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,AdrT1iral of the Fleet 

Lord Fisher of Kilverstone. 

Av Kapten Yf'JGVE ROLLOF. 

"H e who ~;urpasses, or subdues man
kind, musl look down on the hate of 
those be/ou!' '. 

Byron. 

Lord Fisher var enligt en av hans levnads;tecknare, pro
fessor Arthur J. Marcler, Storbrilannlens främste amiral se
d:.tn Nelson och enligt en annan biograf, amiral R. H. Bacon, 
Englands mest frams lående personlighet under seklets först a 
tre decennier. 

Det: stod alltid strid kring "Jacky" Fisher. Han ansågs 
under sin livslid av de flesta som. ett geni, som höjde d en 
brittiska flott ans effektivit e t till en höjd, som aldrig n :"•.tts 
förr eller senare, men av m å nga betraktades han som en 
elak gammal m a n , som förstörde flottans disciplin och 
stridsduglighet. 

John Arbuthnot Fisher föddes 1841 p å Ceylon, där hans 
far, en arn1eofficer, var ad j u tant hos öns guvernör. Till skill
nad fr[m sin far var John relativt kortväxt, och h a n hade 
ett ni:1rmast orienta liskt utseende. Den korta växten tillskrev 
Fisher själv, att han som 13-å rig kadett fick gå vakt på tre 
kvarter på otillräcklig föda. 

Fishers gudmor var god vän med amiral \Villiam Parker, 
s~m hade varit en av Nelsons fartygschefer. Parker hjälpte 
F1sh er att bli antagen i flottan, och han korrun enderades 
På själva Trafalgardagen, den 21 oktober 1854, till Nelsons 
f_laggsk epp \'ietory. På Vietory nedhalades också Fishers 
flagg, när han lämnade Portsmouth för att bli Förste S.iö
lord. Antagningsproven till kadett bestod i att h a n fick 
8~_riv a Fader \'~lr och naken hoppa över en stol i en läkares 
narvaro. Sedan fick han ett glas sherry som ett tecken på 
a_t~ han var antagen i flottnn. Denna prövning beskrev Fisher 
~-~lv senare ~0m enkel men tillräcklig, men den skiljde sig 

?gst avsevärt från Fishers egen plan för sjökadettutbilc~
lltng av år 1904. 

29 
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När Fisher började sin långa bana i flottan h ade 
1 inte ändrat~ 1~1ycket sedan. N~lsons tid. ~egei var for~r 

rande det v1khgaste framdnvmngsmedlet. Anga ansags , '~· 
ett relativt otillförlitligt hjälpmedel, vilket. bl a framg;\ 1~ 0.11 1 
en lärobok i sjömanskap utgiven 1862, i VI lken det s tod c\V 

läsa: att 

"Maskiner är utsatta för många haverier, kan svik a n:· 
som helst, och det är ~ngen större villfarelse än a tt t ro : 1

1
1
' 

'- ' q t 
fartyg kan navigera under långa resor utan master och sege]'' 

De slätborrade mynningsladdarna hade en porte av en~ 
das t ?mkrii~g 1000 m. Det ä_r då kansk~ in.te .. så n~ti rkligt, 
att nar anural Charles Nap11~r seglade m 1 os,ters.liin vi-j 
Krimkrigets början han hissade signalen: "Sharpen Yon~ 
cutlasses, lads and the day' s your own". 

Fishers förste fartygschef och sekond var myck et hrtrdn 
och fordrande män,. som enligt Fisher var skapta. fö.r krig, 
medan fred och nusslyekande blev deras lott. DisCiplinen 
var hård, ja ofta brutal. Sanuna dag som Fisher embarkerade 
på Victory, såg han hur åtta män piskades. Hans förs ta ex
pedition gikk till Östersjön i samband med det p ågående 
Krimkdget. Fisher blev liksom N el son och J ellicoe Ei tt sjö
sjuk, och hans minne av de forsta resorna var: "It always 
seemed bad '"eather in those days''. 

Fisher fick värdefulla krigserfarenheter i Kina under fmn 
1856- 1R60. Han erhöll sitt elddop 1858 vid ett misslyckat 
anfall mot de oväntat starka Pei-ho-forten, ett företag som 
medförde stora förluster för britterna. Fisher förde under 
denna tid en omfattande brevväxling med en "styvmoder", 
Mrs Ernest Manien, och man får en god bild av h ans ka
raktär, starka vilja, enastående vitalitet och kamplust, men 
också om hans höga tanke om sin egen förmåga . .l ' :'\ gr a 
mindervärdeskomplex led han aldrig av. Hans förm än hade 
dock också en mycket hög tanke om honom, och h nn hlev 
befordrad till underlöjtnant vid nitton års ålder efter en 
god examen. Oftast var han adjutant till de befälh avan<!e 
amiralerna bl a på grunrl av sin förmåga alt u,ttry cl-: a s1g 
väl i skrift. Han förstod också själv, hur fördelak tigt det 
var att vara i händelsernas centrum med möjlighet till nya 
anfall mot Pei:-ho, varför han avböjde löjlna.ntsbestä llning· 
ar på andra fartyg. . . 

