade Haeder byggt ut flottan i nä
ra paritet med den franska, men elen var alltjämt u ndet
lågsen den brittiska. Den tyska upprustningen hade i ve 1"k_, 

ligheten följt det engelsk-lyska flottavtalet av år 1335, vilket 
fastställde tonnageförhållandet mellan de bägge fioltorna lilJ 
100 för den brittiska och 35 för den tyska. Tyskarna må ste 
dessutom ha insett, alt britterna med deras ofantligt över. 
lägsna skeppsbyggnadsindustri aldrig skulle ha tillåtit den 
tyska flottan att bli deras jämlike. 

Amiral Raeder var därför sysselsatt n1ed det gamla väJ. 
bekanta problemet, hur en underlägsen flotta i krig skall 
kunna utnyttjas p~'\ bästa möjliga sätt. Hans lösning, den 
så kallade Z-planen, utgör en strategisk plan med tillhöran
de nybyggnadsprogrnm. 

Denna plan grundade sig på en kombination av fl cet-in
being och sjöfartskrig samt ett ernående av herravälde till 
sjöss genom ell offeusivt nötningskrig. Han tar därem ot be
stämt avstånd från teorin ont »fästningsflottan». 

Enligt Z-planen skulle den tyska flottan i januari 10 1G ha 
bestålt av 13 slagskepp, 2 hangarfartyg, nio tunga kryssare, 
elva lätta kryssare, 112 jagare och 231 ubåtar (jmf n ed an· 
slående tabells tredje rad). 

Tyskland - 1937 

Byggda och under 
byggnad 

England - 1937 

Byggda och under 
byggnad 

Tyskland - 1946 

Z>plancn 

SlyrkeJämförelse. 

l 
Slag> l Hanoar>l Tunga kr l Lätta k. r l l Ub · '"' - - -- ---- J agan~ 
skepp fartyg Nya !Äldre Nya !Äldre 

l l l l 
7') 2 3 o 5 2 34 51 

8 5 4 10 33 3 11 4 5-l 

13') 2 o 9 2 1 11 2 z31 

1
) Därav tre fickslagskepp. 
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De två första raderna av tabellen visar en grov jämförelse 
meUan __ d en tyska och den engelska flottan år 19•37. England, 
vars sto~·sta problem v_ar _att skydda handelssjöfarten genont 
eskort enng och konvoJenng, var sålunda år 1937 helt över
lägset_ T~:skl~nc! betr~ffande kryss~n·e och jagare. Trots att 
de prunara rdeerna 1 Tyskland gmgo ut på att förhindra 
Englands h andelssjöfart, var den tyska produktionen av u
båtar ä n så länge förvånansvärt låg. 

En j ämföre~se ~nellan tabellens andra och tredje rad är 
givetv~~ ett __ nnssvtsande uttryck för styrkeförhållandet 19-1() 
men sager andock en hel del. Raeder insåg naturligtvis, att 
britterna kounde ~ch skulle uppnå eller överträffa den tyska 
flottan av ar 19-!6, men han trodde, att hans plan trots detta 
skull e kunna genomföras med positivt resultat. Hans, för
slag till flottorganisation för att lösa uppgifterna var föl
jande: 

1. H ögsjöflolta: fyra slagskepp, två tunga kryssare, ett 
antal jagare och ubåtar, 

2. Raidstyrka: tre fickslagskcpp, fem tunga kryssare, fem 
lätta kryssare, 190 ubåtar. 

3. Två altackstyrkor om vartdera ett hangarfartyg, tre 
slagskepp, en tung kryssare, ett antal jagare och ubåtar. 

Raeders strategiska plan var i korthet följande. 

Högsjöflottan, bland annat bestående av två Scharnhorst
och två Bismarckslagskcpp, skulle hållas i hemmafarvattnen 
som, en flc et-in-being med uppgift att binda ett antal brittiska 
lunga fartyg till Xordsjön. 

ut~/aidst~r l~~n ingående fartyg _s_~mlle omedelbart vid krigs
ottet Insattas mot hanclclssJofarten. De skulle operera 

R~~roe~1d~. av evarandra _och spri? as_ inom ett s~ort område. 
. der fo1 utsag, _att bntterna harvid skulle tvmgas sprida 

5~ 1~.a egna tunga fartyg. De skulle därför endast 1i1ed svaga 

fsyc~_skrafter kunna eskortera konvojer och söka rätt J)å och 
orsoi"a f.. t·· l t l A .. ~ ors ora < c ys -::a övervattensraidfartygen. 

r ttacks tyrkorna, var och en med en birna av tre mäk

l:~\~-l ~gskepp oc"l~ ett han~arfartyg, s_kulle __ sändas ut fö~· att 
far~ oka och bekampa bnttcrnas knngstrodda tunga Jald-

Yg, 
sa~0111 Raeder senare framJörde, »skulle på detta sätt och i 
de~lVerkan m_e~ J apan oclh Italien, vilka skulle binda en viss 

av den bnthska flottan, utsikten att besegra den brittiska 
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flottan och att skära av Englands ti llf?rsel vara .. ganska god, 
d v s den brittiska frågan skulle slutligt vara lost>>. (Me1no~ 
randum signerat av H.aeder, _daterat 3 september 19?9, n_Ied 
titeln »Marinchefens rcflektwner m1ed avseende pa kngs~ 
utbrottet». . o .. .· Skulle då denna plan ha lyckats? Den fragan ar gm~ l vis 
svår att besvara. En sak är dock säker - plan_en ~wi~ccnLre
rade sig på ett örikes största svaghet, den livsvikli ga in1• 

porten. Britterna var säkert ense med H.p.cd_~r om. nll\'a ret 
i att ficnlliga tunga fartyg opererade pa varldshavcn. På 
Churchills första amiralitetskonferens ( 4 sc]~tem?~r 1 \)39) 
efter tillträdandet av befattningen som mannnumster ut
talades bl a att »en utbrytning av något av de fem .. (cl l ~r 
sju) tunga tyska skeppen skul~c framk~~la en .. ~l.lvar~~ g kns, 
som krävde speciell planläggnmg. Det ar omo]hgt for .l!m
ralitctct att med konvojer slcydda h andelsfartyg mot slarka 
övervattensanfalL Sådana kan end ast möt~s med . ~n ?Pe.ra
tion av huvudstyrkan, som. då får argmusera nodva~Hhga 
razzior efter fienden». (Churchill, Stormalnen hopas, Slock-
holm 1918, s 413). .. . o Della bände i verkligheten kort darcfter, da !yra slag~k.c pp, 
fjorton kryssare och fem bangarfartyg orgamserades 1 Jakt
styrkor, som. i gott och väl en månad sökte efter det tyska 
raidfartyget Graf Spee. . . _,. 

Raeders plan kan förvisso synas_ stnda mot cle~< av kn-
gets lagar, som. benämnes kraftsamling (koncentratwn) .. • men 
lir snarare en omvänd tillämpning av densamma f or alt 
tvinga fienden att sprida sig. 

Den aktuella krigsplanen. 
Då den tyska marinchef:n upp~jordc de~L_ s trate?isk a pl~~ 

nen av år 1937 ansåg han s1g vara 1 den lycl,hga bclctgcnhe te. 
att l'unna U])];göra en plan och sedan ha tid att bygga fat·. 
< ' • l l t o • , \'at 
tyg, som. passade densamma. Ett och ett l~ v ar ~ci:a~-~ . ett 
läget emellertid den rakt motsatta. Han stalldes da mfOl 
tillämnat, nära förestående kdg och skulle anp2ssa planen 
efter sina tillgängliga, svaga ~~yrkar. . . .. . . . la· 

Det finns skäl, som talar for, att l-htlcr s] alv g] 01 dc_ P ., 
ncn och beordrade Raeder alt omsätta den i praktiken . l vat 
je fall fanns det i Hitlers order nr 1 för anf~llet I?Ol P,0.~~~: 
vilken utkom i maj 1939, en bilaga, som mneholl »h

11
" 

instruktion för den tyska flottan». 
Denna instruktion innehåller först en allm.än kri gsplan, 
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J1l avslutas med orde1:: »Den aktuella grupperingen av de 
5

1
°(] and e stormakterna 1 E_uropa gör, alt ett kria sannolikt 
e · l .. l 'l :::. ·nte ]{ an y 1s ~ran zas ~~ l -~ tt begränsat om.råde. Det är där-

för 11ödv~n.d.J gt alt ~~ stall er in oss p f1_ möjlighcotcn :w ett 
t,·åfronts l~ng, mo.t ~nglaJH\ _?ch .Frankrike samt alminstone 
en mo t5taml ~re l oster.» Sarskilt anmärknings-yärt är här 
Hitlers m edgiVande, att han s aktion troligen skulle m edföra 
J;: rig n1ed _England.. . 

Instruktwnens viktigaste paragraf är nummer 12, som 
Jyder: 

»Den tysk a flottans allmi:i.nna uppgifter i krig är: 
(A) att skydda 1-:ustcn mot fientliga sjö- och flygopcralioner, 
(B) att skydda vöra egna sjöförbindcbcr, 
(C) att anfalla fiendens sjöförbindclscr, 
(D) att understödj a land- och luftkrigföringen längs kusten 

sam.t 
(E) att använd as som elt politiskt-strategiskt instmmeut.» 
Upp~ i fterna att ~kydd_a kusten mot fientliga sjö- och flyg

