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Av K ommendörkapten STEN LJUNG BERG. 

svensk impoort i krig och därmed samman
hängande frago r. 

Vid tiden för 2 världskrigets u tbrott var Sveriges utrikes
handel ungefär jämt fördelad mellan den från sommaren 
år 1940 av Tyskland behärskade delen av den europeiska 
kontinenten och övriga världen. Intill den 9 april 1940 på
gick vår handel tämligen obehindrat med båda de krigfo
rande parterna, men därefter kom våra handelsvägar till 
den övriga världen under dubbel kontroll, vid passagen ge
nom Skagerack under Tysklands och i övrigt under Väst
makternas. Vår sjöfart västerut blev då stoppad för en tid 
av 9 mån ader. Samtidigt blev vår handelsflotta uppdel,ad i 
två ungefär lika stora delar, en innanför och en utanför 
Skagerackspärren. Vi voro emellertid i längden bei·oende av 
att impor tera vissa för vår krigsmakt och folkförsörjning 
nödvändiga s trategiska råvaror såsom fly tande bränslen , 
gummi och läder, som vi inte kunde få från Tyskland. Om 
allvarliga brister på dessa varor uppstått, så kan man be
{~Öma att vi i längde n inte kunnat bevara vår politiska hand
lingsfrihet. \'i lyckades emellertid få till stånd en begrän
sa_d import av sådana nödvändighetsvaror genom. den s k 
l ~Jcltrafiken. Dess tillkomst krävde långvariga förhand
lingar. Att den kom till stånd berodde väl ytterst på att 
Tyskland önskade importera vissa varor från Sverige och 
b_~hövd e svenskt tonnage, att Storbritannien önskade upp
ratthålla Sveriges motst[mdskraft mot ett eventuellt tyskt 
a~grepp samt att bå da parter önskade ett lämpligt påtryck
h~ngsmedel mot Sverige. Ett sådant kunde nämligen er-
all~s genom hot om le.i d trafikens stoppande . 

.. Fordelningen av vår h andelsutbyte mellan öst och Väst 
~r . emeUer tj~l helt _annorlund.l_l nu ä~1 m ellan __ Tyskland o~h 
9~s~ motstaondar e 1 andra varldsk~1gct: Nu ~ger n~.era an 
la % av var handel rum med Vast, mbegnpet Vasttysk
<lld, som efter clt storkrigs utbrott också behärsk.ar pra.k-
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tisk t t a oet alla vår a ull andsti llgå ngar och större delen o o o • t 1 a,. vår handelsflotta. St ru k turcn pa var 1111p 0r . OC l Y<\ L' bu 
delsflotta har också ändrats sed an 1939. Vå r Import av n11

' 
tan de bränslen har k v,antitativt ungefär tredubbl~ ls sedt 
(less och u lg t"orde år 195-1 6,4 m ill. lon eller omkn ng 1., 

11 
~" • · ·p o J • ' '' O\' Sveriges h ela import kvantitativt sett. 'ar .;,ngsnu~k t, Yå, 

industri, vårt jordbruk och vår handel~flott}1 har b_L:· it 11 1 e~ 
ra beroende av flytande bränslen nu an d~- SamlHII gl haJ· 
vårt beroende av stenkol och koks relativt scll rH inskat 
något. , 

År 1939 var ungefär hä lften av viJ.r handelsf_lotl a J,olelda(\ 
och därmed lämpad för transportverksamhet mom de t olje. 
fattiga östersjöområdct. I dag utgör dct_kol~ldad c tonnaget 
en dast 14 'lo av hela vår handelsflotta. Jamfort med a r 1939 
befinner sig dessutom. nu en mycket större del av var han. 
delsflotta ständig t på avlägsna världshav. 

Vi äro ,alltså mvcket mera beroende av handel m u l Yäst 
i ett eventuellt framtida världskrig, där vi äro neu tra la än 
vi voro år· 1940. Med hänsyn hll vår handels nnYaran dc in
riktnina skulle det väl också vara verklighetsfrämm an de att 
tro att ;i mitt under ett storkrig skulle kunna lägga om nå
eran mera betydande del av den från Väst till öst. Om SO\·· 
fet lyckas sätta sig i besittning ,a:' Dannun:k, viik el mol .. ~~k
grund av styrkeförhållandena till lands ar mycket moJI~~t 
~ch därigenom skulle bli i Yllfällc att k?ntroll:ra va r. ~JO~ 
fart genom Skagerack, mas te man b e~ioma _va ra t~ls J!Jei 
små till att kunna få till stånd en ny leJdtrafik av llll racl,
lig omfattning. öst kan nämligen inte ha samma intresse al' 
alt Sveriges ~xportindustri hålls igång som Tysl~land ha:\~ 
och har väl föga behov av den svenska handelsflo ttans re 
tativt stora fartyg. D eras villkor för en. eventuell sv~(.151~ 
lejdtrafik lära väl svårligen kunn a kombm_cras m_cd ~ ~1~t~ 
motsvarande. Under sådana förh ållanden bl11· det hv~nk t r ~l 
för ett neutralt Sverige att kunna disponera ett andm_ngslla_ 

, ·p-- t O . J·oJll västerut som endast kan kontt-olleras av 'as . m 'J ~- , 
m a med i kriget på Västs sida måste vi utnyttja all a vaga:. 

~ . l .. l o lSle \l 
f.o .. l· att få in förnödenheter 1 Jane et, men aven c a m< .... _ 

· l ·· ·t · ]O ril räkna med .att Danmark kan bli ockuper~t _?c 1 Os C 1 ~-- }Jli 
loppen .stängda för våra handclsfarty~. ~)a lar det oo.~\on
lättare för oss att komma över varor 1 vaster och att fa 
n a ge som fraktar dem än när vi äro neutrala . _ .. 1 •• f dessa båda fall, sm~1 äro dc enda man reel_~ brhöve r ~~~:il 
n a med är det önskvärt för oss att kunna lagg~ Oll

1 '' r~ 
handelsvägar över den norska västkusten, som l1ggcr 111 c 
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dandr~gcn än. vår eg~n västk ust ocl; ha~ ~ÖL öst mera 
1111 -angnpbara. t lllfartsvagar. I den man sa Icke kan ske 
s'f te ett k rigförand e Sverige dock taga in sin import över 
111' ~ västkusthamnar. El t neu tralt Sverige kan i e l t sådant 
egne tvingas att frångå sin neutralitet eller på gru11d. av va
Jay rist så småningom mista sin politiska handlingsfrihet. 
~Ira~1 ];:an räkna med alt ö~ts r~surscr _!eke förslå föt· ~tt ska
. ett han delsutbyte med Svcnge av for oss crforderllgt slag. 
paVår im porl under det andra v ä ridskriget uppgick till 

35o.000 varut~n per m:"u_1atl. __ Sedan_ dess h aor vår i_ndustriali
·cring och ol.Jekonsumtron okat liksom vara sll'!dskrafters 
~ehov av f lytande bränslen för övningsändamål och neutra~ 
Iiletsvak t. Dc nöclYändiga. importkvantiteterna för ett n eu
tralt Sverige under elt tredje världskrig bör allts:"l bli minst 
lika stora . Det beräkn ade importbehovet då Sverige befin
ne r sig i krig framgår av annan del av denna årsberättelse. 

En svensk import över norska hamnar ka·n rent geogra
fi skt synas ha stora möj lighcter. Så är emellertid icke för
hållandet. Oslo och övriga hamnar på den norska sydkusten 
med tillfartsvägar ligga nästan lika exponerade för anfall 
som vår,a: egna västkusthamnar. Dc lära icke kunn a ifråga
komma i ncutralitelsfallet. Om Norge befinner sig i krig, 
måste m an dessutom bedöma att huvuddelen av deras k apa
ci tet erfordras för Norges egen försö rjning. En väsentlig del 
av Norges industri och befolkning är nämligen koncentre
rad till landet kring Oslofjorden. Hamnarna p å norska väst
kusten söde r om Trondh eim, som ha någon kapacitet av 
betydelse, sakna landförbindelser med Sverige. Narvik ligger 
a~llför nära en eventuell front i norr. Dess hamnanlägg
nmgar äro dessutom byggda för malmtransporter och där
for olämpliga för mollagning av torrgods och flylande bräns
le n. Av återstående norska hamnat· bar endast Trondheim 
st.örre betydelse. Vi kunna dock aldrig räkna m ed att fö. 
(lJsponera mera än en del av dess h amnkapaeitct, ty Norges 
rutressen måste först tillgodoses särskilt i ncutralitetsfallet. 

Svensk im port över Trondheim. 

Frågan om import över Trondheim är viktig både för ett 
:~-~l!tr·alt och ett krigförande Sverige. Det måst~ i båda fall en 

1
°1:a sig om betyda·nde kvantiteter, om importen skall få av
t]~Ud verkan. Den har aktualiserats under år 195-1 och togs 
2~ llpp på ett svenskt-norskt ministermöte i Slockholm d en 
Ila ~l~rs. Dessförinnan hade Sve rige s slalsminh.ter tillkän-

BlVtt den svenska regeringens positiva intresse för saken. 
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En delegation av sakkunniga från båda länderna ti llsatt 
för att utreda problemen och framlägga förslag till el .e.s 
lösning. När detta blev känt besvärade sig den s ovjetrJ~t~ s 
ambassadören i Stockholm i frågan och framhöll del o lät ske 
liga i att svenska rege ringen bidrog till uppbyggand('l av11ll· 
örl_ogsbas . i Trondheim, som k~mde utnyttjas av :;...: ATo'".ll 
stndskrafter. Den svenska regermgens svar blev a ll f råa .s 
var en rent svensk inre angelägenhet. Den sovj etryska ~~Il 
marschen kan dock ha övat inflytande på den lillsa t ta sa )~
kunnig·dele!!alionens sätt att framlägga sina förs la rT 

11
a·:· 

"- -' ..._ h' et' 
dessa bekantgjordes den 10 mars 1955. Där skjutas nämli. 
gen fredsmässiga handelssynpunkter i förgrunden . 

Våra importmöjligheter över Trondheim bcgrän.;ns i nu. 
läget av lossningskapaciteten i Trondheimsfj ordens h amnar 
och hur stor del av denna som kan få disponeras för svensk 
räkning samt av tillgängliga kommunikationsresurse r till 
lands för godsets vidaretransport till Sverige. 

Trondheimsfjorden är helt isfri under normala v in trar. 
Den har en huvudhamn, Trondhein:t, och några las tageplat
ser, av vilka Hammelvik ligger vid järnvägen till Sverige 
och därför kan få betydelse för svensk import. 

Trondheims hamn omfattar 120.000 m 2 magasin , (i. ;)OO m 

kaj varav 2.000 m m ed 10 meters djup, 9 km järnviigsspår 
och 25 lyftkranar. Godsom.sättningen var 1,2 mill. ton år 
1953. En betydande utbyggnad av hanmen pågår, som när 
den blir färdig kan höja kapaciteten till nära de t dubbla 
eller till 2,0 mil l. ton p er år. Oljecisterner fö r omkring 
70.000 m 3 finnas, av vilka en mindre del äro bombskydda(le. 
Ytterligare cisterner äro under byggnad. Som_ j ämföre~sc 
kan anges att Göteborgs hamn omfatta 160.000 m 2 maga~lll, 
12.200 m kaj och 210 kranar samt hade en godsomsiittmng 
av 5,7 mill. ton år 1951. Lastageplatsen Hammelvik ligger 
öster om. Trondheim. Den har 160 m djupkaj, som iir under 
utbyggnad till 210 m och 2 kranar. . 

Hur stora delar av dessa resurser, som kunna utnyttJas 
för svensk räkning, är en öppen fråga. :J: varj e f all måste 
de i nuläget dock bedömas vara mindre än tr anspnrlkapa· 
citeten på järnvägslinj en Trondheim- Storlien. . ~ 

Transportvägarna frå n Trondheim över fjällen till SverJgl 
framgår av vidstå ende kartskiss. Mellanriksbanan östcrs~lnr 
-Tr~ndheim är elektrifierad endast på den svenska sic ~~1~ 
Dess högsta trafikkapacitet i fred bestämmes av den nors].'. 
ban delen - Meråkerbanan, - som med en normal _lagfr8o'o 
vens av 16 tåg per dygn kan beräknas frakta högst 100. 

'""''''' 
? :1!!11111 
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ton gods per månacl. Kapaciteten beräknas kunna ökas . 
densamma som på linjen Storlien~östcrsund eller 1 GO till\ 
ton per månad, om banan elektrifieras, vissa förstö rk ni 1~ Oo 
arbeten utföras och mötesspåren på stationerna fö rhi!~ag~. 
Linjen måste bedömas sårbar för flyganfalL Vid avb ro lt jas. 
d~t m~~öjligt a_~t m:_dn_a kringgångstr~nsporter med 1astb illh ~ 
pa strackor, dar narhggande landsvag saknas. Under ke i at 
förhållanden måsle den angivna transportkapaciteten d~~
för bedömas bliva betydligt mindre. at. 

Den enda nuvarande mellanriksvägen över Skals tugan .. 
relativt svårframkomlig och icke lämpad för tung laslbi)ar 
trafik. Den kan vanligtvis icke hållas öppen om vintern. E" 
ny smal vägförbindelse strax norr om denna är dock uncl o1~ 
anläggning och ytterligare en l,a:ndsväg tillkomm er, nä:. 
sträckan Ån~Kopparå längs järnvägen blir klar. Då öka, 
också möjligheterna att ordna kringgångstranspor ter med 
lastbil vid skador på järnvägen. 

De åtgärder smn ur svensk synpunkt ligga närm us l till. 
hands för att öka våra importmöjligheter kunna ri mligtvis 
bedömas vara följande. överenskommelse träffas m ul norr
männen om hur stor del av befintlig lossning~;kapaci tl'l, som 
kan få disponeras för svensk räkning. Med ledning härav 
och av landtrafikledernas kapacitet utbyggas lossn ingsmöj
ligheterna efter norskt medgivande och med svenska merlcl, 
så att de motsvara vad som kan avtransporteras till Sverige. 
Härvid måste, med hänsyn till vårt vitala behov av fl~·t an de 
bränslen, en oljehamn med tillråddiga bergskydoade olje· 
cisterner särskilt beaktas. Landtransportvägarna utlJyggas i 
den mån så kan ske utan alllför stora kostnader. SiHla na 
utbyggnader kan tänkas omfatta förbättringsarbeten pa Mer· 
åkersbanan, så att dess kapacitet blir densannn a som på 
järnvägslinjen Storlicn~östersund. Det skulle innclJ i1ra a,tt 
vissa förstärkningsarbeten utfördes på linj en, att m ötcsspa· 
ren på stationerna förlängdes, att banan kunde b efa ras _a~' 
lika långa låg som på den svenska sidan samt el ek tri fi c rll1~ 
eller anskaffning av ett antal starka diesellok. Vidare bor 
mellanriksvägen utbyggas för tung lastbilstrafik på den nu 
utstakade sträckan Ånn~Kopperå samt från Koppcrå ull 
Trondheim och från Ånn österut. En breddning och fö rstärk· 
ning av vägen över skalstugan vore även önskvärd, m en tor· 
dc ställa sig relativt dvrbar. För transport ,av de stora kvan
titeter flyt;ndc bränsl~n, som måste importeras erfordras ~~ 
o l j cledning f rå n oljehamn vid Trondheimsfj orden ti ll bo1:

1 

skyddade förråd på svenskt område, så belägna all olJl.l 11 
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. ·ån kan avtransporteras per järnväg och landsväg utan 
dii l'~~:ra till ~1inders f~.r övriga transpor~_er öveor riksgrän_~eil. 
n t~ .. rutsättmngarna for att kunna forranta sadana anlagg-

. 
0

11r und er f red äro små. På mellanriksbanan över Stor
~~ Jilgframföres nu smn regel ett godståg om 25 vagnar dag
l~eJin i vardera riktningen. Tågen från Sverige t ill Norge 
!1?e fulla:st ad e, mest med pappersmassa och trävaror från 
!il

0
1tland fö r vidaretransport över Trondheim till Storbri

Jannien. De tåg som gå i ostlig riktning framgå halvtomma, 
t~nTrondheim är en föga utnyttjad svensk importhamn. Or
~~kerna _till att järnväg:~n icke o utnyttjas mera_ äro ~-lelv~s 
t xepolihska. Taxorna raknas pa den svenska sidan for sig 
:;]J på den I_wrsl~a _för s!g. ,sJ :s liksom de n~rska frakt~axor-
1a äro relativt billiga pa langa, men dyra pa korta strackor. 
be norska~ taxorna äro dess_u~on1 högre än motsvaranc;te 
svenska. l' raktkostnaderna fran mellersta Norrland till 
Trondheim bli därför oproportionerligt dyra. Frakten1 av 
papper smassa från Sundsvall till Trondheim kostae t ex 
lika mycket som på den 270 km längre sträckan Sundsvall 
- Göteborg. De norrländska hamnarna äro även svåra kon
korrenter till Trondheim som import- och exporthamn. Ku
varand e taxepolitik på järnvägen hindrar sålunda transito
trafiken och står därmed i strid med Karistadsfördraget (SF 
m 81 / 1905) enligt vilket inga hinder skola läggas i vägen 
för sådan trafik . En ändring skulle dock icke kunna bidra
ga till någon mera betydelsefull ökning av trafiken på grund 
av Jämtlands ringa andel i den svenska utrikeshandeln. 

En olj eledning över gränsen har icke heller någon freds
tida kommersiell bakgrund. Transporterna av olja måste be
räknas bli för obetydliga för att kunna betala investeringen 
eller ens betala driftskostnaderna. I flera norrländska ham
nar pågår dessutom byggnad av stora oljecisterner. Intres
senterna måste av ekonomiska skäl bedömas komma att 
Illatarbeta ett projekt om oljeledning från Trondheim. 
.Huvudpunkterna i det förslag till utbyggnad a.v våra för

hmdelser med Trondheim, som den svenska delegationen 
den 9 m ars 1955 inlämnade till handelsministern voro föl
}~nde. En oljehamn bör anläggas i det inre av Trondheims
.Jorden med cisterner i berg. Medel för förberedande pro
~ktering bör ställas till förfogande under innevarande år. 

1 en projekterade landsvägen Ånn~Kopperå bör färdigstäl
a~s och h ela vä[:{sträckan öste~·suncl-:-Trondheim .. utbyggas, så 
l· t den kan bara tung lastbilstrafik. Detta vagbygge hae 
' 08tnadsberäknats till sin huvuddel. Det kommer att ställa 
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sig ekOJ~om~_skt f?rd claktigarc än att bredda: och först··, mel~annksvagen over Skalstugan. Slutligen föreslås at t a_1kQ traf1k ~nordnas på järnvägslinjen östersund-Tron d]~,~~~~och att frakttax<:n·na anpassas efter norm ala svensk a be 1;!:11\t melser. D.elegatwnen har ick e tagit ställnina till fr [vras '1111-1.. . l' b '"' 11 o an aggmng av en o Jeledning över gränsen men öns]· . llt n~re _återkomma h ärtill . Den har vidare uttalat att ~~\~c. hattrmg av Meråkersbanan icke är aktuell, då banan · ~~-. 
nuvarande skick kan svälja den svenska. import, som r~t 81~1 gen k an lossas i Trondheim och att vissa förbättri n <>såt nit. ~l er SI~a:bht kunna vidtagas i ett kritiskt läge. En c~~~l lgar. framt_Ida utbyggnad av järnvägen b ehöver åtföljas av llell ~:tterhgare utbyggnad_ av Trondheims hanm, om en s~\ lun~n okad transportkapacitet skall kunna nyttiggöras. -a 

Den norska delegationen h a~· förklarat sig beredd a lt re
kommen~lera den no~·ska ~:ege1~mgen a tt lämna garanti er för att de foreslagna olJ canlaggnmgarna och transportleelem s~wla f_å utnyttjas för transitedng till Sverige även u nder kri~ hska_ hd;r smut att ge eller utverka sådana koncessioner eller bll~hm<.~, som erfordras för uppförande av dc fiireslagna anlaggmngarna på norsk marlc 

D,e sålund_a föreslagna åtgärderna äro icke tillräckliga för 
~tt Trondheimsieden skall kunna få elen kapa.citet för sYe nsk 
~!11port, ~-OI? är nödvändig. Man måste hoppas att de endast aro ~n bo;·.1an o?h att senare ytterligare å tgärder skola komma bil stand. Tidsfaktorn och det nuvarande läget i vti rlden talar emellertid icke för ett uppskjutande av några illaär-d 'd fo 

d tl er 1 enna raga. 