För att bli löjtnant måste Fisher genomgå tentamin~ 1 

sjömanskap, matematik och artilleri. Han erhöll god a v1ts· 
~n·d särskilt i matematik, och fick amiral Frederich Beall· 
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pris. Genom en n y bestämmelse skulle artiHerioffice
fo1'15 enomgå en kurs vid sjökrigsskolan i Portsmonth för 
J'ilre ~hålla eft tredjeklass certifikat. Detta passade inte 
ilt.t_ 11~r, ty ~.et f~nns ~nge~. ~redje klass hos hon~.m. ~an ar
f l' de därfor hart pa kvallarna, och efter en sarslold exa
betfl erhöll han ett förstaklass certifikat. 
J 11 e 1~ ar tilleriskolan, H. M. S. Excellent, kom hans fr ams låen-

r;edag,ogiska egenskaper o~h go~a röstrc~m·ser till sin rätt. 
cteEn sjöman har ~etl en ~vp1.:'k .glunt a_: F1s?er unrler dessa 
. . sjölorderna gjorde Sltt arhga besok pa Excellent och 
nt.c·ler kanondrillen hörde sjömannen, som. var kruthämtare, 
u n · 1 .. ·I d i· '' .. d 1·· l .. · t t en av a~HJ.ra erna .. ~aga h l e a~1C r~: :;r . en t ar or nano 
Fisher hk a god s.Joman som art1Ilenst ?· F1sher, som ocksa 
]Jört frågan, steg då omedelbart fram och sade: "My Lords 
1 am Lieutenant Fisher, just as good a seaman as a gtm
ncrY man"I). 

Fisher fick snart rykte om sig att vara effektiv och smart 
och blev därför artilleriofficer på \Varrior, världens första 
slagskepp av SJtål. I tjänsten var Fisher mycket fordrande 
men blev i längden avgudad av manskapet. Han hade ett 
enastående minne för namn och personliga detaljer.. I gun
nunmet var han den ledande genom sin personliga charm, 
humor och tokiga upptåg. 

År 1866 gifte han sig med Frances Katharine Josephine 
Delves-Brougthon, och äktenskapet blev utomordentligt lyck
ligt. En bättre hustru för en ung och ambitiös officer kan 
inte tänk as enligt amiral Bacon .. Redan från början ägnade 
hon sig åt att hjälpa sin make i hans karriär. Detta fram
går bl a av e tt brev till en vän, där hon skrev att "she in
tended to see her husbond rise to the top of his profession. 
and would never stand in his way even if it meant years 
of separation" . 

Efter tre år på \Var.rior återvände Fisher till arlillerisko-
1~~1 , där han tillämpade sina praktiska erfarenheter från 
SJon. En av hans föreläsningar för artilleriofficerarna handi
lade om, hur man genom grovt smicker skulle få folk till 
l1.~n hos sekonden mindre populära kanondrillen, som ut
t(~.es under däck i stället för till segelexercis, som Iumrle 
edo111as från andra fartyg. På sin fritid skrev Fisher in-

........ ~-------

') F'ör att f å en riktig bild av Fisher används här och i fortsättningen 
Ofta h · 1· 1 kt" 
0 

ans egna ord . De skulle- förlora su1. kraft · och person 1ga mra - ar, 
lll de översattes. 
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~tr.nklione~ och pjäsbesl~rivningar. För a.~L ~å _igen 0 111 . 

Ideer pubheerade han sma erfarenheter 1 tldmngnrn· Sttta 

inl?.iöd journ~llister till_ särsk~!da uppvisningar, vil!z ct'\1°l'lt 

ogillades av konservaLiva officerare. 0tl 

Fisher blev 1869 vid 28 års ålder befordrad till c0 111 

der och blev då sekond p å det järnklädda slagskeppet o111
nn. 

son~- sn_art ~ick ~?' Ide om sig att h~ en sällsynt ,-j l dt~~~ll. 
b~sat_tmn~. fra;11for allt __ tack vare F1shers enaståen de 0 l.,;td 

msahonsfonnaga . . Fastan han var en st rikt disciplinn ::-"· 

nisl_ca, var h_~n ~n,vc~et r~~tvis och mänsklig. f!a n u tdel
1::!· 

slranga straff v1d svara forseelser, men dessa mskr~vs f e 

med _bl)' ert~. 'i journ~lerna _för att suclc~as t~t, om den °b~~ 
straffade hattrade s:IJg, vangenom straffet mte påverka 

1 

vederbörandes framtid och pension. c(e 

Fisher var vannt religiös ·och hade ett intensivt lwhov , 

::tt åhöra _gu?stjänst:er. Han kunde till och med lyssna ~~ 
flera prcchk_nmgar samma dag, och om han tyckte om dem 

b ad han prasten om texten och läste den om och om i_gen: 

En annan egenihet var hans passion eller rättare sag t n1ani 

för dans. Han dansade gbirna med sanuna väldansande parl

ner en hel kväll, vilket på den tiden ansågs närmast skan. 

dalöst och i högsta grad komprometterande för d amen i 

fråga. Han fick härigenom också ett oförtjänt ryk te som 

en Don Juan. Fauns det inte damer närvarande så 1lansadc 

han med officerare eller kadetter. D.enna vana fo rtsa tte han 

med till sin ålders höst. Om ingen annan musik f an ns iill 

buds, dansade han till si tt eget visslande. Kadetter, so m inle 

kunde dansa, fick permissionsförbud tills de lärt si l-i dansa. 

