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Amerikanskt marinflyg. 

Av Eommendör R. Croneborg. 

Föreula staternas örlogsflolla är nurnera världens 
främsta. Den är samtidigt den mest flygsinnade. Detla 
är också ganska förklarligt, eflersom marinflyget jämte 
amfibiestridskrafterna utgör denna flottas avgörande of
fen siva vapen. Ehuru den svenska örlogsflottan arbetar 
under helt andra förutsättningar bör det ändock vara av 
intresse för oss att något närmare lära känna hur det 
amerikanska marinflyget är organiserat och sammansatt. 

Först bör därvid detta nnrina flygvapen (N a val A via
tian) något närmare definieras. Dess främsta bestånds
del utgöres av det hangarfartygsbaserade flyget, huvud
sakligen omfattande attackplan, jaktplan och för ubåts
jakt utrustade flygplan. Tidigare hade man därjämte 
även fartygsbaserade flygplan för spaningsändemål å 
slagsl,:epp och kryssare. Dessa flygplan ha emellertid nu
m era ersatts av helicoptrar med helt andra uppgifter. 
Marinflygets andra viktiga beståndsdel utgöres av det sjö
och landbaserade flyget, huvudsakligen flermotoriga flyg
plan för spaning, ubåtsjakt, bomb- och torpedangrep p. 
Bland denna grupp ingår även ett stort antal landbasera
de flygplan för speciella ändamål såsou1 utbildning, trans
porter, sjöräddning, målflygning, fotografering, m m. Det 
amerikanska marinflygets tredje beståndsdel utgöres slut
ligen av marinkårens flygvapen sanrmansatt av jaktplan, 
attackplan, transportplan, llelicoplrar m m aYsedda för 
direl.;:t sanlYerkan med marinb\rs1rupperna. 

Tids krift i S.iöuiisendet . 17 
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Marinflyget före och under andra världskriget. 
D e t amcl"ikanska marinflyget har redan gamla anor. 

År 1910 starlades sålunda för första gången ett flygpl a n 
från fartyg, nämligen kryssaren Birmingham. Under försi n 
värdskrigel gick utvecklingen av spaningsflygel rask t 
framåt. Efter krigets slut tillkom å r 1922 det första h an
garfartyget, nämligen Langley , som ombyggts härtill frå n 
lastångare. De äldsta marinflygarna, av vilka flera nu äro 
amiraler, räkna del som en särskild me rit att ha varitmed 
atl starta och landa p å de tta fartyg. P å grundval av er
farenheterna frå n Langley ombyggdes två slagkryssar
skrov till d c bägge kända hangarfartygen L e:rington och 
Sara toga (33.000 ton) färdi gs tällda 1927. Ombord å d essa 
fartyg fostrades den elit av marinflygarc, vilka skapa de 
den hangarfartygstaktik och teknik, som under andra 
världskriget spelade sådan avgörande roll i Stilla ocea 
nen. Före andra världskrigets början färdigställdes äve n 
del b e tydligt mindre hangarfartyget Remger (14.500 lon) 
och de bägge hangarfartygen Yorldown och Enterprise 
(20.000 ton). Under å ren 19-10 och 1941 färdigställdes y t
terligare hangarfartygen "\!Vasp (14.700 ton) och Horn et 
(20.000 ton). Vid tidpunkten för angreppe t mol Pea rl 
Hm·bor, disponerade amerikanska flott a n alltså fem stora 
och två mindre hangarfa rtyg, varav de större lzunde göra 
en fart av omkring 33 knop. . 

\'id det japanska angreppe t mot Pearl Harbor und
gingo hangarfartygen det öde som drabbade slagskeppen. 
Därmed räddades den amerikanska flottans främsta of
fensivmedel. Redan uneler det fö rsta krigsåret i Still n 
oceanen kommo därför hangarfartygen att utgöra flotta n-; 
tyngdpunkt, som gjorde den avgörande insatsen vid stop
pande av den japanska offensiven. Omedelbart efter 
Pearl Harbor-katastrofen utnyttjades sålunda h a ngarfar
tygen snabbt och effektivt i offensiva operationer till en 
början under befäl av amiral Halscy, som därigenom blc\' 
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en förgrundsfigur inom del amerikanska marinflv act E l .. l . .J o . ~n ep o <.g01·~n( e ope ra tio n var framförallt framstöt en mot J a-
pan (~pnl Hl-J2) m ed h a ngarfartygen Horn et och Enterprise 
m edforande general Doolitlles bmllb[Jla11 'Jl- J 1 . .. . c , Yl ,a J el an-
foll~ ;okw. De.tta var första gången stora bombplan star
lat f~·a1~ hanga~:fartyg, .~enare följd e sjöslage t i Korallhavet 
(:11~: Hl·l2), dar d ~ bagge hangarfartygen Le:rington och 
l OI ~,town deltogo 1 den f ö rsta drabbningen m ellan h a n
?arf.arlygssty rkor, där så lunda striden uteslutande fördes 
l :uften ~ch de stridande fartygen aldrig siktade varandra. 
Pa amenkansk sida gick Lex·inylon förlorad. 

. Med ~jöslaget vid Midway (juni 1\lcl2) tillkä mpade sig 
~~et _m.n cnkanska hangarfar.tygsfJyge l en avgörande seger 
ovet J~panerna. De amenkanska torpedplanen insattes 
m~d' h a nsynslös angreppsa~1da mot de japanska hanga r
fal t} gen: men uta n att m efora en enda träff och till priset 
a: a~t sa gott som samtliga torpedplan gingo förlorad e. 
I:~kva l v~r de t dessa torpedangrepp, som banade vägen 
for de st~rtbombangrepp, som avgjorde slaget. störtbom
barna fran de tre h angarfartygen YorHotv 1·z E'nte · .·. L L ' , ~ 1 p1tse 
och H orne_t lyckades näm Ii gen med sina bomber sänka 
;r~ stm:.a _Japansk~ han,garfartyg, vilket L il! ej ringa grad 

a1 e~1 fol]d ~v am_a·al Spruancc's överlägsna ledning. På 
amer:kansk sHia g tck emel lertid Yo rktown förlorad. 

Under s triderna kring Guadalcanal på hösten 1942 
t~tsatt~~ det amerikanska hangarfartygsvapnet för allvar
h~a forlus ter. Japanska ubåtar lyckades i september 
sanl~a vVasp, vars fartygschef då var den a m erikanska 
lllar~nens nuvarande högste chef amiral Sherm an, och all
v.~rlJgt skada Saratoqa. I slaget v id Santa Cruzöarna 
s.anktes sedermera Horn et. Eftersom Ranger (l" lJef· . . , " an n 
sig l Atlante n, var Enlerprise mot slutet av å 1· H) ~2 del 
en_da operalionsdugliga amerikanska hangarfarl\·get i 
~t~lla occanc~1.' Et~. krigsskildring om delta fartygs, ena-
taende bedniter bar också den talande titeln »And then 

therc was one». - Scdan Suratoga efter kriget s~inlds un-
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der atombombförsöken vid Bikini och Rem ger utrangera t~ 
åter:;lå r numera endast Enterprise av de hangarfal'lyg, 
som dellogo i det första clrmnaiiska krigsskedeL DettP 
farlyg -- »Big E» - hal· därför, ehuru numera föråldra t 
såsom en marinflygets traditionsbärare alltjämt bibc 
hålli ls såsom reservfarlyg. 

Enierprise behövde emellertid ej länge kämpa ensam. 
Förstärkningar voro på väg. Byggandel av ej mindre ä !1 

21 nya hangarfartyg av Essex-ldass (27.000 ton) hacll 
nämligen påbörjats 1940. Under 19-13 färdigställdes sj u 
av dessa, under 19-1-1 sex och före krigels slut 19-16 ytter
ligare Lre. De å terstående ål ta ha färdi g~tällls först eflc: 
krigets slut. Det var med dessa nybyggda fartyg, som d c 
japanska hangarfartygsvapnet slutligt tillintetgjordes . Yi u 
sjöslaget i F ilippinska sjön (juni 19-1-1) - av amerikanar
na kallat »the Mariana turkey shol» - n cdskölos slÖrrl 
delen av de j apanska hangarfartygens flygstyrkor eller 
över 400 flygplan, varjämte tre japanska hangarfartyg 
sänktes före och under sjöslaget. Det japanska h angar
fartygsflyget reducerades dänned slutgiltigt till fullstän 
dig impotens. Ännu återstod fyra japanska hangarfartyg. 
ehuru utan stridsdugliga flygstyrkor. Uneler sjöslaget vi d 
Ley le (oktober 194.4) sänktes emellertid dessa fartyg a · 
det amerikan ska hangarfartygsflygeL Ehuru dessa be
drifter voro d e n1.est avgörande deltog också hangarfal
tvgsflyo·et innefattande marinkårens flyg, med slor fram-.;... o ' ... 
aång i dc m~moa landslianinasor)erationcrna i Slilla occa-::-, b .. <..J .._, 

nen. Det är härvid att mi:i.1·ka alt intet av dc stora han-
garfartygen sänktes frtll1 oktober 19~12 till krigets sJ u,. 
Bland under krigets lopp i :stort antal byggda li:i.tla ha n
garfartyg och eskorthangarfartyg sänktes däremot sam
manlagt sju, däribland tre under sjöslaget vid Lcyte. 

Ehuru det var hangarfartygen med sina flygslyrkoL 
som spelade den främsta rollen vid den amerikanska fl ot-
1ans sjökrigsoperationer under andra världskriget, -.;:1 

gjorde liln·äl även del land- och sjöbaserade marinflygel 
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betydelsefulla insatser. Särskilt fram trädande var dess 
m edverkan i ubåtskriget på Atlanten, i Mexikanska gu1fcn 
och i Karibiska havet. 

Marinflyget efter andra världskriget. 

Yid andra världskrigets slut disponerade Föreula SLa
terna den slörsta örlogsflotta världen någonsin skådat, 
omfattande hl a omkring 40.000 flygplan. Denna mäktiga 
flotta måste givetvis reduceras till fredstida proportioner. 
Man beslöt därför sedan en del äldre och försliten far
tygs- och flygmateriel utrangerats att hålla ungefär 30 'lo 
av flottans fartyg rustade i fre<l:;tid och att hänföra resten 
till rcservfloltan. Inom den myckcl aktningsvärda freds
tida flotla, som därmed vidmakthölls, tilldelades del un
der kriget så framgångsrika marinflyget en framträdande 
r oll. 

Så långt var nu allt gott och väl. Under kriget hade 
emellertid mycket inträffat, som kom att påverka utveck
lingen . Det var icke enbart marinflyget, som vunnit ly
sande framgångar. Detsamma gällde även den ameri 
k anska armens flygvapen (U. S. Army Air Force), som 
därför nu krävde en ställning som självständigt flygva
pen. Detta flygvapen disponerade därjämte flygplan, som 
kunde bära atombomber, det fruktansvärda vapen, som 
ansågs skola komma att fullkomligt revolutionera all a 
den vedertagn a krigföringens principer. 

Genom dessa förhållanden kom marinflyget i faro
zonen. Inom armens flygvapen funnas många föresp rå
kare för ett renodlat flygvapen i ansl utning till Donhels 
läror, men det m arina flyget ville icke bli inlemmat i 
ett gemensamt flygvapen. Marinflyget hade för öv rigt 
en stark ställning och framstående förespråkare. Främst 
bör nämnas marinministern Mr Forres tal, som sedermera 
blev den förste gemepsamme försvarsministern. D et för
hå ll andet a tt amiral L eahy fun ger ad e som ordförande i 
Joint Chiefs of Staff spelade troli gen även en betyd else-
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full roll. :\'är försyarsgrcnarna år 19-17 sammanförde:-. 
und er gemensam försvarsminisler och samtidigt ett fr i
stående flygvap en skapades, fick därför marinflyget ofö r
ändrat kvarstå inom flottan. När det emellertid senan 
gällde att närmare definiera dc sk.ilda försvarsgrenarnas 
uppgifter skärptes ånyo motsättningarna. Flygvapnet un
d e rstöddes därvid av »big business,», som annars före kr i
get hafl flotlan som sitt skötebarn, En häftig propaganda 
frå n extrema flygentusiaster framhöll atombomben so m 
del absolut avgörande vapnet, som givetvis borde uteslu
tande omhänderhavas av flygvapnet. 