op er~twner, som ~lvcn mnebar, att flottan skulle bemanna 
an~:ens ku_~tbaltcn?r, och a.tt understödja land- och luftkrig
founge~: langs kuscen ger u1tryck av att ha formulerats av 
en anh~ngarc till t eorin om »fi:i.s tningsflottan>>. 
, Uppg1ften ~tl skydda dc egna sjöförbindelserna kan tyc
kas fo~:dra nagra ansatser att kontrollera haven. Något så
?ant forekom emellertid inte i detta . fall, ty ordern tillstår 
1 en senare p aragraf uppriktigt, att britterna kan och kom
~~~er oa tt stoppa all s.i.ölm_re~.l tysl~ ha~1d el. Denna uppgift äg· 

salunda . endast. sm tillampnmg monl Östersjön. 
skD en tredJe upp~1ften , anf.~ll mot. fiendens sjöförbinclclser, 
så~~;~e hel.t ocJl hnllet begra~_1sa~ till h anf~clskriget och var 
a _ _d,a till sm natur fullstand1gt defensiv. Detta framgår 
v fo_1Jm:de passus i samma instruktion: »Sjökrigföringens 

uppgift 1 extcrritoriella farvatten i:i.t· att beldi.mp~ handels
~Jo!tr~en .. Fi~ntliga sjöstridskrafter är i och för sig inga mål, 
D~\t~1 .~t.nd avc;1 mot un?erlägsna sjöst.~:rk?r ej .~~c.::~ll söl~as.» 
01 

• ar ett exempel pa det rent defensiVa s]ofartsknget 
b~ VIlket Mahan och Raeder var eniga att de't inte kund~ 

Degra. en s~~dan fi?nde som England. ' 
in-bPpgift E ar slutligen ett utomordentligt exempel på fleet
llytt~Ing, c~oel~ u_~an elen _nödvändiga komponenten att ut
llon ] a ': ar.J~ hllfalle att hllfoga 1notståndaren förluster ge-

1 off ensiVa motstötar. 
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Vilket vanhedrande tillbakaträdande från an1iral R aeder 
Z-plan innebar inte denna plan! Vilka best~mda fel s_orn åt~ 
må vidlåda instruktionen, så blekna de tlll o~etydhghet i 
jäm~örelse med det allt annat överskug~a~1de mr~stagcl, son1 
Hitler med berått mod begick, då han boqade kng m ot Ena. 
land utan vare sig en konkret plan eller de nödvändiga sty~. 
korna för att vinna det. Bevisligen hade han styrk or till 
lands och i luften för att besegra sina kontinentala grannar 
men att trotsa brittisk sjömakt - som varit en av dc tlon1i: 
nerande faktorerna i varje större europeiskt krig i genera. 
tioner - utan ens s~l mycket som en plan för atl besegra 

den, förefaller otroligt. 
Det skulle sannerligen visa sig, att detta var den tyska le-

darens första stora misstag, och kanske var det del all-

varligaste. 

Sedan fälttåg~n i Norge ?ch F;ankrik_e lycklig_cn_ sl~ttfö rt~, 
var England Hitlers enda aterstaend~ fiende. I ]Uh __ U -10 er
bjöd han England fred. Då detta er:b]udan~~- med fo r alzt _av
visades, måste han till slut se verkligheten 1 ogonen oc~1 h1l!a 
på någon plan eller metod för att besew·a Mr C~mr~lnll_ oclt 
dennes ·obstinata öbefolkning. I detta lage trodae ~ag Hitler 
svnbarligen ha tre allmänna handlingssätt att välja emellan, 

Tlämligen: 
att sätta sig i besittning av de brittiska öarna genom. öve r-

skeppningsföretag, eller 
att genom strategisk bombning kväsa det brittiska folkets 

vilja att kämpa vidare, eller 
att genom blockad svälta ihjäl det brittiska folk et. 

Operation Seelöwe. 
Hitler hade från början inget begrepp om de ofantliga p t:ob· 

lem som en överskeppningsoperation innebar. Detta }Jevr~a~ 
av l~ans bedömande av omfattningen av den för planlaggnrnt" 
c . ~ . r··· f rs n 
erforderliga tiden. D en 2 juli _1~40 nän~nde han . or 

0
e d~ 

g
ången möjliaheten av en amflbiCoperatwn. Han t1llsad .. . _ 

:s . .. l .. ·tt o l . n t fot e 
sina tre försvarsgrenschefer alt tan <.a over e sac a o • f. o • Deii 
tag och att förbereda svar pa ett antal angtvna ra~or. J. 

16~ juli beordrade han, att en slutgiltig plan skulle goras .. n.b~
Operationen benäm[lda han Seelöwe: Alla . plane~· och f~I ttio 
redelser för densamma skulle vara fullbordade mom tr e_ d 

dagar. Raeder slogs med häpnad av denna ·tidsbergänsnrn~· 
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fastän hm_l } hemloighet ha_ft en .. stab, s?m arbetat med en så
dan plan 1 atta man~der, .Just f_or det fall han skulle få order 

0111 
att sn~~bt uppgara en dylik. Att inom en månad ombe

sörj a all a forberedelse1:: de~1 omfa_ttande planeringen försvars
grenarn~ e~n~llan, utb1ldmngen, msamlingen av t~nderrät_tel
ser, ans_kaffnmgen och samlandet av tonnage, nunsvepmng, 
utlägg1_1111g av egn.~ skyddsmineringar, m fl andra livsviktiga 
operat_wn_er o~h forberede~ser, so_m måste föregå ett större 
Iandshgmng~foretag, var 1 samung en fantastisk uppgift. 
Dessuto!n tvi_~lade Raeder st_ar~~t på en dylik operations lyck
liga utgang, a:en om _?et pnmara, oundgängliga villkoret __ 
ett absolut luftherravalde - var uppfyllt. 

Armestabschefen, fältmarskalk Halder, var däremot inte 
på långt när ~å orolig. Han skrev i sin dagbok, ;Jtt invasio
nen var »precis som (och inte svårare än) en förlängd flod
övergång_». Gö~ing slutligen var säker på, att hans fl vgvapen 
skulle tvu~ga __ En_gland på knä utan hj~i.lp från någor1 'annan. 
Han tog darfor liten del i och visade föga intresse för planen. 

Under hel,a förberedelsemånaden rasade en bitter fejd 
mellan armen, _som onskade landstiga på en mvcket bred 
fr?.r_lt_, och marJnen, som. förklarade, att man i· häst8. fall 
m~o]llge1~ skul~e km~_na skydda en smal gata tvärs över Do
ver Strm~_s. ~1tler _l<;>s~e det hela genom en kompromiss. En 
luftl andsattnmgsdiVISJon skulle sålunda landsättas bakom 
pover, och sex infanteJ:id~_visioner skulle samtidigt landsättas 
mom fyra broln~vud~n 1 narheten av Dungeness, Beachy Head 
och Bn~hton. 1 tterl1gare sex divisioner skulle inom de när
ma.ster t10 _dagarna följ a __ efter y ä san~ma landstigningssträn
fer. h.loc!'"an K skulle sattas __ trll grymngen, så a lt överfarten 
.<unde ske under natten. For att anskaffa tillräddiat med 
oversl" n • l . ] . . '"' t . • ~' "p~nmgs ononage re_ cvire.~·ades p~·akti~kt taget alla far-
1:'g, bettar och pramar (mberaknat fiskehatar motorbåtar 
'analpråmar, flodbåtar, segelskutor . med elle~ ulan h]"äliJ~ 
motor fär· · b l o t ) · l l T 1 . , .101, ogser )a ar 1 1e a ys ;:land och i de ocku-
perade områdena till följande antal: 

1.722, pråmar, 
471 bogserbåtar, 

1.161 motorbåta r 
155 mindre trai~Sl~orf artyg. 

Till P o l .. f.. l ll.in ra1~1ar . 1ar~ on es allt, som inte hade eget framdriv-
ho ~SI~Iaskmel~l. Tlll b~gserbåtar o hänfördes allt, som kunde 

g era en prant och tlll motorhatar allt, som kunde gå för 
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egen maskin men inte bogsera en pråm. Dc mindre tran 
portfartygen varierade från tre till fem, tusen ton i sl or!e~: 
och från fem till tolv knop i hastighet. Dc viktigaste i1~sk e pp~ 
ningshanmarna skulle var:;_t Osten.de, Dunkerqt~.c, C~lms, Bon. 
lognc och le Havre. Den fantastiska flottans overfart skull 
skyddas av tretton 28- 38 cm kanoner grupperade vid Ka e 
Gris Nez samt av 6.800 minor. Truppernas förnämsta h cskvcf. 
dare skulle dock vara Görings »änglar». · 

Mot denna andra »annadc» hade britterna i södra Rna. 
land samlat tio svagt beväpnade infanteridivisioncr, tre pa~
sardivisioncr med mycket litet pansar och ett abcsegra l men 
numeriskt underlägse t flygvapen. Därjäm:te hade brittcma i 
Kanalens omedelbara närhet flera lätta kryssare, fem tio till 
sextio stora jagare och över 800 beväpnade fm·tyg (korve tter, 
fregatter, andra mindre cslwrlfartyg, trålare). \'arke:n lY~kar 
eller britter b adc några slagskepp eller tunga kryss are på 
närmare håll än tolv gångtimmar från Kanalomrihlc l. 

I Hitlers ögon var nyckeln till planen att vinna lufl hc iTa· 
väldc. Om Göring vann delta ovärdcrli.ga övertag, sku lle OJ1C

rationen verkställas, i annat fall skulle den inställns. 
Även om Göring vunnit henaväldet i luflcn, syn c-; det 

knappast möjligt, alt denna invasion skulle ha lyckats. :\[ed 
tanke på vad det andra världslzrigets övcrskcppningsfiirc lag 
krävde av noggranna förberedelser, intim samordning, spe
cialkonstruerad materiel och övad personal är del svårt att 
länka sig, att detta dåligt förberedda, icke samlordna <lc fö
retag med hoprafsad transportm:ateriel och o0vad personal 
skulle ha lyckats, ty även om den första vågen kommi l il and, 
kan den brittiska flottans förmåga att avskära tyskarnas fö r
stä rknings- och underhållstransporter knappast betvivlas. 

Trots detta kan del ifrågasällas om inte Hiller hade yun: 
nit kriget, ifall operation Seelöwe genomförts. Denn a t e ~.rl 
iir inle ~å ologisk, som <len ytligt sett kan synas, ly fa stan 
britterna sannolikt skulle ha vunnit en stor seger, är det 
mycket möjligt, att den blivit en Pyrrhusseger. En b ri tt isk 
förlust av L10 till 50 j agar e och ett hundratal mindre eskort· 
fartyg under invasionsförsvaret skulle för tvskarna h a ya
rit elt gott utbyte eftersom Englands mariginal - i slng.et 
om Atlanten - beträffande eskortfartvg aldrig var sö.rsl;Jlt • c c • a 
stor. England skulle sålunda ntycket väl ha kunnat ,·m

11
' 

invasionsslaget endast för att förlora slaget om: Atlanten .. _ 
Göring och hans flygvapen gavs nu tillfälle att vinn l~ ]{rl 

get genont att nedslå det brittiska folkets vilja att J;:i1 n1P ~ 
vidare. Om denna plan skall i detta sammanhang endast an 
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plärkas, a tt den definit~.vt misslyckades, och att det tyska 
fl ygvapne t .gen01?: att v~gra san~~rhete med de andra för
svarsgren a tila h.1alpte till att slJalpa den enda plan, som 
kunde h a lvckats. 

staget om Allanten. 
Den e~1'd•~ .plan, som skulle l.mnn~ lova slutlig framgå ng, 

var, a lt l),sklan.ds to.tala anstrangnmg samordnades för alt 
blockera S~~.rbn.t .~mnien .. Blockad inbegriper emellertid en 
hel d.~l m~t an SJ.ofartskng. I dctla fall a nvändes ordet bloc
kad for att beskrNa elt fullständigt krig nwt Sl ·l .· .l, · . 

l f
, tt l ···r . · ot H t ,1nnten~. 

in1.por , om a an( e SJO artkng shnga11dct av ' a . , ... .. , , c c n c ninarna ge-
nom m mot. s.amt forstorandet av a lla hjälpmedel i h a mn'ar-
na genom luflbomhardemana FörV'9ti1aiJS\';.: 1·t ;1· . tt t l 

,· 

4 

}··, __ ~· •• c c. •. ' a c::r,a yscur-
na med smct edarenheter fnm forsla vat'l(lsl· .· · t 1 ·· • · l ·· , d J ge OC l SOll1 
aven ~lll va t ll1D'C -:et nara atl st rvp a Enaland alclt·i r t , H . 
klar t mse delta. · "' ' g ) c ... es 

Britterna, som utsattes för tryäet l!J)I)f a·Lta 1 ' ·· ·l . .· . · . " , c c c narem.ol 
J, a.tt situatiOnens allvar. Churchill Jw1· 1' 1 tt· 1 .. . ·l . · · -"l .. -l" ·, ... o ( e el W n seCn'z C 
gJ.Ol ~ 1 c~ el a vs O.J anden. Det forsta aterfinns i etl brev till 
pieSiclen~. Ro?sevclt .. daterat den 8 december 1940, i vilket 
det hete~.: »_H1sken for att Storbritannien skulle fall a för ett 
snabb t, forkrossande slaa har för tillf'a"llet · 1 .. l · J· t I ·"ll . . .. . "' ' c l w g g rar nu n s-

... a s. sta et l1ader mer och mer e11 aiJI1a11 f' · f"· d · t 1'1 ·· . . · c ara 1 ornnm-Del~ , Y: de 1 ,:a .plo~shg ~ch iö~onenfallande, men lika dÖdlig. 
e at en sland1ga nunskmngen av tonnage ' ... ... ~ det 1941 }'a ~ o l . c · · · · hVgoteln

vå ·t t 15ger pa 1 ~vet. · · · För alt kunna fullt bibch·"t lla m:
1 

onna.g: mastc VI .?ka det med 43 miljoner ton om [1-rel, 
sva~am~de~7c;ep.l~mber okades det endast med en summa nwl
Om ~1 ; a mil]one~· ton c:ch under oktober 38 miljoner ton. 
det h:gc~~1",en. f~rls~~.~l~r l samma t a.ld som hittilLs, skulle 
stund Sl o~l:~dtgta folJ de;·~~ ( Chourch dl, Englands sto.Jtaste 
denn~ ) 0 ?." IOln\19~9, s.·?";>/). pa han senare s&g tillbaka på 
» ... t l euod, .da o St<?rb.ntm.~men stod ensamt, skrev han: 
loppe/ 1 ~}t1 ~alb ~al: _l~vll!.J.a ove.r ;'\tlanten och särskilt i in
oroliaa ... :c utlJs.ka oa~:na. l fara. Jag var till och med 
luftsl r et fot denna 1-..amp, an Jag hade varit för det ärofulla 
ting agle' som har kallats slaget om Storbrilannien A11-en ·on 1· 1 1 c • • • • och fr o' ~ IVSn~e<. e • v~ror och vapen från den n va världen 
inte». 1~ 11 <el l:~·!tt 1 :k~ 1mp~riet över h~ven, eller kom dc 
delseJ ~an ~esl...uvel vidare l samma kapitel elen vitala bety
»M:ed1 av Liverpools och G'lasgows. h amnar på följande sätt· 

november och december (1940) trädde flodmynningar~ 
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, . , l Ch•de allt mer i förgrunden och fick m er äJl 
na 1\fel se) . oc l " . - ·er i h·i et en vital betydelse». J a, tyskat. 
några .an.~l ~·a f~l~~~na lu~ig:t genom blockad och är~då ~j orde 
n a val nar al a d t en del av deras totala anstrangmne.lar dc det mec en as L • f 11 l l l'l l .. ~ · 

1 . H 1' Uer efter Franknkes a 1ac e l gang-De rneloc er, sonL 
liga för slaget om Allanten var 

dels sjöfartskrigct, som kunde föras genom 
a) ubåtsanfall (med flygspaning)' 
b) flyganfall, . . . . . 