Son~ sekond börja de han grundligt tän1ca igenom, vilka 

mateneila och personella reformer, som behövdes för all 

den brittiska flottan skulle kunna vidmakthålla sitt herra· 

välde på haven. Alltför länge hade metoderna från ~elsons 

(~agar hållit sig kvar, och Fisher började planera för f raJll· 

1Iden. Han blev en apostel för ständiga tekniska fr amsteg 

o.ch passionerad föresprakare för det nya. Många a Y de re

former han sedan genomförde som .amiral grundlades 11,å 

Ocean. Redan vid denna tid ansågs Fisher sfälvsk riveu for 

högt befäl genom sin s.tora begåvning och enaståen de ar· 

betsförmåga. .. 

Fishers pedagogiska förmåga utnyttjades efter den na sJ~; 
komm~ndering _på _torp~dsl~?la_n , H. M. S. Vernon: J-~~sl 
framhall bl a VId sma forelasmnaar: "Om du är ar lllleii 

så måste du tro och lära ut, att ~ärlden måste räddas 1ne· 
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st arti ll e:·i och e1~~las~ med ar~illeri . Om du är torp~_d

ciC1·jJdad, maste du forelasa och lara ut samma sak betraf-

~~tbde tor peder. Men var allvarlig, oerhört allvarlig. Den 

PI1
1 

tvivl(ar, eller som. endast är halvhjärtad, gör aldrig 

s~l;ot för sig själv eller sitt land. Ni är missionärer ---- visa 

n:;as allvar - eller om så behövs d eras fanatism". 

cl t ~71 befordrades Fisher till captain. När han hlev far

IY~~cbef p~l. Bell~rOJ~hon, e~,t _illa ~~~ött fartyg, . höll han föl
.- ~1 d e tal hll besattmngen: Now, l nHend to g1ve you "hell" 

}~r three moi~trhs, anc~ ,if you have_ not come up to my stan

da rd in that tune you l1 have hell for another three months". 

Ar 1881 utnämndes Fisher, som var en av de yngsta i sin 

6rad, till chef för del nyasle och största pansrade fartyget 

fnfl exible med 2~ tums pansar och fyra 80-tons kanoner. 

!{an beskr iver själv i el·t brev, hur amiralitetel under en 

låna tid h ade diskuterat vem som skulle få befälet. N~ir de 

olika officerarna analyserades hette det: "Ja han är en ut

märkt officer och lämplig, men - ", och sedan angavs wl.

go t skäl, varför han inte skulle väljas såsom att h an hade 

kvsst fel flicka! För Fisher fanns det dock inaa men . 
. o 

Inflexible deltog bl a i ett bombardemang av Alexandri a, 

där oroligheter utbrutit. Fisher fick befälet över landstig;

ningsstyrkan på 400 man, och väl iland skapade han ord

ning och reda i de komplicerade förhållandena. Han kon

struerade i detta sammanhang det första pansrade tåget som 

ersä ttning för kavalleri vid spaning. I-lans insatseL~ under 

en månads ockupation gjorde honom känd även utanf(ir 

f!ottan, och i drottning Vi~etori:a, som han tidigare träffal, 

fi_ck han en varm vän. Annars var hon inte god på flottan, 

\' Il!' et bl _a lär ha b eroilt p å amiralitetets vägran att göra 

prrnsgemalen till amii"al. I Alexandria fick Fisher en svår-· 

artad dysenteri, och då han vägrade att lämna sitt fa rtva 

fkrev sjöministern till honom: ' '\Ve can get many Infle~D 
lies, hut onlv on e J ack Fisher". 

0 
Fisher blc~' sedan chef för artilleriskolan p å Excellent 

.,~h !og omedelbart fram fien stora kvasten, som sopade ut 

l' O ar s ru~in". Hans reformer väckte helt na·~urligt opposi

tlon oc~ gJorde honorn impopulär, men han fullföljde trots 

/ lta sm planer . Hans valspråk var också: "Do right and 

i ar:zn the odds". I fortsättningen av sin karriär fick Fisher 

r/ 1kt mårtt erfara det motstånd och den friktion som en 

llt~~ll synt o~_h pro~~-~ssiv natur .. alltid J år bereda sig p å att 
a. Det ar omo]hgt att utratta nagat stort utan att ta 
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risker. Del Llir allti?. en ~ Lrid mellan nya i~leer å en a ~· 
och vanor och trachtwn a den andra. De flesta m ii_ 111 .~d ,,l\ 
t_rivs bast m ed att gå i g~ml_a S J~år, vill in_le -~la s!n a c~:.~!'~lt 
1 ubbade och r eagerar mstmkl1vt mot f orand nn ~.ra r ,J,,t 
~1ågon viH p åskynd a u _tvecklingen och p å_ e tt år , :i n · dt~~ll 
1genom d e t som slentrwnen kanske tar lw all gen0111t····'n 