Import över svenska västkusten. 

. Även om Trondheimsieden kan utnyttjas i full utst r~ick· 
J?.~ng mås~~ ?.tt_ l~rigf?rm~de_ Sverige importera bclydan dc, for dess forsor.Jnmg livsviktiga varukv,anti te ler gcnow Ska· gerack Dc nuvarande och under dc närmaste åren p·a lla nde styrl~cförhålla~clena tilllanels och i luften på elen cu~op eiska kontmenten gora det nödvändigt för oss att räkna med att kunna taga emot hela denna import över vår västkust. De problem som härvid möta äro förutom att å tkomma import· varon?a, ans~wffande av tonnage i tillräcklig omfattnin g o~h a:':. erforderligt slag, skyeld av tonnaget under dess Hird tJl l SJOSS och under lossning i svensk h amn mot anfall av fic nt· 
liga örlog~- ochJl:ygstyrko_~~· tillgång på tillräckliga Iwn1n 3,~ mecllossmngsmo]hghcter for godset samt möjligheter att 3' 
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rter a varorna frå n dessa till förbruknin gsorterna i !J·ll l1~~ olika ~elar. pessa spörsmål behandlas ä ve1; ,i an_~1a1~ [nnd denna arsberattelsc. Andra problem som maste Io_sas 
ii: l t:vakning, __ röjning __ och minsv~~ming av de svei~s.ka far
nJ0 • soin behova anvandas, luftforsvar med !uftva1n san1t [e dell~ ing av handelsfartyg vid svensk lossmngsplats mot 
b va -.n · f l 1· l · e otage och dylikt, anskaffmng av er on .~r 1_g o~snmg~-sa~sonal , samt clc~nas transport~rand~ ocl_t forlaggnm~,. _nar pe\.utsedda lossnmgsplatser maste tlllgnp1~~ smnt d~_u ge~t06 av järnvägs- och landtransportmedel fo~· undanforan-111105na:bbast möjligt av lossade v~ror. De olika delproblc.:. de sammanhänaa och är o delv1s heroende av varandra. m en :c. ·· · If 1 ··11 l ··1 De kräva för att kunna }osas hl -rec ssta m~c e e1~ va sam-· )JJad ledning, som medger omedelbara onenlermgar mel-01 ( l f'"" t .. l l l Jan de olik a grenar av det tota a orsvare · som. a ro e er ·a~n-bliva engagerade i verksamheten samt snabba och nk:1i~a beslu t. Berörda m ynd igheter äro fön!to~1: dc so~11 hava hand om de t direkta skyddet mot anfall pa SJ011 och. 1 h~~te n , 
111

iJitä1·befälhavaren, försvarsonu·ådcsbcfa.~havarc, rJks~~amnden för ekonomisk försvarsberedskap, ~ansstyrel se_, lansarbetsnämnd och landtrafikmyndigheter 1 av lossnmgsvcrksamh eten berörda län samt lokalt berörda civilförsvars- och 
polism.yndigheter. . .. Handelsfartygen måste kunna skydda~ under sm faret Det kräver att sjöfarten f r amföres i konvoJer 1ned eskortstyrkor av örlogsfartyg mot fientliga ubåts- ocl~ motortorpedbå tsanfalL Det fordrar vidare för skydd m.ot flyganfall, luftvärn samt jaktflyg och flygbaser utefter färcl~i:.i.gen. 9m ja:dskydd icke kan lämnas och en fiende sätter m kon tmuer:_~ga fl yganfall mot konvojerna, kan man hli tvingad att !.ramfora dessa enbart uneler mörker och i övrigt sådana vaderleksförhållaelen som omöj iggöra effektiva flyganfall mot 
fartyg. 
Hanclel~farlvaen böra enligt vunna krigserfarenheter b e-u J h ~ styckas m ed luftvärnsartilleri för självförsvar och l;llrustas Ined anordningar för att minska och begränsa verkmngarna av skador so1;1 förorsakals av fientliga anfall. Dessa frå gor ligga åter 'under utredning, nu av »Simarbctskommittcn örlogsflottan-handelsfloltan», som med s töd av Kungl. brev tillsatts av chefen för marinen under senare delen av år 1954. 
\Tid anfallshot från kryssare eller jagare böra konvojerna kll_~n a avbryta sin färd och styra in i skydelad ham.n_ e_~ler skargård. Om ett sådant förfarin gssä tt skall Innma hllam-
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pas, måste även en god flyg- och vid behov farty gsspanino 
etableras i Kattegatt och Skagerack. :s 

Trafiken kommer icl~c. att I~unn~l. framdr~ga.~ ulan föt. 
lustcr. Dessas storlek sta 1 relatwn till skyddsalgarderna o~J 

till tonnagets storlek. Man kan räkna med näslan sa 11111~ 1 

vapeninsats för att sänka ett stort som ett litet han dclsfa 1~ 
tyg. Ett litet handelsfartyg är svårare att träffa än et t ston 
Små fartyg ha mindre djupgående än stora. Dc kun na d~)].: 

för i större utsträckning framföras inomskärs och p å så sä tt 
bättre utnyttja det skydd mot anfall som våra inomskä 1-s. 
farleder kan erbjuda. Förlusterna av lastkvantiteter och t011 _ 

nage måste därför bli väsentligt mindre, om. endast s1nå 
handelsfartyg användas i trafiken. 

Små fartyg äro även förmånliga ur den synp unk tl n :1tt 
de kunna lossas vid ett stort antal mindre los~ningspla iser , 

som på grund av nautiska förhållanden icke kunna utnytt
jas av occanlonnagc. Härigenom vinnes förutom större till
gång på lossningsplatser, bättre möjligheter att sprida ton
naget och därigenom bereda det ett visst skvdd. Del lilla 
handelsfartyget kan även lossas på betydligt kortare li d än 
ett stort och kommer därigenom att under kortare li d bli 

utsatt för fientlig spaning under stillaliggande i loss ni ngs
hamn och därpå eventuellt följande flyganfall. 

Om därför tillgången på tonnage är en av dc avgiira ncle 
faktorerna för våra möjligheter att kunna importera i kri g. 
så är tillgången till medelstort och mindre tonnage av vä
sentlig betydelse för våra möjligheter att begränsa ton nag~

och lastförlusterna på våra närmast belägna tillfartsväg?r 
och i våra hamnar och lastageplatser samt för våra möjllp

heter att taga enwt tillräckliga importkvantiteter över var 
västkust. D-enna faktor beslämmes i huvudsak av vår egen 
handelsflottas storlek och sammansättning, eftersom del är 
den tonnage tillgå ng, som vi ha de största möjligheler na att 
kunna disponera över. På längre sikt sett är den beroe nde 
av vår sjöfarts lönsamhet. Vårt behov av medelsto rf ~ch 
mindre tonnage i krig redovisas på annan plats i d en na nrs· 
berättelse. Enligt. Statens offentliga utredningar 1955:2 
»Stöd åt den medelstora och mindre skeppsfarten» un eiNs teg 

bere~lskapsb~ho~et av !nindrc tom; a ge , i elen svenska ha~0 
delsflottm: J?a v~ren 19~3 den vcrkllga tillgangen m~d \~0-~ tt 
brt. Samheligt visade det medelstora tonnaget ett ove1 sko 
av oml:ring 100.000 brt. Det har clocl'" därefter fortlö pande 
minskats och kan förutses komma att vttcrligare nedgn 0

111 

icke särskilda åtgärder vidtagas. En stoi del ~v detta tonnw 
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torde dock icke vara gripbart i krig med hänsyn till aH 
g: t är sysselsatt i främmande farvatten. Det siffermässiga 
~ erskottet av medelstort tonnage m åste därför bedömas 
~uuräckligt för att täcka behovet redan i nuläget. 

t-~andelsflottan och sjöfartens lönsamhet. 

Under åre!l 1953 och 1951 ha de japanska, västtyska, 

norsl~a: grekiska och ~v~nska handelsflottorna blivit större 
samtnhgt som_ den bntbska handelsflottan minskat något. 
Världshandelsflottan har under samma tid ökat icke ovä
sentligt. Den amerikanska handelsflottan är fortfarande 
störst i_ värld~n n.lCd _över 27 mi IL brt. A v detta ligger dock 
icke mmdrc an 13 nnll. brt, huvudsakligen statsända fartya 
upplagda, enär det icke lönat sig att driva dem l~ g a hög.~ 
löner och andra omkostnader_ Storbritannien är därför fo~t
farande världens största sjöfartsnation med clt hand elston
nage på 18,5 mill. brt till huvuddelen i aktiv tjänst. 

Den svenska handelsflottan har enl igt kommerskoll egiums 
statistik under året ökat sitt tonnage med 85.000 b1~t till 
2.738.000 brt, vilket är den minsta ökningen som förekommit 
sedan år 1950. De strukturföråndringar, ~om pågå i vår han
delsflotta och som påpekades i föregående årsberättelse ha 
fortsatt i ökad takt. Totala antalet handelsfartyg minsk~dcs 
s~lun9a un~ler året med 51 mot en minskning med 19 fartyg 
foregancle ar. Fartygens medelstorlek har fortsatt att öka. 

Ned&å~_Jgen av dc! koleldade medelstora tonnaget har fort
sa tt 1 okad takt. Angfadygstonnaget minskade sålunda med 
60 fartyg och 56.000 brt till 412 fartyg om 53G.ooo; brl. Mo
torsegelflottan, som under senare ~n· iiven minskat nöaot i 
så~ä l antal som tonnage, decimerades ytterligare uncle~- år 
19;)4 m ed_ 3_5 f[~rtyg och 3.700 brt till 56-l fartyg om 59.000 
brt. Samtic~Igt fortsalte tankflottan att öka och har gå lt upp 
lllh ed ytterltgarc 97.000 brt. Den utgör nu 30 % av hela vå1· 
andelsflotta. 
I Sverige riiknas handclsfarlvg med en bruttodräktighet 

b~dersti.~a_n_de 500 l~n till det i1;}1~dre och fal'i.yq med en 
ll ttochak lLghet av 000~2.000 ton till det med elstora tonmt

gett T.otalt sctl har vår tillgånQ I)å sådant ton nage fort"att 
a t - L u , ~ 

rl nunska, ':ilk~t är till stor nackdel icke endas t för vår ul-

k~1'esi:_~ndel 1 kng utan av_ samn.w sk~11 även för vår inrikes 
gå:tsJ ofar~. Dcnna __ beklagl1ga .. mmskmn_g orsakas av en fort
l nde mmskad lonsamhet for det nundre och medelstora 
onnaget. 
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Dc senaste årens ökning av världshandelsflottan har il:]· 

haft motsvarighet i ökat varuutbyte på världsma rkn udc~Q 
Detta har haft till följd aU fraktindex för tramJ?.frak t~' r n~: 
der våren 1954 sjönk till 109 (basår 1948), de~ lagsta tndcx. 
talet sedan frak tdepressionen aug.jscpt. 19D2. Indix fö. 
tankfrakter sjönk samtidigt tilil 65. Under . andra h alvå r·e~ 
195-! ha betingelserna_ ~ör -~jöfarten <_1o~k lJusna~ bet~· dligt, 
Fraktintäkterna ha bhv1l battre, sambd1gt som olpn \l llnkit 
i pris. I november år 1954 hade index för trampfrak lc t· sti
git till 139. 

USA :s mest värdefulla järnmalm'Sförekomster hålla ])å att 
sina. Detta kanuner att m edföra att landets järnma lmsi111• 

port beräknas behöva ökas till 500 mill. ton per år senast 
under år 1960. Den växande råjärnproduktionen i Yästeuro
pa beräknas även inom en snar fram~id komm~ att nödYän
diggöra en betydligt ökad järnmalmsimport C?.lJckon;umtio
ncn och oljetranporterna på världshaven behm~.a stg for t
farande under ökning. Dessa förb ållanden bedom as merl
föra en ökad efterfrågan på tank- och malmtom:.~gc u nder 
kommande år, vilket kan spåras i större intresse for nybygg-
nader och dylikt. . o •• •. • • 

De låga tankfrakterna torde delv1s bero pa forsok fr:~n den 
grekiska storredaren Onassis sida att skapa mon?J~ol pa mel
lersta österns tankfraktmarknader. Han har sknv1t k on tral.d 
med kung Saud I i Sandarabien enligt v!lke~ han_ åtage r stg 
att tillhandahålla en tankfartygsflotta pa mmst bOO.OOO ton 
dw, som skall segla under Sandarabiens flagg~ och lw f?r· 
tursrätten till transport av 80 % av landets ol] eexpc:ll·l. "C n· 
derhandlingar om en motsvarande uppgörelse lär enllgt kap· 
ten Olof T~·aung i Svensk Sjöfartskalender 1955 p åga även 
med Iran, Irak och Kuweit. 

En annan orsak till låga tankfrakter synes vara at t lank
tonnaget vuxit i snabbar~ takt än behovet ~v ol:ietranspo rt,~~.·~ 

D en svenska sjöfartens lönsamhet har vant mmdre god s<~I 
skilt uneler för~ta halvåret 195-1. Orsakerna härtill synrs ha 
varit en alltjämt ökad konkurrens, kostsamma, oföru tsedda 
hamnuppehåll p g a strejker under första delen _av å ~·~·l, h.~; 
aa löner och omkostnader samt sträng beskattnmg. Sars~~?. 
det medelstora och mindre tonnagets c lönsamhet m ås te f_01g 
bättra~ på flera ~!ika viigar om_ dess fort~a~_ta dccim~n;;,. 
skall fås att upphora. En orsak hll dess f m tlopand ~ uun. ·o 
ning är alt fartygen på grund av hög medelålder 1ckc a\. 
tillräckligt driftsekonomiska. En annan är att de icke }' L~{s
na taga upp konkurrensen med landtransportmecllen. (J O 
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ttagarna ha bliv!t bo_~·tsk~mcl~ med att ut~n omlastning 
C

1110 a f å sitt gods fran dorr till dorr med lastbllstransport~r. 
J• L1 11~redj e orsak är att utl~ndskt min.?re tonnage, sars k_~lt 
Ell ttyskt och holländskt dnves m ed lagre ontkostnader an 
"

8 5
t svensk a och därför konkurrerar ut delta. 

de · 

··d åt den mindre och medelstora skeppsfarten. sto 
För att stödja den o m~delstor~ ocl_1 mindre skeppsfarten 

1 r hittills ett antal algareler vHltag1ts. 
1
aEn har varit tillkomsten av den s k »parawafbåten», .?tt 

f ·tyg på under 500 brt som kan konuna upp hll en lastfor-
~~aa på närm are 1.000 ton. Ett sådant fartyg b ehöver en

~~g{' den svenska s_jöla~e~1 nämligen ~nda~t _bc11:1am:as me~l 
två vakter. Det bln· hangen.on~ relat1vt b1l~~gt 1 d~·1ft. F~t
tyget m ed 500 t~~s bruttodrakbghet ell: 1: ston:e krav_e~· d~r
emot personal for tre vakter. Efterfragan pa stath@a lan 
för byggande av mindre fartyg har va_rit större än tillg_?ngcn 
på lånemedel, varför kommerskollegmm under år 19D-! be
gärt en ökning av lånefonden för den mindre skeppsfart~n. 
Denna har också ökats till 10 milJ. kronor under år 19D-1. 
För kommande budgetår har begärts en ytterligare ökning 
med 10 mill. kronor. Av dessa ha dock endast 2 nnll. m erl
tagits i statsverkspropositionen för budgetå ret 1955/56. En 
annan åtgärd har varit att söka få tiil stånd e:n ökning av 
redarnas ~möjligh eter att stå viss självrisk vid försäkring 
av tonnaget. Hårigenom skulle deras utgifter för försäkring, 
som utgöra en del av driftskostnaderna (6,8 %. för det m e-
delstora tonnaget under år 1953) kunna nedbnngas. . 

Under år 1953 tillsatte handelsministe rn den s k Lmd
bergsk a kommilten för att ulrcda den svenska mindre och 
medelstora skeppsfartens lönsamhet och föreslå eventuellt 
€rforderliga stödåtgärder. Den har avlämnat sitt betäl;kan
de i j anuari månad år 1955. Den konstaterar att det mmdre 
och m edelstora tonnaget har stor betydelse för vårt land ur 
såväl beredskapssynpunkt som allmän fredssynpunkt Bc
l'edskapsskälen ha tidigare redovisats i denna årsbc:rät.telse. 
l fredstid konstateras tonnaget fylla en viktig uppg1ft 1 vad 
gäller vidarebefordran av gods, som det större linj e tonna
get inför till våra storhamnar. Det är en be tydelsefull ut
bildningsplattfonn för våra sjömän och bereder dem goda 
s~_ss elsättningsmöjlighcter. Vid 1952 års slut voro sålunda 
llara hälften av våra sjömän anställda på sådant tonnage. 
bet har stor betydelse 'för landets ekonomi . Under år 1963 
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intjänade det t ex 377 millioner kronor i fraklinl äk te . samma fraktarbete skulle utförts av utländska farlyol. Onl ett motsvarande valutautflöde ägt rum. Slutli aen 1-· M hal]Q ras to ·t ·· I · 1· ::. ~ o ns tat · nnage aven 1a mc 1rekt betydelse för vårt n :i .· ' e. genom att d et tillförsäkrar mindre och medels·tor·" \~ 
1 

~ ngs l i, l .. t. M 
u at y. se sa tmng. cd anledning härav ansee utredningen l. sys. ra ett starkt samhälldiat inlecssc alt to1111aoct b'! <le ~ \'a. l} f J o u <~ · l ll l") ]] . _en ~·am, 1a l! er ock~å at_t d:t e~1barl med hänsyn ti ll b~ r"es . skapssynpunkterna ar nodvanchgt att ·ltaärdnr viclt 'l . . 'd-l t ll 

.. . .
1 

. . • < o '-- < g ,\ S fr·' ce a mannas ~H a till stöd för tonnaget i svfte att f"· ·J ·· an l i
... l o l l l . c o I Hl tlt c ~ss or w an~ en. och möjliggöra dess fot:tbestånd . Utt·c ·a nlllgen anser nan~hgen att del finns an ledning räkna me d .d~onnag~t osu~_ccssivl kanuner att fodsätla att minsl-a el\\ lll~a stodatgard er vidtagas. ' 

01
11 

~om _underlag. för sitt studium av tonnagets lönsa m het hrtr L:t_t~d~un_gen h~1ft en av -~;:on:merskollegium verkställd st,atis!Isk-c~~onomlsk undcrsokmng avseende å ren 1!) IR, Hr o 19.;Jl,19D2 och 1953, so~~~ p~gått jämsides m ed dc s::tlzku nn i~a~ a1be te . Denna undcrsoknmg bva-ger I)å UJ)I)gifter so 111 1 .. ' t 234 l . , .; ,> ' , . a m-na s av rcc cner. Den har såunda varit mycket grun dlig och omfattat huvuddelen av det svenska mindre och mcdcls~.ora. tonnage!: De framlagda siffrorna visa en markant för~amnng av lonsambeten för ifrågavarande tonnage u nder a~·cn 1952 .?~h 19~3. ~~v de_ m~dcr~Ölda rederierna l;8.r l1 % g~1~t med fmlust ar Hb3. Forsamrmgcn har varit särskill slor f':n det medelstora tonnaget. Orsakerna härtill anses ha yant d els den. sämre lönsamheten för sjöfarten i allmii nltcl och dels dnftsekonomiska faktorer. 
De a v Konn!1 erskollcgium undersökta svenska r ednicrna~ kostn ader fördelade sig före avskrivniuaar m ed om-I-nng 90 C"! o d 'f'' I t 1 t"! 