Sedan Mr Truman med å r 19-19 bör] al sin andra äm
betsperiod som president ansåg han tiden inne att ersätta 
Mr Forrestal som försvarsminister med Mr Louis John
son, vilken ansågs skickad att med önskvärd kraft red a 
upp de allt häftigare meningsmotsättningarna mellan fö r
svarsgrenarna. Därmed stundade vargatider för (1ct ame
rikanska marinflygeL Mr Johnson stoppade som bekan t 
bygget av det beslutade jättehangarfartyget och r educe
rade betänkligt antalet ruslade marinflygförband. Inom 
Pacific Fleet reducerades sålunda antalet rustade attack 
hangarfartyg från f em Lill två, vilket man fick anledning 
all ångra vid Koreakrigels utbrott. Dessförinnan ha nn 
man dock att överföra ylledigare ett attackhangarfartyg 
fri\n Allantic Fleet till Slilla oceanen. 

En å tgärd, som måhända visade Mr Johnsons syften. 
var att han väsentligt åtstramade ersältningsbyggnaden 
av marinflygplan. Del ryktades att planer förelågo fr[IIJ 
flygvapnets sida atl genom bristande ersättningsbyggn ad 
helt strypa hangarfarlygsvapnet, cftersmn föga utsikter 
synles föreligga att överföra det till flygvapnet. Det Y <l'' 

und er dessa förhållanden ganska naturligt att marinfly
gets män blevo ytterst upprörda och förbittrade. Dct la 
i sin tur ledde till en serie händelser, vilk.a utmynnad e i 
de bekanta förhören (hearings) inför representa nthusets 
försvarsutskott (House Armed Service Committee) i ok
tober 1949. Flottan fick härvid mnsider tillfälle att fra lll-
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lägga sin sak inför offentligheten, m en utsattes samtidiot 
för hätska angrepp av flygvapn e ts och armens represe~
tan ter. Ett resultat av de häftiga m eningsmotsättningar
n a blev som. bekant att chefen för marinen (Chief of ;.,ra
val Opera tions) amiral D~nfcld avsattes. För övrigt tor
d e dessa händelser vara alltför väl kända för att behöva 
h är närmare beröras. 

Såsonl. chef för marinen efter amiral Denfeld till
trädde amiral Shcrman. Denne är själv marinflygare 
och har med mycken skicklighet hävdat marinflygets in
tressen. Sedan hangarfartygsvapnet under Koreakriget 
gjort effektiva och värdefulla insatser har den ameri
kanska allmänhetens uppskattning och förståelse för ma
rinflyget högst väsentligt ökat. Sedan Koreakrigets ut
brott pågår därför en rekordartad utveckling av detsam
ma. Fullständiga uppgifter om denna utvecklings inne
börd och omfattning äro emellertid icke tillgängliga. Den 
följande redogörelsen för det amerikanska marinflygets 
organisation och styrka grundar sig därför främst på upp
gifter f rå n tiden före Koreakrigets utbrott. 

M arinflygets organisation och ledning. 

Inom den amerikanska flottan håller man styvt p ~l 

a tt det marina flygvapnet helt ingår som en integrerande 
d el av flottan och man är angeli:i.gen alt framhålla att fly
garna icke intaga någon särställning bland den övriga 
personalen. Man kan nog också säga att marinflygarn a 
lojalt inordna sig inom flottan liksom att denna helhjär
tat slå r vakt om sitt eget flyg. Samtidigt måste dock 
framh ållas, att marinflyget i många avseenden utgör en 
stat i staten inom flottan med egna ledningsorgan, egen 
personal och utbildning samt med egna stridsförband. I 
själva verket domineras flottan i avsevärd grad av ma
l'inflyget. 

Flottans högste ledare amiral Sherman är som nämnt 
lnarinflygare. Hans närmaste man, marinstabschefen (Vi-
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icke marinflygarc. En av dennes avdeln ingschefer (D c

puty Chief of Naval Operations for Air), en viceamira l. 

fungerar i sin tur såsom marinflygets främste representan t 

inom marinledningen. Vidare ulgör Bureau of Aeronau

lics marinflygets egen flygförvaltning, som före Korca

krigels utbrott disponerade årliga anslag på mer än Cl l 

halv miljard <.!ollars (nu säkerligen betydligt mera). Un

der marinledningen utgöras d e viktigaste befälen inom 

marinflyget av de bägge cheferna för Air Force Atlantic 

Fleet och Air Force Pacific Fleet samt Chief of ~aval Ai 1 

Training, varom mera nedan. För närvarande är ock

så en marinflygare Högste befälhavare för Pacific Flee t 

nämligen amiral Radforcl. 
De rustade sjöstyrkorna ä ro som bekanl huvudsakli

gen fördelade till Atlantic Fleet och Pacific Fleet sam ! 

fråu dessa detacherade sjöstyrkor i Medelhavet och Fjär 

ran östern. Inom vardera flottan äro de olika fartygs

slagen med hänsyn till administration och allmän utbild

ning sammanförda till typkommandon under befäl av 

flaggmän . Inom vardera flottan finnes sålunda en Air 

Force, omfattande hangarfartyg organiserade i Can·ier Di

visions saml landbaserade flygplan organiserade i Ai1 

Wings och Patrol Squadrons. Carricr Divisions och Ai r 

\Vings äro i regel flaggmansbefäL 
För genomförande av sjöln·igsoperalioner, krigsmäs

siga övningar m m sammanföras från olika typkomman

don operativa sjöstyrkor s k Task Forces. Dessa bildas 

i regel kring ett eller flera hangarfartyg. 
Marinkåren intager administrativt och organisatorisk l 

ungefär samma ställning inom den amerikanska flo tta n 

som kustartilleriet intager inon1. den svenska marh1.e11. 

Marinkåren har sålunda egen personal och egen utbild

ning, D ess flygvapen underhålles emellertid av Bureau 

of Aeronautics och intim samverkan äger rum med h an

garfartygen . 
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Hangarfartygen. 

Ehuru flygplanen givelvis i och för sig utgöra marin

flygets _egentliga vapenbärare, så m~1 sle man nog säga ati 

bangarfm·lygen --- gemenligen kallade »flatlops » _ nleiÖ

r~ själva_.kä_~·n~n i~~om den amerikanska flottans marinfl~'g, 
liksom for ovngt aven inom denna flotta i sin helheL Man 

skilj er mellan allackhangarfartyg, lätta hangarfarlyg och 

esk.orthangarfarlyg. De t bör vid a1'e observe ras all han

g~rfartyg o~h medförda flygstyrkor (carrier groups) ut

gara org.~tmsaloriskl skilda enh e ter. Sammansättningen 

av mcdforda flygförband växlar därför efter omständi g-
heterna. ' 

. Dc .. tr~ stora attackhangarfartygen av l\Iidway-klass, 

v1lka fardJgställdcs efter andra världskrigeet, kunna var

dera medföra omkring 100 flygpl an och de Ljugafyra far

tygen av Essex-klass kunna vardera medföra omkring 80 

flygplan. Antalet flygplan, som kan medföras å desset 

farlyg är visserligen nngefär detsamma som medfördes å 

hangarfartygen i början av andra världskriget, men flyg

planens prestationsförmåga och därmed deras storlek har 

väsentligt ök~_Ls .. Sammansättningen av medförda flyg

styrkor har darvid också betydligt förändra l s. I bör j an 

av andra världskriget bestod varje carrier group å attack

hangarfartygen av fyra divisioner om vardera omkriu .\! 

20 flygplan, nämligen en jakt, en störtbomb, en torpe~l 
och en spaningsdivision. Efter krigels slut hade detta 

förändrats därhän att attackhangarfartygen i stället med

förd e två attack och två jaktdivisioner. Numera har man 

i stäHet fem divisioner om vardera 16- 20 flygplan, varav 

en eller två allackdivisioner och resten jaktdivisioner. 

Denna utveckling sammanhänger givetvis med flygplans

typernas förändring, varom mera nedan. 

A v attackhangarfartygen äro f n Midwav-klassens tre 

fartyg (Midway, Coral Sea och Fmnklin D~ Roosevelt å 

45.000 ton) rustade såsom huvudstyrka i Atlantic Fleet. 
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Dc äro för stora för alt passera Panama-kanalen och m a n 
kan gissa att dc främst avse5 för uppträdande i Medel
havet, dil de ofta d e tacheras. Av Essex-klassens fartyg 
(27.000 ton) voro vid Koreakrigets utbrott tre (Boxer , 
1r alle y Forye och Philippine Sea) rustade i Pacific Fl cc l 
och ett (L eyte) i Atlantic Fleel. Åtminstone två fart yg 
av denna klass ha sedermera ruslats (O ri:;/wny och Prin
ceton) och ytterligare ett par dylika fartyg torde vara un
der rustning. Resten av de tjugofyra fartygen äro upp
lagda som reservfartyg eller under ombyggnad . 

Eftersom storleken å medförda flygplan betydligt 
ökat ha större krav m ås t ställas på attackhangarfartygens 
pre5tanda. Flygdäcken förslärkas för möjliggörande av 
start och landning av atombombbärande flygplan. Dett a 
fordrar även mycket kraftiga stoppanordningar på fly g
däcket. Vidare m ås te katapulter inbyggas i flygdäcke l 
för 5tarl av reaplan. Tyngre flygplan fordra även kraf
tigare hissar mellan hangar och flygdäck . Rea-planen . 
som 5luka stora kvantiteter drivmedel, fordra därjämte 
ökade drivmedelförrå d ombord å fartygen . Allt detta 
förorsaka 1· givetvis deplacementökning, som beträffande 
Essex-klassens fartyg framtvingat anordnande av bulges . 
Mich.rav-klassens fartyg äro emellertid redan ombyggda 
i här 1;ämnda hänseenden utan stö rre deplaceme nlöknin g. 
Enligt kongressbeslut före Koreakrigets utbrott ha fyra av 
Essex-klassens hangarfartyg ombyggts eller h å lla på aU 
ombyggas och enligt nyligen fattat kongressbeslut skola 
y tterligare sex fartyg nu ombyggas. Ombygg naden a \ 
Oriskany är därjämte genomförd. 

Genom detta ombyggtiadsprogrmn har man i vi ss 
mån kringgått den tidigare brännande nybyggnadsfråga11. 
Visserligen stoppade Mr Johnson våren 1949 det beslu ta
dc bygge t av ett nytt jättehangarfartyg, men förnyat be
slut har nu fattats om byggnad av ett hangarfartyg on1 
60.000 ton, ty bangarfartygsvapnet kan knappast i län g
den nöja sig med ombyggnad av andra världskrigets far-
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tyg. Utvecklingen går raskt framåt och fordrar nya kon
s truktioner. Det nya fartyget får därför i viss mån be
traktas såsom försöksfartyg. Inom marinflygkre tsar tyc
kas därvidlag delade meningar råda huruvida fartyget 
skall vara hell flush-däckat d v s utan bryggkomplex elle r 
i fall någon form av kommandobrygga skall få skjuta 
upp över flygdäcket, vilket givetvis mer eller mindre för
svårar manöver av stora flygplan på flygdäckeL 

Amerikanska flottan disponerar nu nio lätta hangar
fartyg. D'c äro stapelsalta som kryssare, men ändrades 
under byggnaden till medelstora hangarfartyg (11.000-
14.500 ton). D e kunna vardera medföra 40- 50 flygplan . 
Under andra världskriget användes dessa fartyg bl a för 
att medföra jakteskort som förstärkning till attackhan
garfartygens jaktförband. Yid krige ts slut synas de när
mast ha betraktats som mindre attackhangarfartyg och 
medförde då en attackdivision och en jaktdivision. Nu
m era användas de företrädesvis för medförande av sär
skilda för ubåtsjakt utru~tade fly[iplan . Troligen fem 
lätta hangarfartyg äro f n rustade, varav ett är ständigt 
detacherat till Pensacola som skolfartyg. 