o t l f' o f ' d ' 01' Jnas e 1an a 1en er , och angreppet vänds från saken 
1 

<l , 

personen. llot 

Fisher var myt:ke t slagfärdig och var in te r äd d f ö. 
skämta m ed överordnade. När h ans chef i Portsmou t~ att 
av dc m es·t fruktade i fl o ttan, en gåno fr å oade hon0111 '. ~ 11 

f..
. 

1 
o . , • •. , b b , , al' 

or 1an s:1 g sa ung ut Jamfört med en annan oHice r : 
svarade F1sher utan ett ögonblicks tvekan: "Oh , don 't , sa 
J J ·t · · Cl · \ou u1ow, w 1v J JS , s1r. avlon w as w1th vou for l\\'tl · ·c.· 

• • • . l ca1·s 
I w as only w1th you for two Jnont!J s". · ., 

År ~8~~ blev Fi~her ~ircc tor of Naval Ordnancc. :'\n fick 
h.~n hllf:'lllc att v1sa swa n aturliga anlag fö r förv alt uin os. 
tJ ansl. lAt av dc s tarkas te dragen i Fishers karak b r v~r 
att h an ~ldrig vil~e pruta på sina krav. _Han var en duglig 
och envis komnuttcledamot, som nidner komJ)romissal·l, 
•• d ~ c ~ . 

u n er h ela sitt liv var Fisher en oberoende och rit ltfram 
n a tur, som hävdade sina åsi kt er. I hå rd strid m ed \\'ar 
Office fi!d z han sin vilja igenom, a tt flottan själv skulle få 
sörj a för si n ammunitionsa nskaffning vilket ti cl ioarc ombe· 
sörj ls av \ Var Office bå d e för arn1~n och flolt~n . :'>hcket 
tack vare Fishers sega kamp kunde den brittiska flo tt an 
möta v~irlclskriget med mode rn a vapen. 

Fisher utnämndes 1890 till konteramiral, och föl .iande åt· 
blev han varvschef i Port~moulh. örlogsvarven ba d<· gam· 
m alt rykte om sig a tt vat·a oemottagliga för refor mer, ocll 
aPbetstakl en var b eh agligt låg. Men F ishe r h ade åsi kten, att 
"when yo u are !old a llting is inwossible that there are in· 
superab/e objections, then is the time to fightlike th e devil". 

I m edelt al tog det tre ~1r men ofta fvr a att lJY <><Ja ett 
~ ~ !-1 \::1 .. 

slagskepp. Under Fishers ledning byggdes till all m ii n for· 
våuing hoyal Sovereign på två år, en aldrig tidigare skåda ~l 
arbetstakt. Han ansåg, a;tt om man bygger två f artyg pn 
samma tid so m de t: förr tog aH bygga ett, cll'\ behöver ma~l 
h alya antalet slipar och övriga anläggningar: härigenom. et: 
h ålles en stor bespa ring i kapitalutlägg och värdeminskn1 11 ~' 
dess utom blir det snabbare r11slat, och flott an därför s tnt~ 
krrrc; och i s tället för att e tt farya: är näst an förå ld rn t, nat 
det rnstas, blir de t på de lta sätt. ~iet bästa i sin klass. I-fall 
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F'isher som Admira l Super intendent. 

Portsmouth , 1891. 

koncentrerade arbetare som en svärm hi p å e tt fartyg och 
Hit bygga det så mycke t som möjligt i separata delar. Fisher 
levde verkligen efter siti valspråk, som lär stå ovanför cng
~lska sjökrigsskolans por tal: "För Gud och en <>j ö man är 
111gen ting omöjligt". 
· lians metoder att sälta fart på arbetet var egendomliga 
1~en effek tiva. När Fisher tyckte, alt e lt arbete tog allt för 
l~ng tid, lät h an placera bord och stol alldeles i närheten 
fo_r att k unna fö lj a arbetet och intog till och med sin lunch 
~ar. P å dett~ sioit~ n edbrin~ade ,ha_n e tt utbyte ~v · e_n b_ar
lettkanon fran tva daaar hll tva t1mmar. Naturhgtv1s VJ lle 
avundsjuk an förklara Fis!":ers goda resultat med ~att annat 
arbete fö rsuinmade'S, m en hans insats under endast å tta må-
11 :'\der gav bestående resultat, och även cl e andra varven både 



3()6 

militära och civila måste öka a rbetstakten, sedan det 0 1 ... 

liga visat sig vara möjligt. 11
GJ. 