~ • . ./o pa n ts ;:os nac er och 10 % på a llm änn a kost-nadet· l ovngl. .. Inom tonnagegruppen 500-1.999 bruttoton, som haft den samsta lönsamheten fördelade sio t ex. driflskostnaderna år 1953 på olika poster på följm~clc sätt. 
a) H)::·m och k<?_st. för befäl och besättning . . . . 2K 5~ b) Brans_lcn, smor]Inedel o. skeppsförnödenheter 22,1 % c) Lastmngs- och lossningskostnader . . . . . . . . . . 1(i,3 % d)) ~kcppsu_mgälder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. ~ 7o e eparatiOn och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . R.3 )i· f) Assuranspremier {),8 1c g) Kommissionsarvocle·I~ . :::::::::::::::::::::: .l, l ~lc h) övrigt ....................... . ........ ~ 

O 
("/. Summa: 100, ;c 
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1\o{otsvarmHle siffror för övriga undersökta år visa små 
\aktigh e_ter. . o .. . si,J ~~ uppstal1n 111 gcn framgar att kos_~naderna ~or p_cr~onao-A va rit den __ största ~)osten:. De~sa aro betydligt _lagrc pa )cil
1
, och hollandska fartyg an pa svenska. Utredmngen antY ~. 'detta vara det o e~1a huvudskä,lct till d et sven~_ka tOlma,e ts konkurrenssva n ghcter. D et andra . bu_vud~_ka le l an~es ge . att det svenska tonnaget genomsmlthgt ar betydligt :r::~e än d ~t ~y~ilza. och bollän~lska och dä~:för måste _var_a a. 
151

)ortmassigt nundrc effektivt. Detta skarper ytterllgatc t1 a1 
1 o · 1 t le svcn:,;ka re.~ arnas svang 1e ?r:. . . o .. , . . . . ( Und er allmanna kostnader 1 ovngt tnga rantat, skat_tet . ]lit adm in istrations- och övriga kostnader. Dc. tv'å sist~~~mnda ha varit de väscntlig~stc postoct:na. ~tt skalleposten rarit låg beror uteslutande pa del dallga vmstresultatct. ' Utredningen bar undersökt möjligheterna att genom e:1 uppmjukn ing av sjö?rbetstids~agc~1s ~~~stäi;nndscr till !?rmån för längre dagllg arbets tid till SJOSS astadkon~ma 1ap,re personalkostnader. M.cd ~1änsvn till att arbclstJde n hll lands tenderar mot avko rtnmg har det dock anselts verkHahetsfrämmande att nu taga steg tillbaka. Vissa mi n d re ä~dringar förcs1ås dock beträffande arbetstiden för befälet. De inne bära i stort sett att antalet styrmän och maskinister kan minskas på d et medelstora tonnage i storlcks01·dningen 500- 1.000 brt, som går i nordsjöfart genom att personalen få r åläggas att tjänstgöra högst 24 timmar under 48 timmars färd till sjöss och som. kompensation härfö1· skulle beredas utök ad ledighetstid i hamn. Därigenom kan mindre lättna

der erbjudas för delta tonnage. För att d en ~w cnska mindre och med elstora sjöfartens eko-nomiska betingelser skola kunna förbättras på e~t ~vgörande sätt, anser utredningen emellertid det vara v1kl1gast att få tillstånd en förnyelse och rationalisering av tonnagel och f?reslår därför att det statliga bidraget huvudsakligen l?Öt' hgga på ekonomiskt stöd för nybyggnad av fartyg. Ohka f~nner för subventionering av r ederiernas verksamhet har d1skuterats men ansetts olämpliga, enär sådana kunde fra.mkalla flaggdiskriminerade åtgärder från andra staters s1da 
gentemot vårt större tonnage. . __ Den svenska sjöfartsnäringen har möjlighet att erhålla lån for nybyggnad av fartyg i statens lånefond för den mindre ~!'-eppsfartcn , Svenska skeppshypotekskassan och Statens sc
'llndärlånefond för rederinäringen. Lånefonden för den mindre skeppsfarten har rätt att lämna lån upp till 70 7o av kontraktspriset för ett nybyggt far-
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tyg o~n högst ~~O ~.rt. I praktik~.n värderar do~k Iånc nä i 
den fartygen nll lagre belopp an kontraldspnset oc h 1 .~1 1\
nar cnd~st .lå n mot en min?re <.~el av värdet än 70 r, . 0~1\1. 
kcrna hart1ll anges h a vant bnstande kapitaltillgå n n p sa. 
den hade den 31 / 12 1951 ett kapital på 10 mill. kron~ ~· on. 
l~elt va.~· bu:1det i_ lån eller beviljade omen ännu ej u lb('[~~~lll 
~an. Dar~Jlovcr funnas betydande lancansökningar, son el~ 
kum\at tillgodoses ay brist på ~ncdcl. Utrednin.gcn fö re~ J ~J. 
alt Janefondens kapitalbelopp okas med 25 nnlli onc r l· .11 

nor unc!.cr dc två nä rmastc .. buclg_ctåren, att högs la l a n~]~~: 
loppet f_or. nyby~gnad fast~talloes ~111 .80 % av det k onl rakte. 
radc pn_set, att fartygen v1cl Jangtvmng skola värderas efter 
de faktJ.ska . I~Yb{ggnadskostnaclerna, att lånen skol<t \'ar 
a.mortcrm~:±na l. tre moot nu tv~ år ;"amt att amo rte rings~ 
~1dcn utstrackcs hll 20 ar. Den föresiar också att v id bevi]. 
Jandet av l ~n större. -~Iän~yn skal~ tagas till_ den lå wsökan
des ycrsonhga kvahf1katwncr, sa att dugliga men r ela tivt 
koap1talsvaga redare skola få större möjligheter all erhålla 
lan. 

Svenska skeppshypotekskassan beviljar lån raot sök erh et 
av inlcd::.ning i svenska fartyg om 500~3.000 brt. Lan kan 
erhållas med högst 50 % av det värde till vilket lå ncn ämn
dcn uppskattar fartyget men brukar endast beviljas till läg
re belopp .. Enligt för kassan gälande bestämmelser k an dess 
kal?ilal ökas med omkring 50 millioner kronor genom emil
tcrmg av ytterligare obligationer. Utredningen förcsl<l r all 
lån från. kassan huvudsakligen beviljas för~ fartyg av slor
leksordnmgcn 500~2.000 brt samt alt riksbanke n lii mnar 
kas_snn. m cs;.a möjliga förlur för emitlering av ytl ctl igarc 
oblJgaliOnslan. 

Statcns sekundärlånefond för rederinäringen är ctl komp· 
lemcnt till skcppshypotekskassan, som utlämnar ko mplette
rande lån till fartyg, som_ belånats i skeppshypotek skassan 
inom värdegränsen 50~70 %. Fondens disponibla kn pital
l~elopp var endast 0,25 m.illioner kronor. Fartyg värderas en· 
hgt samma principer som aälla för lånefonden för den niind· 
re sl•cppsfarten. Utredni1~gen föreslår att fonelens kapital 
successivt utökas så att det kommer upp till 2/ 5 av skepps· 
hyp?lekskassans samt att lånebeloppen beräknas p å nybygg· 
da fart~·gs kontraktspris i stället för uppskattade värde. 

Utredningen har redovisat åtskilliga förslag från r edar· 
h åll till lättnader för den mindre och medelstora sj öfar ten, 
till vi lka ställning icke kunna tagas. Dc gälla sjöfa rtsäl~er: 
hetsbcstämmelser, bostadsförhållanden på fartyg, y tte rliga 
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·c ändring av_s)ö1~1anslag~n, spisordnip.gen för J;>esättningar-
1 a skattelag~hftn111g~J_1, sa~1knmg av SJofartsavgifterna, samt 
~:;1dring av ;:)[alens Jarnvagars taxepolitik till förmån för 
, 'öfarten. . . .. 
sJ Enlig t. u trcdnmgen ar ~yggnadskostnaderna för ett singel-
däckat fartyg P.~ 500 brt 1 m edeltal 2.600 kronor per ton och 
fr ett sheltcnlackat 3.300 kronot· per ton. På mindre fartyg 
b~ir kostJ~adcn något högre per ton. 

Utrednwgen anger att det skulle draga en kos tnad av borl
·H 300 mill. kronor för att efter ett medelpris av 3.000 kro
;10r per brt endast fylla den brist på 90.000 brt, som förc
finns ur beredskapssynpunkt Den konstaterar att den er
forderlig~ för!1yclse!1 och u_tökningen av tonnaget icke kan 
komma hll stand pa kort hd utan först efter en lång följd 
av år samt att redarnas egna finansiella resurser och lånc
möjligheter icke tillnärmelsevis kan tänkas förslå för att 
tillgodose investeringsbehovet. Den föreslagna utökninnen 
av lånefonden för den mindre skeppsfarten med 25 n~ill. 
kronor under dc lvå närmaste åren skulle emellertid endast 
förslå till nybyggnad av omkring 8.300 brt efter ett medel
pris av 3.000 kronor per brt enligt de för kassan föreslagna 
lånebestämm_elscr~~a. 0 Därest hela det bc.~intliga tonnaget, 
120.000 brt v1d 19D3 ars slut, skall kunna fornyas och utökas 
med 90.000 brt under 21 år och allt detta tonnage skulle 
belånas i kassan till förmånligast möjliga villkor, skulle 
med nu gällande tonnagepriser kassans kapital successivt 
under 24 å r behöva utökas till om kring 312 mil l. kronor. 
U!1cler de tre förs_la åren skulle därvid ett kapitaltillskotl 
pa uppemot 2"1 nn!l. kronor per åe vara erforderligt. Där
e~ ter komm er det erforderliga tillskottet alt minska m ed 
lagst 1,2 milJ. kronor varje år. Det föreslagna kapitaltill
skotte! syne~. d~rför ber~kningsmässigt otillräckligt. Efter
so.m laneans?knmgarna hll kassan redan nu betydligt över
f,hger dess ~~llgän.gliga Jca~ital, är det dock sannolikt att de 
'0~una att oka vasenthgt 1 antal om låncvilkoren förbättras 
~thg~. fö.~·sl a.get samtidigt ~om kassans kapital ökas. En väg 

II forbattnng av den mmdre skeppsfartens förhållanden 
synes därmed utstakad. 
to?är:st de__förcslag~1a lånemö_jlighete~·na för det medelstora 
enlnag.~~ ytakas enl igt u~~·edmngens f~rslag, skulle fi~ansi
' a Ino]hghetcr skapas for att successivt under en fölJd av 
arDrsätt~ även v~~-t medelstora tonnage genom nybyggnader. 
l· tredmngens forslag skulle sålunda, om det genomföres 
' 0 llsekvent, komma att bidraga till vich:nakthållandet av det 

28 
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för vår försvarsberedskap så betydelsefulla mind re och 
11 

delstara tonnaget. Den av årets riksdag beslutade invesr 
rings~vgiften upphä.ver emell~rtid hel.~ verkan av c,w'n lne [~
fl:.amh~a beslu~. enligt utredmn~ens forslag och m as le ll]) ): 

havas l vad galler nranskaffnmg av tonna.gc, om så da )~ , 
bes~.ut skola lumn.a fa effekt~ Den ':.erkar 1 det betryckt~ 
nulaget enbart lunch·ande pa en fornyelse av ton naaet 
Eftersom det konkurerande utländska tonnaget ä r lll<)([e~·~;; 
och arbetar med lä7re personalkostnader ä~: del s.venska. 
och konkurrensen fra n landtransportmedlen a r bcsva r ande 
synes emellertid ytterligare åtgärder påkallade för att fö r: 
bättra lönsamheten för den medelstora och mind re skepps
farten. Sådana kunna vara en ytterligare rationalise rin g ay 
tonnaget i syfte att nedbringa nybyggnadskostnaderna, d rif ts
kostnaderna för bränslen, smörjmedel och skeppsfö rnö den
hcter, reparationer och underhåll, minska den erforde rli
ga besättningens storlek samt nedbringa kostnad erna för 
lastning och lossning samtidigt som en bättre betji.i ning er
bjudes befraktarna. 

T,onnagepriserna torde kunna nedbringas genom 'icrie
byggnad av fartyg. Privat intresse för dylikt lär emeller tid 
saknas i landet för närvarande, sannolikt beroende på de 
relativt stora kapitalbelopp som erfordras. Om stalen ga
ranterar det erforderliga kapitalet och tillförsäkrar köpar
na förhandsrätt till lån ur sina lånefonder, synes del dock 
möjligt att ett tillräckligt intresse för sådan verksamhet kan 
framskapas. 

En möjlighet att minska besättningens storlek på min~l re 
motorfartyg är att utrusta dem med anordningar för mm~ov

rering av maskineri och propellrar från bryggan. Hi.inge· 
nom kan den vaktgörande maskinpersonalen inbesparas. E.n 
annan torde vara att installera tillförlitliga radiotelcfo~w 
sändare och mottagare, som. onödiggör behovet av s~rs,lo ld 
radiotelegrafist eller befäl med motsvarande utbildm ng. 

Lastnings- och lossningskostnaderna torde kunna 1:ed· 
bringas genom en rationalisering av den typ som besknves 
nedan. 

Rationalisering av godshanteringen vid kusttrafik. 

Från och med hösten 1952 har Ångfartygsaktiebolag.el Got 
land genomgripande rationaliserat godshanteringen vHl Jas 
ning och lossning på styckegodslinjen Visby-Stockholi~~· 
Linjen trafikeras av m/f Gute om. 725 ton, 12 knops fa l · 
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Bild 2 

Gods på lastplan färdigt för lastning. 