c) slagskepps- o~l! kryssmr.arder samt 
d) raide r med h]alpkryssatc, 

dels förstöring av hanmar och far tyg i hamnar genom 

a) bombanfall och 
b) mincringsföretag. 

.. 1 eller försökte använda var och en av Tvskarna anvanc e l 11 l. l l .; . . d . D ·as strategi misslyckac es, em.e er H . lU-
dessa n~cto er.: ... ~l t de bröt mot de flesta av strategiens vudsakh.ger~ dmfOl, ~t ·a av intresse att undersök a den
grundprmcJpe!·· De.t l'-an ;ale c för några allmänt erkända na fas av knget m om l amen L 

principer, nämligen: . . , .. 
1 Att utvälja ett lämpligt mål, mot vllk.e{ ge~~ tot c~lf al,

tivi.teten skall riktas, samt att hålla fast VlC e o a ~~Ja . 
2. Att kraftsamla tillräckliga stridskrafter pa ral l plats 

och i rätt tid. . f n anv;inds mot 3 Att ekonomjsera med stndskra l.er, sol~ et l ~l l)l'i-
1·1.. .oJ fo·· 1· att mö]'liggöra kraftsam mg mo <-se uu1<. ara n1a , 

mära m ålet. 
4. Att handla offensivt. 
5. Att eftersträva samverkan. l . 'len 

.. 1o b ot+·'rrföringen? Unoer p cnoc · Hur acnon1fordes c a u a s ...tln~l f~'ltt ~ ~et ]"Lli1Cle mniral o "l f 11 J det rys -.a a a~ ... < • mellan Frankn zcs a oc 1 ... • . ~ l ltal end as t \1 3 
Dönitz, ubåtsflo.tt~ns övc:·b:fa~Ja~~~ia:1 :~~~.c ~-Ii~ler gav ni d
tio ubåtar samtullgt opelet ant. c l ]"adadc och k onst ruk-
r~g högsta priobi:}ttet_ ål1~~i~:~a ~~~~i~v 1:,;nde ej heller f{1 del1 tlon av nya u el ar. . .. 
flygspaniiig, son~ så väl bchovdes. ·n 

t 1 l 1 ·en fra]ll tl Så små ningom kom emellertid den ys -.c ec ar r oeil' 
S·to"t·s·ta sårbarhet var landets b e att Storbritannicns 

de av import, samt 
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att antalet sänl~ta handelsfartyg sk.ulle kunna ökas ofant
·ot oJJ1 fl ott an d isponerade flygspamng. 11
"'Genom Hitlers personliga föreskrift överläts därför en 
,rJ;: a av to l v flygplan till ubåtskrigföringens förfogande. 

s i~Iitl er var så lunda senfärdig i att utvälja det lämpligaste 
:'ilet. Då han till slut gjorde det, vägrade han att tillämpa 

Jll·lncipern a om kraflsamling och ekonomisering och var li
k~Jedes skyldig till , att m,an ej höll fast vid det. 

FJyoanfall mot fartyg var och förblev i flygvapnets pla-
er c~ m ycket sekundär uppgift. Ledningen för det tyska 

}1yavapnet var inte blott ointresserad av den uppgiften utan 
äv~1 oförn1ögen att effek tivt sköta den. I protokollet från 
en stabschefskonferens återfinns följande uttalande: »Flyg
vapnet tror, att det är oekonomisk~ a.tt . använda torped.er 
mot handelsfartyg». Bakom denna hkg1lhghet och okunnig
het låg naturligtvis flygvapnets bristande vilja till samver
kan. Flygets män h a de bestämt sig för att vinna kriget med 
enbart luftm akt och opponerade sig häftigt mot varje avsteg 
från detta mål, mol vilket de trodde sig vara nästan gudom
ligt ledd a. Då Göring 1939 uppslukade flottans flyg, lovade 
han, att fl ygvapnet skulle fullgöra, vad flottan begärde, om 
det kund e betraktas som nödvändigt. Fullt naturligt blev, 
enligt Gör ings åsikt, allt det som flottan begärde antingen 
inte möjli gt eller inte nödvändigt. Göring och hans flygva
pen vägrade envist att tillämpa principen 0111. samverkan. 

Då anvä n dningen av slagskepp och tunga kryssare som 
raidfartyg mot handelssjöfarten kommer på tal, n~\mns ofta 
förlusten av Graf Spee och Bismarck. Detta få r dock inte 
göra oss blinda för den omständigheten, att andra dylika 
fartyg gj orde mycket framgångsrika kryssningar. Admiral 
Scheer sänkte sålunda 99.000 ton inom fem: m fmader och 
ficl~ aldrig ens så mycket som en rispa; under sarnm1a tids
penod sänkte Sc.lwrnhorst och Gneiscnau över 100.000 ton 1110111 tre måndare. 

De tun ga r a idfartygen förorsakade ocks~t , att de brittiska 
r~lderh ållstransnortcrna försenades och att stora mängder av 
attta och tunga krigsfm·tvg bands i eskorterings- och J. akt-s Yrkar. . . ·' - u 

~ ] ·Trots att Hitler hade tillstått, att han till sjöss var en 
si' tllka» , tilläts Raeder aldrig: att flytta ett tyngre fartyg: utan 
fa~t her~es gillande. Som följd härav fick flertalet tyngre 
at~ rg h !lbr inga sin mesta otid i. hamn och s~nkte~ där ut~n 

la fat t verka -- ett pataghgt fall av hnst pa offensiv. 
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Tyskland utnyttjade undet· kriget tio omändrade h andel 
fartyg såsom raiclfartyg. Dessa var förvånansvärt fra m gå nas. 
rika. Många av dem nännade sig och fyra passerade 1 oo.oö· 
tons-strecket i sänkta oc~1 }capade ~-~rtyg. Ett av f~Ttyge1~ 
som stod und~r. l~aP_ten h.ruders befal, sv~rade fak llskt f ö;. 
120.000 lon. Dan mg1ck 50.000 ton kapade fartyg, som djät\'t 
fördes till hemmahamnar. Marinchefen önskade helt n atur. 
ligt sätta in flera raidfartyg, men avvisades rncd beskell.;t 
att kanoner inlc kunde undvaras från andra ändamål ' 
återigen en kränkning av principerna om kraftsamling 0~ 
ekonomisering. l förbigående kan nämnas, att dessa tv i1 prin. 
ciper vanligen gå hand i hand. I dc flesta fall kan m an inte 
lwncentrera stridskrafter ti!l en bestämd plats vid en be. 
stämd tidpunkt utan att hushålla annorstädes. 

Metoden att anfalla hamnarna har synbarligen in te vär
derats särskilt högt. Någon kraftsamling mot hamna rna nn. 
der längre tid kom därför aldrig till stånd. En starkl hicl ra
gande orsak härtill torde väl ha varit flygvapnets bristande 
vilja till samordning av verksamheten. Slaget om im porten 
skulle ha kunnat vinnas av tyskarna, om det tyska fly gvap· 
net koncentrerat sig på hamnarna i smnma utsträckni llg som 
det tyska ubåtsvapnet lwncentrcrade sig på handelsf artygen. 
Som tidigar e nämnts framhöll Churchill tydligt den vitala 
betydelse, som. hamnarna i Liverpool och Glasgow h ad e un· 
der detta ödesdigra år. Ändå anfölls Liverpool intill mars 
1941 allvarligt endast tre gånger och Glasgow inte alls. Un
der samma period ödslade Göring tusentals flygför etag mot 
bostadsområden med det enda resultatet, att folk ets vilja 
att kämpa vidare stärktes. Till slut beordrade Hitler Göring 
att slå mot hamnarna. Hitlers direktiv och Churchills reak· 
tion äro båda intressanta. I en order, som utkom i februari 

1941, säger Hitler: 
»1. De stora förlusterna av handelsfartyg blev i m otsats 

till vår tidigare uppfattning det hårdaste slaget m ot el en 
brittiska krigsekonomin ..... det område, inom, viikel "

1 

uppnått den minsta effekten, är den brittiska nationens J11°-

raliska förmåga att göra motstånd. 
2. Målet för våra kommande krigsansträngninga r 111~~ \ C 

därför vara att koncentrera varje medel i kriget li!l sJ
055 

och i luften mot fiendens förstärkningar från ~andra siclan 

haven ..... » 
Härmed kom »turen till hamnarna», och den var ade 

1111
.: 

der mars, april och början av maj 19M. Churchill yttr ar h
31 
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Ol
n i Englands stoltaste stund: »Detta var er1 a ., d I ·· d . . c c vsevart mer:l 

dödan e l~ ~n an e~1 urslnllnmgslösa bombningen av Lm; 
don och civllbefolknmgen, och det var 1 cH" t c .... 
den inte fullföljdes med alla tillgängliga yst '- \~ . or l oss,., att 
envishet». Vid raiderna mot Glasgow den ~14 '-or locl· l,._ s torre 

de flest·1 · t oc l ::> 1nars 
slogs . ' c ._va~_ver~ ~r, och de kunde inte å te 
verksam heten. forran 1 Jtmi och i m:ånga fall inte rf~1~;.ag~ 
noven:b e~·· RaJderna mot Liverpool i bör" an a . .. o.u~~l l 

fullstand. Igt ung .. efär ha.lva antalet l·aJ.I1Jlat eV. mal] fm sltOlde ··· f l l 1 '- s I oc 1 ncc satte 
fo r en H c et ossade tonnaget med 75 ;;{ L 1 r t · · 
sattes inte anfallen mot Liverpool och del~·l yc_c _Ig VlS ~-ort-
tyskarna helt och hållet med . sina ar1fall O tn .. laJ uppborde 1no 1a1nnan1a. 

Slaget om importen från juni 1940 till · . 1941 1 
Frankrikes fall och anfallet mot R . ·l JU~l· e ler mel~an 
sex millioner ton brittiskt och 'lllieysstatnc mnebar, att nara 

d 
l l l o •• , . c . ra onnage sänHes S·1 

ana s {yc ( sat~ardcr smn konvojering 1 ,· ~ . '- · c

ledande OJWrnt'ioner 'le f'o··l·}a··nacla e :. nmsvepnmg och av-, ' c , r svag-n·na l l · .. · o 1 
i hamnarn a inskränkte därjä~nte s"öfa'rt . oc l c LOJ.st_na c~ 
en utsträckning, som var allvarlig~~·e .. l erl_~·trod_~lktlvltet l 
Den totala inmorten ,

0 
t . 1 ~c . a 1 SJava forlusterna . 

på blockadens cffekti~it1~~ ~~~·et v:~a. e_n sam~ ~~rdcm~tarc 
än hä lften av den i janu;ri l940 I. l J~nuan 41 mmd~·e 
så småningom: och tyskarna förl~r I~ pm :en steg e~nellerhd 
- men inte 

1
ned n·1gbn vid . . a e s ag~t om 1mporten 

marginal skulle hac bumat 1:~w[og1 ~1 al. H~ru~tda denna s_~1äva 
~~et kmn:_a säga, den skulle en~l~~~~~d t~~k=r~~1~~~-~~~e:l tsa~~:r-
annu snavare, on1 tyskarna hade '- I na gor as 

l) utsett den b ·"tf·] · -digare och h·lllit fial stls {.alun] ptorti~Il1 som sitt primära mål ti-
2) e c. , VlC c e ma et, 

Sel
' t d -~wnomlserat med de stridskrafter som ' m ara rnål, ' användes n1ot 

3) _samordnat sin flvo'sJ1ai1l.rlg l f llled s b o • 5 oc 1 annan lygverksamhet 
m u alsverksamhet 

4) varit mer ff · ~ · slagskepil l' . ' ~ enlslv smnade i användningen av sina 
' d) ss m c oc 1 kaparfartyg samt 

st;;.ka kl~~~c~nlt~l~radt hela nation~ns ifolclustriella och militära 
oc ,a en av Storbntanmen. 

Rauffman a 1 t . · · från Chur l . c vs u ar .. sm artikel med ytterligare ett citat 
~torbrita . c_nll, ~~m ar _kortfatt~t och går rakt på sak: »I 
betydelsel~~nen fOI stod VI trots var ofullkomlighet sjöfartens 

25 
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.. . . d . att Churchills ut!alandc lätt_ kan 
Kauffman anfor Vlla:.e, t rsl· arnas maritnna stralegl. De ·· f'' • att bes UlVa J '-< ·• • \'' om.andras ~:n . l bedrövat ha kunnat saga. llket 

skulle sannmgscnhgt oc 1 

1 .. 11 .-.f't har vi i Tysklantl alel-
o -1 ·· ·da styr (a an "' ' ursprungo var o.~trt10f~ . t" tt sjöfartens betydelse. rig på nagot sa or s a 

. . .. 1. 1 ·· er Kauffinan bl a, aU stu .. 
I inledningen h!l_ sm a_1 tl '"~ ~~~er det andra världskriget 

diet av tvsk mantun sh ateg1f.. USA da·· rför att Tysklands 
J ·• 1 "lt · tresse or • c • bör vara av sars u .. 111 o det andra världskngct var . d . de forsta aren av l S . situation un er . . a T sldand var oc 1 OVJet-

likvärdig med S~w]ets _al·vt.1lldl g.ds yoch i luften sam.t under ·· lahvt star '- l an unionen ar re . d ·l"" en till sjöss. 
vattnet men i öyrJgt un er ~~s och kommer att göras be-

I de spekulatwner ~om goie~ . växande sjöm.akl, hör 
träffande Sovjets avsikter :n c . smt noggrant följ a Sovjets man med Raeders Z-\plan l nunne 
fortsatta marina utbyggnad. 

Rysk kryssarkrigföring under ett 

århund rade 

Av Jurg Meister. 
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översättning av kommendörkapten s. JURELL. 

Under de senaste åren har sovjetiska flottan tillförts åtskil
liga nya och stora kryssare, vilka inte blott besökt satellit
staterna utan även England, Finland, Sverige och Kina. En
ligt ett uttalande, som publicerats av brittiska amiralitetet, 
anses att Sovjetflottan för närvarande har 23 moderna krys
sare och inom ytterligare två år konnner att tillföras 7 nya 
så att det sammanlagda antalet komm.er upp till 30. Denna 
kryssar 5tyrka, som troligen består av 18 st typ Sverdlov, 
byggda efter andra världskriget, 3 eller 4 st typ T j a paj ev, 
vika planer ades före kriget och 6 st av typ IGrov, byggda 
före kriget samt två ä ldre f d tyska och italienska kryssare, 
överträffas endast av Förenta Staternas och är klart över
lägsen den engelska flottans kryssare vad beträffar ålder, 
antal och eldkraft. Några engelska experter anse, att Sovjet 
kommer att använda en del av den ryska kryssarstyrkan för 
sjöfartskrig. Kryssarna av typen Sverdlov (18 st) besitter 
erforderlj g slagkraft och en aktionsradie av omkr ing 10.000 
distansminuter och kan antagas komma att bli farliga raid
fartyg vjd sjöfartskrig. 

Genom att studera den ryska flottans erfarenheter i sjö
fartskrig kan man kanske få en uppfattning om ryssarnas 
förm åga att utföra operationer av denna art. 

'Pill följ d av de politiska och geografiska förutsältning
arna under de många svensk-ryska och rysk-turkiska krigen 
111lellan åren 1700 och 1853 var dc ryska scgelfarly~en knap
Past istånd att i större skala utföra sjöfartskrig och endast 
ett fåtal fienWga handelsfartyg kapades. Detsanuna gäller 
de rysk a operationerna mot franska och brittiska styrkor 
llnd _~r Napoleonkrigen. Ryssland hade vid denna tid ingen 
knvandbar sjöstyrka yark~n i Ishavet -~~ler Stilla ha_vet, som 
h Unde anfalla den f1enthga handelssJofarten och 1 Medel-
~e-~ föll de ryska sjöstyrkorna i händerna på de engelska 

