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Amerikanskt marinflyg.
Av Eomme ndör R. Cronebo rg.
Föreula staterna s örlogsfl olla är nurnera världen s
främsta . Den är samtidi gt den mest flygsinn ade. Detla
är också ganska förklarl igt, eflersom marinfl yget jämte
amfibie stridskr afterna utgör denna flottas avgöran de off en siva vapen. Ehuru den svenska örlogsfl ottan arbetar
und er helt andra förutsät tningar bör det ändock vara av
intresse för oss att något närmar e lära känna hur det
amerika nska marinfl yget är organis erat och samman satt.
Först bör därvid detta nnrina flygvap en (N a val A viatian) något närmar e definier as. Dess främsta bestånd sd el utgöres av det hangarf artygsb aserade flyget, huvudsakligen omfatta nde attackpl an, jaktplan och för ubåtsjakt utrustad e flygplan . Tidigar e hade man därjämt e
även fartygsb aserade flygplan för spaning sändem ål å
slagsl,:epp och kryssare . Dessa flygplan ha emeller tid num era ersatts av helicop trar med helt andra uppgifte r.
Marinfl ygets andra viktiga bestånd sdel utgöres av det sjöoch landbas erade flyget, huvudsa kligen flermot origa flygplan för spaning , ubåtsjak t, bomb- och torpeda ngrep p.
Bland denna grupp ingår även ett stort antal landbas erade flygplan för speciell a ändamå l såsou1 utbildni ng, transporter, sjörädd ning, målflyg ning, fotograf ering, m m. Det
am erikans ka marinfly gets tredje bestånd sdel utgöres slutligen av marinkå rens flygvap en sanrman satt av jaktplan ,
attackpl an, transpo rtplan, llelicop lrar m m aYsedda för
direl.;:t sanlYer kan med marinb\ rs1rupp erna.
Tids krift i S.iöuiisend et .
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Marinflyget före och under andra världskriget.
D e t amcl"ikans ka marinflyge t har redan gamla an o r.
År 1910 starlades sålunda för första gången ett flygpl a n
från fartyg, nämligen kryssaren Birmingha m. U nder för si n
vär dskrigel gick utveckling en av spaningsfly gel rask t
framåt. Efter krigets slut tillkom å r 1922 d et första h an garfartyget , nämligen Langley , som ombyggts härtill frå n
lastångare. De äldsta marinflyga rna, av vilka flera nu äro
amiraler, räkna del som en särskild m e rit att ha varitmed
atl starta och landa p å d e tta fartyg. P å grundval av erfarenheter na fr å n Langley ombyggdes två slagkryssa rskrov till d c bägge kända hangarfart ygen L e:rington och
Sara toga (33.000 ton) färdi gs tällda 1927. Ombord å d ess a
fartyg fostrades den elit av marinflyga rc, vilka skapa d e
den hangarfart ygstaktik och teknik, som und e r andr a
världskrige t spelade sådan avgörande roll i Stilla ocea nen. Före andra världskrige ts början färdigställd es äve n
del b e tydligt mindre hangarfart yget Remger (14.500 lo n )
och d e bägge hangarfart ygen Yorldown och Enterpris e
(20.000 ton). Under å ren 19-10 och 1941 färdigställd es y tterligare hangarfart y gen "\!Vasp (14.700 ton) och Horn et
(20.000 ton). Vid tidpunkten för a ngr eppe t mol Pea rl
Hm·bor, disponerad e amerik anska flott a n alltså fem stora
och två mindre hangarfa rtyg, varav d e större lzunde gör a
en fart av omkring 33 knop. .
\'id det j apanska angreppe t mot Pearl Harbor undgingo hangarfart ygen det öde som drabbade slagskeppe n.
Därmed räddades d en amerikans ka flottans främsta offensivmede l. Redan uneler det fö rsta krigsåret i Still n
oceane n kommo därför hangarfart ygen att utgöra flotta n-;
tyngdpunk t, som gjorde den avgörande insatsen vi d stoppande av den japanska offensiven. Omedelbar t efter
Pearl Harbor-ka tastrofen utnyttjades sålunda h a ngarf artygen snabbt och effektivt i offensiva operatione r till en
början under befäl av amiral Halscy, som därigenom bl c\'
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en förgrundsf
l ..
l igur inom del a merikansk a marinflv
. .J oact . E~n
ep o <.g01·~n( e op e ra tio n var framförall t framstöt en mot J apan (~pnl Hl-J2) m ed h a ngarfartyg en Horn et och Enterpris e
m.. edforande
general Doolitlles bmllb[Jlac 11 , Yl'Jl-,a JJ 1 el. an.
foll~ ;okw. De.t t a var första gången stora bombplan starlat f~·a1~ hanga~:fartyg, .~enare följd e sjöslage t i Korallhave t
(:11~: Hl·l2), dar d ~ bagge hangarfart yge n Le:rington och
l OI ~,town d eltogo 1 den f ö rsta drabbninge n m ellan h a n?arf.arlygss ty rkor, där så lunda striden uteslutand e fördes
l :uften ~ch de stridande fartygen aldrig siktade varandra.
Pa amenkans k sida gick Lex·inylon förlorad.
. Med ~jösl aget vid Midway (juni 1\lcl2) tillk ä mp ade sig
~~et _m.n cnkanska hangarfar.t ygsfJ yge l en avgörande seger
ovet J~panerna. De amenkans k a torpedplan en insattes
m~d ' h a nsynslös angreppsa~1da mot de japanska hanga rfal t} gen : men ut a n att m efora e n enda träff och till priset
a: a~t sa gott som samtliga torpedplan gingo förlorad e.
I:~k va l v~r d e t dessa torp edangrepp , som banade vägen
for de st~rtbombangrepp, som avgjorde slaget. störtbombarna fran d e tr e h angarfarty gen YorHotv 1·z E'nte
.·. e
~
1·p1ts
och H orne_t lyckades näm Ii gen med sina bomber sänk a
;r~ stm:.a _Japansk ~ han,garfart yg, vilket Lil! ej ringa grad
a1 e ~1 fol]d ~v am_a· al Spruancc's överlägsna ledning. På
amer:kans k sHia g tck emel lertid Yo rktown förlorad.
Under s trid erna kring Guadalcan al på hösten 1942
t~tsatt ~~ det amerikans ka hangarfart ygsvapnet för allvarh~a forlus ter.
Japanska ubåtar lyckades i september
sanl~ a vVasp, vars fartygsche f då var den a m erikanska
lllar~n e ns nuvarande h ögste chef amiral Sherm an, och allv.~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 operalions dugliga amerikans ka hangarfarl\ ·get i
~t~lla occanc~1.' Et~. krigsskildr ing om delta fartygs, enataend e bedniter bar också den talande titeln »A nd then
ther c was one». - Scdan Suratoga efter kriget s~inlds unL
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der atombombförsöken vid Bikini och Rem ger utrangera t~
åter:;lå r numera endast Enterprise av de hangarfal'lyg,
som d ellogo i det första clrmnaiiska krigsskedeL Dett P
farlyg -- »Big E» - hal· därför, ehuru numer a föråldra t
såsom en marinflygets traditionsbärare alltjämt bib c
hålli ls såsom reservfarlyg.
Enierprise behövde emellertid ej länge kämpa ens am.
Förstärkningar voro på väg. Byggandel av ej mindre ä !1
21 nya hangarfartyg av Essex-ldass (27.000 ton) hacll
nämligen påbörj ats 1940. Under 19-13 färdigställdes sj u
av dessa, under 19-1-1 sex och före krigels slut 19-16 ytterligare Lre. De å t erstående ål ta ha färd i g~tällls först eflc:
krigets slut. Det var med dessa nybyggda fartyg, som d c
japanska hangarfartygsvapnet slutligt tillintetgjordes . Yi u
sjöslaget i F ilip pinska sjön (juni 19-1-1) - av amerikanarna kallat »the Mariana turkey shol» - n cdskölos slÖrrl
delen av de j apanska hangarfartygens flygstyrkor eller
över 400 flygplan, varjämte tre japanska hangarf artyg
sänktes före och under sjöslaget. Det japanska h a ngarfartygsflyget reducerades dänned slutgiltigt till fullstän dig impotens. Ännu återstod fyra japanska hangarfartyg.
ehuru utan stridsdugliga flygstyrkor. Un eler sjöslaget vi d
Ley le (oktober 194.4) sänktes emellertid dessa fartyg a ·
det amerikan ska hangarfartygsflygeL Ehuru dessa b edrifter voro d e n1.est avgörande deltog också hangarf altvgsflyo·et
med slo r fra m.;...
o ' innefattande marinkårens flyg,
..
aång
i
dc
m~moa
landslianinasor)erati
oncrna i Slilla occ a::-,
b
..
nen. Det är härvid att mi:i.1·ka alt intet av dc stora ha ngarfartygen sänktes frtll1 oktober 19~12 till krigets sJ u,.
Bland under krigets lopp i :stort antal byggda li:i.tla ha ngarfartyg och eskorthangarfartyg sänktes däremot sa mmanlagt sju, däribland tre under sjöslaget vid Lcyte.
Ehuru det var hangarfartygen med sina flygslyrk oL
som spelade den främsta rollen vid den amerikanska fl ot1ans sjökrigsoperationer under andra världskriget, -.;:1
gjorde liln·äl även del land- och sjöbaserade marinflygel
<..J