Efter rati onaliseringen är lossnings- och lastningskapacite
~~~~ 50 a 60 ton per gäng och timma med 6 m an i gänget mot 
l!chgare 10 ton per gäng och timma med 11 man i styckc
g?dsgänget. Godset skyddas samtidigt på ett bättre sätt än 
" 1.d vanlig styckegodshantering, varigenom bräckage och 
darav följ ande reklamationer i hög grad minskats. De nya 
~odsh an~.eringsmctod erna ha medf.?_r~ ~tt Gutes ~urm~~al 
~~unnat okas med 50 7o och ha mo]llgg]ort en »fran dorr 
III dörr-trafik» mellan leverantörer och kunder på Gotland 

Och i Stockholmstrakten. 
Gute är utrustad m ed vinschar och 8 st för lastplan och 

cartainerlyftning lämpade bommar, som kunna taga 3 ( 4 st) 
~{1 8 (4 st) tons last. Bommarna styras i sidled med sär
q]da gajvinschar, som vinschmännen kunna manövrera 
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Bild 3. 

Container och lastplan under lastning. 

med pedaler. De toppas efter genomförd lastning av r un}
men så att plats kan beredas för skrymmande däckslast sa
som bilar, möbellift och lantbruksmas.ldner. 

Godshanteringsmetoden baseras på lastplan och lastbe-
hå llare. d ... ·n 

Lastplanen äro utförda i trä ocl~ förs~ädda med b:w J 3 ~0 och vinkeljärnskanter. De ha dunenswnerna 1.600X 1.2 
Jllln. För att många enheter skall_ ~.mnna. stuv~s p [l pla;15e~~ 
och för att erhålla bet~·ygga~~de SJOStnTnm~ ~-1xeras _gocJ]a· 
med hjälp av s tormaskiga nat, som surras 1 oglor ' Hl l 
nens hörn. (Jfr bild.) . ers 
Lastbeh~llarna äro av~ slag: __ 1/ 1-, 1/ 2- och 1/-1-c o ~; t aJ~~Öl'· 

samt specwlbyggda contamers for transport av ost olll 51 

Dimensionerna äro följande 
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Bild 4. 

stuvning i container. 

Längd Bredd Höjd 

mm mm mm 

1/ 1 1.600 1.200 370 
1/ 2 1.600 1.200 8-10 
1/ ! 1.600 1.200 1.790 
ost 1.720 1.290 1.4-10 

v:-conta_iners äro helt inbyggd:=t me~ ]u~!wr på två sidor 
Ot stu vn111g av godset. 1/ 2-contamers aro fors edda med lock. 
Samtl iga enheter äro i hörnen försedda med järnfötter 

eller järnvinklar, som passa mot varandra, så atl de kunna 
stnvas ovanpå varandra. Härigenom kan fartygels kubik ut
nyttjas på bästa sätt. För lyftning av plan och containers an ·· ' 

Vandes en specialkonstruerad wirehanfot. 
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Vid lastning och lossning arbeta 7 gaffeltruckar i land 
2 Jedtrudwr ombord. Ocl) 

För att hålla gods trafiken igång kontinuerligt har o1n t· .· 
700 lastplan och con tainers anskaffats av vilka 1 /~) ti r'

1
\11g 

serad i Stoc.kholm, 1/3 i Visby och återstoden ombo1·d. p <l-

Under ~m·tygets frånvaro lastas på kajen befin tliga PI 
och conlamers d i rel~t frå~1 lastbilar och järnväg:wagn ar cl]an 

h:ansporte ras ~1ed _ hll kaJen uv sådana godskundcr, son1 t~~ 
g1t dem med hll sma lager. a 

Detta las~_nings- och los.~_nings?~·be~e ombesörj es av dc oli
ka levcrantorernas chaufforer (Jfr bild), eller andra a ns täll 
da om e1;torderligt med biträ~le av Gotlandsbolagets k ajp,cr~ 
sonal. Da fartyget sedan aulander lossas och lastas Hirdiu 
lastade plan och containers. .,-

Omkring 10 'l< av godset är så skrymmande alt det icke 
får plats på lastplan eller i containers. Detta laslas oc h lossas 
på vanl igt sätt. 

Statens förvaltnings uppgifte r på s jöfartsområdet. 

statens befattn ing med ärenden som beröra sjöfalle n är 
för närvarande uppdelad på flera myndigh eter. 

Lotsstyrelsen handhar sålunda lots- och fyrväs eneld och 
det statliga sjöräddningsväsendeL Den ansvarar för utp rick
ning och fyrbelysning vid k usterna och i dc allmänn a far
le(lerna. Den skall vidare övervaka att åtgärder icke vidla
gas i hamnar och farleder, som kunna hindra d en al llnönna 
sjöfarten. 

Sj ök n rteverkct ombesörj er sj ömätningsvcrksnm het( n och 
skall inhämta upplysningar om djupförhållandena i b·t mnar 
och farl eder. Ändringar i samband med hamnLyggandl skola 
anmälas till sjökarteverket. 

Kommerskollegium handlägger frågor av adminislrnli\· na
tur röra nde hamnar och farleder såsom bamnayoi f1 c"·, rcg- , 
Jemenlen rörande farleder och kanaler, kommunala lnn och 
statsbidrag. Till koll egiums verksamhet hör vidare far tyg;
inspek li on en, skeppsmi:ilningsväsendct, r egistre ring nY fa!·
tyg, urenden om sjöolyckor, sjömanshusPn, sjöfolkets Jl~1 -

och avmönstringar, sjöfartssociala ärenden, sjöfartss!Ptistik 
sam_~ bedrivandet av statlig isbrytarv erks~mhet. .. r 

Vag- och vattenbyggnadsstyrelsen omhandcrhar u ppgJtte 
rörand e hamnar och farleder av teknisk natur, anläggni ng, n~ 
statens fiskehamnar, underhåll och drift av hamnar och fnt 
leder, SOJH byggls med stalsbidrag samt förvallnin g <lY f] er· 
talet stalliga kan aler. 
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' ' attenfa llsstyre lsen svarar dock för drift och underhåll av 
. Ilhätte och Säffle kanaler. 

fl Marinen svarar för a nskaffning, vård och underhåll samt 

1
anning av statens isbrytarfar tyg. 

be~}utligen finnes ytterligare ett antal centrala myndigheter 

11 
handlägger sjöfartsfrågor. Bland dessa kan nämnas sta

~0:15 handels- och industrikommission, valutakontoret samt 
.~1 • 511ämnden för ekonomisk försvarsberedskap. 

11 För att undersöka möjligheterna att minska detta stora 
antal myn d igh eter, tillsattes sjöfartsorganisationsutredningen 
under ordförandeskap av landshövding vVidell. Den framla
de sitt b e tä nkande i augusti månad år 1954. De ursprungliga 
direktiven för utredningen angav att den skulle undersöl-w 
möjligheterna att i lämplig utsträckning samm·dna ärenden 
rörande sjöfartens h jälporgan för att eventuellt sammanföra 
alla så dan a ärenden till ett verk. Direktiven inneburo, att 
från kommerskollegium endast skulle utbrytas ärenden rö
rand e statens isbrytarverksamhet. Dessa direktiv ledde fram 
till förslag om ett sjöfartsverk med organisation enligt alter
nativ I. 

Sedermera utvidgades emellertid direktiven ~å, att även 
möjligheterna alt överföra andra delar av kommerskolle
giums sjöfartsuppgifter till ett sjöfartsverk skulle övervägas. 
Detta nya direktiv ledde till att utredningen även kom fram 
till ett sjöfartsverk enligt alternativ II. 

Det nya sjöfartsverket eller sjöfartsstyrelsen föreslås enligt 
alterna tiv I överlaga de uppgifter beträffande sjöfarten som 
nu so rtera under lolsstyrelsen, .sjökadeverket, marinen i 
fred och väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt statens is
brytarverksamh et. Det skulle sålunda endast handha nau
tiskt och tekniskt betonade förvaltningsupp giftcr. Det skulle 
organiseras på sex byråer nämligen nautiska, sjö-karte-, fyr
och elektro-, byggnads-, fartygs- och administrativa byrån 
samt ett försvarskontor. Beträffande den lokala organisatio
n~n fö reslås ingen annan förändring än att de hamnavelel
Jungar som nu äro anknutna till vägförvaltningarna i Stock
lolms, Blekinge samt Göleborgs- och Bohus län indragas och 
a.t.~ deras personal i erforderlig utsträckning överflyttas till 
SJofartsstyrelsens byggnaclsbyrå . Den nya styrelsen skulle 
skulle särskilt behöva samverka med kommerskollegium 
sam~ ifråga om nybyggnad m m av isbrytarfartyg m ed 
lnarmen. 

I .~lternativ II går utredningen ett steg längre och föreslår 
att Jåmväl ärenden rörande fartygsinsp ektion och skeppsmät-
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ning samt sjöfartssociala frågor skola överföras fran l· 
mcrskollcgium till sjöfartsstyrelsen. I detta altern ativ '~!~l
kommer en juridisk och en social byrå i organisa lioncn 1 l-

Vad beträffar de lokala organen förordas att skcvp ~11~1 .. ningsväsenclets lokalorganisation och sjökarteverke ls k~t
trollstationer för unelersökning av nautiska instrum ent i 11 ' 
fogas i fartygsinspektionens distriktsorganisation. 11

' 
Sjöfartsorganisationsutredningen har förordat alte rna tiv II 

Ärendet torde komma at t avgöras av 1955 års riksd ua · 
' (j • 

Svensk-sovjetrysk överenskommelse om sjöräddning 

i Östersjön. 
Den 29 september 1954 undertecknades i Mosk.va aY rep

resentanter för Sverige och Sovjetunionen en överenskom. 
melse om samarbete vid sjöräddning i Östersjön. 

överenskommelsen har betydelse däri, att den skapar sam
arbete mellan de båda länd ernas sjöräddningstjänstc1 i Ös
tersjön, när det gäller räddning av människoliv, n ågot som 
dessförinnan saknats. Den inebär i stort sett följan de. ::\lär 
sjöolycka inträffar på internationellt vatten skall vardera 
landet sätta igång den sjöräddningstjänst, som. anses mest 
ändamålsenlig för att undsätta nödställda besättningnr och 
passagerare. Om det ena landets räddningstjänst får känne
dom. om sjöolycka, som inträffat på sådan plats inom Öster
sjön, att det andra landets räd dningstj änst lättare kan hedö
mas ingripa, skall det andra landets räddningstjänst under
rättas och samråd äga rum ifråga om räddningsaktionen. 
Samråd s.kall dessutom. alltid ske när det ena landets sjö
räddningstjänst erhåller meddelande om att fartyg ellc1 luft
fartyg tillhörande det andra landet befinner sig i nöd . 

I överenskommelsen regleras även hur signaltekniskt sam
band skall upprättas samt att internationella signaleoden 
eller engelska språket skall användas vid utväxlan de av 
meddelanden m m. överenskommelsen trädde i kraft den 
1 januari 1955. Den innebär intet åsidosättande av ell er in
trång på Brysselkonventionen av år 1910 angående assis tans 
och bärgning till sjöss eller Londonkonventionen av år ~.?48 
för betryggande av säkerheten för människoliv till sJoss, 
till vik: a båda konventioner såväl Sverige som. Sovj etu nionen 
anslutit sig. 

407 

Västtyska flottans återuppbyggnad. 

Av Kommendör E. BLIDBERG. 

p ·isfördraget i oktober 1954 mellan regerin~arna i de 
111a~ästeur?peiska länderna sa.mt USA och Itah:n ?mfatta

fee bl a bestam.melser on~ att Vastt~skland skall fa satta upp 
d stridskrafter och bh medlent 1 Atlantpakten. Sedan dess 
cgJ~a fördr aget diskuterats i världspressen och dc berörda 
]Jal dernas nationalförsamlingar samt ivrigt motarbetats av 
~11vjetunionen. Tidvis har det tett sig t:ivelaktigt, om V~s~
ll~aktern as planer sk\Jlle .. g_å i lås, m~n 1 och m~c~ att rallfl
l;:ationsinstrumenten 1 borJan av maJ u.-ndersknv1ts och ~e-
onerats, är fördraget e tt faktum. Det ar uppenbart .att vart 

;jöstrategisk a läge icke kan undgå att P_åverkas ~v hlll-:01}1S
ten av en västtysk flotta, som skall få s1tt opcrat1onsmnrade 
i S. Östersjön och att hännedomen om denna flottas bygg-
nadsplaner är av stort intresse för oss. o 

De tyska marina tidskrifterna ha under de senaste ma
naderna inn ehållit utförliga och upplysande artiklar angåen
de den marina upprustningen i Västtyskland. De åsikter som 
kommit till uttryck äro tämligen samstämmiga, och man kan 
därför utgå från att skildringarna ge en bild av ledande, 
tyska personers syn på läget i dag eller rättare sagt planer
na för framtiden. 

Västtysk a flottans uppgifter. 

Kapitän z. See Zcnker, tjänstgörande i »Dienststelle (ell_er 
Amt) Blank» (det hittillsvarande, inofficiella försvarsnlims
teriet) framhåller i en artikel, att det mest betydelsefulla 
i dagens sjöstrategiska läge jämfört med de båda. världsk:·i
gen är att tillförseln av råvaror, livsmedel och kngsmatencl 
är säl~rat genom förbundet med NATO-länderna. l Norel
sjön erfordras endast skydd av underhållstransporterna i de 
t~ska farvaltnen. I Östersjön kunna sjöstridskrafterna ägna 
8lg åt försvar av egna farvatten, understöd å t och samver
k~n med de tyska land- och flygstridskrafterna samt anfall 
Pa fiendens sjöförbindelser. . . . o 

Viceamiral Ruge, den mest kände sknbent~n 1 manna fra
gor i efterkrigstidens Tyskland, uttrycker liknande tankar. 
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Han sätter dock anfall mot fiendens flank som frä msta t 
gift och trycker hårt på kravet a tt hålla Sunden öppna tp p, 

Kon teramiral \Vagn er, nämnd såsom sannolik företrä- l 
för den tyska flottan hos de allierade, har i en gransknin(

1
ate 

den blivande tyska flottans uppgifter, först gått till riit ta ~av 
den bristande förståelsen för sjöproblemen icke blott bl~ed 
det tyska folkets bredare skikt utan i många fall äwn ii; lld 
de ledande kretsarna. Han förklarar det överdriv na ko 1~:!1 
nenlala tänkandet såsom, en följd av Tysklands läge lllell 1

' 

öst och Väst och att det tyska folket därför förnimmer han 
tet från landgränserna som den primära faran. Ilet vo~
emellcrtid ett stort fel att försumma att bygga ut en tvsl~ 
sjömakt, likaså att bygga den för enbart defensiva upp gifter' 
\Vagner framhåller, att en rent defensiv flotta vo re ,~ä rde~ 
lös, enär den saknar avskräckande verkan, d v s möjlighet 
till motstötar. En sådan flotta vore för övrigt knappas t l~li li
tärt eller tekniskt tänkbar i vår atomhclsålder. Därfiir måste 
man vid behandlingen av försvaret ofta tala om de offen
siva sjökrigsföretagen utan att därmed ens, i ringaste mån 
vilja tala om angreppskrig mot Ostblocket Angreppskriget, 
aggresionen, tillbakavisas, men angreppet som operation, 
offensiven, har sin plats även i försvarskriget. 

Ett studium av dessa sjömilitära åsikter leder fra m till 
följande sammanställning och reflexioner angående flottans 
uppgifter. 

Den första uppgiften blir att tillsammans med d en danska 
flottan kontrollera östersjöuUo ppen, d v s hålla dem spärra· 
de för ryssarna och samtidigt möjliggöra fri passuge för 
N A TO-flottorna. Med Västtyskland inlemmat i :\ AT O an· 
ses det finnas goda möjligheter att lösa den första del en av 
uppgiften, alltså att korka igen Östersjön och hi ntira den 
ryska flottan att denna väg omedelbart vid ett krig:m tbrott 
nå fram till Atlantmakternas ömtåliga sjöförbindebcr över 
världshaven. Om låset sedan kan hållas, blir beroende ~~ 
styrkan och segheten i NATO-försvaret till sjöss och til 
lands. De ovannämnda författarna äro optimistiska )Jar
vicllag. 

I fråga om den senare delen av uppgiften, alltså att slä_PP~ 
in XATO-styrkorna i Östersjön, föreligger sannolikt eJ sa 
stora _svårigheter ifråga om ~jälva passagen som ifn\ga 1~:.~ basermg samt skydd mot ubatar, flyg m m. Lycka s emel ·ra 
tid detta, uppstår ett mycket farligt anfalasbot mol 11?l, r 
flanken av de ryska armeer, som försöka framtränga 0 'ea 
kontinenten. Ett s~dant ho~ från __ sjön o anses kumH~- _s_to )~~1 -
upp en rysk offensiv effektivare an mangdubbelt sltntc 
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.. ningar av en försvarande NATO-arme. - Tanken är 
strtili~nda n y. Redan under 1 :a världskriget umgicks Chur
iil~U med planer på att intränga i Östersjön för att anfalla 
cl11 Hand norr ifrån och konuna bakom den tyska armen 
'[~: 'västfronten. Vid 2:a världskrigets börj an lät ChurchiH 
''~ rbeta planer, som samnianställdes under namn »Opera
L~ a

1 
Catherine» och som avsåg att intränga med slagsk.epp i 

t~o:ersjön. Planerna visade sig dock omöjliga att genomföra. 
g~t måste därför räknas som en stor triumf för Churchill, 
tt Västtyskland nu förts över på de västallierades sida och 
~unden öppnats. - Att ryssarna inse denna fara och äro 
rtterst känsliga för maktförskjutningar kring Sunden, fin

i1as exempel på. Vid planläggningen inom NATO av flottöv
övningen Mainbrace avsågs allierade stridskrafter baseras i 
Danmark och övningar bedrivas i S. Östersjön. Detta utlöste 
våldsam rysk protest, som ledde t ill att endast danska för
band utnyttj ades i dessa farvatten.- Vid Turkiets inlänkan
de i den västra världens försvarssystem och därmed inloppet 
till Svar ta Havet kom under NATO-kontroll, anfördes i tid
ningsartiklar att snabba hangarfartygsstyrkor i Svarta Ha
vet och Östersjön skulle vara ett farligt hot mot viktiga cent
ra långt in i Sovjetunionen. Det är' om.öjligt att avgöra om 
dylika operationer verkligen äro utförbara i framtiden, men 
diskussionen utlöste helt naturligt fräna kommentarer från 
rysk sida. - Av det sagda framgår den stora betydelsen av 
kontrollen över östersjöutloppen, för vilket forch·as lokala 
tyska sjöstridskrafter i ständig verksamhet och i ständig kän
ning m ed fienden för att kunna möta och omintetgöra hans 
utbrytnings.- och spärrningsförsök 

Som nästa uppgift för den västtyska flottan kan nämnas 
offensiva framstötar med lätta stridskrafter, d v s sjöfarts
k~·ig, kustraider, offensiva mineringar samt kustbeskjut
l:mgar. Sådana anfall gynnas av att Östersjön sträcker sig 
!.angt in i det ryska försörjningsområdet och att ryssarna 
aro hänvisade till att utnyttja sina underhållsvägar till sjöss, 
e~är vägnätet till lands genom Polen och östtyskland ej kan 
hallas intakt i vår atomtidsålder. Det förhållandet att hela 
~en av ryssarna idag behärskade kusten från \Varnem.i.ind c 
hll Reval är bebodd av underkuvade och motsträviga sa
~ellitfolk och ständigt kan hotas på varje punkt, tvingar Sov
Jetunionen att kvarhålla starka krafter för att skydda sjö
f~~'t, hamnar och på kusten befintliga anläggningar. De tyska 
~J on1ilitärerna synas icke hysa några tviv el om utförbarhe
en av sådana företag, trots den stora ryska överlägsenheten 
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i dagsläget. I de t sammanhanget hänvisas till den lika] 1 
kraftiga ryska överlägsenheten i l :a världskriget: Tvsk~~ es 
disponerade den gången några hoprafsade och hel~ ro c 

1 na 
förband kring en kärna av små kryssare och torpcdh~~na 
~1ot dessa stä.~ld c ryss~rna upp 6 slagskepp, 9 kryssa r~, ~~ 
Ja?are !n m. Andock g:~ngo ~yskarna o_~11 cdelb~rt t ill a nfa]]. 
tva sma kryssare beskoto Libau och falide mmor r ed an ; 

krig~~s and1:~ dag. Under för~ta mån~den följd e _tre li kn}~1: 
de foretag anda upp mot Fmska VIkens mynnmg. Scda 
insatte tyskarna sjöfartskrig och kustraider, spärrade Liba~1

1~ 
hamn m ed blockskepp, sänkte en rysk kryssare m ed ub·\t 
m m. Liknande offensiv kom igång under 2 :a värl dskrig~! 
- Fl~ra av _den sortens opcration~r lämpaa sig ej at ~ u tfÖr~ 
m ed fartyg 1 ett ev. kommande kng, men a andra sHian ha 
tillkomsten av särskilda landstigningsfarkoster gj ort k ust
raider så mycket lämpligare. Tyskarna avse draga ko n~e

kvenserna av denna utveckling. 
Som tredje och sista uppgift kan anföras de defensiva a pp

gifterna, d v s sjöfartsskydd och skydd mot fientliga lan rl
stigningsföretag. Handelsfartygen måste i första han d skvrl
das mot anfall av de rysk.a ubåtarna. Vidare m ås te sjö
fartsvägarna röjsvepas och kontrollsvepas, konvojern a må ste 
skyddas mot anfall av flygstridskrafter och övervatt ensfar
tyg. För att skydda mot fartygens och ubå tarnas anfall. mås
te mineringar utläggas utanför de tyska sjövägarna. - Om 
ryssarna icke kan hindras att sjöledes kringgå NATO-armens 
fl ank vid östersjökusten, skulle icke ens de dansk a öarna 
kunna hållas. Från den danska positionen skulle Sovjet· 
unionen kunna behärska Sverige och hela Sydnorge. Yidare 
skulle vägen till världshaven lämnas fri för den sov j etiska 
östersjöflottanr ubåtar, som i fortsättningen kunde u tnyt tja 
östersjöbaserna. Nordsjökusten bleve slutligen en sO\jc tisk 
örlogsbas. Det är alltså nödvändigt för de tyska marinst rids· 
krafterna att i samband med de andra försvarsgrcn arn~ 
hindra sovjetiska lan dstigningar och kustbeskjutninga r 1 

flanken och ryggen på d en västallierade landfronten och 

även varje annan aktivitet i västra Östersjön. 

Västtyska flottans sammansättning. 

I olika sammanhang ha tyska skribenter framh åll it, alf 
dessa nyss skildrade uppgifter för en kustfarvattens-flotta 
endast kunna lösas av fartvg som taktiskt, t ekniskt och llt
bildningsmässigt befinner sig på högsta nivå och som saJ11' 
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·beta 1!1ed ett för operati01~er till SJOSs lämpligt uppbyggt 
:Jl·h 11tbi1clat flygvapen. De fartyg, som skola ingå i denna 

f1~tta, måste nykons.~rucras <?_ch då g_cs d~ speciella egenska-
r som erfordras for upptradande 1 de Ifrågavarande kust

f~r~ra ttn en: Detta i _n~Jeb~r hög fart, ringa djupgående, mö.i
Jighet ta sigJra~~~ 1 IS , n _nga s t01}_~k , st_arld lv, mcc~an däre
]llOt Ia~v pa aJ...twnsraoche_ och S.Jodu,gllghct kan eftersättas. 
ryska flot~_an kan alltsa CJ som armen och fl ; gvapnet stöda 
sig på Vas!ma!~ternas crfar~nheter utan m åste nyskapas 
från grunden. For all snabbt få upp en västtysk flotta, vore 
det tänkl~_art a~t överföra fartyg av typer, som n ågorlunda 
likna de onskvarda, d v s mtb, korvetter, fregatter, landstig
ningsfarkoster o dyl. Detta synes ha undersökts, varvid man 
funnH, att inga elylika farlyg kunnat avvaras inom NATO
flottorna , möjligen m ed undantag av landstigningsfarkostcr. 

De västli~a s_.iöma:~_tema _ha nämligen helt naturligt lagt tyngd
punkten 1 sma S.Jorustnmgar p å oceanernas sjöstridsmcdcl , 
medan det härskar brist p å stridsmedel för kuslfarvattnen. 
De tyska sjöstridskrafterna komma härigenom att fvlla en 
verklig lucka . . Den kan fyllas. så mycket cffektivar~e, som 
den tysl-ca marmens personal känner Östersjöns farvatt en in

gående och är den .. cn?a, som o förfogar över egna krigserfa
renheter mot d en ostlig motstandarcn. 

I !rågao om vapen !1ar tyska !örln~ndsregeringcn frivilligt 
avstatt fra no att ulnytlJa atom-, bwl?giska och kemiska strids
medel. ~ fraga .?m ~lla sl~g av nunor, dc flesta slag av ro
botar, liksom langdistansflygplan och bombe r större än etl 
t?n är utnyttjandet villkorligt, d v s begäran härom skall 
forst underställas ministerrådet i Bryssel. I fråga om övri a a 
vap~n rå der inga restriktioner. Alla · stridsmed e\ som få trt
nytt]as av de tyska stridskrafterna, få även tillverkas i Tvsk-
land. • 

, Eftersom den tyska flottan endast skall avses för opera
honer i kustfarvatten, uppges den samstämmigt icke erfordra 
slagskepp, hangarfartyg eller kryssare. Amt Blank uppger, 

btt de typer av övervattensfartyg, som i första hand skola 
Yggas äro: j ag are, spec. minHi.ggare, eskortfartyg, minsve

fare,, m~torl,orpe_dbåt~r 0~~1 landstigningsbåt_ar. Dessa. far
Ygst~ p el anses lampllga for att fylla dc angivna uppgifter

:~a hll dess de västallierade hinna insätta sina sjöstrids
'rafter. 

19Ya~o ~torlcl~.en på lätta övervattensfart~'g _hc~räffar, _ange r 
Pa;)~ clLS Pausavtoal 3_.000 ton s~.m maxlmigrans. }St,)2 års 

lisavtal, som lag llll grund for den numera forkastade 
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Europa-armen, stipulerad~ 1.50~ .. t~n. Man måste an ta, 
den av tyskarna genomdnvna hoJnmgen, baserar si?· p·\ ~lt 
dan utförda utredningar av lämpliga fartygstyper . ~la nc 1_

110
-

likaledes förmoda, att höjningen icke vidtagits enda st f~ll 
att bereda m~jligh~t att bygga fr egatter, som ju h a en stoo·r 
lek av upp hll 2.u00 ton, utan avser byggande av jag :
av nu gängse storleksordning. ate 

Antalet fartyg avses bestämmas årsvis inmn NAT 0-0 111 · ' 
det och komn1er att undergå av läget betingade su ~..:~..: e ssi~
förändringar. \a_ 

E,n hollä1~dsk tidning, »Dagblad. S~?eepvaart» uppger, att 
de cyska ~to~Te vm·ve~ sedan en hd aro syss elsat~.a med att 
granska ntnmgarna till dc nya fartygstyperna. Nar mas t lä. 
?et vara fråga om 180 fart_Yg. Av dessa uppger tidn ill ~~en föl~ 
J ande typer och bestycknmgar: 

Eskortfartyg: 2~10,5 cm kan. 
8~40 mm akan, maskinriktade i d ubbella
vettage. 
1 raketlavettage för om bryggan. 

Minsvepare: 1~8,8 cm kan. 
8~40 mm akan. 

Landstigningsbåtar, liknande amerikanska och britti ska. 
Hamnskyddsbåtar. 
Snabba minläggare. 
Snabba minsvepare. 
Mtb med 2~20 mm akan och 4 torpedtuber. 

Om uppgifterna i detta nybyggnadsprogrant äro r ik tiga, 
kan man konstatera, att den tyska flottan till en början 
kommer att omfatta i högsta grad konventionella fartygs
typer. Tio års isolering från den vapentekniska och tel etek
niska utvecklingen har tydligen haft en hämmande invcr: 
kan på nybyggnadsplanerna. Å andra sidan bör man hålla J 

minnet den snabba tyska utvecklingen från 1920-talcts små: 
.i agar e till 1930- och 40-talets slagskepp, vilka v oro fu lll 1 

klass med de ledande sjömakternas. I takt med fartygs- och 
vapenkonstruktionerna tillägnade sig den tyska fl oltled
ningen en väl balanserad uppfattning om de olika vapnens 
möjligheter och begränsningar, vilket i andra världskrigets 
bör j an g a v tyskarna försteg i operationerna. . 

I fråga om ubåtar stipulerar Parisfördraget en ma:xitn!~ 
gräns av 350 ton. ~ågra farhågor för att storleken iir fot 
liten ha ej förekommit, trots att ubåtarna avses fö r offen
siva uppgifter in på fiendens kust. ~ Härvidlag k an mall 
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O
da att tyskarna inrikta sig på nykonstruktioner med 

f .. rl11 ' l · f o l · · O , 116spun d. ran cngsslutets dvärgubåtar och vValtenno-
tlt~a. "sannohkt medför det tyska försprånget på ubåtsom
~.~~t~t under andra vär!dskriget, att tysk~rn~ snart taga ifatt 
1 ~1 dra Iän?ers .utveck~mg under cfterkngshden. 
fl vet är lamphgt att l detta sammanhang granska det tyslza 
fl ,0 vapnets sammansättning, eftersom krav på samverkan 
oft~ framh.ålles. ~~y~apnet har uppgivits skola omfatta 

1o jaktfl.l om 612 fpl, 
6 attackflj om 450 fpl, 
2 spaningsflj om 108 fpl och 
2 transportflj om 96 fpl 

sammanlagt 1.326
0 

fl!l. . 
Det har framhallits vilka stora nackdelar, som uppstodo 

inom flotta_n . un.der andra världskriget, på grund av flygets 
bristande v1l.1a 1111 samarbete. Nackdelarna berörde dock icke 
flottans skydd, ty flottan lyckades ändock bevara sina ope
rationsmöj ligheter ända intill sista dagen före det slutliga 
sammanbrottet, trots närheten till de ryska flygbaserna och 
anfall av ryska luftflottor. Man framhåller i stället nackde
larna av de uteblivna, samordnade anfallen på fienden till 
sjöss och i hamn. Det anses därför i framtiden önskvärt med 
ett särskilt marinflyg. Något sådant synes ej komma att ska
pas, men däremot avses personal ur flottan i stor utsträck
ning komma att ingå bland den flygande personalen. 

Personal- och utblidningsfrågor. 

. Tyskarna anse sig ha stor erfarenhet i fråga o1n sjökrig 
l kustfarvatten. Krigföringsformen fordrar en mångsidia och 
gr;mdlig utbildning av personalen, självständighet och :h-am
st~ende sjömanskap. Personalens rekrytering och utbildning 
bhr därför en viktig sak. 
. Den tyska marinens blivande personalstyrka har uppgivits 

hll 20 a 22.000 man. Det har på sina håll ifrågasatts möjlig
~eten att fylla stridskrafternas kadrar. Kännare av läget ha 
x'a..tnhållit, att det icke råder något jubel bland ungdomen. 
l'lget är i alltför färskt minne bland de blivande rekryter

~\a .. Mål!ga _ledande män inom den fackliga rörel.~en h:;t an
l'eu·t~t Sl~ hll kre;sar, som .. g~nom pr~pag~nda .. soka lundra 

bytermgen. Nagra besvarligheter sarsloJt for flottan sy
~:J dock ej föreligga och den maritima ungdomsrörelsen har 

~n länge varit verksam. 

11
?Jllgången på personal, kvalificerad för tjänst i befatt
l1gen som äldre underbefäl, kaptener och högre officerare 
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är god. Det ~·ramhåUes c~ock, a_tt de b~sta redan hynnit skar 
sia förmånliga IJlatser mon1 mdustn och statstJans l. · .~ f~ 

"' • • q(Jl, 

svårigheter att fylla dessa grader med goda kraft er fö~· a 
l o l l • lQ, 1gga c oc ~ eJ . 

Det yngre underbefälet och de_ yngre officerarna 111Clst 
däremot utbildas från grunden, v1lket kommer al t la flc··Q 
a . al 'U ar 1 anspra ~-

Yärnpliktsliclcns längd lär bli 18 månader liksom ino 
Tyskland närliggande NATO-länder. Avlöningen blir eft~: 
våra förhållanden låg: en menig 150 kr/månad, utlllerhefä\ 
c:a 260 och löjtnanter c:a 375 kr/månaden. 

En viktig ~1ersonal- och_ u~~ild_ningsfr.åga är all . skuffa 
fram stab~off1~cr~re 1_ned hl~rackhg~. onlfatta_n~c u~lnl dning 
och den ratta mstallnmgen hll dc sto1Te nwnlnna fragorna. 
Den tvska flottan kanuner att ingå i ett NATO-kommando 
vari tvska officerare skola ingå som likaberättigade mc <llem: 
mar. Ä ven den tyska handelsflottan måste inlemm.as i XATO 
och utbildas i de västallierades konvoj taktile Sl_utlige n måste 
sjömilitära rådgivare kunna ställas till förfogand e fiir den 
politiska ledningen och icke minst dc tyska politil, cr, som 
skola ingå i NATO :s m.inisterråd. Endast ansvari ga marin
officerare, som förfoga över egna erfarenheter och t ala sam
ma språk, som de övriga parterna i NATO, kunna verksamt 
företräda dc tyska maritima intressena. Sjökrigets egenart 
kan därjämte endast läras och förstås på sjön. Det tillkom· 
mer den tyska marinen alt frambringa och för d essa upp· 
gifter utbilda fackfolk för samarbete med de västli g:1 man· 
i-ierna. Utan kännedom om. dc större sammanhangen kan 
den tyska stabsofficeren icke bli en anv~ndbar och _1i k~.be· 
rättigad medlem i NATO-staterna utan nskerar att f n stall
ningen som en andraplansfigur. . . 

Det framhålles också nödvändigheten av en ledmngsoi· 
ganisation, som sörjer för att marinen kommer under s?k
hmnig, självständig ledning och att den kan bringa swa 
facldiga råd i alla maritima frågor till verkan ända UPP .. ~ 
den tyska statsledningen. Den siffermässiga styrkan L'lr h.a.1 

icke bilda någ·on måttstock, endast uppgifterna, deras sat· 
c c ·J11· 

art och deras betydelse för gemenskapen skall vara not 
givande. 

Ryska reaktioner. 

Reakti01~er från So~jetun}OI:ens _sida h~. icke u~c~l}~~:: 
Krasnaja Zvezda har mnehallrt artiklar, dar bascnn~s 
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n. i Danmark tas upp. Vidare framhålles, att det för
g?~.{~'ndet, att västtyska flottan förutom. konvojerings-, ubåts
!Jfi·t~ och svepstyrkor skall omJatta jänwäl anfallsstyrkor 
Ja \war om imperialisternas aggresiva planer». 
»"pet är givet, att ryssarna under stundande år komma att 

.. ·a allt för att stjälpa hela planen. Man kan ju förutse, 
g~: för reglering av alla å terstående stora frågor angående 
3 

11 
västtyska upprustningen inom. NATO, erfordras lång

~~agna konf~_I:c~lscr, som ha ständiga friktioner. till .. följ d. 
En annan moJllghet, som ryssarna kunna utnyttJa, ar den 
av tyska s~~ribe~1ter påtalade bel~~agligt ri~1&a fö_rståelsen för 
narina fragor mom det tyska forsvarsmuustenet, som kan 

;eda till _att otillräckliga medel ställas till förfogande för att 
förverkliga planerna. 

r allmänhet bedöm.es, att den tyska upprustningen ej kan 
vara klar förrän tidigast 1959. Först därefter utgör den en 
verklig förstärkning av Västeuropas försvar. Under utbygg
nadstiden inträder i stället en försvagning i de västeuro
peiska ländernas försvarsberedskap i samband med de nu 
befintliga stridskrafternas omplacering, vilket Sovjetunionen 
kan utnyttja till egen fördel. 

Om ett krig bryter ut, sakna ryssarna ingalunda stridskraf
ter för att både försvara sig och gå till angrepp. Den ryska 
tidskriften »Det internationella livet» låter Sverige veta, att 
ett vätebomb- och atombombkrig kommer att leda till mass
förintelse i sådana länder som just Sverige. Man skulle bätt
re förstått, om de ryska varningarna och hotet riktat sig 
mot Västtyskland, icke minst mot den västtyska flottan. Ty 
sämre baseringsförhållanden med hänsyn bl a till atombomb
hotet än vad denna har, får man leta efter. Om man bortser 
~~·ån baserna vid Nordsjökusten, är tyska flottan hänvisad 
t ~!l Kiel och de obetydliga hamnarna Travemiinde, Ecken
fo~:de och Flensburg, samtliga belägna inom ett mycket be
ransat område med hänsyn till hotet av atom- och väte-
omber. Det är troligt, att senast vid ett krigsutbrott de 

danska baserna tas i anspråk även av tysk.a fartyg, icke 
~ara de nyanlagda baserna i Fredrikshavn och Korsär utan 
aven Bornholm. Särskilt det senare måste ju beröra ryssar
r~ obeh agligt med hänsyn till flankhotet mot deras under
~~_llslinj er fram mot baserna i Stettin- -Swinemiinde och 

Ugen. 
k .Den ryska överlägsenheten i fråga om rörliga sjöstrids
lt after är så markerad i förhållande till den tyska flottan 
lUder kommande år, att det synes föreligga stora n1.öjlig-

29 
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heter att genom energiskt försvarade spärrar, exempel . 
nord Rii.gen eller syd Bornholm hejda elle1:. allv~rl_igt ska~]& 
en inträngande NATO-IStyrl~a, vars ~aser a_:'o _dah gt tillgo: 
dosedda. Den kanske viktigaste fragan darvidlag är 0 
ryssarna ändrat sitt tidigare ådagalagda defensiva u Pptr111 

dand~. Den t~ske viceamiralen R;tge framhåller ~lll~'.~ lerti~
att vissa bestamda tecken _tyda ~~a, at~ ryss~1~nas ~n s,_allnin' 
av dag till sjöproblemen Icke vasenthgt slnl] er sig från t i~ 
den för 1 :a och 2:a världskrigen. 

Om det blir ett 3 :e världskrig, kan man alltså k omm a att 
få s~ den mJmerisk_t ö':erl~.gsn_a rJ:ska flottan m ed si n d.og. 
mahska och defensiva mstallnmg 1 kamp mot en nuJnenskt 
underlägsen tysk kustfarvattensflotta, besjälad av k\n syns
lös offensivanda och under en energisk och rörl ig lcdnina 
samt uppbackad av de västallierades oceanflottor. En tysk 
författare uttrycker den förhoppningen, att när Sovjl'tuni0• 

nen blir övertygad om, att de tyska stridskrafterna äro lika 
överlägsna som förr och att i varje ögonblick stora land
stigningsflottor kunna komma mot dess kuster; då h ar myc
ket uppnåtts för fredens säkrande och undvikande av de 
förhärjande följder, som en ny världsbrand skulle få för 
såväl segrare som besegrad. 
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Underhållstjänst - förvaltningstjänst. 

En kommentar till kapten K. G. Gesters artikel Vad, var, 
Jlär - hur ? i januarihäftet 1955 av TiS. 

Av Löjtnant G. NAESMAN. 

»För att i militärt avseende uppnå och 
genomföra fastställda m ål fordras enhet 
i viljan. 
Ur denna fordran framgår 
nödvändigheten icke blott av 
den militära lydnaden, 
utan även en ändamålsenlig 
förening av kommandomyndighet och 
förvaltningsmyndighet. - - - - - - . 
En skilsmässa eller dualism 
i fråga om kommandomyndighet och 
förv altningsmyndighet, vilka 
i sådant fall likt parallella 
linj er löpa bredvid varandra, har, 
där den ti11ämpats, visat sig 
förenad med stora olägenheter och 
slitningar såväl i fred som krig 
samt verkat försvagande på krigs
operationerna.» 

Ur Grunddragen av 
den svenska härens 
förvaltning i fred, 1911, 

av L. Tingsten. 

,Om man roar sig m.ed att sätta in ordet förvaltningstjänst 
f.a alla de stälilen där underhållstjänst förekommer i UhiM 
Inner man att ingenting i sak förändras. 
~ur kan detta vara möjligt? 

f" Ar det månne så att vi fått flera namn på samma sak: 
orvaltningsverksamhet? Om så är få vi lov att undersöka 

yad förvaltningsbegreppet är och vad därmed åsyftas. Vad 
~r då förvaltning? I den förvaltningsrättsliga litteraturen 
hnges. den vara = företagandet av faktiska och rättsliga 
f'~11dhngar. Förvaltningsrättsprofessor Sundberg definierar 
0~'Valtnin g på följande sätt: 
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»Förvaltningen karaktäriseras såsom den av ctl riil lsst, 

jckt självt eller genom sina egna organ handhavd a \' Crl.;:s·n l!J, 

h <_;t, som innebär f?retagan_dct av dc ~ör ~ubjektets . up1n·in:: 
hallande crforderllga faktiska och rattsliga handl mgarna 

Vi statstjänstemän utövar dylika h andlingar genom sla lso ~· 

gan (= rältssubjekl). Området för vår rättsl~andl ingsfö :.: 
måga begränsas av de funktioner, som äro (msl rt !l.;:t ions. 

m.ässigt) tillagda oss. Förvaltningsverksamheten bli r fii r os 

att funklionsenligt ombesörja dc för statens (=: rältssu bj ek~ 
tcls) räkning erforderliga rättshandlingarna eller and t a fak. 

tiska handlingar. Härigenom är utsagt att förvaltnin g(·n 0111_ 

fattar det mesta av mänsklig verksamhet. 
Förvaltning är ett begrepp, som saknar gränser : den är 

vidfamnandc, obestämd och till sitt innehåll oklar, vilket 

framgår av språkbruket. 
Om vi ur statsverksamhetens fyra huvuduppgifter c. tra ll e

ra lagstiftning, rättsskipning och statsrcg1leriug få \i som 

återstod förvaltningen, vilken är all återstående offc ntlia 

verksamhet, som staten inom den bestående rättsordningen~ 
ram utövar. 

Vi komm.er även fram till att i förvaltningen ingår också 

en styrande funktion: statsstyrelsen, utskiftad ifr:"tga om 

maktutövningen på sakliga, lokala samt över- och under

ordnade funktioner. 
Redan i det högsta organet, d v s hos Konungen, ltnr en 

viss fördelning av regeringsärendena skett och b ered t~ i ngs· 

organen har anordnats härefter. Den Inilitära ledningssitlam 

ärenden, kom11nandomålen, heredas i försvarets kommando· 

expedition medan övriga ärenden b eredas i kanslie t. Det 

är dessa övriga ärenden, som fått namnet förvaltning~ären· 

den. Då kommandomålen finnas angivna i lag om k omman· 

domål, har. härigenom en gräns - icke allt för tydti~ --: 

dragits mot resten, förvaltningsärendena, och här h a "\.ut· 
sprunget till den dualism ifråga om ärendenas handlagg· 

ning som genomlöper hela försvarsorganisationen : or~le:·· 

eller kommandoärenden och förvaltningsärenden. D en fon a 

gruppen ~v ärenden handlägges som regel på d~n n_1i litär~ 
ledmngss1dan (stabsorganet) medan den senare far sm slu 

liga behandling på förvaltningsledningssidan. . 

Om nu besluten i ärenden, som ha beröring med varnn,dt;· 

ske oberoende inträffar en intressekollision, som kan fa. : 

konsekvenser general Tingsten beskrivit i ovanstående Clf~ti 
Tydligen har också artikelförfattaren i TiS till nöd_s . ]-t 

styra in i gamla hjulspår, då han summerar: »En realts llS' 
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.. 1,ande befälhavare i:ir noga med, att han har täcknin O' 

~ 911nderbålls - (tjänst) avseende för sina operativa beslut 
1 0 

__ - - och att hans stabsmän har sinne för, att den 

--;erativa planl~ggnit?~en ~kal~ hedrivas under hänsynstagan

~~ till de praktiska forutsattmngar, under vilka förvaltning

c rna arbeta .» (P arantesen har av mig satts in för att visa 

att »tj änst» bort utgå ur ci tatet.) 
9 Sät~er man, s_?m regel är inom försvar et, ett huvud i top

pen fo r a~t avgora km~mando~ o_~h förvaltningsärendena in

om funkhon~_ra~11cn, far man ~stallet den eftersträvade syn

tesen. D,ett~ ar mt_~t ny_~t. ~ll framgångsrik krigföring måste 

bvgga pa saclana forutsattnmgar. En Alexander, en Hannibal 

ei1 .Napoleon - för att inte tala om vå r egen tids ledare a~ 

världshistoriens störst.~ inva~ionsförctag - förenade givet

vis kon~mandot med forvaltnmgen eller om man så vill med 
underhall et. 

Underhållstjänstens mål att tillhandahålla rätta förnödcn

h~ter och ~jänstbarheter p å ~·ätt plats och i rätt tid är givet

vts en tnusm. som passat m på krigföringen i alla tider. 

Sm::-ma m ål är cf_ter~_trävat i AFR 2 § »Förvaltningen in

om forsvar_?t ~ -Jar till andam~l. att tillgodose krigsmaktens 

behov av fornodenh eter och t.)anstbarheter». D et självklara 

~~-å rätt plats och i_rätt tid» är_ inte utskrivet men det ligger 

1 andamalet: »att tillgodose kngsmaktcns behov». 

Då man ovan talar om förvaltninO'ens mål menar man 

förvaltningsvcrksamhctcns, vilket är dctsamm; som förvalt
ningstjänst ens mål. 
, Hä1?:~1ed är det - liksom i geometrin - bevisat att undcr

hallst.J a_nst _och. förvaltningstjänst är en och samma sak, va

dan »dnnbil~m_ngcn». på ~letta område borde vara skingrad. 

De ovan pav1snde Identiteterna rasera ju p å intet sätt den 

systembyggnad, som med mycken möda uppförts i UhiM 
skepnad. · 

~är m an i denna instruktion utsäger att underhållstj änsten 