fe osterrikiska flottorna. Den in tressanta delen av de ryska 
<ryssarnas kdgföring börjar med införandet av ångan som 
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framdrivningsmed el och Krimkriget 1853-55. Uneler de tta. 

krig visade de ryska ängfregatterna och några beslyckade 

handelsfartyg en viss aktivitet mot den turkiska hand el<.;sjö. 

fart en ända tills den överlägsna fransk-engelska floHa n höt. 

jade blockera Sevastopol. De mest anmärkningsvärda h ~\n . 

delserna var kapandel av det turkiska transportfartyget »ille

dari Tidjiaret», som utfördes av ångfregatlen »Bessarah ien» 

i november 1853 och den mycket lyckade raid, som utför des 

av ångfrcgattcn »Vladimir» under befäl av kom~ncndörkap. 

len Boutakov, varvid under juli månad 1854 sju turk iska 

handelsfartyg s~1nktcs och två kapades trots alt en m ycket 

överlägsen allierad sjöstyrka faktiskt redan berann sig i 

Svarta havet. 
I Östersjön däremot försökte den ryska fiollan ald ri g an

falla den fientliga sjöfarten och i Nona Ishavet, var if r[ln 

ryska kapare kunde ha opererat utanför norska kus te n och 

i Atlanten, hade tsaren inga användbara fart yg. 

I fjärran öster n hade ryssarna tre örlogsfartyg m ed till

sammans 116 kanoner och fyra transportfartyg station nade 

i Pclropavlovsk. Det ena av örlogsfa rtygen detacherad c'i till 

Annu·floden medan dc bå da andra segerrikt försvara de Pet

ropavlovsk mot en överlägsen allierad sjöstyrka, som h ·inga

des att dra sig tillbaka och vilkens befälhavare, en engelsk 

amiral, begick självmord. 

Näe tolv allierade örlogsfartyg år 1855 blockerade Pe tro· 

pavlovsk lyckades den lilla ryska eskadern bryta sig igenom 

den allierade blockadstyrkan och samtliga örlogsfartyg och 

transportfartyg nLed trupper anlände i säkerhet till ~i

kolajev. 
Trots att dessa operationer höljde amiral Poutiatin m~d 

ära, skulle han antagligen ha kunnat orsaka de alli era<te 

mycket större skada om han sänt ut de tre öriogsfartyg.en 

på kaparexpeditioner mot den engelsk-franska handeissJO

farten i Stilla havet. 

Under det amerikanska inbördeskriget 1863, när England 

var välvilligt inställt till Sydstaterna fÖrsökte Ryssland när· 

ma sig Nordslaterna och för att utöva påtryckning på Eng· 

land ~ändes två ryska eskadra r till nordamerikanska h~ I11j 

nar. Sex r yska fregatter och korvetter seglade under am JI'8 

Lessowsky från Östersjön till New York, medan sex fn rtYg 

ur Stilla 'havsflottan u'nder amiral Popov avsäntles. ti ll 5911 

Fransisco. Ryska sjökrigshistoriker är fortfarande övertyg~ 

de om att denna demonstration utövade ett sådant tryck P' 
• O' 

England, att ett krig mellan England och Amerikanska un1 

nen förhindrades. 
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(Jnder det rysk-turkiska kri et 18
__ _ . 

sjöstridskrafterna i Svarta ha g t 
11 l l8 utgJ?rdes de ryska 

terier, fyra gam.la korvetter o~f1 :t~ e~1dast tva flytande hat

vyssland som resultat av 1{ . l . fatal kanons1UJ)ar ena"t· 

J• 
nm n·1get f" · ' 

svarta h avet förfoga över me. .. e , var orb]udet att i 

.Ryssarn a beväpnade därför ~ ~~1 . 10 bestyckade småfar tvg 

och använ c.le dessa för att leJ 111 '-Jnng femton handelsfartvc; 

l t .ll 
c s es {O!' lera sm " t If J"' 

banasser l de hamnars närhet d.. . l< .. a orpec örande 

logsfartygen .Jåg samt dels a f' 11 
al c e ~ torsta turkiska ör

av vilka ett antal kapades e11 n. a .. al turloska handelsfartya 

var Mak arov - den senare /~ san de~. Under dessa raide~ 

framgån~srik med sitt best ,;1~nde aJ11lral~n - synnerligen 

Constantm» och sänkte minit f a~le handelsfartyg »Storfurst 

23 juli j agades den armerade Yfa handelsfartyg. Under den 

5 st 15,2 cm kanoner, fart 12 k augaren »Ves ta». (1.800 ton, 

kr!ssaren » Fetchi Boulencl» (2~~~g) t: den turloska pansar

fall 13 knop). Under den f t· ' 4 st 27 cm kanoner 

des chefen på » Vesta» l-o emr ll~~unar långa jakten lvåa~ 

növrera så överläg~et , att 7lmenc m·kapten Baranov att n; a

det m ycket övei~lägsJ;ac lt ~l~~ll_endast erhöll två träffar o;h 

· ] ' t .. 
Il dS ~a fartvget ·t · 

Ja.~ en. Aven tsarens cirkelrun l ... J . • v mg~ des uppge 

mu~~t. ett turkis.kt farty,g. c a Jakt »LIVadavw» kapade 

Nai detta kng utbröt bef . 

med slagskeppet »Pjot r· V n~~m. Sl~ en stark rysk esk ader 

OJ?.ererat mot den turkisk~ l hl» l Mc_~l~Ihavet och kunde ha 

stallet order att å te ... d . a~.delssJofarten men erhöll . 

R l . r van a till Oster"J... I 

. ys C-J apanska kriget 1904/ 0 , " on. . .. 

:ll~~~}~·ysk~ flottans aktivitet ä~~~01~~ ~tt ut~.o_ra höjdpunkten 

J lent1Jg och neutra] handel .·"f(. eotraffar operationer 

l'and 7.~.1 agskepp, 35 torpedbåta/SJO art. Ar 1904 hade Ryss

.e, 2 hJalpkryssare och 12 k j~ paJ~sa~·!~ryssare, 7 krvssa

r~ av dessa fartvg kunde llaanoJ~_)atar .. l FJarra. n östern. Någ-

va] h J, c anvants for ... f t 1 ", 

) ~ ·yssarna i Port Arthuresl"a l . , SJO ar s <rig men så-

Jn~· ?h anghai och Inka u blev~ s~ ey~ solbil fartygen i Chemul-

, elnerade och endast de f n~ a, onade i sank eller 

fj~fVladivostok, kom ~tt op::~e~·~crys~ar;na, .som vae baserade 

de ~rten . Efter sjöslaget i Gt l J mo c en Japanska handels

llesi~rska kryssarna »Askold»I ~c~av~.den l~ augusti lät sig 

la"tt J~a och indokinesisl·a 11 . » Iana» mterneras i ki-

s "ad d ~ amnar trots tt 1 

dast ~ a e och utan att ha f" ... , . . ~ c e endast var 

De f ~tt neutralt fartyg kapadoe~sold Sl~ Pl_l kr~rssarkrig. En-

ders~l; . kryssar!1a i Vladivostokesl~~d:~ o~~·k.» . l G~Ila havet. 

l'a. ide. aa av nagra få torpedbåt , - 1 or e log, I~ land un-

r, Varunder femton fientli c a}, ~a.nJJ~l.?nl~gt ho längre 

ga al l) g sanlnes, tre andra 



366 

Fig . l. l L . d'a som op ereradP Ryska t sar ens cirkulära ja ;:t » !Va 1 »• 
som hjälpkryssare 1877- 78. 

Fig. 2. Ryska kryssaren Vladimi.r Monmnak~l, ös:ersjö-eslmdern 
(Njebogatoff) . Sänkt 2.8 nliaJ 190o. 
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Jades och ytterligare några få visiterades. Bland de för
J;t~·da j apanska fartygen märktes tre transportfartyg, lasta
d~ med trupper oc~ krigsmater~el, d.ärib.land >.'>Hiachi Mani», 

111 }lade en batalJOn av de keJserliga Japanska gardet om_
~0 rd samt det betydelsefulla belägringsartilleriet för Port 
A.~·thur, bestående av 18 st 28 cm. haubitser. Dessa transport
fartyg eskorterades underligt n<?g inte av } apanska örlogs~ 
fartyg och detta kom att kosta Japanerna over 1.000 man 1 

ct'öda och 450
0 

i krigsfångar .. samt förlängde Port Arthurs fall 
ned flera manader. Den langsta och mest lyckade av dessa 
:-aider u tfördes av tre ryska kryssare under den 18- 30 juli 
190ci genon1 Tsugaru-sundet ut i Stilla havet utanför Tokio ; 
g far tyg k apades eller sänktes varefter kryssarna å tervände 
samma väg till Vladivostok. 

Under en följande raid uppfångades de tre ryska kryssar
na av en överlägsen japansk eskader, varvid »Rurik» gick 
förlorad efter en tappert utkäm.pad sjöstrid. Enär kryssaren 
»Bogatyr » skadats svårt den 15 maj genom grundstötning 
och kryssaren »Gromboi» skadats i november 1904, kom 
eskadern endast att utgöras av »Rossia», vilken företog någ
ra kortare raider utan någon framgång. Då beslöt ryssarna 
att sända ut hjälpkryssaren »Lena» om 11.000 ton, fart 20 
knop och m ed en bestyclming av 6 st 12 cm och 6 st. 7,5 cm 
pjäser på sjöfartskrig i Stilla havet. Under resan gjorde 
emell ertid besättningen myteri, och fartyget anlöpte San 
Fransisco den 12 september 1904, där det avyäpnades utan 
att ha uträttat något under hela expeditionen. 

En pansarkryssare, fyra kryssare, tre lätta kryssare, en be
styckad jakt och sex hjälpkryssare utgjorde en avdelning 
a_y .den s k Andra östersjöeskadern, vilken blev nästan h elt 
fonn tad under slaget vid Tsushima. Under färden från ös
t~r~jön till Tsushima kapade de två engelska ångare och 
" 1SI.ter::tde några få neutrala fartyg. Under den 21 och 22 
1
:1aJ 1905 detacherades hjälpkryssaren »Kuban» och »Terek» hg. ostkusten av Japan och den 25 lämnade hjälpkryssarna 
~ ]epr» och »Rion» flottan för att operera självständigt i 
. ula havet. Dessa fyra fartyg hade order att anfalla den 
~apanska sjöfarten för att därigenom dra den japanska flot
f~ns Uppl11Järlcsamhet på sig. De fyra kryssarna undvek de 
tvesta kontakter, sänkte endast 6 n eutrala och japanska far
F} och den j apanska flottan ignorerade dem fullständigt. gr: annan hj älpkryssare, »Don», måste å tervända hem pa 
Ös~nd. ~v maskinhaveri, redan innan eskadern hade lämnat 

ersJon. Åtta kryssare, en bestyckad jakt och en hjälp-
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Fig. 3. Ryska kryssaren Rossia, Viadivastok-eskadern 1904-·JG . 

Fig. 4. Asko,ld, Port-Arthur-eskad,ern 1904· 
Ryska kryssaren 
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. ssar e d elto,!4 i Tsushimaslaget. Endast den bestyckade 
!~?'ten »Almaz» med två torpedbåtar kom fram; till VIadi
Ja ~ta l,, fem k ryssare och hjälpkryssaren »Ural» sönkles me
vd051 de tre återstående kryssarna undkom med lätta skada ,· 

aJ · I 1 .. l · t l ·n Maml a, o ar c e m ernerac es. 
Il De ryska kryssare, som undk01~1 från sjöslaget, gjorde in
t t försök att etablera kryssarkng, trots att dc hade flera 
){eollastade fartyg till förfogande. De föredrog ;-Jtl lå ta sig 
interneras. 

När kriget utbröt i februari 1904 hade Ryssland eskadrar 
· Atlanten, Medelhavet och Röda havet men dessa fartyg 
~nföll aldrig elen fientliga eller kontrabandförande sjöfarten 
utan å tervände till Östersjön. De kapade inte ens tre engelska 
fartyg, som, de mötte, destinerade med kol till J apan. 

Den 3 m aj 1904 stoppade den ryska kauonbåh.n »Khaby» 
ett engelskt fartyg i Medelhavet men tillät det snar t att fort
sätta r esan . I juli lämnade de rysk a fartygen »Sm olensk» 
och »St P etersburg», vilka tillhörde den s k »Fri,·i!liga flot
tan>>, Svarta havet obeväpnade under handelsflagg men när 
de anlände till Röda havet hissacles örlogsflagg och några 
kanoner uppmonterades. D e kapade endast ett engelskt och 
två tysk a fartyg men efter en skarp protest tvingades, de 
att frige fartygen och de två hjälpkryssama återvände hem. 
utan att h a uträttat något. 

Innan »Andra ösersjöeskaclern» avseglade till Stilla havet 
gjorde hjälpkryssarna »Don» och »Ural» en framstöt ut i 
Atlanten, »Terelo> gick till Gibraltarområ det och »Sm.olensk» 
till sydafrikanska kusten. De visiterad e några n eutrala far
tyg men k apade inte ett enda. 

Tillsammans sänkte eller kapade dc r yska fartvgcn under 
hela kriget och på alla krigsskådeplatser endast 17 j apanska 
handelsfar tyg m edan 54 neutrala fartyg visitemdes av vilka 
sena re 7 k apades och 3 sänktes. Under sam~11a tid kapade 
eller sänkte japanerna 45 ryska och 39 neutrala fartyg. 

1 
Under första världskriget utförde ryska flottan en del 

Yckosamma korta raider med jagare och torpedbå tar från 
~evastopol mot den turkiska handelssjöfarten utanför kus-
en av An atolien. De försvarslösa hamnarna och lastfartv

fen blev ofta överraskade av dc snabba ryska fartygen och 
l~lrkarna led svåra förlusteL Den ryska flottan h ade i detta 
d~g~- geografiska fördelar. De tvsk-turkiska .flottm'na sakna
ta av~n stm:ka, snabba j aga re, vilk~- skulle ha k~mpat upp
r- -~a .. Jakt pa de ryska fartygen. Nar ryssarna 1 ostersJon 
Olsokte tillämpa samma taktik som, i Svarta havet hade 
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~le ej .sa.mma framgå1~~· Allt som_ allt kapa.dcs, 1? ty"ka och 

ostcrnk1ska fartyg, darav 8 omedelbart v1d .;ngsutbro ttct 

3 av ubåtar, 3 av jagare och 1 av kryssare. ' 

Del ryska inbördeskriget 1919/21 erbjöd tillfällen till an. 

f all . m? t ett d~.~sin allier~de nationers, vilka bebimpade 

bolsJevismen, SJofart. Ett litet antal bestyckade handchifa r

tyg, som opererade i Atlanten och Stilla havet, sku lle ha 

kunnat utöva ett starkt tryck på de allierade regeri nga 1·na 

men Sovjet försökte sig icke på något dylikt. Ej h ell er fö r

sökte de sig på a tt anfalla de livliga underhållslranspor tc r, 

na till de allierade och vita armeerna i Östersjön, SYa rta 

havet och Stilla havet. Endast ett fartyg - ett estni skt _ _ 

!.~apades den 26 december 1918 av jagaren »Spartak». 

Under finska vinlerkriget 1939/ L!O kap ades endast det 

finska fartyget »Auvo», som: överraskades av ryska ÖYcr

vatlensfarlyg vid krigsutbrottet. 
Sovjet hade många tillfällen under krige t 19-!1 / --16 alt an

falla den tyska sjöfarlen särskilt utanför ~ordl;:ap o~h i 

Svarta havet. Dc försökte göra nå gra svep med jagare men 

misslyckades fullständigt. 
Man kan säga, att ryssarna endast försökt sig på ha nd els