.._,

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 SLaterna 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 fartygs- och flygmateriel utrangerats att hålla un gefär 30 'lo
av flottans fartyg rustade i fre<l:;tid och att hänföra resten
till rcservfloltan. Inom den myckcl aktningsvärda fredstida flotla, som därmed vidmakthölls, tilldelades del under kriget så framgångsrika marinflyget en framträdande
r oll.
Så långt var nu allt gott och väl. Under kriget had e
emellertid mycket inträffat, som kom att påverka utvecklingen . Det var icke enbart marinflyget, som vunnit lysande 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 farozonen . Inom armens flygvapen funnas många f öresp råkar e för ett renodlat flygvapen i ansl utning till Donhels
läror, men det m a rina 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 d en först e gemepsamme försvarsministern. D et förhå ll andet a tt amiral L eahy fun ger a d 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 istående flygvap en skapades, fick därför marinflyget ofö rändrat kvarstå inom flottan. När det emellertid sena n
gällde att närmare definiera dc sk.ilda försvarsgrenarn a s
uppgifte r skärptes ånyo motsättningarna. Flygvapnet und e rstödd es därvid av »big business,», som annars före kr iget hafl flotlan som sitt skötebarn, En häftig propagand a
frå n extrema flygentusiaster framhöll atombomben so m
del absolut avgörande vapnet, som givetvis borde ut esl utande omhänderhavas av flygvapnet.
Sedan Mr Truman med å r 19-19 bör] al sin andra äm betsperiod som president ansåg han tiden inne att ersätt a
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 rsvarsgrenarna. Därmed stundade vargatider för (1ct am erikanska marinflygeL Mr Johnson stoppade som bekan t
bygget av det beslutade jättehangarfartyget och r educerade betänkligt antalet ruslade marinflygförband. Inom
Pacific Fleet reducerades sålunda antalet rustade attack hangarfartyg från f em Lill tv å, vilket man fick anlednin g
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 syfte n.
var att han väsentligt åtstramade ersältningsbyggnad e n
av marinflygplan. Del ryktades att planer förelågo fr[IIJ
flygvapnets sida atl genom bristande ersättningsbyggn ad
helt strypa hangarfarlygsvapnet, cftersmn föga utsikt er
synles föreligga att överföra det till flygvapnet. Det Y <l''
und er dessa förhållanden ganska naturligt att marinflygets 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 repres enta nthu sets
försvarsutskott (House Armed Service Committee) i oktober 1949. Flottan fick härvid mnsider tillfälle att fra lll-

lägga sin sak inför offentligheten, m en utsattes samtidiot
för hätska angrepp av flygvapn e ts och armens represe~
ta n ter. Ett resultat av d e häftiga m eningsmotsättningarn a blev som. bekant att chefen för marinen (Chief of ;.,raval Op era tions) amiral D~nfcld avsattes. För övrigt tord e dessa händelser vara alltför väl kända för att behöva
h är närmare beröras.
Såsonl. chef för marinen efter amiral Denfeld tillträdde amiral Shcrman. Denne är själv marinflygare
och har med mycken skicklighet hävdat marinflygets intressen. Sedan hangarfartygsvapnet under Koreakriget
gjort effektiva och värdefulla insatser har den amerikanska allmänhetens uppskattnin g och förståelse för marinflyget högst väsentligt ökat. Sedan Koreakrigets utbrott pågår därför en rekordartad utveckling av detsamma. Fullständiga uppgifter om denna utvecklings innebörd och omfattning äro emellertid icke tillgängliga. Den
följand e redogörelsen för det amerikanska marinflygets
organisation och styrka grundar sig därför främst på uppgifter 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 h elt ingår som en integrerande
d el av flottan och man är angeli:i.gen alt framhålla att flygarna icke intaga någon särställning bland den övriga
p ersonalen. Man kan nog också säga att marinflygarn a
lojalt inordna sig inom flottan liksom att denna helhjärtat slå r vakt om sitt eget flyg. Samtidigt måste dock
framh å llas, att marinflyget i många avseenden utgör en
stat i staten inom flottan med egna ledningsorgan, egen
p ersonal och utbildning samt med egna stridsförband. I
själva verket domineras flottan i avsevärd grad av mal'inflyget.
Flottans högste ledare amiral Sherman är som nämnt
lnari nflygare. Hans närmaste man, marinstabschefen (Vi-
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cc Chief of ).Iaval Operations), är därför traditionsenli gt
icke marinflygarc . En av dennes avdeln ingschefer (D cputy Chief of Naval Operations for Air), en viceamira l.
fungerar i sin tur såsom marinflygets främste representan t
inom marinledning en. Vidare ulgör Bureau of Aeronaulics marinflygets egen flygförvaltnin g, som före Korcakrigels utbrott disponerade årliga anslag på mer än Cl l
halv miljard <.!ollars (nu säkerligen betydligt mera). Und er marinledning en 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 också en marinflygare Högste befälhavare för Pacific Fle e t
nämligen amiral Radforcl.
De rustade sjöstyrkorna ä ro som bekanl huvudsakl igen fördelade till Atlantic Fleet och Pacific Fleet sam !
fråu dessa detacherade sjöstyrkor i Medelhavet och Fjär
ran östern. Inom vardera flottan äro de olika fartygsslagen med hänsyn till administratio n och allmän utbil dning sammanförda till typkommand on under befäl av
flaggmän . Inom vardera flottan finnes sålunda en Air
Force, omfattande hangarfartyg organiserade i Can·ier D ivisions saml landbaserade flygplan organiserade i Ai1
Wings och Patrol Squadrons. Carricr Divisions och Ai r
\Vings äro i regel flaggmansbef äL
För genomförand e av sjöln·i gsoperalioner , krigsmässiga övningar m m sammanföras från olika typkommandon operativa sjöstyrkor s k Task Forces. Dessa bild as
i regel kring ett eller flera hangarfartyg .
Marinkåren intager administrativ t och organisatorisk l
ungefär samma ställning inom den amerikanska flo tta n
som kustartillerie t intager inon1. den svenska marh1.e11.
Marinkåren har sålunda egen personal och egen utbildning, D ess flygvapen underhålles emellertid av Bureau
of Aeronautics och intim samverkan äger rum med h angarfartygen .