~~~v~s,de~s cftc1~ e~1 opera~~vt ledan_d~ linje o~!l dels c~te~. en 
f 1--Iusl ... -.cl~ononusJ... :rcrkstalland~ lmJc kl?rgor man 1 forsta 

f~ll et VI~l...en planenng, som kravs, och 1 senare fallet hur 

orvaltnmgsorganen skall falla in i spelet. 
Men även planeringar är intet nytt: 

1,,Iur skulle marskalk Bernadotte ha kunnat föra Napoleons 

l~1arar ~ill seger på slagfälten utan omsorgsfull underhålls
anenng ? 

a .~ et är för mig en gåta hur det kan uppstå friktioner i sam

l etet mellan staber och förvaltningar blott av den anled-
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ningen att man r ubriksa tt en verksamhet, ~om. pågåtl i ull 
tider och alltj ärnt pågår, oberoende av VIlka p ersoner, ~ 
fackmän ----:- som utövar Junkti<;me~:na . Men ~let m åste Vä[ 
vara dc ch mmor , som lagrat s1g over stabsfolkct, kalllen 
Gester velat skingra! 

»Förr sysslade stabern a ~1ed st~·ate~i och tak li~c, medan 
förvaltningarna h andlade forvaltnmgsarenden», sager kap
ten Gester, och synes vilj a förvåna läsaren med atl påslå 
att mot »operativ u nderhållstjänst svarande uppgifle1· inte 
fanns i staberna förut. Om inte de uppgiftern a h eller {däge 
förvaltn ingen, var fanns- dc då? Kaptenen bJir svaret skylclia. 

Så till slut: frågescrien Vad, var, när och hu r pass ;tr j~1 
förträffligt på all verksamhet. Även en renskö tare, elt ~l ads
bud, en fastigh etssk ötare, en ombu dsman eller en clll~ lare 
m.åste väl föru tsättas planera och utföra sin verksamhel ef
ter den mallen ja, t o m kolingen kan inordnas i st'r ien! 

rvtarina flygoperationer 

Svarta Havet 1941/ 44 

A-V J. MEISTER, Nizza. 
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översatt av Kommendö.r B. LIN DGREN. 