krigföring med kryssare och hjälpkryssare på långa avstånd 

under rysk-japanska kriget men att de därvid fullständigt 

misslyckades. Detta berodde framför allt på fartygschefer

nas oföretagsamhet och avsaknaden av energisk uppm unt

ran från den ryska staten. 
Med de korta raiderna hade de bättre lycka .särski lt i 

Svarta havet under tsartidcn. De utfördes emellertid alltid 

av j agare och torpedbåtar och kan varken av geografiska 

eller taktiska skäl kallas »kryssarkrig». 
Den historiska bakgrunden för ett eventuellt sovjetiskt han

delskrig med övervattensfartyg på havet är sålunda ganska 

liten. Till detta får man nmnera foga de taktisl,;,a svå righctcr

na för handel.skrig med kryssare i Atlanten, Stilla hav~t c1ier 

Indiska oceanen, frånvaron av ryska handelsfartyg, sn abba 

tankfartyg, underhållsorganisation i neutrala länder och 

många andra faktorer, som komn1er att göra raidfö retag 

mycket svårare än vad de var för tyskarna under det sis ta 

världskriget. . 

För närvarande befinner sig 6 av de 23 sovjetska k rys

sarna i Svarta havet och 9 eller 10 i Östersjön och så liinge 

som de dan~ka och turkiska havsförträngningarna befi n r~a 

sig under allierad kontroll, torde dessa kryssare ej h a na

gon chans till operationer på de stora haven. A v de [l te r· 
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t' ende kryssarna, som är baserade i Norra Ishavet och 

stilla hav~t ä~· endast 4 ~v den typ, som kan användas för 

·o"far tskng pa slora avstand. 
sJ 1·· f·· l 'l d · · 

Det synes c ar or sanna 1 d, att e sovJetiska kryssarna 

f" rr kommer att användas för kortare raideL· i östers]ön och 

s~rarta I: ~v.~t och. att leda sm.å ~y~ratio!1sgrupper i 0essa ilav 

än at~ u~sattas 1 handelskn.gf?rmg pa stora. avstand. 

Befm tllgheten av 12 sov,1etlska kryssare 1 Polarnoje i 

Norra Ishavet och ytterligare 12 stycken i Pclropavlovsk i 

norra Stilla havet utgör naturligtvis ett hot mot dc allier ade 

sjövägarna men den sovjetiska flottan har ännu }<\ngt kvar 

innan den når fram till en dylik målsättning. 
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Amerikanska 

fartygsbruk 

luftförsvarsrobotar för 

Av kapten P B RO MAN. 

Fig. 1. Kryssaren Boston, amerikanska flottans första 
luftförsvarsrobotutrustade fartyg. 

- l' i''' l tid Luftförsvaret av en sjöstyrka kräver får att b 1 e re ;: .. 
mot moderna överljudsflygplan någon form av r obota:.: 
luftförsvars- eller luftvärnsrobot. Som ett led i den ulYC~' 
1l.I1ge 11 får man se de luftförsvarsr.obotutrustade kryssatina 

l . 'llf"' l <en Boston och Canbena av vilka Boston ny Igen t1 . o r s 

amerikanska atlan lflottm:.. ... .. . o . , . • far· 
Dessa bägge kryssare a ro for and.~malet .on~b) g_r.~l:1. " j·e!l 

tv a SOnl t)' änstgöra SOIU plattform for de v1kt1ga cOl sO 't.~ 
J b' t ] • t . l , 0 !Il \ ' 

med luftförsvarsrobot. Robolarna u s qu as 1 sa vol .1• 
l , l . ' . t" 11 <\n ot C f rå n särskilt konstruerade rouotuts (] u L11111gss a · r . ·· to' 

ningarna äro utrymmeskrävande och dessutom ford ras o 
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Fgi. 2. Robotutskjutningsställ på k~·yssa.t\öln Boston i närbpd. 

ra durksutrymmen för d essa relativt skrymnwnd e robotar. 
Följden h ar därför blivit att artilleribestyckningen på dessa 
kryssare m inskats med bl a e tt 20,3 cm torn. 

För robotens eldledning erfordras stora och skrymmande 
eldl~.?ningsradaranläggningar. Sintsatsen av detta måste bli 
ttt f~r närvarande endast s törre fartyg, kryssare och dylikt 
san Jfrågakomma vid utrustning m ed luftförsvarsrobotar. 

kall mindre fartyg exempelvis jagare beslyckas med så
~ara robotar m åste det i mycket stor utsträcknin g bli på 

e <.ostnad av andra vapen. 

Luft( örsvarsroboten Terrier. 

"'J b en robot dessa fartyg utrustats - med är av typ Terrier. 
I~ågra d D ata om denna robot kan kanske intressera. ess 



· 3 Sk.J'utn1·ng av Terrier från slagskeppet Miss1sippi. F1g. . ~ 

längd med startraket ä~· ca 6 IT1 och den har en spännvidd 
12 • v·1 t , 1-0·· 1· s1g oin ca 1,5 ton med startraket och av , '± n1. 1.;. e~< 

diametern är 30 cm. f 11 r ·w 
Roboten startas med hjälp av en startraket som a e '. 

d·1 den är utbrunnen (efter ca 1,5 a 2 km). Huvurlmotl~~~~ 
ä;. en krutraketmotor och den uppges ge robo l~l! er ban· 
av ca 2 Mach. Häckvidden är 30 km med en maxnna 
höjd av 16 km. , · l v s ro· 

För robotens styrning användes ledstraleslyrnmg,_ <. at 
boten känner ocl.l styr efter en. radarstr_~le som nkt~s~ t~1en 
målet. För att öka trö.ffsannohkh~ten ar robol?t~ tt o 111_ 
utrustad n1erl en m ålsökare, so1~ overtager styuungen 

1 

(ler sista delen av vägen mot malet. . i 
· ' ·1 t' l " 1 · botutvecl·l m'"en Terrier ingår som en v1 '- 1g an'- 1 ro '- ~ .0• 

USA. Det ka'n kanske vara av intresse att se hur denna 
1 

b~tutveckling bedrives därst~des: . . . . . nY' 
sekreteraren i USA f_orsl~nmgsmstitut T. Ga\dneJ h ,~~ ·eJd , 

ligen uttalat att detta mst1tut arbetar .. med m<~nga P~ i] fÖl' 
men bortsett från problemet att anvanda atomci~ei ~t tel1· 
flygplandrift har robotforskningen den högsta prwfl e 
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Och b an fortsätt:r, »trots_ <.~~ -t faktum, -~tt 1:obotar varit en 
. te'rrerande del 1 den millitara planlaggnmgen alltsedan 
111 

1.""a1·na startade sina V 1 och V 2 i slutet av VK II för 
tYS '- • "er än ett decemum sedan, är endast en handfull robotar 
J11 d l t' o 19,..,. i seriepro u'- 10n ar ;);)». 

A.tt inte ringa belopp nedlagts på dessa projekt framgår 
alltför väl av de summor som anslagits. 

~ l Flottan 
l 

Flygvapnet 
l 

Totalt 
l 

1- l 

1950 o 17 9 26 

1951 173 130 121 424 
1952 253 119 95 467 
1953 301 181 414 896 
1954 225 159 364 748 
1955 o 136 265 401 l 
1956 o 238 700 938 

l 
(siffrorna ange m~! doUar) 

Totalt har alltså uneler de senaste 7 åren anslag;its 3,91 
billioner dollar för robotanskaffning. För våra förhållanden 
svindlande belopp. 

Terriers eft erfö ljare. 

Att den robot, de amerikanska kryssarna utrustats med 
endast är en första försökstyp, som kommer att få mer ef
terfö~jare synes höjt över allt tvivel. Nyligen har också of
f~nthggjorts vissa uppgifter om en robot som synes bli Tee
ners efterfölj are. 
f" Denna robot som1 benämnes Talos tillverkas av samma 
.oretag som tillverkar Terrier och utvecklingen av den nya 
~~?o~en har pågått samtidigt med Terrier. Förbättringen be-

ar l att elen förses med rammotor, den enklaste motortyp 
som överhuvud existerar. 
'l' De_t yttre utseendet hos Talos överensstämmer i stort m.ed 
r erner. Diametern är dock något större beroende på att 
b~~motorn kräver större utrymme än krutraketmotorn. Ro
till en startas n1!ed en enkel krutraket som accelerar roboten 

en fart där rammotorn startar och arbetar. 
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i i ; l 
L . ......._j 

Fg . 4. Utskjutningsstället på kryssaren Boston . 

Principen för en sådan rammotor är __ n1ycket enkclc; den 
består helt enkelt av e tt rör i vilket det finns en flamJutlla!·e. 

Trycket skapas i brännkannnaren genont att låta el en Jll· 

strömmande luften bromsas upp, varvid luftens rörelsecner· 
gi omvandlas i tryck.energi. För sin funktion är således _ram· 
'motorn beroende av den anströmmande luftens h asti ghel 
och fungerar ej under statiska förhållanden. Den bli r allt· 

L • . H . l o l nva 
m e1· effektiv vid ökande hastighet. astlg 1eten pa ( en na . 
robot uppges vara 2,5 Mach (ca 800 m / s). 

Talas historia. 
• • 1 • St'll H · t i stu· 

T alos leder sitt ursprung ttll stnoerna 1 1 a . ave ~~f\· 
tet av VK II. D et stod nämliaen. klart att konventlonelll _l ze 
värnsartilleri var av ringa värde mot de japanskn kannl~fl · 
bombarna. . o •• . .. . . • tl ta 

I november 1944 1gangsattes darfor proJektet med a 0,. 

fr am en fjärrstyrd projektil att sättas in mot denna typ 
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Fig . 5. Luftförsvarsroboten Talo;; . 

anfall. Det försla steget var att utveckla en användbar mo
tor som kunde ge roboten överljudsfart. Valet föll dirvid 
på en ranmwlor och redan i oktober 1915 demonstrerades 
den första experimentversionen av rammotorförscdd. flv<J-
kropp för överljudsfart med en diameter av (i i. u m. ""' 

.. Steget ~ill en fullskalemolor har emellertid varit långt och 
forst -~1yhgen har motorn konllnit i se rieproduktion. 

1 
I _vant an på att motorfrågan skulle lösas fortsalles cmel

t'.;~d al'lJetet n:::::d t:tt la fram en lämplig robotkropp ocb 
f?. 1."~ d ~n. med l am1?~1gto styrsystem. For atl kunna göra dessa 
01 sok 1 full ~kab forsags den med en krulraketmolor. Den
~a r~bot blev _l yckad varför den fullbordades och utv cckla
f~~}I~l en slnd srak et ~mder namnet Tcrrie1:- Då rammol~r
. L~oken n u resulterat 1 en lyck ad k onstruktiOn som uppnatt 
~eneproduktionsstadiet placerades d e n in i den h ·ckade 

1l erl'iel"lu'onDen med dess styrsystem och man kallar· denna 
1Ya robot Talos. 
a Dnde r :'\r en har mer än 20 företag deltagit i h am lagandet 
' v de nna robot. · 

26 
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Några problem kring kvalitetskontroll 

Av kapten ARNE ÅK ESSON, 

De flesta m;änniskor har väl åtminstone någon gång känt 
sig lurade i samband med ett köp. Söndagssteken var kan
ske inte så mör som slaktaren lovat. För att intala om det 
för några år sedan så beryktade » Vimmerbybrämw inet» 
som_ till bolagskundernas i denna metropol förklarliga miss~ 
nöje visade sig vara rent vatten. Huruvida det hade varit 
möjligt att genom; någon form_ av n1-ottagningskontroll und
vika denna beklagliga händelse kan vara diskutabelt. Den 
tid har ännu icke kommit då Systenwktiebolaget ti llåter 
mottagningskontroll eller inbjuder till avsmakning av sina 
produkter. Den stora betydelsen av mottagningskontroll är 
väl i alla händelser självklar för de flesta köpare . 

Konsumentupplysning och varukännedom är endast mo
derna begrepp svarande mot det urgamla rådet att icke 
köpa grisen i säcken. Även om säljare i våra dagar är he
derligare än äldre tiders hästskojare så har kontrollverk
samheten trots detta glädjande faktum ökat i betydelse med 
den alltmer komplicerade materielen. Hästskojarnas fa llna 
m_antel har visserligen tagits upp av bilskojarna men de tta 
har knappast någon anknytning till kontroll av m odern 
krigsmateriel, som .. denna artikel skall behandla. 

Avsikten med denna artikel är att i någon mån redovisa 
de olika områden och skiftande problem, son"l på ett eller 
annat sätt har någon anknytning till modern kontrolherk
sam~1et. Den efterföljande inventeringen kommer att göras 
inom huvudgrupperna: 

Juridik och ekonomi. 
Organisation och administration. 
Kontroll teknik. 
Mänskliga faktorer. 

En del frågor, som kommer att beröras, kan te sig ganska 
självklara. Erfarenheten har emellertid visat att man ofta 
gör felaktiga förutsättningar härvidlag. Den följande behand
lingen kommer att ske huvudsakligen från lmndens synpunJ;:t. 
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Sll hederl.~g leverantör hör ifråga om kvalitet försöka se med 
~unde~1s ogon, _v~rför denna begränsning icke bör medföra 
risk for ett ensHhgt betraktelsesätt. 

]aridik och ekonomi. 

Köparen_ måste, utföra något slag av kontroll för att veta 
vad h an .koper. P~! motsvarande sätt måste tillverkaren kont
rollera. sm ':.ara. sa han vet vad han salubjuder med allt vad 
detta mne~ar 1fråga. om prissättning, reklamlöften m m. 
Detta ha~· mte bara sm stora betydelse då det gäller att med 
]Jög ~~valltet .:'kapa och bibehålla en god kundkrets. I allmän
bet a r det aven så att höga priser visar sio ha bc~vd liot 
st?,rre specifik vikt ~~n god kvalitet när dc bÖrjar sjt~-nka,.,i 
glon-rskans .brunn. Mmnet av god kvalitet lever kvar låno t 
efter dc pr1ser, den varit förknippad med. ""' 
.. skulle det visa sig att en säljare förfarit svikligt vid ett 

kops avslutan~le kan det bli reklamationer med rättsligt 
efter.?pel. och vittgående ekonomiska konsekvenser. Det finns 
en sarskild lag ~ köplagen ~, sonl! bevakar icke bara säl
Jarens utan framförallt köparens intressen. 

De första p~o!Jlem i dem.w huvudgrupp man möter inför 
en le':erans borJ ar redan vid de förberedande kontraktsför
handlmoga~·na.: Kunde~s lowntrollorgan måste i smnband med 
l~es s ~ .fa tll~fallc a~t 1ng:ende granska den presumtive l eve
tantor ens hl~verkmng sa att man har vissa garantier för alt 
ntlov~d kvnhtel k an innehållas. Denna förkontroll komme 1• 

att narmare berö.~·as i avsnittet organisation. 
Sedan leveranlor·en anselts kunna godtagas skall kontrak