Av eskorthangarfartyg disponerar den amerikanska 
flottan omkring ett sextiotal. De äro byggda på han
delsfartygsskrov och avses som namnet angiver frätnst 
för eskorttjänst De medföra vardera omkring 30 flyg
plan sammanförda i en kombinerad division (Composile 
Squadron eller Air Anti-Submarine Squadron) för jakt 
samt spaning och anfall mot ubåtar. I Stilla oceanen ut
nyttjades de även i betydande utsträckning för att med
föra marinkår ens attack- och jaktflyg vid amfibieopera
tioner. Numera utnyttjas dessa fartyg även för att med
föra luftskepp (blimps) vid ubåtsjakt. Yid Koreakrigets 
utbrott voro enelast fyra eskorthangarfartyg rustade, näm
ligen två i Atlantic Fleet och två i Pacific Fleet. :\'umera 
är sannolikt det dubbla antalet rustat. Det stora flertalet 
eskorthangarfartyg äro dock alltjämt upplagda i reserv. 
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~ågot bör här också sägas om hangarfarlygens ope, 
rativa uppträdande. Della är i själva verket unikt och ut
gö r en fascinerande blandning av sjömanskap och luft
krigskonst. Hangarfarlygen utgöra ju snabba ocb starkt 
luftvärnsbeslyckade ehuru relativt ömtåliga flygbaser med 
nära nog ol;egränsad operalionsfrihet på världshaven. 
Det sisla är det icke minst viktiga . Den amerikanska 
flottans svstem och resurser för förrådskomplettering av 
hangarfm\vgsförbanden till sjöss är icke minsl ett resul
tat av framstående sjömanskap. Flygplanens start från 
hangarfartygens däck är vidare i hög grad heroende av 
fart och vind. startsträckan å flygdäcket är kort och ju 
kortare den blir, när många flygplan stå startldara, desto 
mindre vikt kunna flygplanen medföra. Härvidlag äro 
dock förhållandena annorlunda vid katapultstart, vilken 
är nödvändig föl" rea-plan. Yiktiga taktiska beslut n1.åste 
fatlas före startande av en flygplansstyrka angående dess 
sammansältning och vapenulrustning. Yidare måste mö
tesplats bestämmas för landning ombord. Hangarfarty
gens främsta angreppsvapen är altackflyget medförande 
bomber, rakeler och torpeder. Under andra världskrige l 
voro dess angreppsmål elen japanska flottans fartyg och 
enkannerligen hangarfartygen. Nmnera komma attack
anfallen företrädesvis att ril'ta sig mot mål i land. D c 
dyrbara och ömtåliga hangarfar tygen måste samtidigt 
skyddas genom radarspaning, ständig jaktplaneskort från 
eget eller sanlVcrkande hangarfartyg samt av luftvärns
artilleri å eget fartyg och å eskorterande kryssare och ja
gare. Det anses att bästa taktiska understöd och sam
verkan erhålles med en Task Force innefattande fyr a 
hangarfarlyg. 

'on1 start av flygplan från hangarfartyg har sina proh-
lem så innebär dock landningen å det ytterst begränsad e 
landningsfält, som flygdäcket erbjuder, de största vansk
ligheterna. Det gäller för flygarna att måtta rätt och al1 
i precis det rätta ögonblicket få flygplanets bromskrol, 

2()~) 

att hugga i stoppwirarna på flygdäckel, varefter flygpla
net snabbl uppbromsas av de fjädra.nde wirarna. Del 
fordras emellertid mycket grova don för alt stoppa upp 
de tunga flygplan, som numera am·ändas. Eftersom d c 
moderna jaktplanens flyglid är kort n1.åste ett hangarfar
tygs flygslyrka kunna starta på myckel kort lid, vilkei 
åtminstone under gynnsamma fö rhålla nden bör kunna 
~ke på en halvtimme. Alla manövrar på flygdäck och 
1 hangar måste därför gå med stor Sllabbhct och precision 
vilket i synnerhel under mörker och sjögång ställer myc~ 
kel stora krav på personalens ~,kicklighct. Sedan flv"
pl~ncn landal ombord gäller det a lt s~1ahbt kompletl~~ 
~ransle och beväpning, så att flygplanen snarast möjligt 
a~·o beredda _för nya operationer. Yid Midway avgjordes 
salmHla dc .l apanska hangarfartygens öde genom att de 
överraskades av de amerik.anska flygangreppen, när be-
tydande delar av deras flygs tyrkor bdnnno sig i hanga
r erna under förråclskomplettering. 

Flygplan och luftskepp. 

Yicl Koreakrigets utbrott disponerade det amerikanska 
marinflygel omkring 1-1.000 flygplan av alla slag.*) D~i.r
till kommo omkring 2.000 flygplan under tillverkning. 
Dessa siffror innefatta icke enbart stridsf'lye_tplan utan 
däri ingå även ett bclyclandc antal transportplan, skol
flygplan, och andra icke stridande flygplan. A v nämnda 
14.000 flygplan voro en bclydaJHle del av andra värld~
kri gels modeller och ungcfät· 8.000 rustade. Av sisln~inm-
da antal ingingo oml.;.ring hälften i de rustade förhanden 
och reslen voro tilldelade resen-förhanden, utbildnings
anslaller, försökwerksamhel m m. I reserv befintliga 
flygpl an äro merendels förvarade i lufttäta och avfnkln-

*) Anförda sifferuppgifter huvudsakligen hämtade ur »The Sh ips 
and AircraH of the United states Flee t» of James C. Falley, 1950 . 
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de plåtlådor eller också skyddad e av pJastichöJjen 'l 

ökentorra flygbas er. Säkerligen har ett betydande anta l 
av dess a res e rvflygplan tagits i anspråk under Kore a
kriget, varjämte givetvis omfattande beställningar av ny a 

flygplan ägt rum. 
En redogörelse för alla slag och typer av flygplan , 

som ingå i det amerikanska marinflyget skulle givetvis 
fö ra alltför långt. Här skall endast omnämnas några 
karaktäristiska drag av utvecklingen inom de viktigare 

flygplanslagen. 
Av hangarfartygsburna flygplan utgöres numera den 

öve rvägande delen av jaktplan. Vid andra världskrigets 

JJö rjan var den förhärskande typen Gnunman F -1 F \Vild 
cat med e n flygvikt av 2.600 kg och en max.-fart av 50 
km/tim. Vid krigets slut hade man kommit fram ti ll 

Grumman F 6 F Hellcat med en flygvikt av 5.000 kg och 
Chance-Vought F 4 U Corsair med en flygvikt av 5.200 
kg, båda alltjämt i bruk. Scdan dess har utvecklingen 

gått mot reaktionsdrivna jaktplan. övergång till dylik a 
är emellertid icke hell genomförd. Vid koreakrigets ut
brott var endast en tredjedel av rustade jaktplan reak
tionsdrivna. De bägge standardtyper av rea-plan, som 

nu användas, ~iro Gnunman F 9 F Panther och Mc Donncl l 
F 2 H Banshee med flygvikt å r esp. 7.750 och 6.500 kg 
samt en max.-fart å resp. 970 och 1000 l{]n / tim. Man h a r 

även etl reaktionsdrivet nalljaklplan Douglas F 3 D Sky
night med en flygvild av 11.000 kg och en max.-fart ii 

960 km / tim. Sedan andra världskrigets början h a så 
lunda dc hangarfarlygsburn a j aktplanen ända till fyr 

dubblats i storlek. 
Tidigare medfö rde hangarfartygen förutom jaktpl a n 

både lätta bombplan, torpedplan och spaningsplan. D essa 

ha num era ersatts av attackplan, vilka kunna m cdförn 
olik a slag av vapen såsom bomber, rakeler och torpede r 
eller också utföras i olika versioner för ubå lsj akt, fö1 
radarspa nin g m m. \'id andra värl dskri ge ls början do 
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minerade störtbombplan typ Douglas SBD Daunlless med 
en flygvikt av 4.000 kg, en max.-fart av 3HO km / tim och 

en bomblast p å 730 kg samt torpedpJan typ Douglas TBD 
Devastator med en flygvikt av 4.200 kg, en max.-fart av 

360 km/ tim samt medförande en torped. Vid krigets slul 
hade man övergått till attackplan exempelvis Curtiss SB 

2 C Helldiver med en flygvikt av 6.500 kg, en max.-fart 

av 450 km / tim och en bomblast av 1.100 kg. Sedan dess 
har emellertid utvecklingen gått snabbt. Å Essex-klassens 
hangarfartyg medföras numera allackplan Douglas AD 

Skyraider med en flygvikt av 10.000 kg, en max.-fart av 
570 km/ lim samt en bomblast om 2.750 kg eller lre tor

peder. Å Midway-klassens hangarfartyg har man nyligeil 
börjat införa altackplan typ North American A.J d elvis 

reaktionsdrivet oeb med e n flygvikt av 25.000 kg samt i 
stånd alt bära en atombomb. D e hangarfartygsburna 

attackplanen ha sålunda sedan andra världskrigels bör
jan ~1nda till sexdubblats i storlek. 

A ttackhangarfartygcns carrier-groups äro i regel sta·· 
tiouerade till viss flygstation i land, där personalen med 
familjer äro förlagda. Ombord m edfö res fullständig car
rier-group endast under krigsföi·hållandcn samt vid ope

raliva övningar och vid ingående i operativa förband 
cxempe]vis i Medelhavet. Man eftersträvar att i princip 
ha två carricr-groups till varje allackhangarfarlyg, men 
delta har i fredstid icke kunnat r ea liseras. Genom Mr 

Johnsons besparingsåtgärder hade vid Koreakrigels ut
brotl antalet rustade carrier-groups reducerats från 1-! 
till 9. Sistnämnda antal har numera sannolikt bclvdlial 

. "' 
ökats genom rustning av r cservförban d. 

Dc landbaserade krigsfl ypla n en äro fördelade till 
Patrol Sqw:Hirons förlagd a lill flygstationer vid kusten 

eller vad beträffar sjöbase rade flygplan förd elad e till 
flygmod erfarlyg. År 1948 var ~w la l ct ruslade Palrol 
Squadrons 3-J, men r educerades av .Mr Johnson till om

krin g 20. Palro! Squadrons äro sammnaförda ti ll c ll an-
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tal eskadrar (Ait· ·\\'ings) 0ch varje squadron omfattar i 
regel nio flennoloriga flygplan. Transportflygplan, mål
flygplan, räddningstjänstens flyg,plan m fl äro samman
föl~la till särskilda icke stridande eskadrar (Utility och 
Logistic Air \Vings). , 

Cnder andra världskriget sammansaltes Palrol Squad-
rons h u vu elsakligen av det välkända tvåmotoriga amfibie
flygplane l Convair PBY Catalina, med en flygovikt av 1l 
ton saml medförande 2 ton bombeL· eller tva torpeder 
eller åtta sj ukbomber. Delta flygplan användes fortfa
rande, eburu icke i första linjen. Bland det fl ertal olika 
typer av dylika spaningsplan (Patrol Bombers), som n u 
äro i bruk, märkes särskilt olika versioner av det land
baserade tvåmo toriga flygplanet Lockheed P 2 Y ~ep
tune, vars senasle modell har en flygvikt av 27 ton, kan 
nlCdföra en atombomb och kan utrustas för ubåtsjakt 
med känsliga radarspaningsorgan. Detta flygplan inne
har dessutom världsrekord i långdistansflygning. Det ä t 
med dylika flygplan man avser att från baser i olika 
delar av världen kunna övervaka oceanerna och hålla 
fientliga ubåtar i schack. 

I övrigt pågår inom. amerikanska flottan liksont inom 
flygvapnet en ständig utveckling av nya flygplanstyper. 
Extrema specialtyper bli ofta mycket omtalade exempel
vis det fyrmotoriga transportplanet Lod:.hced XR 6 O 
Constitution med en flygvikt av 95 ton och i stånd a ll 
medföra 180 personer. Endast tre dylika flygplan finnes 
Även marinkåren har sina särskilda typer av allackplan 
och jaktplan, vilka dock alla äro avsedda at~ lmnna m ed
föras å hangarfartyg. 

En redogörelse för amerikanska marinflygets flygan-
de materiel vore ofullständig utan alt också omnämna b e
fintliga lui'lskepp lättare ~1n luften (blimps). Omkring GO 
luftsl~epp disponeras, varaY Yid Koreakrigets utbrott nä r
mare hälflen voro rustade. Dessa äro huvudsakligen av 
under krigel mw~1nd typ, men nybygge av en slörre typ 
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pågår. Luftskeppen tillmätas stor betydelse i a.ntiubåls
k riget, där de anses utgöra en utmärkt plattfonn för mo
dernaste radarutrustning. 

Flygbaser. 

Del amerjka.nska marinflyget disponerar ett bety
dande antal flygbaser såYäl i hemlandet som annorstädes. 
Det fö rhållandet att stora delar av marinflyget är avsett 
att kunna baseras å hangarfartyg har ingalunda minskat 
behovet av baser i land. Under andra världskriget voro 
över hundra marina flygbaser i verksamhet. Detta antal 
har numera reducerats till omkring hälften. Dessa Na
val Air Stations kunna med hänsyn till där pågående 
verksamhet uppdelas i följande grupper. 