De tyska, rumänska och bulgariska sjöstridskrafterna i 
svarta Havet i börj ?-n av andra världskriget v oro sv: aga i 
jämförelse med SOVJetflottan och en utjämning av styrke
förhållande kunde endast ernås genom ett starkt tyskt ma
rinflyg. D e allierade f lygstridskrafterna bestodo i början av 
19-11 ~v svaga och omoderna plan, nämligen tre tyska sjö
räddmng~p_l ~n, som k.unde användas för spaning, en ru
mänsk divislOn om_ 9 plan samt en bulgarisk division be
stående av fem lantflygplan. Dessa kunde icke lösa samt
liga dem tillkommande uppgifter i sjökriget såsom när
och fjärrspaning, u_båtsjakt, övervakning av kusttrafiken, 
personal- och mateneJtransporter m m. De nödvändiaa för
stärkningarn a tillfördes därför aenom tysk försorg och i slu-
tet av 1941 bestod flyget av n 

20 tysk a spaningsplan, typ BV 138, 
12 rumänska spaningsplan, typ He 114-, 
12 bulgariska spaningsplan, typ Aredo 196. 
Uppgifterna fördelades enligt fö·lj ande: 

Tysl~_a plan fj ärrspaning och eskort av handelsfartyg till sjöss, 
ruman~ka plan närs:paning och kusteskortering samt 
bulganska plan spanmg utanför egen kust. 
. Samtliga marina flygstridskrafter voro underställda »Spa

~~ngsledaren S':_arta Ha_vet Väst 3/125», den tyske: flygöversten 
.olbe, understalid Luftwaffes flygkommando 1 Bukarest, i 

81ll ~ur åter underställd Luftwaffes 9. flygkår på Krim. De 
i11anna flygoperationerna i Svarta Havet voro samordnade 
llled den rumänska flottan, vars stabschef tjänstgjord e som 
8 ~.~nb~ndsofficcr. Marinflygets och chefens för de rumänska 
SJ ~tndskraftcma staber voro båda förlagda till Konstanza. 
Och Y.a m arina flygbas~~· upprättades. under 19-1~ vid Odessa 
l· l Sehastopol, varJamte basen v1d Varna pa bulgariska 
,~~ten u tbyggdes. Yidare upprättades en framskjuten bas 
öve , I~ertsch: av slörsta .~ety~.~l~e för spa_~1ingsfly~ningen 

1 kauk asiska kusten, dar moJhghcterna for landmng och 
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bunkring voro minimala. Två marinflygplan baseead 
Mamaia på rumänska kusten med huvudsaklig upp .. iftes i 
transportera personal, olja m m till och från olika : jö att 
råden på lantfronten. 0

111-

Samarbetet mellan tyska flygare å ena sidan och l'lllllän l· 
och bulgariska å den andra funktionerade i allmä uhe t ~·1(1 
~redsställande. De rumänsk~ ~mder be~äl_ av den ~~ände fl~a: 
oversten Georgesen voro v1lhga och 1vnga att fa göra n~ 
gon insats men trots särskild utbildning lyckades •le ic]~
utföra blind- och .n.attflygning. Vid viktig.a operationer ko,~: 
menelerades en officer ur den tyska marmflygstabcn till det 
rumänska kelarplanet Språksvårigheterna underlättades rre. 
nom införandet av en tvåspråkig kod. ::s 

Även de bulgariska flygarna utförde sina uppgift er väJ 
m en enligt tyskarnas mening hade de svårt att taga initia: 
Liv och fatta beslut. Anmärkningsvärt däremot var de l då
liga samarbetet mellan rumäner och bulgarer. D el 'a r nä
ra nog obefintligt och det gick så långt att rumänska fly
gare förbjöds att flyga över bulgariskt områd e oeh vice 
versa. 

Fjärrspaningen över Svarta Havet var väl samordw,<l med 
flottans operationer och flyget kunde därför genom dt l goda 
samarbetet mellan respektive staber on1edelbart rä lla sina 
uppdrag efter sjökrigsledningens önskemål. Trots dl·n be
gränsade materielen lyckades sålunda dc allierade flygarna 
genomföra högt ställda fordringar på spaning och kon troll 
av luftrummet. Blott en enda gång lyckades. två ryska ja
gare oupptäckta tränga fram mot en allierad konvo.i utan
för Donaumynningen. Svårigheten att få fjärrspani ng<·n fulll 
effektiv var dock att Svarta Havets sydsida, ett Ollll '<tdc ]~å 
600 distansminuter, stod under turkisk suveränitet, varv1d 
neutralitetsgränsen tre sj ö mil m åste respekteras. . 

Några flyganfall i egentlig mening utfördes ej av marJ~l
flyget, även om bombanfall mot ryska ubåtar förekom v1d 
enstaka tillfällen. Däremot inrapporterades vid ctl fle rtal 
tillfällen att fientliga övervattensfartyg siktats av m:1r i nf!Y~ 
g_arna. Att dä~·under i_nga ~ffeldiva m~fal~ ~örckommo !å~ 
till huvudsaklig del hllsknvas det bnstfalhga smnnrbvte 
mellan marinflygarna och 9. kåren varifrån stukapla 1~ en 
borde ha dirigerats till attack. Ä ven vid ett flertal Ö Yl'!g~ 
operationer var samarbetet med Luftwaffe påfallande brJS 
fä'Higt. t 

Ubåtsjakt förrättades av enskilda flygplan på dc JllC
5 

trafikerade sjöfartsvägarna och vid eskort utfördes skyddet 
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tinren som inre eller yttre bevakning. Ä ven bevakningen 
ao t ~båtsangxepp genomfördes med framgång. Att det re
J11f·vt stora antalet ryska ubåtar icke lyckades i sina upp
Ja. 1 g får emellertid ej uteslutande tillskrivas den goda fram
~~audan bland besättningarna på dc tysk-rumänska eskort
fa~tygen. Det ~1c.g~tiya resu'ltatet får tilol viss grad tillskri-

s bristande Imtwtlv hos de ryska ubatscheferna. 
va Luftstrider förclwmmo mera sällan . Vid en sådan utan
för kaukasiska kusten lyckades en BV 138 under 20 minu
ter värj a sig mot ålla ryska flygJ? lan . och vid eU annat till
fälle invecklades ett tyskt plan 1 slnd m ed ett ryskt, var
vid sovjetplanet sköls ner med 20 mm kan på 2.000 meters 
avstånd. 

FörlJusterna vid luftstrid voro därför små och uppgingo 
i slutet av 1943 till en BV 138, en I-le 59 samt en rumänsk 
He 114 under hela krigsperioclen. 

Den stränga vintern 1941/ 42 försvårade och fördröjde ope
rationern as planenliga genomförande såväl till sjöss som till 
lands och i luften. I Svarta Havet on'löjliggjordes marin
flygplanens användande, förrän isen gått upp. På grund av 
kylan ledo flygplan typ BV 138 till en början av olika mo
torbesvär och måste i stora grupper sändas till Varna för 
reparation. Ytterligare besvärligheter uppstod genom den 
tidvis uppkommande bristen på drivmcdclsolj a som_ dock i 
största mån kunde avhjälpas genom användandet av crsätt
ningsolj or. 

Med ingången av år 1943 förmärktes det ryska flygets 
ökade styrka och verksamhet, vilket föranledde överste Kol
be att begära jaktflyg från de rumänska förbanden i Ma.., 
maia och Epatoria för skydd av flygbaserna. Detta verkställ
des med framgång och de ryska flygangreppen m.ot Kons
~anza gåvo negativt resultat. Därjämte insattes dc rumänska 
Jaktplanen i eskorttjänsten till sj ö ss. 

.. Vecka efter vecka, dag efter dag försäm.radcs tyskarnas 
~.age längs den ryska fronten och automatiskt måste därför 
av~n flygarna successivt uppgiva sina stödjepunkter på 
Rrnn, Kertsch , Odessa n1 fl platser. Under första delen av 
1944 voro de flesta baserna vid Svarta I-lavet evakuerade. 
Återstoden av flygkommando Väst 3/125 förlades under 
8?nnnaren 1944 till Tyskland och Norge och det fåtal spa-
11.~n~sflygningar, som utgick från rumänska hamnar ombe
sorldes genom Luftwaffes försorg. 
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Tal, hållna vid svenska konungaparets 

inofficiella besök i England, maj 1955 . 

Under svenska konungaparets inofficiella besök i En nJand 
i maj gav brittiska amiralitetet en 1niddag i den hcr3tnda 
»Painted Hall» i sjökrigsskolan i Greenwich. Vid de tta histo'
riska tillfälle yttrade Hans Majestät Konungen följ and e vid 
utbringandet av en skål föe den brittiska flottan: 

»My Lords, Ladies and Gentlemen, 
Since to-day it is my privilege and that of the Quee11 Lo be 

the guests of the Lords Commissioners of the Admiralty, I 
wish to express my sincere thanks for their kinclness in in
viting us. I also deeply appreciate and am most grateful for 
the kind words of greeting from the First Lord of the Ad
miralty. The famous Painted Hall at Greenwich wilh its ma
ny historie associations of course adels to our pleasm·e and 
gratific~tion to-night. 

During the whole history of our two countries I b L'l ieve 
there is no instance of warlike operations between ou r two 
navies. But I, of course, discreetly refrain fron1 men tioning 
the distinctly - how shall I eaU it - bad behaviour of the 
northern vikings, amongst whom, I regret to say, ther c must 
also have been a certain nunlber of naughty boys from Swe
den! That, however, happened just abotlt one thonsancl 
years ago, so I trust you mayhave forgotten it! 

The only time war was formally declared between Great 
Britain and Sweden was during the Napoleonic troubl_es. 
But it fortunately never came to blows. One incident wlnc!1 

I mentioned last year during our official visit to Great Br;
tain in respanding at the Mansian House to the Lord Mayor s 
toast is so much to the credit of the British Navv thal I feel 
I must repeat it here. I refer to the British squ:idron u n_de~ 
Admiral Lord de Saumarez which in the year 1810 sa1le 
for Gothenburg on the Swedish west coast. ·The British Ad
miral showed great tact and circumspection in circum stat~
ces that certainly were awkward. \Vith admirable an d typt· 
cally naval initialive he sent an officer to see the gov0 rnor 
of that city, Count Rosen, before commitling any hastile ad· 
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0011 found from the governor that it \Vas not the intcn
J1e 

1

5 of the Swedish Government to act upon the declara
tl01 of war. Moreover we are told that the officers of the 
ti~!~ i sh squadron, far from getting invalved in any hastile 
13Jl h with the Swedish Navy, were invited to Gothenburg 
cJaJ spent some very agreeable days - and nigths - in 
n~nt city. And we are_ likewis_e informed by r:n~e who :vas t 115e1f present on tlns occaswn, that the Bnllsh Adnural 
Jl-~ceiv ed the approbation of the Government for his judi
»~ous finn and nwderate conduct, which was fully acknow
f~dge'd on all sides to have been hitherto the mcans of pre
serving p eace and good will between Sweden and England». 
Lnter on Lord dc Saumarez evidcntly in recognition of his 
nttitude received a full length portrait from the King of 
sweden, that King being my great-)great grandfather, the 
former Marshal Bernadotte! 

You will rcadily understand how gratified I feel being 
personaJl): co~mected with the Hoyal N a yr I co~1sider _i~ a 
great d1shnctwn to-day to w ear the umform of a Br1 ltsh 
Admiral. I hope to wear it again in a month's time, when 
we shall have the pleasm·e of receiving in Stockholm a Bri
tish squadron, commanded by Admiral Sir Michael Denny, 
Commander-in-Chief of the Home Fleet. V\T e shall cer tain
ly do our best to entertain the officers and men of that 
squadron, at least as well as did the peoplc of Gothenburg 
nem·ly 150 years ago! I hop e this visit will confinn the closc 
ties of personal friendsbip between our two navies. 

I am also happy to see Admiral of the Fleet Sir Philip 
Vian here to-night, who brought ships of the Home Fleet 
to Stockholm in 1951 and invi ted me to visit his flagship , 
the great aircraft carrier INDOMITABLE. 
~or a verylongtime the British Kavy has evoked great ad

nuration in my country. During the Crimean war, exactly 100 
Years ago, ~when there was a certain activity by British men
of-war in the Baltic, lhese ships eaused quite a stir amongst 
fur people. Stcamships werc of course in themsclves more or 
ess of a novcity in those days. But our pcople apparently 

\Vere quite taken aback, that so soon after the introduction 
~~ the stcam engine whcn warships of all other navies were 
CtscJosing their position by n'aking clouels of black smoke, 
~~ur navy, with thcir excellent design of hoilers and the use 

Welsh anthracite coal, had already solved the smoke 
Problem, a problem still remaining, I bclievc, of some im
)lortance even at the present time. A contemporary admiring 
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Swedish r eport in stating this adels: »It is marvcllous to 
the statcly construction» - meaning the ship - ,-t·nsh~eQ 
a long at a !)ace of 8 or 9 knots without th~ help of a sin; 1g 
sail and w1thout that cloud of smoke, wluch usua lly sia6 \e 

· l · O l 1· l t · · ·1 l · · 5 n1-fJes a s teams up. n y a s 1g 1 vapour Is v1s1) c at closQ 
quarters». 

The traditional ex cellen l contacts betwcen o ur l wo n avi 
have been resumed a.nd further strengthened sin~e the e1~J 
of \Vorld \Var II. Bemg a country of .moderate s1ze wc na. 
turally h ave to dr~ws as much ~s poss1ble on th e ex pcr ienc.e 
and knowledge of olhers. In th1s respect our naval nu lhori
ties were mel with great understandig and kindn css lly cor
responding quartes over here and in your great l\Ie,li terra. 
ncan Fleet. 

In 19L19, whcn my brother-in-law, the present Firs t Sea 
Lord, commandcd the Fh·st Cruiser Squadron, h e invited 
our Admiral Ericson, himself here tonight, by your ki nd in
vitation, to go to sea in his flagship to witness Fleet ex 'rcises. 

Contacts such as these are much apprcciated in Swcden, 
a nd I taketh is opportunity to thank all cancern ed fm these 
numerous acts of friendship and of confidence. Our conl. acts 
with you are of great value for the improvement of onr na
val defence, more especially and quite natura1ly bccf!use of 
your vast experience of active naval warfarc. 

I sincerely trust that the friendly relations bctwecn our 
two Navies, of which I have spoken, may continne and may 
improve to the bcnefit of thcm both. I likewise b opc that 
personal bonds of e,·cellcnt comradeship may conii n11C bct
wccn the men, who on both sides are giving of their best to 
uphold the torious traditions of the British and of ll JL Swe
dish Navics. 

I giv e you th e toas t of the British N a vy.» 

First Lord of the Admiraltv, Rt. Hon. J. P. L. Thomas, 
P. C., utbringade en skål för sv~nskc konungen i d enn es : gen
skap av brittisk hedersamiral samt för svenska drott nnJgen 
och yttrade därvid: 

»\V c have drunk the h calth of His Maj e s ty as King of swef 
elen but as tonight is a purely naval occasion, the Board ~s 
Aclmiralty fcels that wc must have a seeond toast to f{lo 
Majesly as an Admiral in the British Navy and, if I nw Y 5 
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J 
!Jer for reasons whieh i shall mention later, his n aval 

c al 
QL!J1~~·ties hetwccn the Seandinavien countries and the Bri
. Il navy are very strong and affcctionate oncs. All th rce 

1!\,ereigns have honoured our Navy by becoming Honorary 
~dmiral s; the Board of Admiralty has cnterlained His Ma
·estY The Kin~ of Norway in this , Paintec~. H al.l; and His 
~\'[ejesty The Kmg of D e nmark and l'our MaJJ esly s daughter, 
Q 1een Ingrid. \Ve are honourcd and deliglltcd lhat Your 
l\1~j esty and Qucen Louise have now complelcd the picture 
::n;d th at the thrce British Sovercigns who gazc down on u s 
frol11 Thornhill's painled ceiling and waHs have now seen 
three Scandinavia1~ Sovereigns clining here as the guests of 
the Board of Aclmu·alty. 

I know two of these British Sovereigns never dincd in 
this h all and I am not a t all sure that even the third did. The 
reason was that Thornhill took so long over his. painting 
that the British Sovcreigns - if I may be colloquial - could 
not stay the course . King \Villiam III and Quccn Mm·y did 
not live until Thornhill had even rcached the centre of the 
ceiling in the middlc of the hall, which is why they are 
fram ed by chcrubs and angels. The same fale, alas, over
took Queen Anne and Prince Georg of Dcnn1.ark above our 
heads. T hornhill, howevcr, was dctermincd to paint a living 
Sovereign and decided to take no more chances so hc pain
ted King George I, his son and his grandson in a family 
group a t the end of the hall behind mc. 

The mention of thosc first Hanovarian Kings of England 
reminels me of on e of Your Maj esty's special f unetians in 
your own country. They had to abandon presiding over Bri
tish Cabinets owing to the difficultics of languagc. You, Sir, 
still preside over your Cabinet and your proficiency in the 
English tongue would make it equally possiblc for you to 
do so h ere. 

His Majesly has brought great cultural attainments to the 
throne of Sweden as a recognised world authority on ar-· 
chaeology and on science, and it is not for nothing that 
Wl~en m in ling the first F ive Crown piece of His Maj esty's 
l'e1gn they surrauneled his head with the words - »Svensk 
Odlings Befrämjare» vvhich, freely translated mcans »Pro
lllotor of Swedish Culture». 

S~r, the Royal Navy is proud to have such a King as one 
If 1ts Adm irals and wc aH admire your thorough know
edge of all matters coneerning Navies and Air Forces, espe-
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Lially as I am tald that Your Majesly received you r lr ainh 
in the Army! lg 

'fthe early life, however, of Her Majesty Qucc n Loui 
could not have been more closely connccted with lhl' Hov~~ 
:i\avy, which is why I described her earlier in m y spce~~l 
as a 'naval Quecn'. She herself was brought up followi no- 11

1 

\Vhit~ . Ensign and as ?n~ exa~11plc of he_r life i am loi d''th~~ 
she <ild three commisswns m Malta m the days bcfol'~ 
\Vorld \Var I. I feel that she has probably seen mo r ~> of th 
famous warships of those d ays than any naval offiL eT it~ 
this room tonight. 1 

\Vhile the Board of Admirally has been anxious lo cntcr
tain Your Majestics bcforc this date, it does give us l)3 l' li
cular pleasure now that the postponement has m ean l that 
Her Majesly finels her brothcr in the post of First Sca Lord 
which her father hcld with such outstanding distinclion. As 
the daughter of a great sailor, the sister of two sailors, and 
the aunt of two sailors, wc give Your Majesty a parlic u larh 
wann wdcome tonight. · 

I propose the health of His Majesly The King of Swcden, 
Admiral in th e British Fleet and of Her Maj esly Queen 
Louise.>) 
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Meddelanden från utländska ma nner. 

Meddelanden från Marinens pressdetalj. 

Belg ien. 

1 
enlighet med off-shore program.met skall Belgien erh ålla 2.8 minsve

are av den amerikanska AMS 60-typen. M 910- 925 byggs i USA, M 
;26_ 933 på egna varv och M 934-937 i övriga NATO-länder. 

Data för AMS 60-typen: Deplacement: 375 ton. Längd : 42,1 m. Bredd: 

8,2 111 • Djupgående: 2,6 m. Maskineri: Två dieselmoto rer. Fart: 14 knop . 
.Aktionsradie: 2.500 d ist. Beväpning: 2-20 mm akan. Besättning: 39 man. 

(Marine Rundschau 1/ 1955.) 

Cana.d a. 
Den l januari biidades den 2: dra eskortflottiljen i Esquimalt. I flottilj en 

ingår eskortja,garna Athabaskan, Cayuga och Crusader samt fregatterna 
Jonquiere, Stettler, New Glasgow och Sainte Therese. Även fregatten De 
Crescent, för närvarande under modernisering, skall senare ingå. i flottil j en 

I 1: sta eskortflottilj en, som uppsattes redan i november 1953. ingår 
eskortjagaren Algonquin samt fregatterna Lauzon, Prestonian och To
ronto. Bas för l: sta eskortflotti~jen är Halifax. 

Fregatterna Sainte Therese och Sussexvale har nyligen blivit mo
derniserade. 

(Marine News, febr.) 