Hangarfartyg en.
Ehuru flygplanen givelvis i och för sig utgöra marinflygets _egentliga vapenbärare, så m~1 sle man nog säga ati
bangarfm·lyg en --- gemenligen kallade »flatlops » _ nleiÖr~ 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 allackhangar fartyg, lätta hangarfarlyg och
esk.orthangarf arlyg. D e t bör vid a1'e observe ras all hang~rfartyg o~h medförda flygstyrkor (carrier groups) utgara org.~tmsaloriskl skilda enh e ter. Sammansättn ingen
av mcdforda flygförband vä xlar därför efter omständi g'
heterna.
. Dc.. tr~ stora atta ckhangarfart y ge n av l\Iidway-klass ,
v1lka fardJgställdcs efter andra världskrigeet , kunna vardera medföra omkring 100 flygpl an och de Ljugafyra fartygen av Essex-klass kunna vardera medföra omkring 80
flygplan. Antalet flygplan , som kan medföra s å dess et
farlyg är visserligen nngefär detsamma som medfördes å
hangarfartyg en i början av andra världskriget, men flygplanens prestationsfö rmåga och därmed deras storlek har
väsentligt ök~_Ls .. Sammansättn ingen av medförda flygstyrkor har darvid också betydligt förändra ls. I bör j an
av andra världskriget bestod varje carrier group å attackhangarfartyg en av fyra divisioner om vardera omkriu .\!
20 flygplan, nämligen en jakt, en störtbomb, en torpe~l
och en spaningsdivis ion. Efter krigels slut hade detta
förändr ats därhän att attackhangar fartygen i stället medförd e två attack och två jaktdivisione r. N umera har man
i stäHet fem divisioner om vardera 16- 20 flygplan, varav
en eller två allackdivisio ner och resten jaktdivisione r.
Denna utveckling sammanhäng er givetvis med fl ygp lanstyp ernas förändring, varom mera nedan.
A v attackhangar fartygen äro f n Midwav-klass ens tr e
fartyg (Midway, Cora l 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 uppträdand e i Medelhavet, dil de ofta d e tacheras. Av Essex-klassens fart yg
(27.000 ton) voro vid Koreakrigets utbrott tre (Boxer ,
1ralle y Forye och Philippine Sea) rustade i Pacific Fl cc l
och ett (L eyte) i Atlantic Fleel. Åtminstone tv å fart yg
av denna klass ha sedermera ruslats (O ri:;/wny och Princeton) och ytterligare ett par dylika fartyg torde vara under rustning. Resten av de tjugofyra fartyg e n äro up plagda som reservfartyg eller und er ombyggnad .
Eftersom storleken å medförda flygp lan betydli gt
ökat ha större krav m ås t ställas på attackhangarfartygen s
pre5tanda. Flygdäcken förslärkas för möjliggörande a v
start och landning av atombombbärande flygplan. Dett a
fordrar även mycket kraftiga stoppanordningar på fly gdäcket. Vidare m ås te katapulter inbyggas i flygdäcke l
för 5tarl av reaplan. Tyngre flygplan fordra även kra ftigare hissar mellan hangar och flygdäck . Rea-planen .
som 5luka stora kvantiteter drivmedel, fordra därjämt e
ökade drivmedelförrå d ombord å fartygen . Allt detta
förorsaka 1· givetvis deplacementökning, som beträffand e
Essex-klassens fartyg framtvingat anordnande av bulges .
Mich.rav-klassens fartyg äro emellertid redan ombyggda
i här 1;ämnda häns eenden utan stö rre deplaceme nlöknin g.
Enligt kongressb eslut före Koreakrigets utbrott ha fyra a v
Essex-klassens hangarfartyg ombyggts eller h å lla på aU
ombyggas och enligt nyligen fattat kongr essb eslut 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 tadc bygge t av ett nytt jättehangarfartyg , men förnyat beslut har nu fattats om byggnad av ett hangarfartyg on1
60.000 ton, ty bangarfartygsvapnet kan knappast i län gden nöja sig med ombyggnad av andra världskrigets f ar-
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tyg. Utvecklingen går raskt framåt och fordrar nya kons truktioner. Det nya fartyget får därför i viss m ån b etraktas såsom försöksfartyg. Inom marinflygkre tsar tyckas därvidlag delade meningar r åda 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 försvårar manöver av stora flygplan p å flygdäckeL
Amerikanska flottan disponerar nu nio lätta hangarfartyg. D'c äro stapelsalta som kryssare, men ändrades
u nder byggnaden till medelstora hangarfartyg (11.00014.500 ton). D e kunna vardera medföra 40- 50 flygplan .
Under andra världskriget användes dessa fartyg bl a för
att medföra j akteskort som först ärkn ing till attackhangarfartygens jaktförband. Yid krige ts slut synas de närmast ha betraktats som mindre attackhangarfartyg och
medförde d å en attackdivision och en jaktdivision. Num era användas de för eträdesvis för medförande av särskilda 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
fl ottan omkring ett sextiotal. De äro byggda p å handelsfartygsskrov och avses som namnet angiver frätnst
för eskorttjänst De medföra vardera omkring 30 flygplan sammanförda i en kombinerad division (Composile
Squadron eller Air Anti-Submarine Squadron) för jakt
samt spaning och anfall mot ubåtar. I Stilla oceanen utnyttjades de även i betydande utsträckning för att medföra marink å r ens attack- och jaktflyg vid amfibieoperationer. Numera utnyttjas dessa fartyg även för att medföra luftskepp (blimps) vid ubåtsjakt. Yid Koreakrigets
utbrott voro en elast fyra eskorthangarfartyg rustade, nämli gen två i Atlantic Fleet och två i Pacific Fleet. :\'umera
är sannolikt det dubbla antalet rustat. Det stora flertal et
esk orthangarfartyg äro dock alltjämt upplagd a i reserv.
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~ågot bör här också sägas om hangarfarlyg ens ope,

rativa uppträdande. Della är i själva verket unikt och utgö r en fascinerande blandning av sjömanskap och luftkrigskonst. Hangarfarlyg en utgöra ju snabba ocb starkt
luftvärnsbesl yckade ehuru relativt ömtåliga flygbaser med
nära nog ol;egränsad operalionsfri het på världshaven .
Det sisla är det icke minst viktiga . Den amerikanska
flottans svstem och resurser för förrådskomp letterin g a v
hangarfm\vg sförbanden till sjöss är icke minsl ett resultat av framstående sjömanskap. Flygplanens start från
hangarfartyg ens 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 förhållanden a annorlunda vid katapultstart, vilken
är nödvändig föl" rea-plan. Yiktiga taktiska beslut n1.åste
fatlas före startande av en flygplansstyr ka angående des s
sammansältn ing och vapenulrustn ing. Yidare måste mötesplats bestämmas för landning ombord. Hangarfartygens främsta angreppsvape n är altackflyget medförande
bomber, rakeler och torpeder. Under andra världskrige l
voro dess ang reppsmål elen japanska flottans fartyg och
enkannerlige n hangarfartyg en. Nmnera komma attackanfallen företrädesvis att ril'ta sig mot mål i land. D c
dyrbara och ömtåliga hangarfar tygen måste samtidigt
skyddas genom radarspaning , ständig jaktplanesko rt frå n
eget eller sanlVcrkande hangarfartyg samt av luftvärnsartilleri å eget fartyg och å eskorterand e kryssare och j agare. 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 prohlem så innebär dock landningen å det ytterst begränsad e
landningsfält , som flygdä cket erbjuder, de största vanskligheterna. Det gäller för flygarna att måtta rätt och al1
i precis det rätta ögonblicket få flygplanets bromskrol,

att hugga i stoppwirarna på flygdäckel, varefter flygplanet snabbl uppbromsas av de fjädra.nde wirarna. Del
fordr as emellertid mycket grova don för alt stoppa upp
de tunga flygplan, som numera am·ändas. Eftersom d c
moderna jaktpl anens flyglid är kort n1.åste ett hangarfartygs flygslyrka kunna starta på myckel kort lid, vilkei
åtminstone under gynnsamma fö rh ålla 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 hangarfartyg ens öde genom att de
överraskades av de amerik.anska flygangreppe n, när be-tydande delar av deras flygs tyrkor bdnnno sig i hangar erna under förråclskomp lettering.