Naval Air Stations Fleet Support betjäna de rustade 
flygförbanden inom Atlantic Fleet och Pacific Fleet. De 
viktigaste baserna för hangarfartygsburna flygplan på 
Atlantkusten äro Quen$et Point i Rhode Island, Norfolk 
i Virginia och J acksonville i Florida. Sistnämnda flyg
bas utgör huvudförläggning för Midway-klassens carrier
groups. De viktigaste flygbaserna på Pacific-kusten äro 
San Diego i Californien, Alanleda invid San Pransisco 
och \Yhidbey Island i Vil ashing;ton. Här nämnda flyg
))aser äro mycket betydande anläggningar med stor ka
p acitet och merendels innefattande stora flygverkstäder. 
Sannolikt äro numera också flygbaserna på Hawai och 
Guam fullbemannade, ehuru dc i ovist nit delvis nedlades 
år 19...19 av Mr Johnson. För Patrol Squadrons finnas vi
dare ett stort antal något mindre flygstationer längs hem
landets kuster liksom i Stilla oceanen och även i Afrika 
exempelvis Port Lyautey i Marocko. 

Airship Training Centers finnas vid Lakehurst i ~ew 
Jersey och vid \Veeksville i North Carolina betjänande 
Atlantic Fleels luftskeppsförbancl. 

1'idskTi[t i Sjöt·äsen clet. 18 
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Marine Corps Air stations äro främst Cherry Poin t 
i North Carolina och E l Tora i Californien, vilka betjäna 
marinkårens flygförband. . 

Beträffande Naval Air Training Bases och 1\aval A1r 
Stations Heserve Training se nedan. 

Förutom dessa olika slag av flygbaser finnas även 
dvlika för försöksverksamhet, transportflyg m m. Det 
bbr vidare observeras, att det övervägande antalet större 
flygstationer äro belägna i sådana delar av landet, där 
sir~kilt gynnsanuna flygförhållanden äro r ådande. såsom 
i Florida och Californien. Detta underlättar givetvts fly g
utbildning och flygövningar och möjliggör samtidigt att 
marinflvoets män jämte familjer ofla kunn a leva under d: ang~t~ämaste klimatiska förhållanden. Då samtidi~t 
särdeles magnifika och luxuösa officersmässar med goli 
banor, swimming-pools och allehanda bekvämlighe~cl 
ställas till förfogande kan det ej helt undgås att marm
flygets män i viss mån inl_aga en ~vundac~ stäl~ni1_1go inom 
flottan. Deras flygprestatiOner sta dock fullt 1 mva med 
nämnda förmåner. 

Personal och utbildning. 
Det amerikanska marnflygels personal utgöres a' 

sjöofficerare såsom flygförare och navigatörer (Nav al 
aviators), flygingenjörofficerare samt personal av ma n
skaps grad fördelade till A viabon Branch . . Fly~?f{i~era r
na utgöra omkring en tredjedel av den akttva s]oofflcers
kåren (line officers) och äro tillika med ubåtsofficerare 
dc enda som ha tjänstegrensutbiidning angiven i rull an . 
Marinflyget utbildar delvis sina egna officerare. cnl~gt (~ =t 
s k ~aval Avialion Cadct Program. Denna utb1hln111g f w 
rcgås av två års studier vid universitet eller college olll 

l l o - 18 o le yid omfattar flygutbildning UJH er en Hl av . mnna( r . 
Pensacola och Conms Chrisli. Härefter sker ulnämn 1ng 
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li_~l res~rvoffice:· med skyldighet att såsom sådan tjänst
g.orao nun~t ett ar. Genom detta syslem har man ständig 
t1llg~ng llll ett stort antal unga flygofficerare. Omkring 
tredJedelen av så lund a utbildade officerare kunna seder
mera .. vinna inträde på a kliv stat. A v sikten synes vara 
att storre delen av marinflygets stamofficerare skola rek
ryteras på detta sätt. ålers lod en rekryleras från office
rare, som genomgått den fyra-åriga utbildningen vid ~a
va l Academy i Annapolis. 

Utbildningen av marinflygets personal handh aves av 
en särskild organisation Naval Air Training Command, 
vars centrala ledning är förlagd till Pensacola i Florida. 
U.nder Chief of Naval Air Training lyda följande utbild
mngsorgani~ationer. 