Eskort jagaren Restigouche av St Laurent-klass sjösattes den 22 no
vember i Mon treal. Av de 14 planerade eskortjagarna av denna klass är 
nu hälften sjösatta. 

(La Revue Maritime, febr.) 

Danmark. 

Den 9 januari sjösattes i Castellamare di Stabia en korvett av Tliton
klass. 

Fregatten Galathea (ex britt Leith) har sålts för skrotning. 
(Marine News, febr.) 

England. 
]) :På slagskeppet Vanguard har man upptäckt en defekt i akterskeppet . 

.. en skall repareras i samband med den pågående översynen, och man 
l'äk.uar m ed att fartyget åter skall vara !i tjänst i sommar. 



430 

Hangarfartygen Al bion och Centaur har, t illsammans med am,·rikans. 
6 : te flottan, u nder sex daga r bedrivit övningar i västra Med el h , r et. ](a 

En ligt det s ista ryktet skall hangarfartygen Hercules oclt Levi 
than färd igställas och säljas t ill Sydamerika. Man sätter do c k in:ll· 
större tilltro till detta rykte utan hoppas att n1edel för fartygel s fär~~~~ 
ställande skall beviljas under år 1955-56. 

Han,garfartyget Majestic anlände den 24 januari till Belfast ·lä r far. 
tyget skall dockas före den slutliga le•vemnsen. Efter provturer >'all 1\'la. 
jestic under namnet Melbourne ingå i den australiska flottalL 

(Marin,e Ne\\~. febr.) 

Ubåtsmoderfartyget Montela re råkade i början av februari ut för llla. 

skinhaveri och drev i den hårda sto rmen mot de f ruktade r even utanför 
Scilly öarna vid Landsend. En hel f lotta bestående av bogserb<. ar, fre. 
gatter och jagare hade skyndat till undsättning men först efter 15 li mmars 
arbete lyckades man med h jälp av en helikopter, att få över en hogser. 
tross varefter fartyget kunde bogseras in tili Portsmouth för r et. t ration. 

(Londlln 5/2.) 

Frankr ike. 

Under år 1954 utrangera des följande fartyg. 
Jagaren T igr e (192.4, 2.400 ton ), f regatterna Le Triomphant (1 9:: L 2.570 

ton.), Desaix (ex tyska P aul Jacobi, 1936, 2.200 ton) och L'Alsade tl (ex 
tyska T 23, 1941, 1.600 ton ), ubå ten J u n on (1935, 600 t on), dvärgul~atarna 
Y 621 och Y 622, eskortfartyget J urien De La Graviere (ex ital :\Utrag· 
lie!'€·, 1941, 1.620 ton ), ex Duperr·e (ex ital Velite, 1941, 1.620 tnn), Du 
Cha\ffault (ex i tal Legionario, 1941, L 620 ton ) och D'Estaing <ex ital 

Oriani, 1936, 1.570 ton), m.insveparn a Geranium. och Jon quille (YMS· 
klass, 280 t on) samt ytteri'igare en inte namngiven på 3.50 ton, patrull· 
båtarna P 692, 705, 716, 717, 720, 732 och 733 (SC-k lass, 110 t lm), tre 
landst igningsfartyg fö r stridsvagnar, fem lal1dsättningsfartyg för infanten 
och nitton motorbå ta r . 

Den sedan augusti 1953 gällande indelningen av eskortfartyg 1 Escor· 
teurs rapi des, Escort eu rs och Avi sos-escort eurs ändrades ri. janu,•ri 1955 

t ill Escorteurs d'escadre (fartyg av Guichen och Surcouf-klass) , Esco r· 
teurs rapides (far tyg av Corse Terrible, Albatros·, H oche, Kle!Jer och 
LOITain-klass), Escorteurs (fartyg av Aventure, Algeri en och DliJ.]das:) 
och Av isos (Fran cis. Gan1ie·r och fartyg av Commandant Duboc, Chal110~~· 
Duntant Dm·vill e, Beatemps Beaupre, Commandant Giraud, Marcel le l· 

han och Amiral Mouch e·z-klass). 
Under 1955 består l: s ta E scor teurs d'Escadre flottil jen av tre divisioner 

med fö lj ande fartyg: 
2: dra division en : Guich en och Cha tau-Renault. 
4: de divisionen : Surcotif, Kersaint och Bouvet. 

divisionen : Cassard, Du petit Thouars och Chevalier Paul. 
6: t~ divisioner Escorteurs Rapides är också rustade: 
'fl'~ divisionen: Corse, Bordelais och Boulonnais. 
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1:dsae divisionen : Brestois och de två fö ljande av Corse-klass. 
n . J 
"' · .. 1 ·ande minsvepare har i enlighet med off-shore överenskommelsen ro J 

.1 .. 11111ats till den franska flottan av USA under år 1954 . .. vela 0 oceanurinsvepare; Berneval 19/1, Bir Hakeim 16/3, Garigliano 19/5, 
con 16/ 7, Dompaire 1/9 och Mytho den 20/10. j\.] en 

I{ustminsvepare: Laurie•r 20/1, Lilas 12/2, Gamenia 24/2., Eglantine 9/3, 
~fa rguerite 29/3, Magnolia 31/3, Pervenche 1/4, Jacinthe 6/4•,, Glycine 

914 p avot 16/6, Lobelia 23/6, Liseron 16/7, Muguet 20/7, Renoncule 
~718: Mimosa l/9, Pivoine 2/9 och Reseda 10/11. 

Ytterligare sex kustminsvepare har överlämnats av Kanada, nämligen : 
Dunkerqouise, Malouine, Paimpolaise och Bayonnaise den 1/4 samt Diep
poise och L orientaise den 1/ 10. 

(Marine News, febr.) 

Hol land. 

Den l december 1954 överlämnades Dill den holländska flottan patrull
båten Freyer . Freyer tillhör en serie på fem båtar, som byggs enligt off
shore programmet och av vilka Balder, Bulgia och Radda är under ut
rustning. Det sista fartyget i serien Hefring kölsträcktes den l december. 

(La Revue Maritime, febr.) 

Nato. 

Mellan den 24 januari och 2 februari har en NATO-övning kallad »lVled
flex Two» ägt rum i Medelhavet. Följande fartyg deltog. 

Brittiska fregatterna Wrangler, vVakeful och Roebuck samt ubåten Se
neschal. 

Franska h angarfartyget Arromanches, kryssaren Georges Leygues, fre
gatterna Guichen, Hoche, Arabe, Kabyle, Matgache, Maracain och Sene
galais sramt ubåtarna Mille, Laubie och Sirene. 

Italienska kryssarna Abruzzi och Montecuccoli och fregatterna Al· 
debaran, Altair, Aretusa, Calliope, Granatiere, Grecale och Orione. 

(Marine News, febr.) 

Spanien. 

.Inom ramen för det militära hjälpprogrammet har USA beviljat l lh 
tn.i!j. doUar för modernisering av den spanska flottan . 
.. mnHgt planerna skall 22 fartyg förses med modern utrustning och be

VaDning nänllligen: 

30 
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7 m insvepare av Tambre-klass (ex tyslm 40-k lassen) · 

s kanonbåtar av Pizarro-ldass. 
6 korvetter av Desubierta-klass. 
någon jagare eller kryssaren Canarias. 
Minsveparen Almanzora har inträtt i aldiv tjänst. Almanzora-klassen 

är en utveckling av de tyska högsjöminsveparna av M 40-typ och Oll1fattar 

13 fartyg varav 7 är färdiga. 
(La Revue Mari time, febl'.J 

Venezuela. 

Jagaren Aragua, den sista av de tre jagare som byggs i Dnnow "" 
Vickers-Armstrongs, sjösattes den 27 januari. 

(Manne News, febl'.) 

uttera tu r. 
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E n strategisk konflikt under stillahavskriget 
1941-45. 

1 
en 1954 utkommen bok (Mae Arthur 1941- 1951) har generalerna 

A. Wiiloughby och J . Chamberlain bl a fram.lagt General Douglas Mae 
C;thurs och hans stabs syn på stillahavskrigets strategi under åren 
~9Jl-45. Här är särskilt de skiljaktigheter i strategisk grundsyn so;n 
syns ]la rått mellan å ena sidan Mae Arthur och hans stab och elen ame
rikanska flottlednin gen ii andra s~clan intressanta. Eftersom denna oenig
het o!11 stillahavskrigets förande torde vara mindre känd kan måhända 
ett kortfattat referat här vara av intresse. 

Den 22 februari 1942 beordrade president Roosevelt General Mae Arthur 
att !ämna Corregiclor och F'ilippinerna och bege sig till Australien för 
att därifrån iecla den forts atta kampen mot japanerna. Mae Arthur ville 
emellertid ytterst ogäma länrna sin.a kämpande trupper, bl a därför, att 
han trodde sig se en chans för de amerikansk-filippinska styrkorna, som 
var inringade på Corregiclor och Baatan, att slå sig ut och fortsätta 
ka mpen från lliO!Ta Luzon. Situationen försäm.racles emellertid alit mer 
och Mae Arthur insåg snart att han bättre kunde tjäna slutmålet genom 
att från Aus t ralien organisera motståndet mot japanemas expansion. Den 
11 mars länmade han därför Corregiclor i en mot01ton)edbåt. Hans. sista 
ord till general »Skinny» Wainwright - Gorregidors tappre försvarare 
- när han skakade hand med honom vid avskedet var: »I sh all return». 

Dessa ord tre kan tiil stor del tjäna som en karakteristik för Mae Ar
thurs strategi under de år som följde. Ett av hans vikt.igaste mål var 
hela tiden att fördriva japanerna från Filippinerna och befria det filip
Pinska folket. 

Det japanska hotet hade vid Mae Arthurs ankomst till Australien nästan 
fått australiensarna att tappa fattningen. I väntan på ett japanskt fram
trängande mot den australienska kontinenten hade man här börjat planera 
för en r ent defensiv, en elen brända jorcles strategi. I detta läge ingrep 
enlellerticl Mae Arthur med kraft och beslöt att Nya Guinea skulle hållas 
Och att man därifrån skulle försvara Australien samt att denna ö seelan 
;kulle bilda basen för en offensiv, som skulle driva unelan japanerna 
rån Nya Guinea ända bort till FiHppinerna. 

tn lt~dan vid denna tidpunkt kan nu'l.n finna avvikelser mellan Mae Ar
k U!s och elen amerikanska flottledningens strategiska syn på Stilla Havs
t get. Orsakerna kan här leelas tillbaka till tiden före andra världskriget. 

Washington hade man nämligen då gjort upp en plan på hur kriget i 
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Stilla Havet i princip skulle föras i det fall man råkade i l{Qnflikt 
Japan. Planen erhö'll benämningen »Orange plan» och gick ut pu att 111eil 
amerikanska flottan skulle möta den japanska i en stor sjöclrabbnden 
vilken med hänsyn till styrkeförhå llanden, baser m m borde stnta itu~. 
amerikansk seger, vilken i sin tur skull e avgöra hela krigets ut~ang en 
ame1ikansk fördel. Man hade här även kalkylerat med ett japanskt ltl! 
fall mot Filippinerna, men man förutsatte samtidigt att de amerikan~~~~· 
styrkoma på Filippine•rna skulle kunna stå mot det japanska anfanka 
Armen hade sedan bara att »gräva ned sig» och vänta på att flottet. 
skulle befria dem ur en eventue.Jl inringning. Planen föru tsatte Sjä~~~ 
fallet att USA hade hela sin StillaJ1avsflotta intakt vid kri g·sntbrottet 
Genom det japanska anfallet mot Pearl Harbour bortföll emellertid den: 
na förutsättning· och »Orange"planen» salmade därför vid lni gsntbrottet 
i december 1941 reellt underlag. I flottkretsar synes man emeilertid fort. 
farande ha haft denna plan i tankarna när man planlade de fo rtsatta 
operationer efter Pearl Harbour. Enligt Mae Arthurs stabschef, gene. 
ral Willoughby, ansåg man inom flottans ledning att stillahavsl,riget var 
»flottans krig» och att Mae Arthurs jobb borde vara att hålla Nya Guinea, 
att »hjäliJa till» bland Salomonöarna och till slut tränga fram längs de 
malajiska öarna mot Singapore. Möj\ig·en kunde en mindre operation mot 
Mindanao (Filippinerna) tänkas. Denna syn på strategien delades emel· 
lertid icke av Mae Arthur, vilken ansåg att en sådan plan skulle splittra 
de amerikanska styrkorna i Stilla Havet. Bl a skulle samverkan mellan 
Mae Arthur i sydvästra och amiral Nimitz i mellersta stilla Havet ha 
försvårats och, vilket kanske var ännu värre, planen skulle föra bort 
från slutmålet - Japan. Mae Arthur ansåg att varken han eller Nimitz 
i sig själv hade tillräcklig styrka för ett avgörande och föreslog därför 
en operationsriktniug, som tillät samverkan mellan de två huvudanfalls· 
styrkorna. 

I detta sammanhang kan påpekas, att Mae Arthur förordad e ett ge
mensamt befäl i stilla Havet. Han var t o m villig att som un dero rdnad 
ingå i ett enhetligt komman,do, om så skulle visa sig nödvändigt. J denna 
fråga hade emellertid flottan och förs,varsdepartementet i W ashington 
en annan uppfattning och förslaget fick därför föt·falla. Mae Arthur an· 
såg att detta var ett mycket olyckligt beslut, vilket icke kunde 111oti· 
v eras med logisk bevisföring; andra motiv måste ligga bakom. Resul· 
tatet blev enligt Mae Arthur »divided effort, the waste of diffusion and 
duplication of force, undue extension of the war with added casualties 
and cost». 

Målet för 1943 års operationer i sydvästra Stilla Havet var att iso!er: 
den stora japanska flottbasen i Rabaul. Detta skulle minska tr~·cl{et p t 
Nya Guinea samt eliminera hotet mot Salomonöarna och Australien. ~~t 
karakteristiska i planen var här att tnan i möjligaste mån unnvej{ ' 

1 
anfalla de punkter där japanerna var starkast - man kringgicl' den 
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_ en strategi som i hög grad minskade de amerikanska för
jstiillet 

tern a· 
JUS 'd denna tid punkt synes de divergerande uppfattningarna mellan Mae 

VI . och ))The Navy» h a g jort s ig allt mer gällande. På marin sida 
»"

11111
;tade man på vissa håll ett anfall mot Filippinerna som. en avvi

pet~: från huvudansfallslinjerna som, enligt flottans ledning, gick genom 
~e~ centrala området. I mitten av 1944 gjordes påtryckningar i Wa.shing
de från fiottan om att man skulle avstå från ett anfall mot Filippinerna 
ton f.. l d t' · o F D o • 

1
.11 förn1ån or en an s 1gmng pa ormosa. essa patrycknmgar kom 
1
medelbart efter de stora amerikanska hangarfartygsraidenla nwt Palau 

~ch Truk och marinkårens landstigning på Saipan. 
När Mae Arthur vid en ur psykologisk synpunkt mycket lämplig tid

punkt Hck kännedom om flottans planer, synes han ha reagerat m.ycket 
kraftigt däremot, och amira l Nimitz har i ett brev till amiral King rö· 
rande ett möte meilan Mae Arthur och Nimitz i Bris,bane i slutet av 
mars 1944 beskrivit Mae Arthm·s skarpa reaktion mot att bl a »lämna 
de 17 miljone•rna filippiner åt sitt öde)). 

Mae Arthurs skäl för ett snabbt återtagande av Filippinerna synes 
eJUellertid h a varit starka. Filippinerna var ett alltför stort och starkt 
område för att man skulle kunna gå förbi det. Formosa erbjöd dessutom 
mycket dåliga landstigningsmöjligheter. Mae Arthur försökte här fram
häva sina synpunkter men var synbarligen ganska hanelikapad av de 
långa avstånden till krigsledningen i Washington. Han fick konferera 
per telefon medan flottans män i Washington kunde öva direkta påtryck
ningar på presidenten eller som general Willoughby kallar honom »the 
saiJo,r pres idenb>. 

Utan förvarning kallades nu Mae Arthur i juni till en konferens med 
Presidenten i Pearl Hat·bom·. Mae Arthur, som. med endast en adjutant 
infann sig i Pearl Harbour, synes icke ha varit informerad om att 
det här gällde ett slutgiltigt avgörande i frågan om man skulle 
gä mot Filippinerna eller mot Formosa. Flottan mötte här upp med ett 
Väl förberett team, väl utrustat med kartor, diagram m m medan Mae 
Arthur enligt Willoughby endast hade »his personality, his prodigiuos 
lllemory and complete grasp of tactical and strategical: realities». 

Presidenten inledde konferensen med att fö1·klara att man skulle be
stännna sig för nästa fas av anfaJlet mot Japan. En plan förelåg att an
falla Formosa och gå förbi Filippinerna och en annan där man i stället 
situne anfa lla Filippinerna och gå förbi Formos·a.. 

Amiral Nimitz understödde den första planen m edan Mae Arthur fö'r
ordade den andra. Mae Arthurs skäl för denna var både av strategisk och 
DSJ>kologisk art. Bl a skulle man från Filipp,inerna kunna strypa tillflö· 
~et av rävaror till Japan och därigenom förlama industrien och tvinga 
bandet till en tidigare kapitulation utan att allt för mycket amerikanskt 
~lod behövde flyta. Detta senare synes ha varit en genamående tanke i 
·lac Arthm·s strategi och om man jämför förlustsiffrorna från hans ope-
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rationsom.råde med motsvarande frän andra finner man att förlus terna 
inom hans område varit förvånande smä . 

Amliral Nimitz pläderade emellertid för frontala anfall mot de starkas 
japanska positionerna såsom Saipan, I wo Jima och Okinawa. Mae Arth te 
å sin sida ansåg att förlusterna icke skulle uppväga fördelama llled Ur 

innehav av dessa positioner. Han ansåg dem inte avgörande för att e;t 
Japan pä knä och genom att avskära dem från underhåll skulle 

111 
å 

an 
snart munska deras styrka. 

Beträffande Formosa ansåg Mae Arthur att det var tvivel aktigt on
1 

Formosa med sin troligen till stor del fientligt inställda befolkning· skulle 
vara en lämplig bas för ett anfall mot själva Japan. 

Mae Arthur ansåg sig dessutom moraliskt bunden till sitt löfte om att 
komma tillbaka till Filippinerna - ann.a.rs skulle amerikanarna för all 
framtid »förlora ansiktet» i denna del av världen. President Roosevelt 
synes ha delat Mae Arthurs uppfattning av läget och man beslöt att 
man skulle välja anfallet mot Filippinerna. 

Pä marint h åll synes rnan emellertid fortfarande ha fäst stor vikt 
såväl vid besittningstagandet av Boninöarna som landstigr:ingen 11å For
mosa, vilket bl a framgår av den officiella skildringen av landstig;n ingen 
på Iwo Jima (Iwo Jima: Amphibious Epic) som även utkom under 1954. 

Efter erövringen av Marianerna föll naturligt nog blickarna på Bonin
öarna som en bas för flygstridskraftN', antingen vid ett anfall mo t For
mosa eller vid ett anfall mot själva Japan. Inom Bonin,gruppen hade ja
panerna koncentrerat sitt fö~·svar till ön Iwo Jima, som. inrymde tre flyg. 

fält och det var just dessa fält man från amerikansk sida vill e komma 
åt. Nästa steg på vägen mot Japan borde sedan vara Okinawa där man 
även ansäg s<ig behöva flygfälten. Som Mae Arthur förutsade blev land
stligninga ma på Iwo Jima och Okinawa mycket förlustkrävande och det 
kan ifrågasättas om inte Jap·an hade kunnat bringas till k apitulation 
utan dessa operationer. - Man behövde ju aldrig ci. någon större uts träck· 
ning utnyttja de erövrade positionerna - avsnörningen från råvarukäl· 
loma och atom.bomben gjorde här ändå slut på Japans mots tåndsvilja 

och här fick därför onekligen Mae Arthur rätt i sina antaganden. 
Mae Arthm-s person satte i mångt och mycket sh1 prägel på h ans stabs 

syn på de strategiska problemen. Mae Arthur hade emellertid kanske 
bättre än någor"!( .annan förutsättni~lgar· för att föra krig i .StillallavsoJll· 
rådet, där han tillbringat å tskilliga år av sitt liv och bl a lärt känna 
österländskt sätt att tänka och handla. Det tor·de därför inte ha vant 
lätt för flottans män att hävda och övertygande motivera en handlings· 

linje, som avvek från d.en som Mae Arthur förespråkade. ·t 
Vem som hade rätt i tvisten flottan - Mae Arthur är kanske sY1tl 

f .. ·mänatt säga.- resultaten pekar emellertid onekligen till Mae Arthm·s O l 
. --ven 

»Mae Arthur 1941-51» innehål~er utöver här refererade avsmtt a 
sa· 

ett par intressanta kapitel om Koreakriget fram till Mae Arthurs sen ' 
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. Jla och omdebatterade entledigande och slutar med hans avsked till 
tl0118arnerikanska kongressen där han anknöt till den gamla soldatvisans 
den_ »Old soldiers never die, They just fade away». 
0rd-

J.-C. Danckwardt. 