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 , skolflygplan , och andra icke stridande flygplan. Av 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 resl en voro tilldelade resen-förhand en, utbildningsanslaller, försökwerksa mhel m m. I reserv befintliga
flygpl an äro merendels förvarade i lufttäta och avfnkln*) Anförda s ifferuppgifter huvud sakligen hämtad e ur »Th e Sh ips
and AircraH of the United states Flee t » of James C . Falley, 1950 .
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de plåtlådor eller oc kså skyddad e av pJastichöJjen 'l
ökentorra flygbas er. Säkerlige n har ett betydande anta l
a v dess a res e rvflygplan tagits i anspråk under Kore akriget, 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 någr a
karaktäristiska drag av utvecklingen inom de viktigare
flygplanslagen.
Av hangarfartygsburna flygplan utgöres numera de n
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 utbrott var endast en tredjedel av rustade jaktplan reaktionsdrivna. De bägge standardtyper av rea-plan, som
nu användas, ~iro Gnunman F 9 F Panther och Mc Donncl l
F 2 H Banshee med fl ygvikt å r esp. 7.750 och 6.500 k g
samt en max.-fart å resp. 970 och 1000 l{]n / tim. Man h a r
även etl reaktionsdrivet nalljaklplan Douglas F 3 D Skynight 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 a ktplan en ända till fyr dubblats i storlek .
Tidigare medfö rd e hangarfartygen förutom jaktpl a n
både lätta bombplan, torp edplan och spaningsplan. D essa
ha num era ersatts av attackplan, vilka kunna m cdförn
olik a slag av vapen såsom bomber, rakeler och torped e r
eller också utföras i olika versioner för ubå lsj akt, fö1
radarspa nin g m m. \'id andra värl dskri ge ls början d o
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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. Se dan 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 torpeder. Å Midway-klassens hangarfartyg har man nyligeil
börjat införa altackplan typ North American A.J d elvis
reaktionsdrivet oe b med e n flygvikt av 25.000 kg samt i
D e hangarfartygsburna
stånd alt bära en atombomb.
attackplanen ha sålunda sedan andra världskrigels början ~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 carrier-group endast under krigsföi·hållandcn samt vid op eraliva 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 utbrotl antalet rustade carrier-gro ups reducerats från 1-!
till 9. Sistnämnda antal har numera sa nnolikt bclvdlial
"'
.
ökats genom rustning av r cservförban d.
Dc landbasera de krigsfl ypla n en äro fördelade till
Patrol Sqw:Hirons förlagd a lill flygstationer vid kusten
eller vad beträffar sjöbase r ade flygplan förd elad e till
fly gmo d erfarlyg. År 1948 var ~w l a l ct ruslade Palrol
Squadrons 3-J, men r educerades av .Mr Johnson till omkrin g 20. Palro! Squadrons är o sammnaförda ti ll c ll an-
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tal eskadra r (Ait· ·\ \'ings) 0ch varje squadro n omfatta r i
regel nio flennolo riga flygplan . Transpo rtflygpl an, målflygplan , räddnin gstjänst ens flyg,plan m fl äro samman föl~la till särskild a icke stridand e eskadra r (Utility och
Logistic Air \Vings) .
,
Cnder andra världsk riget samman saltes Palrol Squadrons h u vu elsaklige n av det välkänd a tvåmoto riga amfibie flygplan e l Convair PBY Catalina , med en flygovikt av 1l
ton saml medföra nde 2 ton bombeL· eller tva torpede r
eller åtta sj ukbomb er. Delta flygplan använde s fortfarande, eburu icke i första linjen. Bland det fl ertal olika
typer av dylika spaning splan (Patrol Bomber s), som n u
äro i bruk, märkes särskilt olika version er av det landbaserad e tv åmo toriga flygplan et Lockhee d P 2 Y ~ep 
tune, vars senasle modell har en flygvikt av 27 ton, kan
nlCdför a en atombo mb och kan utrustas för ubåtsjak t
med känsliga radarsp aningso rgan. Detta flygplan innehar dessuto m världsre kord i långdist ansflygn ing. Det ä t
med dylika flygplan man avser att från baser i olika
delar av världen kunna övervak a oceaner na och hålla
fientliga ubåtar i schack.
I övrigt pågår inom. amerika nska flottan liksont inom
flygvap net en ständig utveckli ng av nya flygplan styper.
Extrem a specialt yper bli ofta mycket omtalad e exempe lvis det fyrmoto riga transpo rtplanet Lod:.hc ed XR 6 O
Constitu tion med en flygvikt av 95 ton och i stånd a ll
medföra 180 persone r. Endast tre dylika flygplan finn es
Även marinkå ren har sina särskild a typer av allackpl an
och jaktplan , vilka dock alla äro avsedda at~ lmnna m edföras å hangarf artyg.
En redogör else för amerika nska marinfly gets flygande materie l vore ofullstä ndig utan alt också omnäm na b efintliga lui'lskep p lättare ~1n luften (blimps ). Omkrin g GO
luftsl~epp dispone ras, varaY Yid Koreakr igets utbrott nä rmare hälflen voro rustade. Dessa äro huvudsa kligen av
under krigel mw ~1nd typ, men nybygge av en slörre typ
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pågår. Luftske ppen tillmäta s stor betydels e i a.ntiubå lsk riget, där de anses utgöra en utmärk t plattfon n för modernast e radarutr ustning .

Flygbas er.
Del amerjka .nska marinfl yget dispone rar ett betydande antal flygbase r såYäl i hemlan det som annorstä des.
Det fö rhålland et att stora delar av marinfl yget är avsett
att kunna baseras å hangarf artyg har ingalun da minskat
behovet av baser i land. Under andra världsk riget voro
över hundra marina flygbase r i verksam het. Detta antal
har numera reducer ats till omkring hälften. Dessa Naval Air Stations kunna med hänsyn till där pågåend e
verksam het uppdela s i följande grupper .
Naval Air Stations Fleet Support betjäna de rustade
flygförb anden inom Atlantic Fleet och Pacific Fleet. De
viktigas te baserna för hangarf artygsb urna flygplan på
Atlantk usten äro Quen$et Point i Rhode Island, Norfolk
i Virginia och J acksonv ille i Florida. Sistnäm nda flygb as utgör huvudfö rläggnin g för Midway -klassen s carriergroups. De viktigas te flygbas erna p å Pacific- kusten äro
San Diego i Californ ien, Alanled a invid San Pransisc o
och \Yhidbe y Island i Vil ashing;to n. Här nämnda flyg))aser äro mycket betydan de anläggn ingar med stor kap acitet och merend els innefatt ande stora flygverk städer.
Sannoli kt äro numera också flygbase rna på Hawai och
Guam fullbem annade, ehuru dc i ovist nit delvis nedlade s
år 19...19 av Mr Johnson . För Patrol Squadro ns finnas vidare ett stort antal något mindre flygstat ioner längs hemlandets kuster liksom i Stilla oceanen och även i Afrika
exemp elvis Port Lyautey i Marocko .
Airship Trainin g Centers finnas vid Lakehu rst i ~ew
Jersey och vid \Veeksv ille i North Carolin a betjäna nde
Atl antic Fleels luftskep psförban cl.
1'idskTi[t i

Sjöt·äsen clet.
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Marine Corps Air stations äro främst Cherry Poin t
i North Carolina och E l Tora i Californien , vilka betjäna
marinkåre ns flygförban d.
.
Beträffand e Naval Air Training Bases och 1\aval A1r
Stations Heserve Training se nedan.
Förutom dessa olika slag av flygbaser finnas även
dvlika för försöksver ksamhet, transportfl yg m m. Det
bbr vidare observeras , att det övervägan de antalet större
flygstation er äro belägna i sådana delar av landet, d är
sir~kilt gynnsanun a flygförhåll anden äro r ådande. såsom
i Florida och Californien . Detta underlätta r givetvts fly gutbildning och flygövning ar och möjliggör samtidigt att
marinflvoe ts män jämte familjer ofla kunn a leva under
ang~t~ämaste klimatiska förhålland en. Då samtidi~t
särdeles magnifika och luxuösa officersmä ssar 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 flygprestat iOner sta dock fullt 1 mva me d
nämnda förmåner.

d:

Personal och utbildning.
Det amerikans ka marnflygel s personal utgöres a'
sjöofficera re såsom flygförare och navigatöre r (Nav al
aviators), flygingenjö rofficerare samt personal av ma nskaps grad fördelade till Aviabon Branch . . Fly~?f{i~era r
na utgöra omkring en tredjedel av den akttva s]oofflcerskåren (line officers) och äro tillika med ubåtsoffice ra re
dc enda som ha tjänstegren sutbiidning angiven i rull an .
Marinflyge t 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
le yid
omfattar flygutbildn ing UJHl er en lHl av 18
. mnna( r .
Pensacola och Conms Chrisli. Härefter sker ulnämn 1ng
o

-

o

li_~l res~rvoffice:· med skyldigh et att såsom sådan tjänstg.orao nun~t ett ar. Genom detta syslem har man ständig
t 1llg~ng llll ett stort antal unga flygofficer are.
Omkring
tredJedelen av så lund a utbildade officerare kunna sedermera .. vinna inträde på a kliv stat. A vsikten synes vara
att storre delen av marinflyge ts stamoffice rare skola rekryteras på detta sätt. ålers lod en rekryleras från officerare, som genomgått den fyra-åriga utbildning en vid ~a
va l Academy i Annapolis.
Utbildning en av marinflyge ts personal handh aves av
en särskild organisatio n Naval Air Training Command,
vars centrala ledning är förlagd till Pensacola i Florida.
U.nder Chief of Naval Air Training lyda följande utbildmngsorgani~ationer.