:\faval Air Basic Trainiug Command, Pensacola med 
~~~·efli~hl School, där den grundläggande flygutbilch;ingen 
for bl1vandc marinflygare ~1ger rum. Pensacola kan be
traktas som marinflygets Annapolis och det centrum., där 
(~.en l~äcka andan in om flottans flygvapen skapas. An
laggnmgarn a vid Pensacola äro också verldiot storartade ::'> 

o.~h föredömliga ontfaltande bl a ett flertal jättelika flyg
falt med erforderliga hangarer m m, ehuru icke alla äro 
rustade i fredstid. 

:\f a val Air Advanced Training Command, C01·pus Christi 
i Texas, h andhar flygslagsutbildning av blivande marin
~lygare, som genomgått den grundläggande utbildningen 
1 Pensacola. 

~aval Air Tcchnical Training Command, lYiemphis i 
Tennes-see, utgör centrum för yrk.esutbildning av marin
fly gpersonal av manskaps grad. 

~aval Air Rese rv e Training Command, Glenwicw i 
Illinois handhar utbildningen av p e rsonal tillhörande Or
ganized Xaval Air Reserve och Yolunleer Xaval Air Re
serve. I synnerhet förstnåmnda organisation är det ame
rnwnska marinflygels stollhel och förvisso värd att ob
Gervera. Den utgör en del av Organizcd Xaval Hcscrve , 
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som består av reservpersonal såväl officera.re ~om man

skap, vilka frivilligt åtagit sig sjömilitär ulbildn.~ng u nder 

visst antal dagar och timmar årligen mot uppbarande :n 

häremot svarande avlöningsförmåncr. lVIarmflygets an-

lel i denna organisation är under nämnda kommm:clo 

;örclclat till 27 i\ a val Air Hescrve Training U nits ~.NAH1 U) 

i olika delar av landet vilka i r egel disponer~ valutrust~

de egna flygstationer. D:ssa Trai.~:ing Umts ha va~~ ~ 

tilldelade omkring 2.000 flygplan for personalens fly,-

.. · · Detta a··r· f'o··r·etr:idcsvis kriasflygplan s tundom 
ov111ngar. ~ c. c o u ~ • • " 

t 0 111 av modernaste typer sasom reaplan. Res.ervp.~l so

nalens flygövningar äro merendels förlagda t.~ll lorda

gar och söndagar, varför reservflygarna populart bruka 

kallas »weekend warriors». . 

Dessa Naval Air Reserve Training Un1ts kunna upp

sälla ett betydand e antal reservförhand såväl person~lll 

som materiellt. Enligt senaste uppgifter omcdelba t~t .forl' 

Koreakrigets utbrott kan .. Naval Air .. Res:rve lTl~l~~hs~~··i~~ 

228 flygande divisioner, da ra v 11
0

1er. an halft~n ~ ]~ ·::(L ,, 
si o ner och i övrigt attaddlyg, uh a lsJ ald, spanmgsfl) ~ ou I 

luftskepp. Man kan därför trolig:1: räkn~ n~ed alt er~ 

forderliga flygförhand kunna mol)llJ seras atnnn~ton e 511. 
upplagda attackhangarfartyg och lätta lw:1garfartyg. ~· l\1:11' 

framhåller för övrigt gärna atl Naval AU' Hcse~·ye :nnc 

har mycket god mobiliseringshercdskap. De ~ .ar vHl~t."l . 

bekant att många förband ur reserven h a mobil!~;cra'ts f 01 

deltagande i Koreakriget. , . . . 
0 

•

11 
Under de hundra åren mellan ::'\apolconkn.,..,ei: oc 

första världskriget behärskades värld:havcn .obestnlt n.'· 

den brittiska flollan, som därigenom 1 av~.evard,·~ ~·ad 1 _l~:~ 
drog till världsfredens .be~arandc.. De ha~g~- ~ a.t._l~ls:~ 1 n·

gens epok har emellertid mncbunt. en succ~sn f m S\ <: "' 

;1 incr av den brittiska floHans tidigare don11ncrm~dc m

flyl~nde. I stället är numera l!nited States ~avy.var~_d cn-. 
slarkasle örlogsflotta, som i betydande utstracknmg on'~

tagit den brittiska flottans roll som Yärldshavcns bL-
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härskare. Det är därvid det amerikanska marinfl"oet 
.Jb ' 

som utgör det främsta stridsmedlet, vanned man når 

in över land hinsides oceanerna. Själva spjutspetsen ut

göres härvid av hangarfartygens attackflyg med eller 

utan atombomber. 

Inom Förenta Statcrna har emellertid uneler efter

krigsåren starka krafter varit i verksamhet för att berö

va marinflyget denna betydelsefulla roll. Man bar för

klarat att den amerikanska örlogsflottan under andra 

världskriget visserligen var med om att rensa världsha

ven från alla ficndeflotlor, som kunde bestrida dc ame

rikanska och brittiska flottorna deras härskarshillning 

men eftersom inga större f i en lliga fartyg numera be räl~~ 

nas kunna uppträda som mål för deras verksamhet har 

m~n. på sina håll ansett det dyrbara hangarfartygsvapnet 

skallgen onödigt. Som potentiell fiende på världshaven 

räknar man visserligen med den ryska ubåtsflottan, men 

den borde enligt ifrågavarande meningsriktning bekäm

pas m ed andra m c del. 

Den amerikanska flottan har emellertid hävdat alt 

visserligen äro hangarfartygen främst avsedda för att 

med sina flygstyrkor bekämpa mål på haven, men intet 

hinch·ar att dc också bekämpa mål j Jand. Sistnämnd a 

uppgift hade dock vid fördelningen av försvarsgrenarnas 

uppgifter efter genomförande av »unification» år 1947 

uteslutande tilldelats det nya fl_'gvapnet. Flottans och 

flygvapnets skilda uppfattning om sina uppgifter var ock

så själva roten och upphovet lill den vålelsamma uppgö

relsen inför kongressens försvarsutskott i oktober 1949. 

Genom Koreakriget har numera situationen helt föränd

rats, eftersom det hangarfartygsburna flyget där visat sitt 

stora .~~rde vid bekämpning av mål i land. Marinflyget 

har hangenom åter fått full vind i seglen. Det förefaller 

i~ke ens längre vara någon tvekan om att marinflyget 

VId behov också kommer att elisponera atombomber, vil

ket tidigare ansågs vara flygvapnets exclusiYa rätlighet. 
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· fl · l o·cr otvivel-Dcl nu llasligl expanderande mann yge "" . . 
. ·l· l· världspolitiken ett kraftigt makt-akllgl den amen -..ans -..a . ·· · t . 

f ·. · ·t .. diab e terna snabbt kan Jasal as an-medel so1n c tc1 oms an :::. 1. • . ' , o l t eller i fonn av aktiva angrepp pra .... -
lmgcn sasom lO .. .. ·l l l vens kuster. För tisl · t laget var som helst langs val <.s 1a 'll f l .. '- " , d .. . l ng·m·fartygen koncentrerade LI arva -narvaran e a10 1a .. o l· sl· e 

l . . K ·ea och i MedelhaveL Nasta gang .... an " ten en ng or - . .. · p ·sis}· a viken detta maldmedel kommer att Insaltas l . er .. '-< •• • 
... Indo-Kina? Skulle det tredJe varldsl....ngcl eller u lanfor . ·f ·t g komma bli v er l· lighet kanske amenkanska hangal ar y L ... 

..._t ·'äda i Norra Ishave t och farvattnen utan~o.r atl upp le . .· fl r . t l ar sfllunda blLVlt Al l" 'l Det amenkanska maun ) ge 1 .. 
ast'-a. . ]e·J1lll. at betvdelsefull maktfaktor inom varldspocn U OJHOH · n • f" l' l -. · liliken och det är därför all anledning a tt noga o ]a ( es. 

verksamhet och utveckling. 

Några synpunkter på utbildningen av 
flottans signalpersonaL 
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Av l{omm enclörkapten Gunnar .'1/orström . 

I novembernumret 19-19 av Tidskrift i Sjöväscnde re
f ererade kommendörkapten Kroksledt till elt utdrag ur 
amiralen Sir \V. M. Jmnes bok »The British )Javics in the 
seeond \Vorld \Var»: » ...... Det andra världskriget kräv-
de än högre kvalifikationer av personalen än föregåen-
de krig ...... del hängde på sekunderna, seger berodde 
p å varje man ombord och -att han kunnigt gjorde sin 
plikt . . . . . . en taktisk manöver avsedd alt få grepp 
om fienden kunde på ett ögonblick gå om intet, om 
en signalmatros eller radioman gjorde fel». I sign. 
M. H. recension i T i S 1949 av Captain Russel G.ren
fell R. N. skildring »The Bismarck Episode» stod att läsa 
bl a följande: »Man får en livfull bild av svå righeterna 
att uppnå och hålla kontakt på havet då vädrets makter 
äro ogunstiga. Trots engelska flottans och spaningsfly
gets alla resurser förlorades den en gång vunna kon
takten och kunde icke å terknytas förrän efter 3 dagar 
och 13 timmar och då till stor del tack vare att en radio
signal, som oförsiktigt nog utsändes från Bismarck, gav 
tillfälle till inpejling från engelska radiostationer». I an
slutning till sådana uttalanden frågar man sig måhända 
om förbindelsetjänsten i vår flotta uppfyller kraven p å 
tillförlitlighet, snabbhet och sekretess. 

Svaret är väl icke -alltid uppmuntrande. Allt för ofta 
kan man konstatera, att dåliga eller uteblivna förbindel
ser bero på fel i materielens handhavande och utnyttjan
de, medan andra måste tillskrivas förbindelsepersonalen 
eller dennas utbildning. 
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Den fö lj an de fr am ställn ingen avser läm n a nftgra syn

punkter på h ur u tbildningen av fl ottans signal~) ersm~a] 

bör bedrivas för att bä ttre resultat ·av den prakti ska for

bindelsctjänsten skulle kunn a ernås. 

Officerarnas skolutbildning. 

Modern s tr idsledning och stridsverksam het bygger pn 

effektiv förbindelsetjänst. Samverkans ökade betydelse 

understryker vikten av väl utbyggda förbindelser sami 

kunnig förbindelsepersonal, inte minst vad avser förbin

delseofficerare. Sj öofficersu tbildningskommi tten 19--19/50 

framförde som sin uppfatlning, •att så långl som möjl ig t 

är, varje officer bör ha en gedigen utbildning i förbin

delsetjänst Helt visst är det önskvärt att i görligaste mån 

bibringa samtliga officerare kännedom om förbindelse 

tjänstens möjligheter och begränsning. Den förbindelse

u tbildning, som i anslutning tm kommitteförslaget kom

mer att hedrivas vid den nya vapenskolan och på KSHS 

allmänna kurs, giver samtliga sjöofficerare eti jämnt och 

utbrett mått av förbindelsekunnande - förbindelsetjäns

ten göres till »alle mans egendom». Men förbindels e 

tjänsten behöver därutöver specialister för att kunn~ u l 

vecklas; behovet av sådana har lika litet här som mon1 

något annat område minskat de senare åren - tvärt.om . 

Det måste frambringas ett antal officerare, som ha »stam

peln» förbindelse sig påsatt och som därför känna e t 

särskilt ansvar. Klokheten torde även bjuda att beakt ( 

den stora vikt man inom de övriga försvarsgr enarn a oc h 

i utländska mariner fäster vid förbindelseoff iceren s u t

bildning. Specialtjäns ten »förbindelse» bör sålunda bl

behållas. Genom att lå ta lämpade och h ågade offi cerare 

erhå lla en påbyggn ad vid en någr a mån ader s lång kurs 

av de förbin delsekunskaper officer en bibr ingats vid vn

pensk olan och n ärmast fö ljande praktisk a tj änstgör!ng, 

skulle m öjligh etern a ökas för att få fram officer ar e, vtlk n 
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i ofo rtsä t~nin gcn kunna förmod as vara särskilt inriktade 

p a och mtresscrade av förbindel setjänstens fram å tskri
dande. 

Den f örbin delseutbildning som m eddelas under ka

d ~.lt- .och ~fficei.'s ticl~n blir fördelad till å tskilliga etapper. 

Harnd ma~te gwe tvJs kon tinui tet prägla u tbildningsoång-
\r ' o 

' b · , 

en . a rKen sprang ell er onödiga uppr epninoar de olih1 

u t?il clningsstadierna emellan få fö r ek omm a, 
5
i annal fa..._l~ 

bll r .un ~lcrvisningcn ofullständig, ineffek tiv oc h tråkig. 

I~.ontmmtetskravet skulle delvis kunna tillgodoses på så 

~alt: att ~.amma lärare tjänstgjorde som specialföreläsare 
1 n~~gra amn esavsni lt (förbindclsemedlens operativa ut

ny.lt]ande, CM förbindelscbcs lämmelser etc) vid såväl sj ö

kr.~gsskolan som vapenskolan och sjökrigshögskolans ,all

n.~ anna k urs. Förfaringssättet skulle giva goda garantier 

for a:t etapperna i den delen av utbildningen logisid följ
de pa varandra. 

Utöver så dan användning av specialföreläsare utav 

kon~h1Ui tetsskäl, är det önskvärt a l t i görligas le mån u t

~~YltJa ex1~erter för undervisning i flera av kursplanens 

amue:1. El t. exempc.l. kan anföras: I en kurs skall ge

nom gas _avsmttet »n11htärt utnyttjande av telegrafverkets 

automatiska telefonnät». Här bör kursledningen söka en

ga~cra en expert från telcgrafverkct, förslag~vis marin

assJstcnten i lclcgrafstyrelsen. Förutsalt att denne och 

kur~_Jcdningen gemensamt klarlagt målsättningen _ vad 

behova eleverna kunna - böra rimligen de bästa förut

sättningarna föreligga för en effektiv lektion uti ifråD'a-
vara nde ämne. "" 

Manskapets skolutbildning. 

Kursplanern a visa genomgåen de tendens att svälla . 

F ör att hå lla kurserna inom tidsr am en kräves a tt aUa 

m öjligh eter tm r ationell utbildning utny ttjas, och a tt allt 

mind re väsentligt i kursplanerna b orttages. 
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Ur ticlsbesparingssynpunld kornmer vid den grund
läggande utbildningen i ~·adiotelegrafering och i optisk 
mon;esiunalering följande nya n'lelod för inlärande av de 
olika tecknen att prövas. 

Utbildningssystemet är utvecklat av Förberg-Film i 
Stockholm. Man utgår där från konstaterandet, aU ele
ven inte längre än till 60-takt har möjlighet att räkn a 
antalet långa och korta teckendelar och därav göra u t 
vilken bokstav e tc det gäller. I stället skall han från 
början utbildas att söka upfatta tecknens speciella rytm. 
Bytmen i morsetecknet · · · - (bokstaven v) är en helt 
annan än den f·ör morsetecknet . · · · - (siffran -~). I 