~~~ ~vfattas:.Dess slutgiltiga lydelse och i1~nehåll är av stor 
) de~se for det kommande kontrollarbe teL Kontrolloro-a

~11~~ m~.s te v~.ta vad smn avtalats och vilka fordringar, s~m 
det l~ ; · g~ll~ ~c?r I:veransen. J~.~n.traktet }Jör utfonnas. sil att 

1
, a.cl~el set manga som mo]llgt av alla de problem, som 
d:~ ta.~1kas uppstå un~~~· avtalets fullgörande. Vidare måste 
tn l~opta varan specificeras mycket noga. Som kund kan 
t tan ll.1te komma 1.1.1ed några extra anspråk utanför kontrak-
e s r am I l-- h . b Vad · . ~evcran ore_n ar JU yggt sin kostnadskalkyl p~\ 
sett s?m mncfattats 1 ko1~tr~ktet. Sl.;.u~le kunden ha förbi
hestl~rg?\.so~~:. t ex besl~nvnmrsmatcn~l måste en tilläggs
l'ä_J . mnn gm as. Som kund far man aven taga med i be-
be~n~~ger~ at}. en leverantö1: kan vägra tilläggsbeställning. 
den e an JU Lm:kas. att han mte har resurser att taga emot 

xtra bestallmng, som kan vara aktuell. 
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. . .. r få tillfäll e att vara mc~\ .. '·e-

Kundens kontroHot gan bo de för att bevaka. a~ t fnt ttl
. id kontraktets- avfattan l· ntrollen Llir blltredss ta\. 

d_~lnl "! gni'I1a för den komln~nde '"ol ]la·· I1S\'ll till att kon l ro l\. sa nm '« 1" l1ot 1net ·· · 1 l le 'o etta är ~iven ~m p t.· 11 erfarei~het. Det ~u· l < ~ ltn an( . ofh har slor mdus ne l leverantören l (len n kt. ot·oanen < .. 'l' 1 t att p·her zu . " l · . l 1 +"' 1 man har moJ_lg Ie <, ~ l· t l väl är undert~c d1 <1 '-an 
~i~~ eman önska~·· ~c~\\~1~~~~~~:' ~r~f~a. ~eparat~typg_of1cl~~~:.' ;~:.~ 
det vara nog sa (e 'cl·e definierats 'Hl tH g , . . 
1. trollbcfogenheter, som l 1\ blir en ~3nska omfa ng-;nk "on . . 'Ett idealkontra " "" handlJDgaJ · · 
handling. . e lh ~ö l bör konlraklcl mnela ' : -

Under alla omsbi.ndi.ghetcr 
jande punk ter: 

Yad köpet omfattar. 
Leveranstider. 
Betaln1ngsutfall. 
Bötcsklausulcr. 
Gara n libestämm·::lscr . 

. bes':;tntnelser. Tillvcrkmngs · '« 
~onnan,·isningar. 

K val i letskrav. 
Leveransbestämmelser. 
Kontrollbefogenheter. 
J everanshandlingar. f' ll\· om· ~ . tt rn synes u ' rcl·ats åsladkonuna e 01 tn icke fi) rut· 

Även om m~n l) lltid situationer UP1?sta,1_so 1å köp1ngen. 
ligt kontrakt l~an a l. allmänhel falla tlllbl ab--~lelt· 'ltgår i en· 

D o l· an n1an c to lt oc l O ' t seUs. a " f" rscning upps a 1 trots det a. 
O t ex en leverans o . . , 1 taxa kan k une en o .l 1' u n· 111 · 1 t ·al· tel ungtvet c o 1 o l ·tdesla n n. ~ lig,het me(~ l \.Oll ~- .. "b gen coöra ans p ra\. p a S ,c b , j,S'l a ll \l all 
n;ed stöd ]L:st .tatv··o"o(lla\~tcfaltvisserligen _kunnaFtetvs~l:lanl ska· ,o ·te l c sa < f" . ·eJ1li1aen. . < ?,. den mas .. . ·1· la genmn ots "' . . . ·l·e h al· n, 'illfogats sarslnld s '-a( tga~ a" ven om kontral ... tclllC " ·tral· l icl;e 

l , o ledes u < < .. tt · ett wn " .. destånd kan sr l .. ·on~ l allmänhet sa el avfatl2.1' sal" 
gon bestämme ~~m~~~1se1: ur funktion. Den s_o~~:'t,~<.le~·na i. w··. 
köplagens be~ta l· nlrakt och som gnu~gm f"l1a l·an n sJ,e 
skilt »illfunchga» l'-0 l Ca·t leverantören l en al · , 'LlCe\• {örlll' .. . att 1a ur .. 1 Al t une Jn· t]·usning ovei < • . bl' l ·agen vid nasm . för ' . . tt , . ;·l v till stsl l ~ t , .. f tt·lt inom! ramen ra a . s] a .. l· tral·tet lckc ar av a c sättnmg att "on < '" 

gcns råmärken. 
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A'Jlnränt hå llna formulcringer, som. kan bli föremål föt· 
_ b' ek tiva tolkningar bör undvikas i ett kontrakt. De för
~u o l-ar även kontrollantens arbete. Y aran skall definieras så 
~~·~at som möjligt med siffror, toleranser, standard- och 
air~ubänvisningar. Hur skall t ex följand e mening tolkas 
~~dan två, fyra eller f~?ra år förflutit cftc1~ d~.t. att konb:ak
tet underteclo~a ts: » Utfor andel sl~all vara p a l~? J d~n av ba.sta 
. 

1
genjörskvalllet». - Slm1le en liknande allman formulenng 11

111ygas in i ett kontrakt måste den i alla händelser låsas 
~i!l tiden. Man kan inte begära alt en uneler längre tid lö
pande serietillverkning ständigt skall anpassas till nya rön 
utan att tilläggsavtal upprätlas. 

Kontrollorgan och besiktningsmän har ingen rätt att av
tala ont ändringar i ett löpande kontraid som t ex alt m ed
giva ändrade leveranstide r eller garanlibeslämmclscr . Della är förbehållet dc kontraktstecknande parterna. 

Organi:,,alion och administration. 
Kvalitetsövervakande organ bör sU't fria i förh ållande till 

beställare och tillverkare. Det är även viktigt att kontrollens 
arbete icke påverkas av ekonomiska faktorer. Organisatio
nen m åste vara sådan att bästa garanlier skapas föt· en strikt 
teknisk kontroll. Försök att inarbeta en leveransförsening 
får under inga förhållanden inkräkta på del nödvändiga 
kontrollarbeteL Detta gäller i lika hög gn1d leverantör som 
kund. Ä ven kunden kan nämligen råka ut för sådana frestel
ser, speciellt när det gäller att ta i bruk hell nya kon
struktioner. 

Det finns många olika patentlösningar på hur en god kon
trollorgani sation skall se ut. Någon ny skall i:ite JämJLIS· i 
detta samm anhang. Del räcker nlt konstatera, atl ändamå let 
llled kontrollen skall forma dess organisation. Linjerna skall 
vara klara och entydiga. Kund och leverantör skall känna 
"?ranch·as organisationer väl. Denna bekanlfkap bör som ti
digare nämnts börja redan långt innan leveransen börjat lö
Pa. Under förkontrollen granskin kunden sin leverantörs av
syning, tillverkningskontroll, h ans mottagningskontroll hos 
llnderleverantörer, monleringskontroll o s v. I samband här
l~led framför kunde.n sina ~n~kemål och kan~kc även ~~tänk.., 
8 -~:leter. Han orgamserar sm kundkontroll pa »vattenlatastc» 
a~ l. _Nu är del också på sin plats att diskulera uppläggning 
~l· hllverkningsjournaler, i vilken utsträckning certifikat 
' all få förekom;m a, partiindelningar, packningsbestämmel-
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ser samt icke minst viktigt l,;.undkontrollcns rätt till insy
1 

. 

ti~lverkning och . leverantörens egen kon~roll. penna it1s~. 1 1 
bor vara 100 %-1g. Hcsultatet av denna chskuss1on bö r a te .l 

finnas i kontraktet. 
l -

Det har fa k.tiskt inträffat alt kunder, som bygg t upp si 

organisation med förutsatt fullständig insyn, blivit av lev~~ 

rantörer hänvisade till att bedriva all kontroll enbart son 

~.lull,;_o~1trol1. Fn:unsh~llning ?m ändringa1: fö_r atl crh~\ lJ~ 

okad msyn brukar llllbakav isas med motlvenngar som att 

produktionen skulle störas, att det strider mot praxi~ eller 

att slöd saknas i kontraktet. 

Med skärpa m ås te frmnh tlllas alt kundens kont roll organi

sation ~;kall vara uppbyggd för löpande kontroll under heJa 

tillvcrkningsprocedurcn. Om man för första gången möter 

en färdigmontcrad, komplicerad produkt vid en slutkont roll 

k an man icke bilda sig en riktig uppfatt ning om dess kval itet. 

Kvalitet skapas inte genom mottagningskontroll u lan den 

måste byggas in från början. Att bygga in kvalilet iir pri

märt en arbetslcdaruppg:ift. Kundkontrollen skall tillse att 

denna inbyggnad sker från grunden, vilket kräver löpande 

kontroll och provning. 
Just ifråga om krigsuwtcrieltillvcrkning är det särsk ilt vik

tigt att kontrollorg,anisalionen är sådan att den kan följa 

tillverknings-, monterings- och kontrollopcrationcr. Enndcn 

kan ofta bli hänvisad till alt i framtiden utföra reparalianer 

och egen service. Därför måste han också tillfö rsäk ra sig 

rätt att komma i kontakt med allt, som. kan vara a v värde 

för denna kommande verksamhet. 

Ett viktigt problem, som många gånger löses oti llfred~· 

ställande, är sättet aU hålla kontrollorganen informerade 

om vad som tilldrager sig mellan kund och leverantör. Det 

får icke förekomma att en kontrollant blir satt p å melbn· 

hand av sådana orsaker. Administrationen skall vara så dan 

att all skriftväx lin g till och fr~111 en leveran tör delgives eller 

passeras kundens kont roll. Detta är föt· marinens d el [ivcn 

reglerat sedan 50 år tillbaka . Att konlrollrapporter och !Je· 

si l~tningsbevis skall vandra enligt klara schema fordra r ingen 

kom_meutar. Handlingar, s'Om skall lig~a till gru~_1d fö r ue; 
talnmgsutfall, fordrar en alldeles spectell uppm,arksru nhe 

J{onlrollleknik. 

Delta ord täcker mycket vida begrepp. Här inrymmes 31~1 

som man i dagl igt tal r ubricerar som kon troU av n ftgot s l fl~' 
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Att här gå igen?m o~ikao provningsmetoder och kontrollme

todiker s~mlle fora f~r ~.angl. 1\'ågra begrepp som hör hem

J}1:a un de t denna rubnk ar t ex 

Typpr ov, som kan b estå av: 

f un ktionsprov, 

forcerade funktionsprov med chock- sl'-·aJ-- f ]·t- J·"ld 

l •o 

' L \. ' u \. ' ,o -
.. oc 1 vanneprov, 

f aststallande av funktionsgränser. 

Konst. ~·ukt~ons i_'-OI:troll m~d olika undergrupper. 

l\'[ateu _alpl oovn~ng med olika undergrupper. 