:\faval Air Basic Trainiug Command, Pensacola med
School, där den grundlägga nde flygutbilch ;ingen
for bl1vandc marinflyga re ~1ger rum. Pensacola kan betraktas som marinflyge ts Annapolis och det centrum., där
(~.e n l~ä ck a andan in om flottans flygvapen skapas.
Anlaggnmgar n a vid Pensacola äro också verldiot
storartade
::'>
o.~h föredömlig a ontfaltande bl a ett flertal jättelika flygfalt med erforderlig a hangarer m m, ehuru icke alla äro
rustade i fredstid.
:\f a val Air Advanced Training Command, C01·pus Christi
i Texas, h andhar flygslagsut bildning av blivande marin~lygare, som genomgått den grundlägga nde utbildninge n
1 Pensacola.
~aval Air Tcchnical Training Command, lYiemphis i
Tennes-s ee, utgör centrum för yrk.esutbild ning av marinfly gpersonal av manskaps grad.
~aval Air Rese rv e Training Command, Glenwicw i
Illinois handhar utbildninge n av p e rsonal tillhörande Organized Xaval Air Reserve och Yolunleer Xaval Air Reserve. I synnerhet förstnåmn da organisatio n är det amernwnska marinflyge ls stollhel och förvisso värd att obGervera. Den utgör en del av Organizcd Xaval Hcscrve ,

~~~·efli~hl
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Några synpunkter på utbildningen av
flottans signalpersonaL
Av l{omm enclörkap ten Gunnar .'1/orström .

I nov embernu mret 19-19 av Tidskrift i Sjöväscn de ref erer ade kommen dörkapte n Kroksled t till elt utdrag ur
amiralen Sir \V. M. Jmnes bok »The British )Javics in the
seeond \Vorld \Var»: » ...... Det andra världskri get krävde än högre kvalifika tioner av personale n än föregående krig ...... del hängde på sekunder na, 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 signalma tros eller radioman gjorde fel». I sign.
M. H. recension i T i S 1949 av Captain Russel G.renfell R. N. skildring »The Bismarck Episode» stod att läsa
bl a följande: »Man får en livfull bild av svå righetern a
att uppnå och hålla kontakt på havet d å vädrets makter
äro ogunstiga . Trots engelska flottans och spaningsf lygets alla resurser förlorade s den en gång vunna kontakten och kund e icke å terknytas förrän efter 3 dagar
och 13 timmar och då till stor del tack vare att en radiosignal, som oförsiktig t nog utsändes från Bismarck , gav
tillfälle till inpejling från engelska radiostat ioner». I anslutning till sådana uttalande n frågar man sig måhända
om förbindel setjänste n i vår flotta uppfyller kraven p å
tillförlitli ghet, snabbhet och sekretess .
Svaret är väl icke -alltid uppmunt rande. Allt för ofta
kan man konstater a, att dåliga eller uteblivna förbindel ser bero på fel i materiele ns handhav ande och utnyttjan de, medan andra måste tillskriva s förbindel seperson alen
eller dennas utbildnin g.
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De n fö lj an de fr am ställn in gen avser läm n a nftg ra synp unkte r på h ur u tbildn ingen av fl ottans sign a l~) ersm~a ]
bör bedriv as för att b ä ttre re sult at ·av den prakti ska f orbin delsc tjänste n skulle kunn a ernås.

Office rarnas skolut bildni ng.
Moder n s tr idsled n ing och stridsv erksam het bygge r pn
effekt iv förbin delset j änst. Samve rkans ökade betyde lse
under stryke r vikten av väl utbygg da förbin delser sami
kunni g förbin delsep ersona l, inte minst vad avser förbin delseo fficera re. Sj öoffic ersu tbildn ingsko mmi tten 19--19/50
framfö rde som sin uppfat lning, •att så långl som möjl ig t
är, varje office r bör ha en gedige n utbild ning i förbin delset jänst Helt visst är det önskv ärt att i görlig aste mån
bibrin ga samtli ga office rare känne dom om förbin delse tjänste ns möjlig heter och begrän sning. Den förbin delseu tbildni ng, som i anslut ning tm komm itteför slaget kommer att hedriv as vid den nya vapen skolan och på KSHS
allmä nna kurs, giver samtli ga sjöoff icerar e eti jämnt och
utbret t mått av förbin delsek unnan de - förbin delset jänsten göres till »alle mans egendo m». Men förbin dels e
tjänste n behöv er därutö ver specia lister för att kunn~ u l
veckla s; behov et av sådan a har lika litet här som mon1
något annat områd e minsk at de senare åren - tvärt.om .
Det måste framb ringas ett antal office rare, som ha »stam peln» förbin delse sig påsatt och som därför känna e t
särski lt ansvar . Klokh eten torde även bjuda att beakt (
den stora vikt man inom de övriga försva rsgr enarn a oc h
i utländ ska marin er fäster vid förbin delseo ff iceren s u tbildni ng. Specia ltj äns ten »förbi ndelse » bör sålund a blbeh å llas. Genom att lå ta lämpa de och h åga de offi cerare
erh å lla en påbyg gn ad vid en någr a mån a d er s lång k u rs
av de förbin delsek unska per officer en bibr ingats vid v npen sk olan och n är mast fö ljand e prakti sk a tj ä nstgör !ng,
skulle m öjli gh etern a ökas för att få fr am officer ar e, vtlk n
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i ofo rtsä t~nin gcn kunna f örmod as vara särski lt inri ktade
p a och mtress crad e av förbin del setj änst ens fram å tsk rid and e.
Den f örbin delseu tbildn in g som m edd elas und er kad ~.lt- .och ~fficei.'sticl~n blir fördel a d till å tskilli ga etappe r.
tvJs kon tin uitet prägla u tbildn in 'gsoång
H arnd m a~te gwe
b · ,
o
\r '
olih1
ar de
a rKen sprang ell er onödig a upp r epnino
en .
5
a n nal fa..._l~
i
,
a
omm
ek
r
fö
få
an
emell
dierna
u t?il clni ngssta
h tråkig .
oc
tiv
ek
ineff
ändig,
bll r .un ~lcrvisningcn ofullst
på så
oses
tillgod
a
kunn
I~.ontmmtetskravet skulle delvis
~alt: att ~.amma lärare tjänstg jorde som specia lförelä sare
1
n~~gra amn esavsn i lt (förbin dclsem edl ens operat iva utny.lt]a nde, CM förbin delscb cs lämme lser etc) vid såväl sj ökr.~gsskolan som vapen skolan och sjökri gsh ögsko lans ,a lln.~ anna k urs. Förfa ringss ättet skulle giva goda garan tier
for a:t etappe rna i den del en av utbild ningen logisid följde pa varan dra.
Utöve r så dan använ dning av specia lförelä sare utav
kon~h1Ui tetsskä l, är det önskv ärt a lt i görlig as le mån u t~~YltJa ex1~erter för under visnin g i flera av kurspl anens
amue:1 . El t. exemp c.l. kan anföra s: I en kurs skall genom gas _avsm ttet »n11ht ärt utnytt jande av telegra fverke ts
autom atiska telefon nät». Här bör kursle dninge n söka enga~cra en expert från telcgr afverk ct, förslag~vis marin assJstc nten i lclcgra fstyrel sen. Föruts alt att denne och
kur~_Jcdningen gemen samt klarla gt målsä ttning en _ vad
behov a elever na k u nna - böra rimlig en de bästa förutsättnin garna förelig ga för en effekt iv lektio n uti ifråD'a
""
vara n de ämne.

Mansk apets skolut bildni ng.
Kursp lanern a visa gen omgåe n de tend en s att sväll a.
F ör att h å lla kurser n a inom tidsr am en krä ves a tt aUa
m öjligh eter tm r ati on ell utbild ning utny ttjas, och a tt allt
min d re vä sentli gt i k urspla nerna b orttag es.
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Ur ticlsbespar ingssynpun ld kornmer vid den grundläggande utbildninge n i ~·adiotelegrafering och i optisk
mon;esiuna lering följande nya n'lelod för inlärande av d e
olika tecknen att prövas.
Utbildning ssystemet är utvecklat av Förberg-Fi lm i
Stockholm . Man utgår där från konstatera ndet, aU eleven inte längre än till 60-takt har möjlighet att räkn a
antalet långa och korta teckendela r 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 morseteckn et · · · (bokstaven v) är en helt
annan än den f·ör morseteckn et . · · · - (siffran -~). I
Förberg-sy stemet har man för all underlätta uppf.altandet av r ytmen vall ord och ordsamma nslällninga r, 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 grammofon uppspelningar na för nybörjarel everna återgives samlidigl
med uppspelnin gen av bokslaven C en bild föreställan de
sovande hunden Caesar.
Systemet är såsom redan angivits avsett för nybörjare. Förbergme todens talesmän räknar med, att nä r
tedmen en gång äro inlärda, och eleven kommit upp i
högre takt, minnesbild erna 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, d a
de skola lära sig bokstävern a, 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 behöv tt
icke vid läsning komma ihåg apan, bilen o s v, när de