Förberg-systemet har man för all underlätta uppf.altan
det av r ytmen vall ord och ordsammanslällningar, som 
börja med den bokstav det gäller eller handla om del 
tecken son< avses, och som har samma betoning (rytm) 
som tecknet. Sålunda har exempelvis för bokstaven C 
valts rylmorden »Caesar sover» och vid grammofonupp
spelningarna för nybörjareleverna återgives samlidigl 
med uppspelningen av bokslaven C en bild föreställande 
sovande hunden Caesar. 

Systemet är såsom redan angivits avsett för nybör
jare. Förbergmetodens talesmän räknar med, att nä r 
tedmen en gång äro inlärda, och eleven kommit upp i 
högre takt, minnesbilderna icke sl"ola släpa u<ed; han 
befarar sålunda icke att de därvid skola bli till belmil~ 
ning. Han påpekar att småbarnen i första klassen, da 
de skola lära sig bokstäverna, till en början ha hjälp oc h 
stöd för minnet genom att titta på bilden av apan, bilen, 
cykeln, dockan e tc i ABC-boken. Men barnen behövtt 
icke vid läsning komma ihåg apan, bilen o s v, när de 
riktigt lärt sig känna igen bokstäverna, och de glömma 
också mycket rikligt bort dem. 

Exempel 
figi.Jr er. 
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Morsetecknet för bokstaven c. 

på andra rytmord framg~l av följande 4 

Morsetecknet för siffran 7_ 



284 

Omslagnings tecken. 

Morsetecknet fö r siffran 9. 
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Sluttecken. 

l'i~m tvivel synes telefoniutbildningen för såväl tråd

som rad iotclefonering höra ägnas ökad uppmärksamhet. 

Vid förestående överarbetning av grundläggande lrafik

schemata kommer ·önskvärdheten av enhetlighet härvid

lag för hela försvaret att beaktas. Liknså kommer fdt

gan om i görligaste mån ensarlad vokabulär inom för

svarsgrenarn a att behandl as . 

Modern apparatur för tråd- och radiotelefonitjänsten 

har dc senaste å ren tillförts marin en i betydande mängd, 

därmed skapande materiella föruts~i ll ningar för förhä lt

rad tclefonilrafik. HärulÖ\'er kri.ives mer uppmärksam

h et än tidigare åt telefonipersonalens rösluthildning. An

damå Is enlig anpassning av den telefonerandes röstresnr

ser är helydclsefull vid överbringand e av order och m ed

delanden, särskilt under svära motlagningsför]Jållanden. 

Erfarenheten har visat, att meddelanden ofta förvanskats 

vid även svaga störn ingar. \'id signalskolan på Berga ha 

fö rsök p<'lhörjats med att införa talteknik i utbildningC'!l. 
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Kontakt har tagits med experter inom talteknikens om

dlde och några av signalskolans officerare och under

officerare ha nyligen genomgått en kurs hos talpedagog. 

\'id kursavslutningen demonstrerades på övertygande och 

mycket roande sätt behovet av talteknikundervisning fö r 

samtliga personalkategorier. Med ledning av erfarenhe

lerna från kursen ularbetas instruktioner och lektions

omfång, bl a inspelade på magnetofonrullar för framtict a 

användning. Ifrågavarande utbildning bör givetvis bi

bringas förutom radiopersonal och optiska signalmän 

jämväl övrig personal som avses ulnylljas för tråd- eller 

r adiotelefonering, såsom officerare, kadetter, radar-, ar

tilleri - och eldledningspersonal etc. 

ilandstilen hos rekryter och nyinryckta värnplildiga 

konslateras ofta vara dålig. De sakna inte sällan för 

måga att nedskriva etl signalmeddelande läsligt. I vad 

mån det kan fordras av folkskolan alt lära barnen skriva 

väl, skall icke här diskuteras, men ovedersägligt är, at l 

marinen tvingats införa skrivutbildning för signalperso

nalen på skolprogrammet. Lättläst och entydig skrift fö1 

hand skall kunna presteras icke endast under gynnsam

ma förhållanden utan även under allehanda psykiska och 

fysiska påfrestningar. Erforderlig uthållighet och snabb

het skall också vara s.äkerställd. Den skrivmetod som 

tillämpats senare år vid marinen är utarbetad av Påhl

mans handelsinstitut. I anslutning till den delvis färdi g

ställda undervisningsfilm om radiotelegrafering som a r

men, marinen och flygvapnet gemensamt lå tit anskaffa . 

utarbetas f n ett avsnitt om skrivning och skrivutbildning 

Ändamålet m ed den filmd elen är att lära eleven atl m ed 

snabbt och ändock uthållig t muskelarbete slu·iva bokstä

vcl·, siffror etc så tydligt, alt skriften ulan :svårighet skall 

kunna läsas. 

287 

A v flera skäl gives värnplil· t. . z· 
som stam telegTafJ·s,tel"Jl,a ·t·f ·~,'" Jga ra( wlelegra/isler lik-

, c er z l 'at ut b "fl · 
efter 8 månaders för ·t .. l'. l c.mng, beräknad alt 

.11 , ' · s a varnp Ilctstjänstgö .· t··· 

li 2. klass radiotele . f""t . .. . , ung ora fram 
g1a IS certifJkat M ol · ··tl . 

ansetts värdefull C . d . .. . . . a sa nmgen har 
Ol e varnphktJg·=t ur ·J· b. . 

synpunkt, och är <le t onekli _ ... c .. Y.~. \.esut Ildnlllgs-

1unda utb"ll l .. . gen Jamval for flottan. Så-

•·· c . J ( a( ·e varnphktiga gö. 3 ,o . •• c 

forsta värn 1)lil · t-·tJ·a··
11 

t .. . .. la Dldnaders 1ana:•·c 
t \. ,, s gonng an d ·· . . b" 

del. För utbildnino till . ·J· e va.rnphktigas huvud-

l ., . :s l a( JolelcgrafJster tt .. 

p J cLJga med realsJ ·ole . . u ages varn-
L . 

\. examen om t1 llgå o • 

Betydande arbetsinsats l· .;· ngen sa medgiVer. 
, d aves son1 reg 1 l 

om de skola färm·'\. föl" .f o . , e av t essa elever, 

dioskohn M·o ., l c .]a .I .. ragavarande utbildning J.)å ra-

c • a e - cert1fJ I·at t L 

civil anstä!IningssvnpunH \. e - l.oclcal· synbarligen ur 

tidigare p o .L '~l 0\. numera Icke så mycket som 

, . a giUn( av salunda m· l- t . 

se för utbildningen och ·J t l- .;.. llls \.a personhgt in tres-

f o . , < e "a vande m·bct t ·· b f 
ran kurserna före l , , . . e ar or l alle t 

M .. . ( essas avslutande f l 
an overväg·er da·· l·f·o··J. tt l o t n gans <a stort. 

c · • a a a urva J t · 1 · 
n.·ktas på ett mer ]·valif" . . t 11. . . e. . ~lC uttagnmgen in-

. '" lCei a < Jentel an hi l t" U f"" l 

VIs studentcl· och likställ-'~ M o .. . . l. s, ors ags-

t 
u a. l aha n da bh r 1 1·· · .. 

vungen att ·~ st·l(l] · nan < al")amte 
n , < \.om ma ytter]. . . . 

fikatet. · Jgaie stimulans än ce.rti-

leo ··:\t:ö~l. vändig!Jc~.en av lrafikcliscipJin icke endast vid t 

51 d CLJng ulan avcJl VJ.(' t . o l J . . c-
t l a(-OCl r aclltlf · 

nes numera allt fl - .. l · . . . o e e onenng sy-

·" o et a '"om ma tJ Il J n sJ k t o ·l· . . . 

,1terslar emellertid j .1. l om. Als dlhgt 

.. c \.c en( as l Yad avse· 1 ' 

aven officerare och Ull .l . f"f·· l mans <ap utan 

1 
<c1o leerare Flotta .· l 

1ar numera möjligheter a tt ff H" . . ns slgna skola 

utbiJdn. i ng. El~vcrna r . c c·J~l.Vt medverka vid denna 

f... 
· a l vet \.1Jghclslwoet b l 

orbindelsnät utföra trafil- f 1~. . ' -:s upp yggc a 

] , J. . c . '- Ull( er m· are kon lroJJ 'l' . f" · 
\.en can Inspelas .o t .. o 1. . . · 1 a 1-

! . - . o , pa ldC mspelnmgsapparater för . Il . l 

c en gc nomgang som föl. - . f . .. . . a VI< 

för trafik .)Cl c !et ovnmgen spelas npp 
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signalskolans organisation syftar mot övningar, vil

kas uppläggning molsvarar praktik ens krav. Värdefulla 

äro tWämpningsövningar i verklighetstroget arrangerade 

attrapper av fartygsbryggor, radiohytter, förbindelsecen 

lraler, telefonhytter, kustbevakningsstationer etc. Ett 

applikatoriskt exempel framför en signaltaktisk tavla, på 

vilken samtliga elever kunna följa signaleringen via lam

por på små modeller av fartyg och signalorgan i l and, gi

ver utbildning såväl i signaleringsförfarande som i den 

formella taktiken; en sådan lektion blir näppeligen en

formig och tråkig ulan ett uppskattat komplenlent till dc 

nödvändiga standardmässiga signaleringsövningarna. 

Utbildningsarbetet skall vara inriktat på god bered

skap inför tänkbara haverier och avsiktliga eller oavsild

liga störningar. Utöver signalskolans egna erfarenheter 

och initiativ bör utbildningen än 111.er kunna rationalise

ras och effektiviseras genom iakttagelser f rån ~tudiebc

sök vid motsvarande skolor inom andra fö r svarsgrenar, 

vid telegrafverket etc. Icke mindre viktigt är att signal

skolorna<s ledn ing gives tillfälle att komma ut på fartyg 

och förband för att skärskåda hur skolutbildningen slår 

i den praktiska tjänsten. Praktikens behov skall givetvis 

städse vara utbildningsfolkets rättesnöre. Det är även 

viktigt, att studiebesök utväxlas mellan högre och lägre 

utbildningsorgan. \'id kursavslu tningar ],;.an man, stund

om iakttaga, att resultatet påverkats i ena eller andra 

riktningen av, att kunskapsnivån från tidigare utbildning 

icke motsvarar, vad man enligt skolreglementets kurspla

ner teoretiskt hade att förvänta. Kon linniteten i utbild

ningen har inte helt beaktats. 

A v Yikt är alt signalskolan får del av erfarenhete t 

och crimingar till förbindelsetjänsten vid övningar och 

under praktisk tjänst. Sker så, få lärarna ett gott stoff 

för att ytterligare berika sin undervisning med tillämpan

dc exempel till förmån för effektivare och mer njutbar:' 

lektioner. 
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signalsk olans elevka tegor ier utgöras icke endast av 

signalper sonaL De skola vara så organiserade, att k ur

ser om erfor derlig t kunna inläggas för vilken annan p er

sonal som h elst, fö r vilken enhetlig u tbildn ing kräves, 

exempelvis i telefonering. Kurserna må var a grundläg

gand e eller av repeti tionskar aktär, omf a tta veckor eller 

en ell er annan timme. Om utbildningen i vissa fa ll i 

ställe t önskas förlagd till annan plats, höra s kolorna di t 

kunn a avd ela erforderli g u tbi ldn ingsexpcrtis . 

Utbildning i samband med den praktiska tjänsten. 

H ur väl undervisningen vid skolorna än är upplagd 

m ed verkli gh etens k rav beaktade i målsättningen för skol

arbete t, blir likväl den utbild ning, som kan bibr ingas per

sonalen i samband m ed tj änsten till sjöss och i lan d u tav 

avsevärd betydelse för elevernas praktiska kunnande. 

För initia tivrika och ambitiösa förbindelseofficerare fin

nas härvid ta lrika tillfä llen till utbildningsverksamhet. 

Sålunda föreligger ofta anledning att komplettera den 

rutinmässiga tjänstens signaltrafik med övningssignal e

ring. För att anordna sådan inom flottan kräves ringa 

förb eredelser, men inte heller tarvar en övning med kust

artilleriet eller med de två övriga försvarsgrenarna så 

omfa ttande arrangemang. Närmast är det blott företag

samheten de t kom mer an på och på vederbör-ande för

bindelseoficers förmåga att passa lämpliga övningstill

fäll en, i samband med förbandets (fartygets) allmänna 

'Verksamhet. 
övningarna behöva nödvändigtvis icke vara långa. 

Även helt korta övningspass ha sitt värde, och medelst 

oförberedda anropsövningar har man ett gott medel att 

f å passningsdisciplinen prövad. För fartygens del är det 

a tt beakta, att den optiska signaleringens värde alltjämt 

är oförminskad; fartygens radio kan av olika skäl vara 

2'idskTift i Sjöväsen det. 
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Lyst och då skall den optiska signalpersonalen var a 
Idar för full insats. Kan tävlingsmomenten vid övningar 
na utnyttjas, bör givetvis så ske. Därmed gives oveder
sägligt stimulans i (övnings-) arbetet. 

Erinringar och erfarenheter med avseende på förbin
d else tjäns ten skola utnyttjas till de t yttersta och p å nog
g ra nnaste och effektivaste sätt delgivas signalpersonal en . 
De tta gäller inte endast iakttagelser från operativa och 
taktiska övningar utan givetvis också från dagliga tjänsten. 

Vederbörande signal- och radiomans ansvarskänsla 
skall stärkas gentemot brott mot passnings- och t r,af ik
disciplinen och mot andra försyndelser inom signalskyd
dets område. Ä ven här kan m ed fördel tävlingsmomente t 
utnyttjas, varför tä vlingsnudan hör stimul eras. 

En förbindelseofficer skall vara kritisk ifråga om 
signalpersonalens utbildning, och hans iakttagelser bö ra 
utmynna i förslag till ä ndring i kursplaner e ller utbild
ningsmetodik. D et är av ömsesidigt värde med en god 
kontakt mellan m å lsmännen för d en praktiska tjänsten 
och m å lsmännen för utbildningsorganen; ute i linjen er
far man vad personalen behöver kunna, och vid skolo r na 
iakttar m an om undervi sningen är in riktad p å verkli gh e
lens krav. 

Förbindelseofficer en skall sträva efter k rigsmä ssighet 
vid sin förbind elseorganisati on så väl vid övningar som 
vid n ormal verksa mhet. Samb a ndet mellan den opera ti 
va tjän sten och fö r bindelsetj ä nsten m åste all tid va ra 
klart. D en op erativ a p er sonalens m å lsä ttning och p la n
läggn ing av op er a t io nern a bero ofta av förbind elseväsen
de ts m edel och m öjligh e ter a tt ordn a dc edord e rliga fö r
bind elsern a. 

X uvanm de vaka nser bland rad iomästa re och rad io
telegr afis ter av u nderbefäls gmd gö ra , alt den yng,·c pe r