Ele l~ tr~sk hallfasthetsprovning med olika undergrupper 

StatiSt_J sk k~ntroll mc~ olika undcrgrupper. · 

~un!~hon~~Jl ov med ?hka undergruppcr. 

Aldr mgsp1 ov med ohka undergrupper. 

.. De. erforderliga k_ontrollmomcnten, undergrupper i u J J-

rakmngen ovan, vanerar m"'d prochil-ten F" . tt .. J 1 

J· t" 1 · f" . " '" - · OI e sprangam-

ne ,an man an (l:l s1g OIJ mHle omfattning på provningen. 

1. Beslänming av samn1,ansältnino· ocl1 f', ··1- 1· l· 

l · f' · :s 'Sl ,a 1s ,_a ecren-
s w per Jnnc attande: · :s 

f u k l ha l tsb es tänmino· 
olösliga rester :s, 

kvävc'halt ' 
askhalt, ' 
syrahal t, 
kornstorlek, 
smältpunkt, 
~telningspunld, 
färg. 

2· Bestämning av lagringsbeständighet 

förpuffni n,gsproY, 
varmlagringsprov, 
Abeltest, 

innefattande: 

~ u. 

Bergman n-J unkprov. 

s .. 
prangtckniska egenskaper innefaltande: 

f a llhammarprov, 
blyplatleprov, 
de tonati onslJastiglJe t. 
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Denna uppräkning får vara nog som provkart~. I forls~ilt
ningcn skall läsaren icke heller tröttas med det~lJgenomgå ng 
av olika provningsmetoder. Några exemp~l fran de l prak. 
tiska livet skall i stället belysa detta avsmtt. 

En kund hade från en ansedd finna köpt ett parli mo t0 _ 

rer. Kundens kontroll hade inskränkt sig till okulärbe-; ikt
ning, varvid i stort konsta_t~rats att antalet_ stämd~ . Levc
rantören överlänmade cerhhkal. Motprov gJordes 1cke för 
att kontrollera funktionen eller alt ccrlifikatvärdcn a slii111 • 

de. Kundkontrollanten hade för ]ilet tid till sitt förfogande. 
Därjämte hade han icke rätt teknisk bakgrund för alt f ni \. 
göra uppdraget. I-Ian litade på leverantören och ~od ktin dc. 
Kunden lade molorcrna i förråd för att senare anvanda dclll 
som komponenter vid ett slutmontage. När de senare ploc ka
des fram visade de sig vara behäftade med många brislC' 1·. 
Revidering m åste ske med åtföljande leveransförsen ing av 

slutprodukten. . .. 
Ärendet rullades upp. Det kom att cxemphflcra mycket 

som tidigare nämnts. .. o • 

Oklarhet rådde mellan kund och lcvcrantoe pa v1ssa punk ler 
ifråga om kvalitetskraven. Leverantören visst? icke v.~lk a. k rav 
hans vara skulle uppfylla. Köparen hade vid bcstallnn~gcn 
icke klart definierat vad han önskade. Kontrollanten vtsste 
därför icke hell er, vilka fordringar, som skulle innehftl las. 
Det enda leverantören fattat rätt var alt ett särskilt »läck· 
namn» på utförandeformen innebar något utöver del van· 
liga. Detta avspeglade sig också .~ et~ förhöj t pr~s I? å den 
1-::ata logvara, som levererats. En sarskild konum ttc bildades 
för att utröna och fastställ a vad detta » täcl,;:namn>>, som va· 
rit i bruk sedan lång Lid, verkligen innebar. 

Etl annat exempel visar hur kontroll kan ge mycket ya· 

ricrande resultat. 
En tillverkare serietillverkade en elektrisk konqHlnc n.t, 

som ingår i dc flesta värdcsövedörings-, fjärrstyrnings- ·)Cll 

närstvrningssyslem. Tillverkaren, som h~ir kallas A, h ade tv& 
kund~r B ~el{ C. Båda kunderna köpte samtidigt sa mm a va r~ 
ur A :s serietillvcrl.;:ning. B skulle ha sin vara dels för .c ge 
bruk dels som reserv för materiel, sc•m han i sin tur kopte 

' .. 1 ' 

från C. I den materiel som C levererade_ till B i.ngick na.1\ 
ligcn A :s produkt som, komponent. A :s hllvcrkmng k onl '0 e· 
lerades av ku~ulerna B. och C oberoende a': varandra._ B ka.;de 
rad e 10~15 '/o under 1 stort sett samma tid som .~ kasset '\·~ 
U{)l) till 85 o/o . Man kan tycka att B h ade en hogst ova n 

1
c . 

lur, som hade så låg kassationsprocent. I själva verk et vlll 
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jet en fa lsk lur. B:s kontrollteknik var väsentligt undcrläg
~ell den som C använde sig av. 

ytterligare ett kort exempel. 

En leverantör bedrev serietillverkning av en mekanisk de
wJj. Måttk~mtroll skedde som allkontroll i etl steg. Leve·i 
·antören vu:n dc kontrolloperationen för en tilltänkt kund 
~ch påpekade samtidigt att hans allkontroll i delta speciella 
fall visat sig så effektiv alt 95 % av alla detetlj c r med fel
aktiga mått blev ul~ortcrade. Det blev emellertid ingen be
ställning. Kunden ville tydligen hellre vänta på den dag i 
framtid en d:'\, han i ett måhända bättre liv nr npplcva 100 
%-ig utsortering av fe,] ur ett parti. 

Denen leverantör kunde emellertid ~indå känna s ig gansk a 
nöjd. AUkonlroll ger nämligen i molsats till van Liget~ före
Jwmm m:de ouppfatlning icke 100 7c--ig utsortering av fel ur 
ett partt . Bade svensk och utländsk erfarenhel visar att en 
första allkontroll endas l medför 85- 90 7o utsortering. En 
upprepad allkontroll höjer denna siffra till endast 95 %. 
Detta gäller vid manuell konlroU och vid försv aret van!ioen 
förek ommande p artistorlckar. Denn a nackdel kan delvis 
nwtverkas genom. användning av aulonwliska kontrollma
skiner. Men ~iven maskiner kan fela. 

J!änskliga j'a/dorer. 

Att kontrollera en annan människas arbete eller en firmas 
produkt kan bjuda på nog så delikata situationer. Tvister 
och misshälligheter kan lätt uppslå. Ett ömsesidigt förlroen
d~ mellan leverantör och kontrollant är en absolut nödvän
<hg föru tsiittning för att kontrollen och leveransen skall kun
na genomföras friktionsfri t t och effektivt. 
f. För ~t~ förcnl~la .~· csoncm~nge t förutsättes att leverantören 
tån hol'jan allhel ar hedcrlw, gentlemannam!ässio förtroen-

d f Il · .. ' ' ' b ' 
e~~ och bcs.1alad av samarbetsvilja. Kontrollanten får bli 

vanabel n . . · 
\·"Överd riven misstänksamhet kan leda till att leveranlören 

1'~nner sig kränkt. Drives detta alltför långt kan det faktiskt 

1
1 ~:1da att samarbetet raseras så grundligt 'att han kan finna 
lOJ e . t ·J· ~ ~ G l a t (raga kunden vid_ näsan. 

1. odtrogenhet kan leda hll att framförallt leverantörens 
f~Presentantcr i underordnad sti.lllning frestas a tt lämna 
k arn en varn, som. icke är belt kurant. Bedömningen av oli
l·a feltyper kan vara mvcket subjektiv. Leverantören söver 
' anske sitt sjuka samve-le genom alt rubricera ett för lam-
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den kritiskt fel som skönhetsfel. Detta torde desto bättre 

höra till de absoluta undantagen. 
De vanligaste konflik~ai~lednii~garna torde bero p å att lllun 

undanhåller varandra mformatwner. 

Den kontrollant, som har de bästa förutsättningarna för 

att åstadkomma ett gott och för båda parter fruktb ringande 

samarbete, bör förutom nödvändiga karakt_ärsegenskaper 

och teknisk bildning vara väl insatt i produktwns- och kon. 

trolltekniska problem. Växeltjänst mellan kontroll- och pro

duktionssida är också en ganska allm&i.n förelee1sc inom mo. 

dern industri. 

Slutord. 
Kontrollarbete betraktas ibland som ett nödvänd igt ont, 

som id:e på något sätt för den tekniska utveckliugen ~rn;nM 

Många tror också att det är mycket enahanda och lllct ut

vecklande för den ·som sysslar n1.ed det. En kontrollant 

betraktas ofta som en ganska enkelriktad person, som en

dast m iiter kvalile t på ett eller annat sätt. Han lwr Yarken 

n1.ed projektering, konstruktion eller produk~~on att" g?ra. 
Sådana åsikter är icke endast omoderna. D e ar ocksa full

ständigt felaktiga. 
Att ulöva kontroll är en mycket svår uppgift. D e t ligger 

inget stereotypt över m:odern ko_ntroll. De!~ bet,;ör ocl~ b:rörs 

av många skiftande problem, vilket det foregaende 1 nagon 

mån försökt visa. Modern kontroll fordrar att dess u lo vnre 

ständigt följer väl med i utvecklingen, bere_dda att utny tt,i~ 
t eknikens senaste rön. Kontrollanten skall 1cke bara fo rsla 

konstruktionsbakgrunden. Han skall även ha god känncd?m 

om hur och på vad sätt varan skall och kanuner att anvan· 

das. En rätt driven kontroll skall kunna ge impulser till nya 

och förbättrade konstruktioner och tillverkningsmcloder: 

Kontrollen är lika viktig som alla andra erkända ku ggar 1 

modern teknisk utveckling. 
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f"leddelanden från främmande mariner 

Meddelanden från Ma'rlinens pressdetalj . 

Amerikas Förenta Stater. 

J{J!.ngarfa.rtyg: 

På Saratoga hissades befälstecknet den 13/4. 6.000 gäster var ombord 

när fartyget överlämnades till sin fartygschef och mer än 3.500 man 

starka besättning. 
standarddeplacementet är som bekant 60 .000 ton. Fullt rustad be

räknas deplacementet uppgå till m ellan 75.000 och 80.000 ton. (Se även 

TiS mars/ 56) . 
Saratoga kommee att göra provturer mellan den 26 maj och 2 juni. 

Shake down cruise kommer att påbörjas efter den 1 juli. 

Man uppger att flottan behöver bygga ytterligare sju faetyg av 

samma k lass under de nästa sex åren utöver de fem som r edan byggts 

eller är under byggnad. Detta beror enligt försvarsminister Thomas 

på den ökade betydelse hangarfartygen fått i och med att baser på 

andra sidan haven genom utvecklingen blivit allt svårare att försvara. 

Forrestal har under veckan 8-14 april varit nyckelfartyget i en 

speciell " task force '' , som organiserats mot flyg och ubåtar som för

svarade .atlantkusten. 
New York Times 15/4. 

Philippine Sea och Boxer har byggts om till s . k. "support carriers" 

eller ubå t sjakthangarfartyg. (Princeton och Leyte av samma klass har 

tidigare ändrats till dylika). Besättningen har minskats m ed nära hälften 

emedan fartygen huvudsakligen medför helikoptrar och Grumman Sen

lille! ubå t sjaktflygplan i stället för som tidigare många divisioner olika 

flygplan. 
Our Navy 15 mars. 

Veteranen Thetis Bay blir i vår färdig som det första helikopterhan

garfartyget för landstigningsoperationer (Marine assault helicopter 

earrier) efter erfarenheterna från Korea-kriget. 

Naval Institute Proceectings mars. 



388 

Fregatter: 

För budgetaret 1956- 57 har anslag begärts för .att bygga fyra atom. 

drivna och robotvapenbestyckade fregatter på 4000 ton . Bestyckningell. 

skall bl. a. utgöras av två 12,7 cm enkeltorn samt Terrierrobotar. 

La Revue Maritime mars. 

Jagare: 

För budgetåret 1956- 57 har även anslag begärts för att bygga åtta 

robotvapenbestyckade jagare på 3000 ton av typ Forrest Sherman. Ett 

av de tre enkla 12,7 cm tornen ersätts m ed robotvapenlavettage . Ubåts. 

jaktutrudningen blir ytterligare utvecklad. 

La Revue Maritime mars. 

I mitten av 1956 är Gyatt klar efter ombyggnad och blir då. den fö rsta 

robotvapenjagaren i USA :s fl etta. 

Naval Institute Pr'Oceedings mars. 

Eslwrt.jagare: 

Två eEkortjagarc på 1.400 ton begärs för budgetåret 1956-57. 

La Revue Maritime mars. 

Ubåtar: 

Sex atomdrivna ubåtar av typ Albacore begärs för 1956- 57 . 

Beträffande nybyggnadsprogrammet 

Burma. 

:u otortoqJedbåtar: 

La Revue Maritime mars. 

övrigt se även TiS marsj55 . 

P.T.S. 101 av den brittiska "Dark"-klassen sjösattes den 29/12-
55

· 

Marine News febr-mars. 
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Danmark. 

i\finsvepare: 

].1SC 263 sjösattes i Kalifornien 

panmarl' efter färdigställandet. 

23/12- 55. Den skall överföras till 

Marine News febr-mars. 

Finland. 

J\IotortoriJedbåtar: 

Två far tyg med Napicr Deltic motorer har beställts från England . 

De förmodas bli av "Dark"-typ. 
Marine News febr-mars. 

Frankrike. 

Franska flottan hade vid årsskiftet 

2 slagskepp, 3 hangarfartyg, varav ett utlänat, 3 kryssare varav 

en överårig, samt ytt erligare, l i reservflottan, 3 jagare av typ Surcouf 

(escorteur d'escadre) och 5 övriga (escorteur rapide), varav en över

årig, samt ytterligare ·1 i reservflottan, 19 fregatter parnt 1 i r eserv

flottan, 20 kanonbåtar s amt 3 i reservflottan, 30 ubåtsjagare samt 4 

i reservflottan, 13 ubåtar , 57 minsvepare samt ytterligare 53 i reserv

flottan. Dessutom specialfartyg. 