riktigt lärt sig känna igen bokstävern a, och de glömm a
också mycket rikligt bort dem.

Morsetecknet för bokstaven c.

Exempel på
figi.Jr er.

andra rytmord

framg~l

Morsetecknet för siffran 7 _

av följande 4
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Omslagni ngs tecken.

Sluttecke n.

l'i~m tvivel synes telefoni utbildni ngen för såväl tråd-

Morseteck net fö r siffran 9.

som rad iotcl ef onering höra ägnas ökad uppmär ksamhe t.
Vid föreståe nde överarb etning av grundlä ggande lrafikschema ta komme r ·önskvär dheten av enhetlig het härvidlag för hela försvare t att beaktas . Liknså komme r fdtgan om i görli gaste mån ensarlad vokabu lär inom försvarsgre n a rn a att behandl as .
Modern app aratur för tråd- och radiotel efonitjä nsten
har dc senaste å ren tillförts marin en i betydan de mängd,
därme d skap ande materie lla föruts~i ll ningar för förhä ltrad tclefoni lrafik. HärulÖ\ 'er kri.ives mer uppmär ksamh et än tidigare åt telefoni persona lens rösluthi ldning. And amå Is enlig anpassn ing av den telefone randes röstr esnrser är helydcls efull vid överbrin gand e av order och m edd elanden , särskilt under svära motlagn ingsför] Jållande n.
Erfaren heten har visat, att meddel anden ofta förvans kats
vid även svaga störn ingar. \'id signalsk olan på Berga ha
fö rsök p<'lhörjats med att införa taltekni k i utbildnin gC'!l.
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r inom talt ekn iken s omKon takt har tagi ts med exp erte
s offi cera re och und erdld e och någ ra av sign alsk olan
en kur s hos talp eda go g.
offi cera r e ha nyli gen gen omg ått
ade s på öve rtyg and e och
\'id kur sav slut ning en dem ons trer
talt ekn iku nde rvis nin g fö r
myc ket roa nd e sätt beh ove t av
ledn ing av erfa ren hesam tlig a pers ona lkat ego rier . Med
ruk tion er och lekt ions lern a från kur sen ular beta s inst
fon rull ar för fram tict a
omf ång , bl a insp elad e på mag neto
ildn ing bör give tvis bianv änd n in g. Ifrå gav aran de utb
och opti ska sign alm ä n
brin gas föru tom radi ope rson al
s uln yllj as för tråd - elle r
jäm väl övr ig pers ona l som avse
re, kad ette r, rada r-, arr adio tele fon erin g, såso m offi cera
etc.
tille ri - och eldl edn ings pers ona l
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ngar , vilsigna lskol ans orga nisat ion syfta r mot övni
efull a
Värd
.
krav
ens
tik
prak
kas uppl äggn i ng mols vara r
de
gera
arran
get
tstro
äro tWäm pnin gsöv ning ar i verk lighe
ecen
ndels
förbi
attra pper av farty gsbry ggor , rad iohy tter,
Ett
etc.
r
lrale r, telef onhy tter, kustb evak ning sstat ione
isk tavla , p å
appl ikato riskt exem pel fram för en signa ltakt
gen via lamvilke n samt liga eleve r kunn a följa signa lerin
n i l and, gilorga
signa
por på små mod eller av farty g och
som i den
nde
ver utbil dnin g såvä l i signa lerin gsfö rfara
elige n enform ella takti ken; en såda n lekti on blir näpp
lent till dc
form ig och tråki g ulan ett upps katta t kom plen
ning arna.
nö dvän diga stand ardm ässig a signa lerin gsöv
god bere dpå
tat
inrik
Utbil d ning sarbe tet skall vara
oavs ildeller
skap inför tänk bara have rier och avsik tliga
erfar enhe ter
liga störn ingar . Utöv er signa lskol ans egna
a ratio nalis eoch initia tiv bör utbil dnin gen än 111.er kunn
rån ~tudiebc
ras och effek tivis eras geno m iaktt agels er f
r svars gren ar,
fö
a
andr
sök vid mots vara nde skolo r inom
att signa lär
gt
vid teleg rafve rket etc. Icke mind re vikti
ut på farty g
skolorna<s led n ing gives tillfä lle att kom ma
ning en slå r
och förba nd för att skär skåd a hur skolu tbild
skall givet vis
i den prak tiska tjäns ten. Prak tiken s beho v
Det är även
e.
snör
städs e vara utbil dnin gsfol kets rätte
e och lägre
högr
vikti gt, att studi ebes ök utvä xlas mell an
man, stundutbil dnin gsorg an. \'id kurs avslu tning ar ],;.an
eller andr a
om iaktt aga, att resul tatet p å verk ats i ena
are utbil dnin g
riktn inge n av, att kuns kaps nivå n från tidig
s kurs pl aentet
eglem
icke mots vara r, vad man enlig t skolr
i utbil dteten
ner teore tiskt hade att förv änta. Kon linni
ning en har inte helt beak tats.
enhe te t
A v Yikt är alt signa lskol an får del av erfar
övni ngar oc h
och crim inga r till förbi ndel setjä nsten vid
ett gott stoff
na
lärar
unde r prak tisk tjäns t. Sker så, få
tilläm panmed
för att ytter ligar e berik a sin unde rvisn ing
mer njutb ar:'
dc exem pel till förm ån för effek tivar e och
lekti oner .

en dast av
sign alsk ola n s elevk a tegor ier utgö ras icke
att k urade,
niser
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så
signa lp er so n aL D e sk ola vara
an p ernn
a
n
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ten.
Utbi ldnin g i samband med den prak tiska tjäns
u p plag d
H ur väl unde rvisn ingen vid skolo rna än är
skolför
ngen
m ed verk li gh eten s k rav b eakt a d e i måls ättni
bibr ingas perarb ete t, blir likvä l d en utbil d ning, som kan
i lan d u tav
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k u n n an de.
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Lyst och d å skall den optiska signalpersonalen v a r a
Idar för full insats. Kan tävlingsmomenten vid övningar na utnyttjas, bör givetvis så ske. Därmed gives oved ersägligt stimulans i (övnings-) arb etet.
Erinringar och erfarenheter med avseend e på för b ind els e tjän s ten skola utnyttjas till d e t yttersta och p å n ogg ra nna ste och effektivaste sätt delgivas signalpersonal en .
D e tta gäller inte endast iakttagelser från operativa och
ta ktiska övningar utan givetvis också från dagliga tjänsten.
Vederbörande signal- och radiomans ansvarskän sla
skall stärkas gentemot brott mot passnings- och t r,a f ikdisciplinen och mot andra förs ynd elser inom signalsky ddets område. Även här kan m ed fördel tävlingsmomen te t
utnyttjas, varför tä vlingsnudan hör stimul eras.
En förbindelseofficer skall vara kritisk ifrå ga o m
signalp ersonalens utbildning, och hans iakttagelser bö ra
utmynna i förslag till ä ndring i kursplan er e ller utb ildningsmetodik. D et är av öms esidigt värd e med en god
kontakt mella n m å lsmännen för d en praktiska tjän sten
och m å lsmännen för utbildningsorganen; ute i linjen e rfar man v ad personalen behöver kunna, och vid skolo r na
iakttar m a n om undervi sningen är in riktad p å verkli gh elens krav.
Förbindel seoffi cer en skall sträva efter k rigsm ä ssighet
vi d sin förbind els eorganisa ti on så väl vid övningar som
vid n orm a l verksa mh et. Samb a nde t mellan den op e r a ti va tjän sten och fö r bind elsetj ä nsten m å ste all tid v a ra
kla rt. D en op e rativ a p er sonale ns m å lsä ttnin g och p la nlä ggn in g a v op er a tio nern a bero ofta av förbind els eväsende ts m e d el och m ö jligh e ter a tt ordn a dc edo rd e rlig a fö rbi nd elsern a.
X uv anm de vaka n ser bland r ad iomästa re och r ad iotelegr afis ter av u nderb efäls gmd gö r a , alt d en yng,·c pe rson a len i stör r e ut sträck ning än tid igare få ombesörj a radiotrafiken utan vägledBing och övervakning a v ä ldre erfaren 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 underofficerare och underbefäl, är det av särskild betydelse,
aH väl taga vara på de få som äro disponibla. Dessa trafikexperter måste så lunda utnyttjas icke endast på eget
fartyg utan även på förbandets övriga enh etct. Förutom
övervaknings- och samordningsuppgifter av olika slag 'hör
ifrågavarande utnyttjande omfatta å tgärder för att vidmakthå lla och om möjli gt förbättra radiotelegrafisternas
praktiska färdighet e r i radiost>ationstjänst och radiosignal e ring.
I sa mband med t ex större s tridslednings- eller h evakningsövningar, vilka kräva inkallelse av personal,
m å ste ifrå ga va rand e si gnalp er sonal s utbildningss tåndpunkt beaktas . Även om den f örbind els etekniska färdigheten ä r godtagba r, kan det omed elb a rt efter inry ckni ngen
vara ändam å lsenligt med en rep e titio n s utb ildning vid signal skola i traf iktjänst
signalp ersona len bör givetvis
också inkallas i så god tid att p ers on a len hinner koppla