Fisher utnämndes 1892 till Controller och Tredje Sjö[ _ 
- en befattning, som gav honom ansvaret för nyb~·g~ n<' c~l(j 
bes tyckning, utrustning och reparationer av flott an s fn t ! ~t·, 
Han uppehöll denna tjänst i fem år. Hans främ sta hid t~g. 
under denna tid var införandet av vattenrörpannor och uag 
taga nclct av jagare som torpedfartyg. Vatlenrörp nn n0 1•1

11
.' 

höjde fartygens beredskap genom att påelciningstidCil llli n
1
,'1 

kades till en fjärdedel jämfört med äldre cylindriska 1181s
nor, farten kunde ökas i Sllabbare takt, och aktionsra~lie:
ök ades genom bättre ekonomi. Fisher insåg genas t val te 1~~ 
rörpannornas stora taktiska fördel men mötte vål dsam och 
organiserat motstånd sä rskilt i p arlamentet. Amiral R. H 
Bneon skriver, att man kan ta det som en tru ism , a lt nii~ 
en samling av ickel-experter som House of Comm ons hlan. 
dar sig i( tekniska frågor, fördröjer den genom si tt ingri. 
pan de utvecklingen. 

skeppsbyggare och ingenjörer i padamenlet mo tarlJ ctade 
va ttenrörpannorna av tre skäl: dels förstod de inte dc sjö
militära problemen; dels skulle deras firmor bli Lnmgna 
att skrota en stor del av sina anläggningar och e rsätta dessa 
med nya maskiner, om den nya typen antogs; dels sln lligen 
em edan vattenrörpannornas fö r delar inte var så m arkan ta 
fö e handelsfartyg som fö r örlogsfartyg. Dess utom h Hdc de 
fö rsta vattenrörpannorna en del barnsjukdom ar , och ryldel 
öveedrev defekterna. 

Parlamentet tillsatte en kommitte för att lösa p an npro
blem et nch med tiden avgavs e tt betänkande, som till alla 
de1ar visade sig vara fel. Parlamentets och pressens inb land
ning i en teknisk diskussion m edförde, att 84.000 pund fö1~· 
slösades, att flottan fick 18 fartyg med r educerad cl'fcklt· 
vi tet, att konstruktionsarbe tet på n ya f artyg fördröj des. och 
a tt amiralitetet belastades m ed en oerh örd men onödig ar· 
betsbörda. F isher fick under denna tid ett starkt förak't för 
politiker och deras brist p å principer, vilket ytterligare f?r· 
stärktes längre fram. Han ansåg, att de allt id vae oppor tnt· 
ni s ter, och att man därfö r aldrig k unde l i ta p å d em. 

Fisher blev vice-amiral 189-1, och två år senare l ä nm n.~~ 
han amirali letet för att bli Commander- in- Chief fol 
North American Station. Vid varj e ny kommendering vnr 
han lika fruktad nv sina underlydande, som han v nr av· 
gnda d, när h an lämnade befattningen. En av hans löjtnan-
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. skildrnt de två mest framträdande dragen hos Fisher 
te r )1~1 denn a tid. För det första , en full s tändig hängivenhet 
1n1dc1 terl an det och tjänsten och för de t andr a, ett varm-
fÖ l: _fo: personlig t intresse för alla unde rlydande. 
JJ·111 ta .. 1 o f'f' o - ~ t 1 ' 

1 
satte alll id s tort vare c pa yngre o 1cerares as1K er 

J-la~ de fö r vana <1 tl d å och då sa mmankalla de b ästa 
o ~·JJ_ ; .11 a i flottan för att hjälpa honom alt planera för 
!J.J H 11~ ·den: en d ag var det arhllerispecialisl.er na, en annan 
frnl11 

1 
· 1 · S d l h · l ;

6 
torp edspecw 1s tcrna o s v. _e an s uev an ne1 .va( 

d' " -amlat in, komprimerade, analyserade och passade 1hop 
]la!1 s · · l · ·h f"' ·tarna un der n!lt~cns tys ta tun mar. De11!Ht n;.ottag_lg. e t, .. or 
b:

1
derlyd::mdes 1deer var .. m)_.ckct ovan hg .. \ 1d ~tt tllll a~,l e 

likrev t ex en sjölord lYars over. e tt 1~!·akhskt forsl a.~. fra n 
~n löjtnan t: "Med vilken aul~tontet lagge r denne lo]frwnt 
fr~ m detta förs lag'?" Y_ngre ?f~1cerare0, som. va r !~1edv:tna om 
flottans brister, hade m te ~Jchga_re va~~t framfm:~ sm~1 t~n
k3r till högre ort , ~y formag~ hll kntJskt och SJalvstan<hgt 
länkand e k unde bh ett hand1cap . 

Fashodakrisen, som 1898 våEadc en s ta rk spänning meJ-
lan Frankrike och Storbri tannien, visade Fisher hur plöts
Jiat ett m oln kunde s tiga upp fr ån en klar horisont oc:h 
vidga sig t ill en storm över hela världen. Under denna t~ll 
publi cerades också captain lVIahans mä rkliga verk om mann 
strategi, och detta bi·drog till att vidga Fishers syn på bri t
liska fl(ottans uppgifter . 