Under byggnad eller projekterade är: 2 hangarfart yg, 2 kryssare. 16 

jagare av typ Surcouf JO e h 11 övriga, l fregat t , 13 ubåtar, varav 6 t y p 

Narval, 4 typ Arethuse och 3 t,yp Daphne, samt minst 22 minsvepare. 

La R evue Maritime f ebr ocl-) mars. 

'Fregatter: 

Basque sjösattes 25/2. Den är av typ E 52 . Brestois av typ J<:: 50 

träctcte i aktiv tjän~t 19/1. E 10 påbörjad.e provturer under februari. 

~Ysterfartyget .E 11 sjösattes 28(1. Båda har byggts under "Off-Shore 

rocurement " -programmet . 

Best ällning ,har utlagt~s på Ve,"Ldeen av typ E 52 . 

Marine N ews febr--m?.rs. 
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Minsvepare: 

Berlaimont och Origny överfördes från USA:s flotta vid en cere;" - · ••Ollj 

i Seattle 30/1 och 14/2 resp. Detta skedde under termen NATO-öv('l'ens. 
kommelser. Den förra var förut USA:s MS0-500 . 

Canopus, sjösattes 31/12 och färdigställdes troligen under februari . 
Systerfartyget Denebola sjösattes under samma månad. Formalhaut På

började provturerna under mars . 
Marine News feb r-mars. 

Japan. 

Motortorpedbåtal': 

Ett fartyg, som förmodas vara av brittiska "Dark" -typen har beställts 

England och beräknas bli levererad 1957. 

Marine News febr--mars. 

Sto rbritann i en. 

Engelska flottan hade vid årsskiftet: 

A. I aktiv tjänst eller under förberedelse för sådan samt rustade för 

prov och 1övning: 

2 flotthangarfartyg, 5 lätta hangarfartyg, 10 kryssare, 8 Daring
fartyg, 24 jagare,, 51 fregatter, 44 ubåtar (inklusive 2 x-båtar) , 2 snabba 
minfartyg, 65 minsvepare, 29 "coastal crafts", 8 stora landstignings
fartyg, 41 "fleet supports" (omfattande "ferry carriers", jagare- och 
uh-depåfartyg, stabsfartyg, reparationsfartyg, ubåtsbärgnings far tyg, 
"con troll ed minelayers", "boom defer.ces" c ch spärrbrytar e), l r obot

vapenfartyg (Girdle N ess). 

B. I reservflottan, under reparation, mode:·nisering eller ombyggnad: 

5 ,mabba siagskepp, 3 flotthangarfartyg, 4 lätta hangarfartyg, 1
2 

kryssare, 44 jagare, 110 fregatter, 15 ubåtar·, l snabbt minfart yg, 18
9 

m·insvepare, 11 "co-astal crafts'', 54 stma landstigningsfartyg, 74 '' fleet 

supports". 

C. Under byggnad: 

S hangsxfartyg, vamav arbetet på 2 äJmu "hänger i luften", 3 lnyss<>l'e 
(TijgC!I'·-,klass), 24 fregatter, 2 ubåtar (innefattar inte sådana .o:o!11 är 
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d
er byggnad men ännu ej sjösatta), 70 minsvepare, varav 45 kust-

1Jl1 h 25 o 'l.. . svepa·re oc · sma m11usvepare, 10 "castal crafts". 
p1ln 

p. NYb~ggnader snm begärts få beställas budgetåret 1956- 5'7: 

4 
robotvapenfartyg (större än Daring-klassen), 10 fregatter, inte an

o;ivet antal ubåtar', l "fleet support" (köp av ett skrov för ombyggnad). 

" Admiralty News Summary febr. 

J{angarfartyg: 

pet ryktas att Hercules skall överföras till indiska flottan, medan 
rnera definitiva rapporter ,säger att Levtiathan skall säljas till Pakistan. 

Triumph har rustats av och skall byggas om till "tungt r eparations
fartyg" (överförs då till klassen "fleet support"). 

Marine News febr- mars. 

Kryssare: 

Din,dem håller på att säljas till Pakistan. 

Marine News febr--mars. 

Jaga.re: 

Cadiz och Gabbard av Battle-klassen samt Crispin och Creole av 
"Cr"-klasf'.e.n h " 11 J o o -· a er oc {Sa pa att iförsäljas till Pakistan. 

Constance an1ände till Inverke'ithing mars för ned,krotning, 

Marine News feibr--mars. 

li'regatter: 

Cygnet har utrangerats. 

Marine News febr- mars. 

2 
Whitbyklassen (sex fa:rtyg) skall ha 12 ubåtsja.kttorpedtuber varav 

0 
.. dubbla och ,8 enkla. De kommer troligen att spridas bordvart~ län rrs 
vre d" o 

llledf" ack omkring 18 fot över vattenlinjen, vilket kan komma att 
till ora komplikationer. Det är också möjligt att det blir en återgång 

Undervatt·enstuber. - Till den mera ;konventionella ubåtsjaktbe-



392 

styclmingen hör 2 Limbo, båda uppställda i cent:rumlinj en alzterut Pa 

huvuddäck 
Blackwood-l:la.~sen (tolv fartyg) är en jämförelsevis enklare konstt Ulc 

tion med god ubåtsja.ktutrustning utan raJ'finemang: 2 Limbo uppstalida 

trappstegstormigt akterut och 2 "'täll dubbla. ubåtsjakttorpedtuber ll1id. 

skepps•. Limbo-ställen har sina laddningsrum utmed lavettagen och hal' 

större bestrykningsvinkel än squid. Fartygen är avsedda att operera i 

sa.mvei'lmn med Whitiby-klassans fartyg. 

Fredsbesättningen uppgår till 7 officerare cch 104 man - Jfr 'l'iS 

mars 56. Marine News ian. 

Dundas av Blackwood-klassen inträdde aktiv tjänst 9{3 

Marine News febr-mars. 

Petard levererades vid årsskiftet efter 2 % års ombyggnad fr m ja. 

ga rversion. 

Torquay började verkstadsprovturer 27{2. 

Whitesand Bay började skrotas i februari. 

Wild Goose och Vvren har sålts för skrotning. 

Marine News febr-mars. 

Ubåtar: 

Tradewind håller på att skrotas. 

Marine News febr-mars. 

Minsvepare: 
"lt f" k t 'i ng och sys· 

Oceanminsveparna Jaseur och Onyx ha sa s or s ro n 

terfartyget Magidenne s.kall också utrangeras. ch 

Kustminsveparen Maddiston sjösattes 27/11, Singleton 18/11-55 ° 

Wasperbon 28{2. Marine News f ebr--mars. 

Sovjetunionen. 

Enlilgt pressuppgifteT förflyttade sig en stor sjöstyrka förra :~~: 
maren frå n N. Ishavet till Fjärran bi>tern,. styrkan bestod av 2 S 

lov-kryssare, 12 moderna jagare, 12 eskortfartyg och 12 ubåtar . 
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såvitt man vet ä r det första gången ett så betydande förband av 

värdefulla fartyg har a nvänt nordostpassagen. Det tyder på a t t fa r

vattnen blivit noggrannt utforskade och att rys,arna nått långt i kona

ten att navigera i ,farvat t en , som inte ens sommartid kan passeras utan 

j;,brytarhjälp. Efter passage av Cape Dzhneva och Berings sund upp ges 

fartygen ha n å tt Vladivo~.tok via La Perouse-sundet. 

La Revue Maritime dec-55. 

1 Rivista Maritime nov- 55 ;lterges en artikel i kommunistungdomens 

tidning Komsomolskaya, som indikerar, att Sovjets ubåtar kommer att 

utrustats med torpeder med atomladdade stridsspetsa:r. Tillkännagivandet 

gjordes i en expc"'e över Sovjets sjöstrategiska doktrin. Om en sadan 

torped detonera'r inom ett par hundra m eter från målet kan den sänka 

ett slagskepp eller en kryssare. För att nå samma resultat fordras åtta 

eller tio vanliga torpeder. 

Naval Institute Proceectings mars. 

Sovjet på sjön. 

Att de 'r\)'ska ledarna företagit sin londonresa ombord på .sin magni

fika kryssare Ordsjonikidze beror naturligtvis på deras behov att im

ponera sjömilitärt på den gamla sjömakten England. Icke desto mindre 

har de just nu bakom sig något som tydligen är en allvarlig konflikt 

om den .sdömilitära utvecklingen i deras hemland. Den ledde tlll att 

marinchefen storamiral Kuznetsov, skaparen av den nuvarande flottan, 

fick avsked. 

Den engelska tidskriften Time and Tide tror sig ha funnit anledningen 

till konflikten. I augusti i fjol bevistade de båda politike'rma svartahavs

flottans övningar, som l eddes av flottchefen där, amiral Gorschkov. 

Därvid visade .det sig, att de nya !-<ryssarna var mycket sårbara för 

målsökande torpedel' som fälldes från flygplan. Kuznetsov har låtit 

bygga en ståtlig serie av kry.3sare i fyca hav, och programmet fort

Sätter alltjämt. Gorschkov har sedermeT.a blivit marinstabschef och hm

nu efterträtt Kuznetsov som chef för marlnen. 

Förebråelsen mot Kuznet:::ov innebär att han ~ätit !bygga en flot.ta , 

säl'l,ikilt en kryssarserue som vore lämpligare 1939 än 1956 eller 1960. 

Den nya ry~ka överheten lär anse, att ;flottan inte är irrrättad vare sig 

ttl[ försvar eller anfall i raket. och at~mvapens tidevarv. 

Aftonbladet 19/4 1956. 

21 
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Rysk lu'yssare sänld i minfält. Motstridiga uppgifter förlägger hänllei 

dels till Svarta havet och dels till östersjön. se
11 

Moskva 24 april (Reuters). E 'n ry.sk. kryssare sjönk med förlust a•, 
människoliv efter en ;minsprängni.ng ~ 1Svarta havet för flera manader 

sedan enligt [norff'iciella uppgifte'l' här. 

Kryssaren förmodas f\'ara ett f ä italienskt fartyg, som överlämnades 

till :Sovjet 1949. 

Inofficielll'. uppgti.fter g er vid handen, att ln·yssaren sjönk i Svarta 

havet under oktober, förra året, sedan det hade deltagit i m arina öv. 

ningar vid Sevasto·pol. 

Rom 24 ap1il (AP). En pers:m i ~svarlg ställning :uppgav i dag, att 

en rysk kryssare minsprängts och sjunkit å ett ryskt minfält i Kalinin. 

grads hamn. 

Olyckan liär ha utlöst en dispyt inom landets högsta kretsar och lett 

till, att amtnal Nikolaji G. Kuznetsov avskedats som chef för den ryska 

1narinen. 

Enligt meddelanden .från Moskva den. 7 april ersattes amir al Kuz. 

netsov av amiral Sergei G. Gor.slhkov, vilken va:n chef för ryska Svarta 

havsflottan undE:r andra världskriget. Det censur.erade meddelandet upp

gav, att amiral Kuznetsov var för sjukTig fän att uppehålla sin befatt

ning. Det verkliga skälet var således ett annat. 

Vår sagesman uppgav, att den förlorade kryssaren var ett t idigare 

italieruskt fa·rtyg, som överlämnats till ryssarna som krigsbyt e Dess 

namn var Novo~birsk. 

För omkring åtta år sedan överlämnade Itali.en krys~aren Duca d'Aosta 

till Sovjet. Den hade! normalt en besättning .på 560 man. Ryssarna döpte 

om fartyget till Stalingrad. Med tanke på omvärderingen av Stalin kan 

EiJTiellertid detta namn ;ha .ändrats. Duka d' Aosta var näm1igen den enda 

italienska kryssare, som ryssarna fick. 

Kryssaren sjönk i ett .bortglömt mänfält uppgav vår sagesman. Far· 

tygschefen vägraide att låta besättningen överge fartyget förrän det 

var för sent, varför många uppges ha omkommit. 

Am'iral Kuznetsov hade redan tidiga.re besvär med de nya sovjetJe· 

da.rna p gr a, att han ikraftigt forsvarade >det från Sl:ia1in härstarn· 

mande programmet att bygga en styrka av konventionella k ryssare. 

Andra militäre'I1 ön.skar fartygen ombyggda till robotvapenfartyg, upP' 

ger källan. 

395 

saken hänsl,öts, till regeringsnivå där beslut fattad tt 
. . . ' es o·m a avskeda 

J{uznetsov. N1k1ta S. Krushchcv noterades ha fällt :L"l ' d · 

t t d' 1 •. . o Jan e yttrande 
vid e lp omaulskt party l Moskva nyligen: "Kuznetsov fo"r "kt t 

.. t kr ' so e u -
)di.J11Pa nas a 1g med förra kr1igets vapen" . 

Byggnadsprogrammet för konventionella kryssare har avbrutits, och 

de redan färdiga EJmll byggas om för robot:vapenändamål, uppger. sa

gesmannen. 

N ew York Times 25j4. 
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T A VELST ALL 

äro konstruerade med tanke på största 

möjliga driftsäkerhet och fingerlätt man~ 

övrering. 
Enkel uppsättning. Endast huvudbalken 

fastgjutes j marken . r nga fästskruvar som 

lossnar. Okänsliga för väderlek och 

markspänningar. 

.------.,. 
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Patent sökt 

Tavlorna ligga båda på markörsidan. Aro därför lätt överskåd, 

liga, lätta att markera och klistra. Ställena äro försedda med 

buffcrtanorclnin .~ar som upptar stöten vid ovarsamma växlingar. 

Rullager i samtliga löptrissor. Inga oljiga delar som smutsar 

ner markörerna , 
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EFFEKTO 
Det ersätter såväl rå som släckt saltsyra vid ALLA 

slag av tennlödningar 
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