upp och prova förbind els e rna för e övningens början.

De n signaltekniska utv ecklin gen k a n f örvä nt as in om
en icke så a vlägsen fr a mtid möjliggör a ti llförl it ligare och
snabbare för bind elser ä n för närvar an d e. I n om f jä rrskr iftens områ de , d ä r m a n r edan nått gan sk a lån g t såvä l
vid tråd- som radio signa lerin g, ä ro sannolik t y tterligar e
för bä tt ring ar alt rä kn a m e d , och te levision s- och bildöv e rf,öri n gsteknik en komme r säkerligen att få ök ad tillämpning i den m ilitära sig n a ltjäns ten och d ärigenom avlasta
and ra h årt ans t r~i ngda förbi n delsem ed eL
För e tt litet land med små möjligh e te r atl befinna
sig f u llt i n ivå med storma k tern a s ifrågavarand e tele te k nisk a utv eckl ing är det nödv ä udigt a tt på b ä s ta sät t utnyttja den mat e r iel som disp on eras . De lta a ccentuerar
än me r kr a Ycl på h ärför v ~il utbild a d pe r son a l.
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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 tv å olika tillfällen i samb a 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 tebo r•r,..,
- New York-Göteborg hösten 19-±7; den andra a llställ ningen var i Jolmsonlinj en såsom 3. styrman p å m / s Colombia und er resa Götcborg- Sydam erika och å ter hösten
1950. Mina erfarenheter från dessa bå da r esor ä r o m vt ket positiva och jag tror att sjöofficerares tjänstgörin g i
h ande lsflottan är av stort vär de icke bara för individ en
ulan även f ör vapnet.
D e t viktigaste moth·ct för sjöofficeren s tjän s tgöri n~
i handelsflottan är givetvis de goda möjligheterna a tt t rana navigering p å de s tora haven och i främmande f a rvatten. Framför allt få r man goda tillfällen att öva ast ro nomisk navigation - dock icke under höst oc h vinter pit
Nordatlanten då dåligt väder läggc1· hinder i vägen. j>;~
dc modernt utr ust ade lin jefartygen kan navige ri ng m ed
rad ar, radiopejl, D ecca och Loran giva mvcket av intt·csse för en SJ.öofficer. Yaktlj"änsten I)å brv~·o-a
<rer g·od
-:sa n C"J
...
övni ng i ombordläggningsreglerna och dessutom får v r~ ktens s tyrman klara ut all förekommande signalering. lh
man går ensam styr man p å bryggan p å en 7.000- tonn arc
i Engelska Kanalen saknar man i varje fall inte sysselsättning.

Genom en tjänstgöring i hand elsflottan kommer SJOofficeren in i en hel del sjöfartsfrågor, vilket kan vara
av värde för h a ns ordinarie tjän st. Sålunda f år h an en
uppfattning om mod ern a l as tfartygs aktionsradie, lossnings- och lastningskapa cite t, manöveregenskaper, Idargörings tid för gång, m m - uppgifter som kunn a vara
till nytta i samband m ed k onvojering och ·s jöfartsdirigcr.ing. över huvud taget är det av b etyd else för Flottan,
att d et finnes sjöofficerare, som äro insa tta i och intresserade för sjöfartsfrågor i allm änhet.
Att komma ut och se sig om i världen är en ön sk an,
som har särskilt berättigande för sjöofficerare, vilka ju
för sin tjänst ofta äro b eroend e av språkkunskaper och
känn edom om främmande länder och folk . Möjligheterna att komma ut p å långr esa äro dock begränsad e och
såsom en kon1plettering till lå n gresorna kan tjänstgöring
i han delsflottan hava sin betydelse . Om möjligt bör 1nan
då välja en intressant trade. Min resa till Sydamerika
var i detta avseende ganska ideaUsk med följande hamnar: Rio dc Janeiro, Santos, Hio Grande do Sul, Montevideo, Buenos Aires, Las Palmas, Antwerpen och Hamburg.
D en dir ekta kontakten m ellan sjöofficerare och handelsflottans befäl är värdefull då d et gäller att utjämna
motsättningarna och skapa för s tåelse m ellan våra b å da
flottor. Den, som på nära h åll sett arbetet i handelsflott an, tänker med aktnin g på det svenska sjöfolkets insatser långt borta från h em och familj. Vad som framför allt imponerar ombord p å moderna, svenska hand elsfartyg är: snygghet och ordning, organisation av lastnin g
och lossning, sjömansskap vid manöver och tilläggning
samt b efälets skicklighet i utsjönavigering. Att det råder en ganska stor skillnad i s til meUan örlogs- och handelsflottan kan icke förnekas. Detta sammanhänger em ellertid främst med de olika arbetsuppgifterna och bör icke
utgöra något hinder för fö rståelse och samarbete flottorna 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 tiv
inställning till Flottan, ehuru den givetvis är mycket fä rgad av vederbörandes egen erfarenhet från beredskapsåren 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 ökriget och varför Flottan behöver så stor landorganis ation. Det är i detta sammanhang roligt att kunna ko nstatera, att de reservofficerare, som jag mött i hande b 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 befattning 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 omkrin g
9 timmar per dygn. I hamn är arbetet med lasten d e l
viktigaste för styrmännen. 3. styrman får då leda oc h
övervaka arbetet på däck och i lastrum, vilket inte a lltid är så lätt om man t ex skall ha med brasilianska st uvarba~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 d a
man av besättningen till hands i hamn efter arbetstide ns
slut. För hastigt påkommande arbeten med förtöjnin ga r
o dyl får man klara sig med den infödde vaktmanne n.
som sällan har några större sjömanstalanger.
I 3. styrmans åligganden ingår även att journalfö ra
arbetstid och övertid för däcksbesättningen, vill..:et kräv e r
en rätt ingående kunskap om sjöarbetstidslag, semeste rlag och kollektivavtal. ställningen såsom yngste styrm a n
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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 tillrå d ligt med tanke på egen och vapnets good will.
Vissa förhållanden begränsa sjöofficerares möjlighet er 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. Eftersonl. tjänsten i Flottan absolut skall gå i första hand,
är d et ofta svårt att passa ihop en sådan med det m·dinar ie arbetet. Under nuvarande osäkra förhållanden kan
en skärpning i beredskapen dessutom kullkasta alla resp laner.
Under de första officersåren har den unge sjöofficeren så mycket att lära i sitt ordinarie yrke, att det icke
ä r lämpligt med något längre avbrott. Innan sjöofficer en prövar på handelsflottan, bör han därför i varje fall
h ava hunnit med sin vapenntbildning. Desutom måste
h an hava nått en viss mognad, innan han går ut som
styrman, annars kan det fria livet i handelsflottan medfö ra, att vederbörande alldeles tappar örlogsstilen.
För sjöofficerare i allmänhet, som ej hava styrmansbrev (sjöofficer får numera icke styrmansbrev förrän efter 6 mån. tjänst på handelsfartyg), går det endast att
m önstra »på bristen», d v s man får endast taga anställning, om kompetenta medsökande saknas. För närvarand e råder visserligen brist p å befäl i handelsflottan, m e n
platserna på linjefartygen bruka dock vara eftersökta.
Då det är just linjefartygen, som hava aktualitet för sjöofficerare, kan det erbjuda vissa svårigheter ·att få ett
bra styrmansvikariat Trampfartyg kan en sjöofficer
kn appast 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 styrmansbefattnin g på gru nd a v
arbetets art och den underordnade ställningen.
Aven om jag anser, all sjöofficerares tjänstgöring i
handelsflottan är av stort värde, vill jag dock ick e förorda införande av något slags allmän växeltjänstgöring
i handelsflottan. Orsakerna härtill äro dels de ovan antydda förhållandena, dels den omständigheten, all Flotta ns officerskår kke är dimensionerad för att räcka till
en så pass tidskrävand e 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 handelsflottan, anser jag vara minimal - tvärtom uppskattar
man sjöofficersyrket ännu mera, sedan man fått pröva
på något annat!
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Radionavigeringsnämnden (RNN).
1-l u Komm endörkapl en Sv en Fonb erg.

I årsberä ttels e i navigation och sjöfart 19-19 (6. häfte t
1950) gavs bl a en redogörelse för den radionavigeringskonferens, 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 mindr e arbetsgrupp utsågs för att draga upp riktlinjer för ett dylikt organ.