Vid den första fr edskonferensen i Haag år 1899 utsågs 
Fisher till br ittiska flottans representan t, och han blev snart 
den dominerand e personligheten. När det blev tal om all 
humaniser a kriget b lev Fish er vild och förklarade: "Y on 
lllight as well talk of humanizing Hell". I-Ian ansåg, att kriget 
>kulle vara totalt , ocJh att dC'l var e tt utomordentligt! farligt 
fel att lå ta en anda av mänsklighet störa d ess r ätta genom
förande. Han framhöll också, a tt om han hade bef~ile t vid 
ett krigsutbrott skulle han ge följand e order: 

"Th e essence of war is violencc" 
"Moderation in war is imb ecility" 
"I-Iit first, hit hard, and hit anywhere". 

Bittills hade Frankrike och Rvssland varit Storbritanni
P~s troligast e fiender, m en Fishei· förstod efter sina diskus
sh10ller vid konferensen, att Tyskland skulle bli det farligaste 
o'tet. 
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Fredskonferensen gjorde Fisher känd 
gricinser och då särskilt i Tyskland, där 
farlig motståndare han kunde bli. 

På detta sält blev en av de mest 
treasbevarande faktoL 

Chef jö1 Jfedelhausj'lottan. 

Medelhavet blev F~shers näs1ta operationsområ de. Boe . 
kriget visade den brittiska armens stora svagheLer, o ~: h det
brittiska flottan borde inte få möta ett sjökrig lik a ~Jt' 01~~ 
berett. Hans första åtgärd var att bryta mot all lr:Hlit iot 
och tillsätta en kommilte av uteslutan(le comman de rs fö: 
att lämna förslag till formell taktik, och då särski lt h ur de 
iyska torpedfartygens anfall skulle. mötas. Fishers end.t 
strävan var att höja flottans effektivitet, och han vil le inte 
låt::t konservativa captains' sårade självkänsla slå i vii!ien 
för sitt mål. Fisher ansåg, alt de äldre officerarna i allmän.. 
het inte kunde förstå den tekniska u l veckling, som ÖYer
g~'lngen fr[m segel till ånga, artilleriets större sko lt vidder 
samt införandet av torpeden, hade medfört. 

Fishers inspektioner av fartygen var fruktade. I!~m tog 
emot besättningen i dJ"'abbningsdivisioner och seda n fö ljde 
i snabb följd t ex: "Ut torpednäten" - "In näten" -- "(her
ge fartyget" -; och innan alla åter var ombord, k un de del 
komma "Släck brand p[l backen om babord" - "Sätt ul 
strömankare". - På detta sätt fick han framför allt en upp
fattning om officerarnas och då särskilt sekondens Jiimplig· 
het för den strid, som han ansåg vara n~ira nog oun dviklig. 
Då en sekond inte visade den energi och det intresse , solli 
Fishers vulkaniska inspektion for~h-ade, fick ha n lä111_nn 
fartyget redan samma kväll, och de flesta av hans tillhii r:g
hcter sändes hem m ed en senare båtlägenhet. Inte n og tlsr· 
med. Då fartyget nådde England fick han omedelba rt t r:;.~ J s· 
port till en stati'Jn i tropikerna. Vid ett annat tillfälle n.ck 
en indolent j agarchef transport till Kina dagen efte r J il' 

spektionen. 
Effektivitet var Fishers slagord effektivite t när del g ~i ild e 

~ ' ' ' · te officerare, manskap och fartyg. Om det var någon, solll 111 

höll den standard, som Fisher fordrade försv an n ]Jat 
ty Fisher visste att det fann<; ett stort an.tal kom peten ~ 
officerare, som stod beredda a lt ta dc inkompetent as plfJIS· 

3\)\) 

, l en inspektion av en välsköH mindre j ag are såg __ Fisher 
\'ICf nsk devis uppsatt på en framträdande plats. Dar stod 

e tl l a , ~niant onmes", och när han frågade, vad det betydde, 
··Ut_'de fartygschefen stolt: "Låt dem komm~-allesam
s'' 9~1~ . " Fish:r glön1de aldrig dett a, o_ch _ han c1:era~e ~le t 
t11a - framl'H.1en, tv det var en blandmng av nelsons!,.t tan
oft~i:t och humor: som_ i hög grad tilltalade honom. 
]zes:sher ville, att allt skulle organiser:::s i m.insta detalj. I-I~n 
~J ade teorin: "that an y progranune 1s b~tter than no PI; o~ 

h~ \nmc" därför att man genom att argamsera al~a det~l]et 
gt~l l· aen träno·de in i problemen. Han ansåg ocksa, att aven ,-e 1 { r,., " · · 1 · t · • d 

01}1ständigheterna i fram liclen m te var H en 1sH:a me 
~~1 i planerna,_ ' :ar de dock oftast. analoga . . ~an utvecklucl~ 

enorm akt1v1tet uneler denna hd och utforde d~t r~1esta 
~!~bsarbetet själv. Han ansåg alllid_: a~t det aldng fanns 
någo t arbete, <;om var under hans v~~·chghet. 