son alen i stör re utsträck ning än tid igare få ombesörj a ra
diotrafiken utan vägledBing och övervakning av ä ldre er
faren persona l. I och med alt icke a l la fö rband och f ar-
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tyg i önskvärd utsträckning kunna tillgodoses med un
derofficerare och underbefäl, är det av särskild betydelse, 
aH väl taga vara på de få som äro disponibla. Dessa tra
fikexperter måste så lunda utnyttjas icke endast på eget 
fartyg utan även på förbandets övriga enhetct. Förutom 
övervaknings- och samordningsuppgifter av olika slag 'hör 
ifrågavarande utnyttjande omfatta å tgärder för att vid
makthå lla och om möjli gt förbättra radiotelegrafisternas 
praktiska färdighet e r i radiost>ationstjänst och radiosig
nal ering. 

I samband med t ex större s tridslednings- eller h e
vakningsövningar, vilka kräva inkallelse av personal, 
m å ste ifrå ga va rand e si gnalper sonals utbildningss tånd
punkt beaktas . Även om den förbindelsetekniska färdig
heten ä r godtagba r, kan det omed elba rt efter inryckningen 
vara ändamå lsenligt med en rep e titionsutb ildning vid sig
nalskola i traf iktjänst signalpersona len bör givetvis 
också inkallas i så god tid att p erson a len hinner koppla 
upp och prova förbind else rna för e övningens början. 

Den signaltekniska utvecklin gen k a n förväntas inom 
en icke så avlägsen fr amtid möjliggöra ti llförl it ligare och 
snabbare för bind elser ä n för närvarande. Inom f järr
skr iftens områ de, dä r m a n r edan nått gan sk a lån g t såvä l 
vid tråd- som radiosigna lering, ä ro sannolik t y tterligar e 
förbätt ringar alt räkna m ed, och te levisions- och bildöve r
f,öri ngstekniken komme r säkerligen att få ök ad tillämp
ning i den m ilitära signaltjäns ten och därigenom avlasta 
and ra hårt anst r~i ngda förbin delsemedeL 

För e tt litet land med små möjligh e te r atl befinna 
sig fu llt i n ivå med stormak tern as ifrågavarand e tele tek
nisk a utv eckl ing är det nödvä udigt a tt på b äs ta sät t ut
nyttja den mate r iel som disp on eras . De lta accentuerar 
än me r kr a Ycl på härför v ~il utbild a d per son al. 
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Intryck och erfarenheter från tjänstgöring 

i handelsflottan. 

Au Kapten T. Wul ff. 

För alt få sjöpraktik och samtidigt få se s ig om i 
världen har förf. vid två olika tillfällen i samba nd m ed 
semester tjänstgjort såsom s tyrman i h andelsflot tan. D en 
första anställningen var såsom 3. s tyrman junior p :1 

Amerikalinjens m / s Drottningholm unde r resa Gö tebor•r ,.., 
- New York-Göteborg hösten 19-±7; den andra a llställ 
ningen var i Jolmsonlinj en såsom 3. styrman på m / s Co
lombia under resa Götcborg- Sydam erika och å ter hösten 
1950. Mina erfarenheter från dessa bå da r esor ä ro m vt 
ket positiva och jag tror att sjöofficerares tjänstgöring i 
h andelsflottan är av stort värde icke bara för individen 
ulan även för vapnet. 

De t viktigaste moth·ct för sjöofficerens tjäns tgöri n~ 

i handelsflottan är givetvis de goda möjligheterna a tt t ra
na navigering på de s tora haven och i främmande fa r
vatten. Framför allt få r man goda tillfällen att öva ast ro
nomisk navigation - dock icke under höst och vinter pit 

Nordatlanten då dåligt väder läggc1· hinder i vägen. j >;~ 
dc modernt utr ustade lin jefartygen kan navige ri ng m ed 
radar, radiopejl, Decca och Loran giva mvcket av in
tt·csse för en SJ.öofficer. Yaktlj"änsten I)å brv~·o-a n <rer g·od -:sa C"J ... 

övni ng i ombordläggningsreglerna och dessutom får v r~ k-

tens s tyrman klara ut all förekommande signalering. lh 
man går ensam styrman på bryggan p å en 7.000- tonn arc 
i Engelska Kanalen saknar man i varje fall inte syssel
sättning. 
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Genom en tjänstgöring i handelsflottan kommer SJO
officeren in i en hel del sjöfartsfrågor, vilket kan vara 
av värde för h ans ordinarie tjänst. Sålunda får h an en 
uppfattning om modern a las tfartygs aktionsradie, loss
nings- och lastningskapacite t, manöveregenskaper, Idar
görings tid för gång, m m - uppgifter som kunna vara 
till nytta i samband m ed k onvojering och ·sjöfartsdirigc
r.ing. över huvud taget är det av betydelse för Flottan, 
att det finnes sjöofficerare, som äro insa tta i och intresse
rade för sjöfartsfrågor i allmänhet. 

Att komma ut och se sig om i världen är en önsk an, 
som har särskilt berättigande för sjöofficerare, vilka ju 
för sin t jänst ofta äro b eroende av språkkunskaper och 
kännedom om främmande länder och folk . Möjligheter
na att komma ut p å långresa äro dock begränsad e och 
såsom en kon1plettering till långresorna kan tjänstgöring 
i handelsflottan hava sin betydelse . Om möjligt bör 1nan 
då välja en intressant trade. Min resa till Sydamerika 
var i detta avseende ganska ideaUsk med följande ham
nar: Rio dc Janeiro, Santos, Hio Grande do Sul, Monte
video, Buenos Aires, Las Palmas, Antwerpen och Ham-
burg. 

Den direkta kontakten m ellan sjöofficerare och han-
delsflottans befäl är värdefull då det gäller att utjämna 
motsättningarna och skapa förs tåelse m ellan våra bå da 
flottor. Den, som på nära h åll sett arbetet i handels
flottan, tänker med aktning på det svenska sjöfolkets in
satser långt borta från h em och familj. Vad som fram
för allt imponerar ombord p å moderna, svenska handels
fartyg är: snygghet och ordning, organisation av lastning 
och lossning, sjömansskap vid manöver och tilläggning 
samt b efälets skicklighet i utsjönavigering. Att det rå
der en ganska stor skillnad i s til meUan örlogs- och han
delsflottan kan icke förnekas. Detta sammanhänger em el
lertid främst med de olika arbetsuppgifterna och bör icke 
utgöra något hinder för fö rståelse och samarbete flottor-
na emellan. 
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En sjöofficer, som går ut som styrman, får vara h l·
redd på många och långa diskussioner om Flottan, m en 
han har samtidigt möjlighet att sprida upplysning om 
och skapa good will för vapnet. Handelsflottans fo lk 
har - efter vad jag kan bedöma - i stort sett en posi t iv 
inställning till Flottan, ehuru den givetvis är mycket fä r
gad av vederbörandes egen erfarenhet från beredskaps
åren I mångt och mycket råder emellertid okunnigh et 
om Flottans verksamhet. Bland annat har man ej kla r t 
för sig, vad den nya tekniska materielen betyder i sj ö
kriget och varför Flottan behöver så stor landorganisa
tion. Det är i detta sammanhang roligt att kunna kon
statera, att de reservofficerare, som jag mött i handeb 
flottan, alltid visat lojalitet mot sitt gamla vapen. 

Eftersom en sjöofficer i allmänhet saknar erfarenhet 
beträffande lossning och lastning, kan han vid korta re 
tids tjänstgöring i handelsflottan icke påräkna annan be
fattning ombord än sorn 3. styrma11. I denna befattning 
har han vakt på bryggan under gång och dessutom en d el 
skrivarbete m m, så att arbetstiden till sjöss blir omkring 
9 timmar per dygn. I hamn är arbetet med lasten de l 
viktigaste för styrmännen. 3. styrman får då leda och 
övervaka arbetet på däck och i lastrum, vilket inte a ll
tid är så lätt om man t ex skall ha med brasilianska st u
varba~ar att göra. Arbetet i hamn blir ofta ganska fo r
cerat och arbetstiden är alltid betydligt längre än t ill 
sjöss. Den, som kanuner från Flottan, tycker onekligen 
att det är ganska egendomligt att icke ha någon en da 
man av besättningen till hands i hamn efter arbetstide ns 
slut. För hastigt påkommande arbeten med förtöjninga r 
o dyl får man klara sig med den infödde vaktmannen. 
som sällan har några större sjömanstalanger. 

I 3. styrmans åligganden ingår även att journalfö ra 
arbetstid och övertid för däcksbesättningen, vill..:et kräver 
en rätt ingående kunskap om sjöarbetstidslag, semester
lag och kollektivavtal. ställningen såsom yngste styrman 
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m edför helt naturligt en del småärenden, som man får 
taga med jämnmod och gott hum.ör. Att såsom sjöofficer 
sök a skaffa sig några speciella förmåner är icke tillråd
ligt med tanke på egen och vapnets good will. 

Vissa förhållanden begränsa sjöofficerares möjlighe
ter att tillfälligt taga anställning i handeJ.sflottan. Om en 
sjöofficer skall taga styrmansvikariat, bör det vara p å 
ett fartyg i utrikes fart - helst oceanfart - - och därmed 
föl jer, att en resa Sverige tur och retur tar lång tid. Ef
tersonl. tjänsten i Flottan absolut skall gå i första hand, 
är det ofta svårt att passa ihop en sådan med det m·dina
r ie arbetet. Under nuvarande osäkra förhållanden kan 
en skärpning i beredskapen dessutom kullkasta alla res

planer. 

Under de första officersåren har den unge sjöoffice
ren så mycket att lära i sitt ordinarie yrke, att det icke 
ä r lämpligt med något längre avbrott. Innan sjöoffice
r en prövar på handelsflottan, bör han därför i varje fall 
hava hunnit med sin vapenntbildning. Desutom måste 
han hava nått en viss mognad, innan han går ut som 
styrman, annars kan det fria livet i handelsflottan med
fö ra, att vederbörande alldeles tappar örlogsstilen. 

För sjöofficerare i allmänhet, som ej hava styrmans
brev (sjöofficer får numera icke styrmansbrev förrän ef
ter 6 mån. tjänst på handelsfartyg), går det endast att 
m önstra »på bristen», d v s man får endast taga anställ
ning, om kompetenta medsökande saknas. För närvaran
de råder visserligen brist på befäl i handelsflottan, m en 
platserna på linjefartygen bruka dock vara eftersökta. 
Då det är just linjefartygen, som hava aktualitet för sjö
officerare, kan det erbjuda vissa svårigheter ·att få ett 
bra styrmansvikariat Trampfartyg kan en sjöofficer 
knappast reflektera på, ty på dessa fartyg är man aldrig 
säker på att nå svensk hamn i tid och avmönstring får 
enligt sjölagen endast ske i svensk hamn. 
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Slutligen är det nog ganska många sjöofficerare, som 
aldrig refl ektera på en styrmansbefattning på gru nd av 
arbetets art och den underordnade ställningen. 

Aven om jag anser, all sjöofficerares tjänstgöring i 
handelsflottan är av stort värde, vill jag dock ick e för
orda införande av något slags allmän växeltjänstgöring 
i handelsflottan. Orsakerna härtill äro dels de ovan an
tydda förhållandena, dels den omständigheten, all Flot
tans officerskår kke är dimensionerad för att räcka till 
en så pass tidskrävande tjänstgöring, som det därvid 
skulle bliva fråga om. Däremot anser jag det vara av 
värde för Flottan, om varje år en a två sjöofficerare 
kunna erhålla tjänstledighet för tillfällig tjänstgöring i 
handelsflottan. Risken att vederbörande stannar i han
delsflottan, anser jag vara minimal - tvärtom uppskattar 
man sjöofficersyrket ännu mera, sedan man fått pröva 
på något annat! 
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Radionavigeringsnämnden (RNN). 

1-lu Komm endörkaplen Sven Fonberg. 

I årsberä ttelse i navigation och sjöfart 19-19 (6. häfte t 
1950) gavs bl a en redogörelse för den radionavigerings
konferens, som hölls i Stockholm den 2-1- 26 oktober 1949. 
Vid denna konferens upptogs även frågan om att bilda 
ett samarbetsorgan för radiotekniska navigeringsfrågor 
och en mindre arbetsgrupp utsågs för att draga upp rikt
linjer för ett dylikt organ. 

Denna arbetsgrupp hade den 3 maj 1950 till berörda 
myndigh eter, sammanslutningar och företag utsänt ett 
pl'climinärt förslag med anhållan om synpunkler på det
samma. Av dc inkomna svaren framgick att praktiskt ta
get samtliga organisationer voro intresserade av bild an
det av ett samarbetsorgan. Beträffande bidrag till kost
naderna, vilket bidrag av arbetsgruppen beräknats t ill 
1.000 kronor per år och medlem, hade emellertid en del 
organisationer ansett sig av olika anledningar icke kunna 
medverka. 

Den 6 sep tember 1950 hölls ett nytt sammanträde i 
telegrafs tyrels en. Till detta samman träde hade telegraf
styrelsen föreslagit att intresserade organisationer skulle 
företaga en omprövning av kostnadsbidragets storlek till 
det dubbla m ed hänsyn till, att endast hälften av tillfrå 
gade organis,ationer förklarat sig vilja bidraga till kost
nad erna för verksamheten. 

Mötet beslöt att bilda ett samarbetsorgan och s8som 
namn godkändes Radionavigeringsnämnden varvid såsom 
förkortning för namnet skulle användas bokstäverna RNN. 
Med hänsyn till representanterna för de organisation er 
beträffande vilka det icke kunde avgöras, huruvida dc 
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även i forisättningen skulle komma att vara medlemm ar 

av nämnden , beslöts att arbetsordningen skulle betm k las 

såsom inte rim och fastställas senare. Val av ordföran de 

och vice ordförande skulle även vara interimistiskt. T c-

1egrafstyrelsen skulle till Kungl. Maj :t anmäla nämndens 

bildande. 
Vid ~lt s,ammanträde d en 8 november 1950 beslöts all 

arbetsordning skulle utsändas till leda möternas uppdrags