Max Horten and the Western Approaches 

av Rear Admiral W s. Chalmers. 

»Det enda, som nägonsin verkligen skrämde mig under kriget, var 

ubåtsfaran», yttrade Churchill vid något tillfälle, dä kriget var slut och 
taran över. Om denna fara., vad den innebar, hur den möttes, bekämpa
des och övervanns, om britternas eget ubåtskrig och out den man, som 
var medelpunkten i allt detta, kan man få lära sig åtskilligt genom att 
Jäsa den ovan rubricerade boken. En hel del har ju redan skrivits om 

slaget om Atl.anten med tabeller och diagram över antalet sänkta han
delsfartyg och förstörda ubåtar, men här får man hela denna kamp skild
rad mera personligt och sedd inifrån ; boken är också en biografi över 
Admira.l Sir Max Kennedy Horten, GCB, DSO, organisatör av den brit
tiska ubåtsflottan och förstörare av den tyska, Commander-in-Chief vVes;
tern Approaches från november 1942 till krigets slut. Författamamnet 
bör fl ertalet läsare av TiS ha i gott minne: det var amiral Chalmers, som 
fö r tre å r sedan gav ut »The Life and Letters of David Beatty», en bok, 
som blivit mycket läst och högt prisad av såväl kritik som allmänhet. 
Den nu föreliggande boken om Max Horton och de västra infarterna är 
ej m~ndre intressant, levande och s\aklig. Den är lättläst och läsandet 
berövar icke den trägne kväJlsarbetaren så mycken tid : sidantalet är 
bara 300, inberäknat 12. bilagor och register. 

The W estern AlJProaches är alltså de atlantiska infartsvägarna till - el
ler utfarts.vägarna frän - United Kingdom nordväst och sydväst om Irland. 
När kriget började 1939, var C-in-C Plymouth ansvarig för sjöfartsskyddet 
av dessa farvatten och med små resurser ifråga om eskortfartyg och för 
ändamålet lämplig~ flygplan organiserade han ett konvojsystem, som fun
gerade ett halvår, utan att förlusterna nitgonsin behövde betecknas som 
allvarliga_ Ty även om örlogs- och handelsflottorna aldrig fick tillfä lle 
att i stillhet undra över vad det egentligen var för ett slags »skymnings
krig» ener »Phoneywar», som man nu råkat in i, sä dr-öjde ~et dock 
även på sjöfronten till april 1940, innan slagen föll täta och hårda. 
li'örst efter Frankrikes fall blev de västra farvattnen utsatta för den 
tyska ubåtsoffensivens fulla kraft: i juni 1940 blev förlusterna i sänkt 



438 

tonnage nästan lika stora som under de första sex krigsmanader 
hopa, och förlusterna fortsatte i den takten fram till nästa son1111~1~ ,till. 
sänkningar av 400.000 ton i månaden. '1led 

Man fann ganska snart, att antalet eskortfartyg och flygplan Yar . 
räckligt för att skydda båda infarterna, och det bestämdes dilrför Ohl!. 
endast den norra skulle användas. En särskild Commander-in-Chief' ~tt 
sattes med högkvarter i Liverpool. Han fick en stor stab oc:h nwct~l!
fria händer; fartyg, vapen och flygplan för eskorttjänst och utat _ket 
fick högsta prioritet; reparationsbaser och verkstäder etabl erades 

11

8
Jdalu 
n er 1941 i Londonderry, Liverpool, Greenock, Belfas t, St Johns, N e w fot 

Il! d. land och i mindre skala på andra platser. 
Amiralen Sir Percy Noble blev på nyåret 1941 den förste C-in-C Wester 

Approaches och satte srin prägel på organisationen. Hösten 1942 sände~ 
han em€llertid till Washington för att representera amiralit ete t i det 
med USA samordnade stabsarbetet på hög nivå och efterträdd es då av 
Max Horton, som ko1n att sätta sin prägel på konvojtjänsten och Ubåts
jakten och föra den till ett lyckligt slut, så att de amerilmnska trupp. 
och underhållstransporterna i sinom tid try?gade för fi entlL,a ubåtar 
kunde gå till England f v b till Normandie, Berlin och VE-dagen. 

The Western Approaches Command blev en väldig organisation. Undet· 
krigets förlopp passerade över tusen eskortfartyg den förberedande cen· 
trala övningssiwlan i Tobermory (som. man fick en <intressant inblick i 
när man läste »The Cruel Sea»). Många av dessa fartyg gick naturligt
vis sedan till andra statione-r, men den sjögående styrkan i the ·western 
Approaches Command omfattade under krigets·. sista år ca 301l eskort· 
fartyg med en besättning av 4.000 o-fficerare och 40.000 man . I organisa
tionen ingick ca 100 landfasta etablissement, vilkas bemanning ökade 
den totala personalstyrkan till 121.000, därav 18.000 lottor. Orga nisati<Y 
nen var spridd över ett så stort område, att C-in-C endast kunde bemästra 
den genom en långt gående decentralisering på sju flaggmän , so m förde 
befälet i de främsta hamnarna Glasgow, Greenock, Liverpool, Belfast, 
Cardiff, Mllford Haven och Tobermory. 

Den stab, som ledde det hela, bestod av över ettusen offi cerare och 
meniga, av vilka en stor del var lottor; en lotta tjänstgjorde som per· 
sonlig flaggadjutant åt C-in-C. C-in-C och den Air Marshal, som förde 
befälet över den samverkande 15. eskadern ur Coastal Command, ]lade 
IIärbelägna tjänsterum, varifrån de genom stora glasfönster kunde öve:: 
blicka operationsrummet - stridsledningscentralen - vars ena yägg u 
gjordes av en ofantlig karta över Nordatlanten, som. utvisad e läget av 
allt - eget, allierat eller fientligt - som flög, flöt eller sänlds. :!(arta:. 
hölls up to date av lottor, som flinkt äntrade upp och ned för telesKOP 
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ar och plottade lägena, tyst och effektivt. Bekvämt placerade med 
steg,,t ingång till detta rum var de avdeiningar av staben belägna som 
d'~ , 1 

ssiade med konvojer, eskorter, operationer och förbindelser, samman-
s~nna i en sektion, den operativa. Staben var organiserad som. en treudd 
11
ä operations-, organisations- och materielsektioner under chefer av kom

p ndörkaptens grad. stabschefen var kommendör. nie . . 
I!UJ'U nu hela denna orgamsatwn verk ade, hur fartyg och flygplan leddes 

och opererade, vad männen hette och vad de personliga insatserna be
tydde samt hur tyskarna satte in sina anfall, om allt detta får man be
sked i bol{en. Men som den brittiskt röda tråden i denna av - som. sy
nes - 1n:ånga kardeler slagna tross går skildringen av amiral Hortons 
liV och leverne. 

Ban började som kadett 1898, fick ubåtsutbildning som ung officer sex 
är sen,are och gjorde sig ett namn uneler det första världskriget, från 
vilket han dök upp med en tre gånge-r förlänad DSO. Vid krigstltbrottet 
1939 var han viceamiral och förde befälet över reservflottitn men fic~ 
omedelbart därefter befäl över den Northern Patrol, som organiserades 
efter mönster av det första världskrigets Nordsjöspärr. Redan på nyåret 
1940 blev han emellertid c:hef för ubåtsvapnet och kvarstod i denna be
fattning till de-ss1 han, som redan nämnts , hösten 1942 blev C-in-C \Vestern 
Approaches; han hade blivit amiral 1941. 

Han var en ovanlig hene, full av egenheter, hård och hänsynslös, am
bitiös, självisk, maktkär och road av att utöva makt. Genom sitt bryska 
sätt och s>il1 styvsinthet var han inte populär hos överordnade och fruk
tad av unde,rlydande. Han var ogift och hade knappast några vänner. 
Men han var - naturligtvis - »efficient» och respekterad både uppåt 
och nedåt. Han tackade n ej när han hösten 1940 ble-v erbjude-n befälet 
över Home Fleet, därför att han då inte skulle få tillräckligt fria hän
der utan bli dirigerad från amiralitetet, och därför att ha.n ansåg sig 
icke kunnja fylla sin uppgift utan att få befäl över delar av Coastal 
Command , vilket han förstod inte skulle låta sig göra. Genom att av
säga sig detta befäl, avsade han sig också chansen att i '>inom tid bli 
Admiral of the Fleet; att sedan the vVestern Approaches Command 
blev en sjöstyrka och ett befäl vida mer omfattande än (och för krigets 
lYckliga u tgång lika viktig som) Home Fleet och de andra stora sjöstyr
korna är en annan hi storia. Kanske han blivit det ändå. Men när kriget 
var slut tyckte han, att han hade gjort sitt och begärde hösten 1945 av
sked för att lämna plats åt yngre officerare, som nu i fredstid skulle få 
det besvärligare med befordringsgången. Han dog 1951 och ligger be
graven i Liverpools katedral, en hedersbevisning av sällsynt art. 

O. Krokstedt . 
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Marinstabens Bibliotek. 

Nyförvärv ti l l Marinstabens bibliotek under tiden 1/3-30(4 1955. 

* Betecknar byte eller gåva. 

I- I I. Försvarsväsende i allmänhet och sjöväsen de. 

* Krigsvetenskapsakaden1.ien, Kungl., stadgar. Fastst. av Kungl. Maj: t 
den 26 oktober 1945. Sthlm 1945. 21 s . 

Puleston, \V'. D., The inflnence of force in foreign relations. New York 
(m fl) 1955 . 254 s . Reg. 

Norup, P, M., Hvis krigen k01nmer. Krigstelmik og magtpoli tik i Euro. 
pa. Khvn 1939. 192 s. Ill . kart. 

Reinhardt, G. C., American strategy in the atomic age. Oklahoma 1955. 
236 s. Reg. 

Civilförsvaret. Kvinnorna och civilförsvaret. Sthlm 1955. 12 s. 
* Uniformsreglement, Midlertidig, for marinens kvartermestre og konstab

ler. Oslo 1954. 23 s . III. 

Frank, W., The sea wolves. The story of the German U-boats at war. 
Trans!. from the German. Lond. 1955. 251 s. III. portr. reg. Orig:s 
titel: Die Wölfe und der Admiral. 

''' Navy department. Uniforms regulations 1951. Wash. 1951. 
* Navy training courses. (Bureau of naval pN·sonnel.) Wash. 1954. 

Mecl1anic 3 & 2.. 
Hydrofonlära för Flottan. D. l. Hydroakustik. Fastst. gm Ord M 871/1954. 
*Underbefälsinstruktion för kustartilleriet. (Ubefl KA) 1954. Fasts t. gm 

Mo 396/1954. 
Koch, H.·A., Flak. Die Geschichte der deutschen Flakartiller:ie 1935-1945. 

Bad Nauheim 1954. 243. s. III. litt. reg. 
* Gardner, G. vV. H., Guided missiles. Särtryck ur journal of the insti· 

tution of mechanical engineer. Nr l. Norwich 1938. 21 s. III. 
Farago, L., War of wits. The anatomy of espionage and intelligence. 

New York 1954. 379 s . III. portr. reg. 
Cookridge, E. H., Soviet spy net. Lond. u. å. 264 s. III. portr . reg. 
Manue•l of seamanship. Vol. 3. 1951. Lond.. 1954. 484 s. Il!. reg. (H. M. S. O.) 
Mixter, G. \V'., Plimer of navigation. With problems in practical work 

and complete tables. 3. Ed.. New York 1953. 
* Lots, Svensk Allmänna upplysningar. (Sv LA) 1954. Utg. av :Kungl. 

Sjökarteverket. Sthlm 1954. 
D 2. 1953. Östersjön. Svenska kusten. Falsterbo-·Simpnäsldubb
Bornholm. Sthlm 1953. 
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stöd åt den mindre och medelstora skeppsfarten. BetänKande avgivet 
• av inom handelsdepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1955. 

(S. o. U. 1955: 2). 
rtlnen t of Commerce·. Ships of America's mercllant fleet . Wash. 

pep a 
1954. 20 s. III. 

arr, G. G., The Cutty Sark and the days of sail. Lond. (1954.) 23 s. III. 
~ J{omn1'ission for Havundersögelser. Meddelse·r fra Danmarks fiskeri- og 

llavunders0gelser. Ny serie. Bind l. Nr 2-8. Khvn 1954. 
• J rsber etning fra Danmarks fiskeri- og havunders0gelser for 1954•. U. 

o. o. å. 
gouot, G. & Willm, P ., Djuphavsskeppet, till världshavens botten med 

.4 .050 m,eter ned i havsdjupet. Med 34 fotografie,r. övers. från 
franskan av L. Björk. Sthlm 1955. 268 s. Orig:s titel: Le Bathy
scaphe. 

• Svenska Sällskapet för räddning av skeppsbrutne. Sjöräddningssällska
pet. 1954 års verksamhet. Gbg 1955. 

Latil, P . de & Rivoire, J. , A la recherche du monde m,arin. Avec 47 il
lustrations hors texte et de nombreux dessins dans le texte. Paris 
1954. 383 s. Reg. 

III. Lantförsvarsväsende. 

Geij er , B. G., Vinterkrigets Ta.ipale. En studie av det sega försvarets 
påfrestningar. Sthlm 1955. 324 s. III. kart. (Militärlitteraturföre
ningen. Nr 209.) 

• Trupper, F lygburna. Amerikanska f!ygtransportförsök. Amerikansk för
söksverksamhet efter 2.. världskriget i syfte att möjliggöra större 
flygburna operationer. Sthlm 1954. 27 s . l\1imeogr. (Medd. från 
Ast/Bibl 1954. Nr 5.) 

IV. Luft- (flyg-) väsende. 

• Gärdin, G., Luftskyddserfarenhete·r. Vad sker och hur handla när bom
berna falla? Sthlm (tr. i Uddeva.1la.) 1955. 106 s. III. 

V. Historia och geografi. 

Andersson, I. , Sveriges histOI-ia. 4 upp!. Sthlm 1953. 502 s. III. portr. kart. 
re g. 

• Axelson, S., Sve-rige i utländsk annalistik 900-1400. Med särskild hän
syn till de isländska annalerna. Sthlm 1955 351 s. Litt. Akad. 
avh . Sthlm. 

Gorkin, J., Destin du XXe sliecleo de Lenine a M1a<lenkov coexistence ou 
guerre permanente? Traduction de Rita Regnier. Paris 1954. 301 s. 



442 

Dulles. F. R., America's rise to wo rld power 1898-1954. New York 
195

, 
314 s . Ill. portr. kar t. litt. reg. ~. 

" Egypten. Småskrifter. (Kairo 1954.) 

l. Egypt's agrm·ian policy under the new regime. 54 s. 
2. The development of agriculture in Egypt. 18 s. Ill. 
3.. The development of education under the new regime. 2.7 s. Il!. 
4. The story of zionist espion,age in Egypt. 62 s. Ill. 
5. Collective centers under th e new regime. 25 s . Il!. 
6. P ublic health under the new regime. 18 s. Ill. 
7. The Sudan. A short history. 25 s. 
8. The Egyptian. workman under the new regime. 34 s. ll! . 
9. Egypt. The youngest republic in the world is at !east 600o 

years old. 3.3 s. 
10. Social deve1opment under th e new regime. 42 s. lll. 
11. Republic of Egypt. The first procednre of land distl'ibution in 

upper Egypt. 29 s. Ill. 

* Hallberg, P., Göteborgsmosaik. En göteborgsrapsodi i ord och bild. 
Gbg 1954. 130 s. Il l. 

* Ingrid. Dronning af Danmark. Redig. av E. Mentze & M. Mpll er. Khvn 
1955. 4: o. 2.78 s. m. 

Orientering - en handbok. Fastst. gm Ao nr 71/1955. 

VI. Rä tts- och statsvete ns ka p. 

Utrikespolitiska instlitu tets broschyrserie. Sthlm 1955. 
Nr 1-2. Hirscfeldt, L ., Stormaktspolitiken 1953-1954. 
» 3. Kaelas, A., Sovjetunionens nya jordbrukspolitik. 
» 4. Stolpe, H., Världens råva.ruförsörjning. 

Hagberg, H., öB-planen och neutraliteten. Sthl!n 1955. 46 s. 
* Utrikesfrågor. Offentliga dolmment m m rörande viktigare sven~ka ut· 

rikespolitiska frågor 19G4. Sthlm 1955. (Aktstycken utg. av Kungl. 
Utrikesdepartementet. Ny serie I: C: 4.) 

* Förenta Nationerna. Generalförsamlingens nionde ordinarie möte. 
New York 1954. Sthlm 1955. 

* Europarådet. Ministerkommittens fjortonde och femtonde möten 1954. 
Rådgivande fö rsamlingens sjätte ordinarie möte 1954. Sthlm 1955. 
(Aktstycken utg. av Kungl. Utrikesdepartementet. Ny serie I: B: 4). 

* Norge. Forsvarsdepartemen.tet. St. prp. nr l (1955) Fellesutgifter, Bae' 
ren Mminen, Kystartilleriet, F lyvåpnet, Luftvernartilleriet, Heime· 
ver~et og Saerlige formål under Forsvarsdepartementet. Oslo 1955· 
4:o. 

Befälsförordningen. Sammanställning av bestämmelserna i Kungl. förord· 
ningen den 12 juni 1936 angående befäl å svenska handelsfartYg 
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Jll 111 med ändringar, tillägi': och undantag gällande den l januari 
l9 55, u tarb. av U. Borelius. Sthlm 1955. 3.6 s. 

. rroth F ., 1809 års regeringsform. Dess ursprung och tolkning. • :(;age ' 
sthlln 1942. 201 s. 

J"rnvägsstyrelsen, Kungl. Sveriges järnvägar 1953. Sthlm 1955. (S. O. S. 
• a Transport och kommunikationsväsen.) 
• tati stiska centralbyrån. Folkräkningen den 31 december 1950. V. To· 

S tala räkningen. Folkmängden efter ålder, kön och civilstånd. Sthlm 
1954. 

• Kommerskollegium. Handel. Berättelse för år 1953. D. l. Sthlm 1954. 

X. övrig litteratur. 

• Norrköpings stadsbibliotek. Berättelse över- verksamhet under år 1954. 
• Bokförteckning, Svensk. Red. av Bibliografiska Institutet vid Kungl, 

Biblioteket i Stockholm. Årskatalog 1954. Sthlm (tr. i Södertälje) 
1955. 4: o. 

• UDK 623.. Krigsteknile Sammanställt av ing. E. Engel , FOA l. Sthlm 
1955. 

Hal!endorff, Barbro. Affärs- och industriföretagets bibliotek. Sthlm 1954. 
85 s. Il!. 

• Riksdagen. Bihang till förteckningar över kamrarnes ledamöter vid -
1955 . 

statskalender, Sveriges, för året 1955. 
Årsbok, Svenska Dagbladets. Trettioandra årg. (Händelserna 1954.) 

Sthlm 1955. 
Åberg, Th., Livsåskåklningsfrågor. Sthlm (tr. i Örebro) 1952. 175 s. Ill. 

portr. reg. 
Cwiklinski, J., The captain leaves his ship. The story of the captain of 

the S. s. Batory by - formerly master of the polish motorship 
Batory, as told to H. Daniel. New York 1955. 313 s. 

Beach, E. L., Run silent, run deep. l ed. New Yyork 1955. 364 s. Ill. 
Eyster, vV., Under fjärran himmel. övers. från engelskan av P. Kellberg. 

Motala 1955. 377 s. Orig:s titel: Far from the customary sldes. 
Barker, R., Down in the drink. True stories of the Goldfish club. Lond. 

1955. 253 s. Ill. kart. reg. 
Orweu, G., Nittonhundraåttiofyra. övers . från engelska av N. Holmberg. 

Sthlm 1950. 307 s. Orig: s titel: Nineteen Eighty Four. 
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