Denna arbetsgrupp hade den 3 maj 1950 till berörda
myndigh eter, sammanslutninga r och företag utsänt ett
pl'climinärt förslag med anhållan om synpunkler på detsamm a. Av dc inkomna svaren framgi ck att praktiskt taget samtliga organisationer voro intresserad e av bild andet av ett samarbetsorgan. Beträffande bidrag till kostnaderna, vilket bidrag av arbetsgruppen beräknats t ill
1.000 kronor per år och medlem, had e 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 träd e hade telegrafstyrelsen föreslagit att intresserade organisationer skulle
företaga en omprövning av kostnadsbidragets storlek till
det dubbla m ed hänsyn till, att en dast hälften av tillfrå gade organis,a tioner förklarat sig vilja bidraga till kostnad erna för verksamheten.
Mötet beslöt att bilda ett samarbetsorgan och s8som
namn godkändes Radionavigerings nämnden varvid såsom
förkortni ng för namnet skulle användas bokstäverna RNN.
Med hänsyn till representanterna för de organisation er
beträffande vilka det icke kunde avgöras, huruvida dc

298

29\J

även i forisättn ingen skull e komma att vara medl e mm ar
av nämnde n , beslöts att arbetsor dningen skulle bet m k las
såso m inte rim och fastställ as senare. Val av ordföra n d e
och vice ordföra nde skulle även vara interimi stiskt. T c1egr afst yre lsen skulle till Kungl. Maj :t anmäla nämnd en s
bildand e.
Vid ~lt s,amman träde d e n 8 novemb e r 1950 beslöts all
arbetsor dning skulle utsänd as till led a möt ernas uppdragsgivare för slutgilti gt fast s tällande . De m y ndigh eter , som
ingå i nämnde n som leda möte r h a sederme ra fastst äll t
densanu na.

Arbetso rdning för radiona vigering snämnd en.
N ämnden s v erksamh et.
§ l.
Nämnde n har till huvudu ppgift a tt inom r a di onavigeringen s område utgöra elt informe rande och r å dgiv ande organ för de myndig heter, samman slutning ar oc h fö retag, som äro rep r ese nte r ade i nämnd en.
§ 2.

T i ll fullgöra nd e av d en uppgift, som enligt § l åvil ar
nämnd en , skall d et särskilt å ligga densam ma:
a) att organis era e n informa tionstjä nst i radion av igcringsfrå gor,
b) att ko o rdin e r a program för försöks- och utprovn ingsverksam het av gemens amt intresse ,
c) att koordin era program för fo rsknings - oc h utvecklingsve rk samhe t av gemens amt intresse , samt
d) att a vgiva r ekomm enda tioner för anskaffn ing, dr ift
och utnyttjn ing av n avigeri ngssys tem (appart ur) fö r
gemens amma ändamå l.

§ 3.
Nämnde n omhänd erhar d c m ed e l, som må ställas till
dess förfogan de , och är för sin m edelsför vallnin g r cdovisnings ~kyl dig infö r de myndig heter, samman slutning ar
och for e tag, som hava ledamö ter i nämnde n.

,.

Nämnde ns organisa tion, befattni ngshava rnas åliggand en.

R 4.
led amot från var och e n av
en
av
Nämnde n består
etag:
för
och
eter
h
nämnd a myndig
Marinen ,
Fl ygvap n et,
Försvar ets Forskni ngsanst alt,
Kungl. J ä rnvägss tyr els cn,
K u ng l. Kom m erskoll egi u m,
Kungl. Lotsstyr elsen,
Kungl. Luftfart ssty r elsen,
Kungl. Tclegra fstyrelse n,
AB Aerotra nsport samt
Sveriges Redaref örening .
För varje repres entant bör finnas en er sättare.
Den n edan i R 8 nämnda sekrete rat•en sk:all Lillika
vara ledamo t av nämnde n.
Nämnde n utser in om sig en ordföra nde och en s tä llet
för räd a r e för d e nn e.

s 5.
Följand e myndig heter och samman sl utnin gar äro företrädd a genom obse rvatörer , vilka äga n ärva ra vid och
delta ga i överläg gningar na, doc k utan rösträtt :
Försvar sstaben ,
Kungl. Sjökarte verket,
Hike ts Allmän na Kartver k samt
Sveriges Fartygs befälsfö rening.
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§ 6.
Nämnden sammanträde r på k.allelse av ordföranden
så ofta omständighet erna därtill föranleda.
Kallelse till sammanträde jäm t e föredragnings lista utsändes om möjligt minst 14 dagar före dag för sammanträdet.
§ 7.

Med ordförandens medgivande m å vid nämndens
sammanträde n närvara och i överläggning arna d eltaga
såväl ersättare för ordinarie närvarand e representan t
som ock - i den mån särskilda oms tändigh eter så föran 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 b ehörigen föredragas.
sekretariatet skall under sekreterarens ledning h av a
tm uppgift
a)
b)
c)

att vara nämndens verkställande organ,
att sköta den i § 2 omnämnda information~tjänst en,
samt
att förvalta och inför nämnden redovisa för de m edel, som stå till nämndens förfogande.

Närmare föreskrifler rörande sekreterare n och sekretariat e t övriga personal medd e las, i den mån sö. erfordra s, av nämnden.

§ 10.
::\fämnden bestämmer e rsättning till sekreterar en och
sekreteriatels övriga befattningsha vare, ävensom sådan a
övriga er sä ttninga r och arvoden som m å kunna ifrå ga~
komma.

Ärendenas handläggning .
§ 11.

Yid handläggning av ärende av större vikt skola så vitt möjligt repr esentanter för s.amtliga i nämnden företrädd a myndighe ter, sammanslutn ingar och före tag vara
närvarande.
Såsom nämndens beslut gäller den mening, för vilken
d e flesta röst erna avgivits eller, vid lika rös le tal, d en m enin g, som hiträd es av ordförande n. P å grund av arten
av nämndens verks am h et höra dock enhälliga beslut så vitt möjligt eftersträvas, isynnerh e t när det gäller rekomm endationer.
Vid sam m anträde skall av sekrelenn·en föras protokoll, a ngivande vilka, som närvarit, de ä rend en som b ehandlats sam t besluten. Före komm er skilJ. a k tig· m enincrn •
skall, där så p åfordra s, denna antecknas till protokoll et.
ProlokoH e l justeras ay ordförand en.
§ 12.

Nämnd en äger uppdraga åt viss grupp av l edamöter
eller å t viss ledamot att jämte sekre ter aren å nämndens
vägn ar besluta
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a)
b)

303
i ärenden av mindre vikt, där fråga är om omedelbar tillämpning av nämndens beslul;
i viss annan grupp av ärenden, vilka icke äro av beskaffenhet att i varje särskilt fall påkalla nämndens
egen "p rövning.

~

13.

Utgående expedition i ärend en, som avses i 8 11, skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av d enne
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 således herr Fehrm, Försvarets Forskningsanstalt, till vice
ordförande h err övcrgaard, Kungl. Telegrafstyrelsen och
till sekreterare herr Norell, AB AerotransporL

Genom tillkomst en av Rudionauiyering:mämnden h ar
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 r a n om a nsl ag för
nbimndens verksamhel i dess helhet.

Litteratur.
Sjöhistorisk årsbok 1950.
Sjöhistorisk årsbok 1950 är den 10: de i ordningen sedan. Föreningen 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 uppgjord förteckning över tidigare införda artiklar. I årets styrelseberättels e anföres bl a »S jöhistorisk Års bok är ett medel, genom vilket
föreningen lyckats nå en vidare krets för sin ve rksamhet». Att så
skett kan säkerligen tillskrivas årsbokens genom tiderna gedigna oci1
intressanta innehåll. Genom att sammandrag gjorts på engelska språket av vissa artiklar kan innehållet även nå intresserade forskare
utanför Sverige.
Föreliggande årsbok inledes med ett förord av justitie rådet Algot
Ba g ge, som inledningsvis konstaterar att till den svenska sjöfartens
historia även hör d en svenska sjörätten. Trots att e tt studium av
den svenska sjörättens utvecklin g ur historisk synpunkt skulle vara
givande, har den tyvärr icke förmått locka n ågon 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 sjöhistoris ka 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 betraktas so m en mycket utförlig beskrivning till det hopsamlade bildmateri a let. Läsaren kommer här i beröring med olika [olk och folkslag jorden runt under skild a tidsepoker. På far ko sternas by ggnadssätt inverkade in te endast klimatologiska, botaniska, navigatoriska
utan i viss mån även religiösa förhållanden och tänkesätt. Så t e x
kunn a de höga stävarna, varmed forntida fartyg mångenstädes voro
försedda , utgöra upphängningsplats för det offer, varmed s j ömänneri
sökte skydd mot i ha v et boend e ond a makter. Om detta och om
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