givare för slutgiltigt fasts tällande. De m y ndigh eter , som 

ingå i nämnden som leda möter h a sedermera fastst äll t 

densanuna. 

Arbetsordning för radionavigeringsnämnden. 

Nämndens v erksamh et. 

§ l. 

Nämnden har till huvuduppgift a tt inom r adi onavi

geringens område utgöra elt informerande och r å dgivan

de organ för de myndigheter, sammanslutningar oc h fö re

tag, som äro rep rese nte rade i nämnd en. 

§ 2. 

T i ll fullgörand e av d en uppgift, som enligt § l åvilar 

nämnd en , skall det särskilt å ligga densamma: 

a) att organisera e n informationstjänst i radionav igc

ringsfrå gor, 
b) att koordinera program för försöks- och utprovnings

verksamhet av gemensamt intresse, 

c) att koordinera program för fo rsknings- oc h utveck

lingsve rksamhet av gemensamt intresse , samt 

d) att a vgiva r ekommenda tioner för anskaffning, dr ift 

och utnyttjning av navigeri ngssys tem (appartur) fö r 

gemensamma ändamål. 

,. 
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§ 3. 

Nämnden omhänderhar d c m ede l, som må ställas till 

dess förfogande, och är för sin m edelsförvallning r cdovis

nings~kyldig infö r de myndigheter, sammanslutningar 

och fore tag, som hava ledamöter i nämnden. 

Nämndens organisation, befattningshavarnas åligganden. 

R 4. 

Nämnden består av en ledamot från var och en av 

nämnd a myndigheter och företag: 

Marinen, 
Flygvap net, 

Försvarets Forskningsanstalt, 

Kungl. J ä rnvägss tyrelscn, 

K u ng l. Kom m erskoll egi u m, 

Kungl. Lotsstyrelsen, 
Kungl. Luftfartssty relsen, 

Kungl. Tclegrafstyrelse n, 

AB Aerotransport samt 

Sveriges Redareförening. 

För varje representant bör finnas en er sättare. 

Den nedan i R 8 nämnda sekrete rat•en sk:all Lillika 

vara ledamot av nämnden. 

Nämnden utser in om sig en ordförande och en s tä ll

föret räd a r e för de nne. 

s 5. 

Följande myndigheter och sammanslutningar äro fö

reträdda genom obse rvatörer, vilka äga närva ra vid och 

deltaga i överläggningarna, dock utan rösträtt: 

Försvarsstaben, 

Kungl. Sjökarteverket, 

Hike ts Allmänna Kartverk samt 

Sveriges Fartygsbefälsförening. 
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§ 6. 

Nämnden sammanträder på k.allelse av ordföranden 

så ofta omständigheterna därtill föranleda. 

Kallelse till sammanträde jämte föredragningslista ut

sändes om möjligt minst 14 dagar före dag för samman

trädet. 

§ 7. 

Med ordförandens medgivande m å vid nämndens 

sammanträden närvara och i överläggningarna deltaga 

såväl ersättare för ordinarie närvarand e representant 

som ock - i den mån särskilda omständigh eter så för

an leda - nämnden helt utomstående person. 

§ 8. 

Till nämnden skall vara knutet ett sekretariat. 

sekretariatet skall förestås av en av nämnden utsed d 

sekre terare, som är föredragande i nämnden. 

P,ör sekretariatet i övrigt äger nämnden anlita erfor

derlig personal. 

§ 9. 

sekreteraren handhar ledningen av del löpande ar

betet inom nämnden. Han är ansvarig för att uppkom n n 

ärenden behörigen föredragas. 

sekretariatet skall under sekreterarens ledning h ava 

tm uppgift 

a) att vara nämndens verkställande organ, 

b) att sköta den i § 2 omnämnda information~tjänsten, 

samt 
c) att förvalta och inför nämnden redovisa för de m e

del, som stå till nämndens förfogande. 
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Närmare föreskrifler rörande sekreteraren och sek

retariate t övriga personal medde las, i den mån sö. er
fordra s, av nämnden. 

§ 10. 

::\fämnden bestämmer e rsättning till sekreteraren och 

sekreteriatels övriga befattningshavare, ävensom sådan a 

övriga er sättninga r och arvoden som m å kunna ifrå ga-
komma. ~ 

Ärendenas handläggning. 

§ 11. 

Yid handläggning av ärende av större vikt skola så 

vitt möjligt representanter för s.amtliga i nämnden före

trädda myndigheter, sammanslutningar och före tag vara 
närvarande. 

Såsom nämndens beslut gäller den mening, för vilken 

de flesta rösterna avgivits eller, vid lika rös le tal, d en m e

nin g, som hiträdes av ordföranden. P å grund av arten 

av nämndens verksamhet höra dock enhälliga beslut så 

vitt möjligt eftersträvas, isynnerh e t när det gäller rekom
m endationer. 

Vid samm anträde skall av sekrelenn·en föras proto

koll, angivande vilka, som närvarit , de ä renden som b e

handlats samt besluten. Förekommer skilJ. a k tig· m enincr n • 
skall, där så p åfordras, denna antecknas till protokollet. 

ProlokoH e l justeras ay ordförand en. 

§ 12. 

Nämnd en äger uppdraga åt viss grupp av ledamöter 

eller å t viss ledamot att jämte sekreteraren å nämndens 
vägn ar besluta 
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a) i ärenden av mindre vikt, där fråga är om omedel
bar tillämpning av nämndens beslul; 

b) i viss annan grupp av ärenden, vilka icke äro av be
skaffenhet att i varje särskilt fall påkalla nämndens 

egen "p rövning. 

~ 13. 

Utgående expedition i ärenden, som avses i 8 11, skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne 
av vice mdföranden och kontrasigneras av sekreteraren, 
samt i ärenden, som avses i ~ 12, p å nämndens vägnar 
a v sekreteraren. 

De interimistiskt valda funktionärerna omvaldes fö r 
tiden fram till l juli 1951. Till ordförande valdes såle
des herr Fehrm, Försvarets Forskningsanstalt, till vice 
ordförande h err övcrgaard, Kungl. Telegrafstyrelsen och 
till sekreterare herr Norell , AB AerotransporL 

Genom tillkomsten av Rudionauiyering:mämnden har 
nu förutsättningar skapats för att samordna utbyggn a d en 
och a n vändningen a v radionavigeringssys te m i Sverige. 

Den sannolika utvecklingen tord e emellertid bli, a tt 
n~imndens arbete längre fram får en sådan omfattning 
och betvdelse, att det kan anses motiverat med en fram 
ställning till Kungl. Maj :l med b egä ra n om ansl ag för 
nbimndens verksamhel i dess helhet. 

Litteratur. 

Sjöhistorisk årsbok 1950. 

Sjöhistorisk årsbok 1950 är den 10: de i ordningen sedan. Före
ningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm år 1940 utkom med sin 
första årsbok. Liksom i föregående årgångar å terfinnes även i denna 
redogörelse över Föreningen Sveriges sjöfartsmuseums i Stockho1m 
och statens sjöhistoriska museums verksamhet samt en å rsvis upp
gjord förteckning över tidigare införda artiklar. I årets styrelsebe
rättelse anföres bl a »Sjöhistorisk Års bok är ett medel, genom vilket 
föreningen lyckats nå en vidare krets för sin verksamhet». Att så 
skett kan säkerligen tillskrivas årsbokens genom tiderna gedigna oci1 
intressanta innehåll. Genom att sammandrag gjorts på engelska språ
ket av vissa artiklar kan innehållet även nå intresserade forskare 
utanför Sverige. 

Föreliggande årsbok inledes med ett förord av justitierådet Algot 

Ba g ge, som inledningsvis konstaterar att till den svenska sjöfartens 
historia även hör d en svenska sjörätten. Trots att ett studium av 
den svenska sjörättens utveckling ur historisk synpunkt skulle vara 
givande, har den tyvärr icke förmått locka någon svensk rättshistorisk 
forskare. Artikelförfattaren anser att främjandet av dylik forskning 
genom planmässig publicering av- fors kningsresultat på den svenska 
sjörättens område borde ligga inom statens sjöhistoriska museums 
intressesfär. 

En rikt illustrerad artikel betitlad »Bilder av primitiva farkoste1· 

m m, sammanställda för studiet av de skandinaviska hällristningarnas 

skeppsbilde r» utgör marindirektör Gustaf Halldins tredje artikel om 
människans första typer av fartyg och far1wster. Artik eln kan be
traktas som en mycket utförlig beskrivning till det hopsamlade bild
materia let. Läsaren kommer här i beröring med olika [olk och folk
slag jorden runt under skilda tidsepoker. På farkosternas byggnads
sätt inverkade inte endast klimatologiska, botaniska, navigatoriska 
utan i viss mån även religiösa förhållanden och tänkesätt. Så t ex 
kunn a de höga stävarna, varmed forntida fartyg mångenstädes voro 
försedda, utgöra upphängningsplats för det offer, varmed s jömänneri 
sökte skydd mot i havet boende ond a makter. Om detta och om 
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skinn- och barkbåtar, flottar och piroger, stockbåtar m m finnes att 

läsa i denna artikel, grundad på ett rikhaltigt källmate ria l, varom en 

imponerande litteraturförteckning vittnar. Påvisbara och tänkta ut

vecklingslinjer från båttyp till båttyp tagas fram och studeras, int e 

såsom författaren säger, i någon förmäten tro att finna en lösnin g, 

men i förhoppning at.t kunna locka fram en diskussion, som kunde 

föra frågan · framåt. Måtte denna förfa ttarens önskan ej förbli ohörd. 

Ännu återstår mycket forskning och ännu kommer forskarens deduk

tions- och kombinationsförmåga att ställas på prov innan de histo

riska utvecklingslinjerna in om skepps- och fartygsbyggnadskonsten 

klarlagts . 

Docent Adolf Schi.ick har författat en uppsats, Ledung och Ko

nungshamn, som är av stort intresse särskilt för dem, som vilja fö r

djupa s ig bl a i det svenska försvarsväsendets urhistoria. Ledungs

organisationen, som enligt författarens åsikt växte fram ur behovet 

att i första hand bevaka och skydda farlederna. fann sin lags tadgade 

form i vissa av landsskapslagarna från slutet av 1200-talet och början 

av 1300-talet och blev en flott.ordning, som ställde en folklig krigs

s tyrka till konungens förfogande. Den årligen återkommande ledungs

skyldigheten kan förutom ovan angivn a orsak även tänkas grunda sig 

på andra, såsom härtåg mot främmande folkstammar och inkrävande 

av den tribut, vanned främmande folkstammar friköpt sig från svear

nas härjningståg. Eftersom ledungens främs ta uppgift var att be

vaka lederna, förlades de för vakthållning rustade ledungsskeppen 

till vissa stadigvarande platser utefter kusten. Da i det medeltida 

Norge påträffade »kungshamnarna» tyda på att detta var förhållandet 

i Norden. I nära samband med ledungsorganisationen står »Vård

h å llet», vars uppgift var att vid annalkande fara genom eldsken från 

,,bötesbergem> alarmera dels närliggande kungshamnar dels inlandets 

befolkning. Sammanställas ortnamnen J)å -böte och -vård i östra Sve· 

rige och södra Finland med sådana namn som börja n1.ed kung (ko

nung) erhålles en sammanhängande kedja från Blekinge till Borga 

med koncentration vid skärgårdsområdena. 

Konteramiral Gunnar Unger diskuterar motivet i en av samman

slutningen >>Marinmusei vänner» till statens sjöhistoriska museum 

skänkt marinmå lning i en artikel kallad >> Vilken marint betonad ep i

sod i våra hävder avser väl Bakhuysens, sjöhistoriska museet til l

höriga, oljemålning att åskådliggöra ». Amiralen anser att tavlan 

skildrar Karl X Gustavs avfärd till polska krige-t år 1655 men anser 

på goda grunder, att det inte är den holländske marinmålaren Luclolf 

Bakhuysen (1G31-1708), som målat tavlan," utan att denna målats 

av en i mitten av 1600-talet verksam holländsk marinm å lare Yicl namP 

R endrik Dubbels . hos Yilken Bakhuysen varit lärjunge. 

30;) 

. Ru~tmäs:are J. Alen skriver Om sjök ikarens utveckling och p[. 

visar I mlednmgen a tt den ofta förekommande uppg iften, att kikare:J 

uppfunmts (1500) av Zacharias Jansen i Middelburg stöder s ig endas~ 

på obestyrkta andrahandsuppgifter. Först från år 1608 återfinnas ay 

samtida dokument bestyrkta uppgifter om Idkaren. Författaren till 

skriver glasögonmakaren Hans Lippersberg i Middelburg att vara den 

egentlige uppfinnaren. Den pa ett mycket rikhaltigt källmaterial och 

med talrika iilustra tioner försedda artikeln giYer en klar och fullstän 

dig bild av sjökikarens utveckling frå n Lippersbergs primitiva tub til l 

våra dagars högklassiga med T-optik försedda prismakikare. 

.. Med Wiril och Camelia fr5.n Kum Kale till Vinga är titeln på en 

berattelse av s jöka pten Henning Isberg. Läsaren fll.r här följa med 

under den spännand e bogseringen und e1· brinnande krig från Darda

nellerna till Vinga, då det krigsskadade motorfartyget AB Sveas \YirE 

bogse1~ade det likaledes krigsskadad e motorfartyget Svenska Lloyds 

Cameila den lå nga väg-en genom Medelhavet via Atlanten runt Azo

rerna och Färöarna tillbaka till Sverige, en sträcka på c:a 7.000 mil. 

Att företaget kom till s tånd och även till fullo lyckades är ett gott 

bevis på svensic företagsamhet och svenskt sjömanskap. 

Som avslutning följer ett utdrag ur statens Sjöhistoriska Museum~ 

Årsberättelse för 1949 ay nmseidirektör Gerhard Albe samt Föreningen 

Sveriges Sjöfartsmuseum i Stoclcholm styrelse- och r evisionsberätte lse 

för 1950. 

Som slutomdöme kan sägas att å rsboken till följd av sitt värde

fulla och skiftande innehå ll är en tillgång för forskare på det sjöhisto

riska området. Den erbjuder dessutom en givande läsning för alla 

dem som på ett eller annat sätt är intresserade av hithörande spörsmål. 

S. Notini. 