För att Medelhavsflottan skulle kanna sin befälhavares 
åsikter gav Fisher en serie föreläsningar,_ om hur fa~·tygcn 
•kulle uppträda i s.trid, och om den tekmska y tvecklmgcns 
:werkan på den kommande sjöstriden. Det ar nu kanske 
~~år t att förstå de problem, som_ Fisher måste lösa. I:J.u~: skulle 
en kommande sjöstrid gestalta sig? Mycket hade forandr:ats 
sedan brittiska flottans senast utkämpade sjöslag i Knm
kriae t. Föreläsningarna täckte hela området strategi, taktik 
ocl~ detalj erade fÖrberedelser för varje särski_lt far~yg och 
för hela flottan. Som alltid inbjöd han till d1skusswn och 
Yälkomnade ideer från underlydande självständigt tänkan
de officerare. Han var aldrig rädd för att erkänna det han 
inte kände till. 

Fisher var en utomordentlig't fängslande föreläsare. Hans 
föredrag illustrerades med roliga historier och kvick~ infa~l , 
och även uneler Maltas sommarhetta lyckades han balla srtt 
auditorium fångat. .. 

Fishers ständiga maninu var betvdelsen av flottans hoga 
' tridsberedskap. 'En flotta~ som alltid är klar a t t gå ti~l sjöss 
1 ~le ci en timmes varsel, ansåg han vara den bästa natronella 
h~försäkringen . Han predikade även, att man skall g~ra det 
basta av förhållantiena som_ de är. Del är brottsligt att 
Vänta på något bättre. C)m man strävar efter perfektionis
ilrens mygga, sväljer man den bristande beredsl~apens k~m?l. 

Ban framhöll även, att i krig borde man sk_1uta pessnms
~ern a - de försämrar utsikterna till seger. De är farliga nog 
1 ftedstid. I krig skall man hålla utkik efter fienden oeh 
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inte se sig om efter förstärkningar. Yad som fr a lllfö 1• •
1 behövs är "a big thinking department" . d lt 

Fisher~ stn~.!.iuin av Medelhavsflo~tans krigsproblcm . lii,·u 
honom fr :1mfor nllt fartens betyde1se. Han lat h el a llo tt e 
om -13 fartyg gå fr ån Malta till Trieste med 1-1 knops n~ll 
delfat·t , vilket p å den tiden var e tt mycket gott r es ult a t. e. 

Fisher tog befäl över en fr edstänkande flott a m en län 
nac1e en merlelhavsflotta b eredil för strid, när han l \102 11~ ; 
An~lre Sjölord. Året dessförinnan hade han utn ~i mnt s lih 
a nu ra l. 

Andre S jölord. 

llan skrev till sin son en tid efter sitt tillträde av den 
nya befattningen: "Jag trivs mycket bra i amiral il d et _ 
men vilken skillnad p å arbete mot att ha b efälet ÖYc r en 
stor flotta. När jag nu lämnar mitt tjänsterum kl 7, hi mnar 
jag alla bekymmer bakom mig. På den andra pla lsPn var 
ens sinne alltid på s•träckbänken". 

P f1 grund av sina stridigh e ter med amiraliiete t sii r~l;i]t 
under medelhavstiden fruktad e Fisher ibland, att h ::m aldrig 
skulle bli Förste Sjölord. Trots detta avböjde han 1\101 ell 
erbjudande atl bli direktör för en vapenfirma med en lön 
av 10.000 pund om året. 

Som Andre Sjölord hade Fisher framför allt hand om per
sonalen, och han började omedelbart reformera offi cc rsul
h ildningen. 

För att höja ingenjörernas anseende och förbättr a fö rhå l
Jandet mellan officerare och ingenjörer ändrades sjök~" 
dettsntbildningen från tv :"t till fyra år, och blivande sj öoffJ
rare och mariningenjörer antogs gemensamt och erhö ll sa1ll· 
ma utbildning. Först vid c:a 25 års ålder fick de väl ja den 
ena eller den andra linjen. 

Efter Fishers död övergavs dock den gemensamm a n tbild
ningen, vilket beklagas av m ånga framstående sjömilitä1er, 
bl a amiral Bacon. 

Det var hårda strider vid amiralitetet, innan Fisher fick 
sin vili_a igen_om .. Efte_r ett särskilt st?,rmi~t samm?n t rii(\~ 
sade F1sher hll sm pnvatsekretcrare: I dHl not thmk ac 
mirals could have been so rude to one another". 

Fishers privatsekreterare har berättat om hans fönnå.d~n 
a tt snabbt behandla alla ärenden: "Redan från början gj or e 
han klart, att han ville bli befriad från allt r{ltin arbete-
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b ade en enastående förmåga att klara av allt arb~tc. 
J{i!P nar sett honom vända sid01:na p å en lå ng rapport hka 
Jf!g bt som han kunde bläddra Igenom den och sedan ome-
·nnb . . b l o ' g t" 5 r t sknva s1tt es ut pa oms1a e . . 
delb~IS enorma energi var alltid på j~kt efter ~1ya _ved.;:;>~n:

B r·a0 c1 .a 11 Det berättas aH han g1ck omknng 1 am n dh-
J-.;0111 . ' . . ' . ~ l d " 

)le· t k orridorer med ett plakat "l have no wo r'- to. o 
t~.t~ 5811cte run L halsen. Detta_ var en del i J1ans kampanJ a_~ t 
h~ ~nd om utnämningar ocl1 ~wmn_1endenngar a: all_~ o.th
~arare under captains grad, _vilket mnebar,_ att hun ":ll~)a 
t:~mmanders från Förste S]ölorden och mtendenteJ hc~ n 
Fjärde Sjölorden. 

Stationsbe{iilhavare i Porfsmoulh. 

För at t kunna öve•rvaka omorganisationen av den. nya 
officersu Lbildningeu blev Fisher 1903_ pla~erad som. sl~LlOJ_lS= 
befälhavare i Portsmouth. D~n ny~1 SJOkr~gsskolan 1 ~s:JOI"I: e 
byggdes på den av Fisher h~stst.~llda .. L1den av eJ~.d~tst ·::' .u 
månad er , sedan han som vanlJgt fatt hora, att det 'at OlllOJ-

Jiat och i ~tället ::;kulle ta tre år. .. . 
"'Fish er t rivdes i Portsnwuth därför alt han dar mte var 

bunden av :sitt tjänsterum utan hade kontakt n~e(~ f~rtyg 
och all katerrorier av människor. Han bjöd ocksa m JOUr
nalister och ~Jolitiker för att intressera dem för ubåtar oeh 
andra nvh.e.ter. . 

I P or t;mouth lärde han känna kung Edward YIL som ~~ .11 
skilln ad från drottning Yictoria hyste ett varmt int~:esse for 
flott an . Mellan de båda männen knöts ett varmt vanskaps
band. En gång då konungen var Fjshers gäst i Portsm~uth; 
sad e h an ti ll Fi~her tvärs över b?rdet:. "An~iral - ~;a(l?' , X 
säger. aU alla sjön1.än har en kvmnn 1 varJe hanm . ULm 
ett ögon b licks tvekan svarade Fishe r : "\Vonldn't Y<!ll h~ve 
liked to have been a sailor, sir?" Under ett ögon?lH:~ h_ck 
kungen en allvarlig min, men sedan brast han ut 1 h]arlhgl 
skratt 

Längre fram i tiden framhöll Fisher _i samban~~ m~<l Stor~ 
britanniens närmande till Ryssland v1d ett hesok l Rcval. 
"It's a jolly good thing .to have a King who knows. !1ow to 
act, as Cabinet Mi{nisters seem to me to be always 111-..e a lot 
of ifrigh tened rabbits". . . _ . 

Runeren som hade en hög tanke om Fishers orgamf;atwns
fönnåga, 'u'ts~1 g honorr1 till~ ende militäre ledamot i en tre-
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mannakommitte, som skulle omorganisera \Var Offic e . 
inte hade visat sig vara vuxet att rätt mötia Boerkr i·•et ~111 
är desto märkligare, att Fisher fick detta uppdrag cfte ~· , q 
han hyste ett stort förakt för de högre officerarna i <tr n~~ 1 11 
F~sh~~- hävdad~ alltid, att det ointe räckte att goöra en Ot~ ell, 
n1satwn, utan aven att nya matt och steg ocksa kräude 

1
gd, 

n-z,?~ , som inte var al}tför bundna av tidigare m etoder ~~~: 
d~~·1genom kunde l?.av erk~s av det aldre system ets lra: 
d1honer. Han framhall allt1d, att man borde ha u nga en. 
giska krafter med eutiUsiasm; män som brukade h a fr a~,r
gång med sig och som. kunde följ a med i utvecklin ge11 .'

1
: 

annat fall kunde en ny organisation inte bära fruk t~ tl'a
1 

skrev i ett brev, att man i det nya \Var Office borde skrivn 
med ston~ bokstäYer "Se inte tillbaka . Kom ihaa I ot 
hustru''. '"' ' s 

På mindre än fyra månader var utredningen k br. !V!ed 
den nya organisationen försvann den alltför centraliserade 
ledningen, som hade medfört, att armegeneralern a i Boer
kriget ej vågade ta initiativ och alltid måste anh [lll a om 
direktiv från högre ort. 

Fisher, till skillnad från många andra, bl a am iralerna 
Arthur K. \ iVilson och Charles Beresford, trodde, att ubåten 
skulle bli ett mycket farligt vapen i framtiden. Beresford 
kallade ubåtarna föraktfullt för Fishers leksaker. Ubåten 
ansågs i allmänhet vara ett vapen för de svagare nationerna, 
men Fisher insåg såväl dess offensiva som defensiva Yärd e. 
Han sammanfattade i oktober 1903 sina synpunkter i "The 
Effect of Submarine Boats". Fisher lyckades få den begå
vade torpedofficeren captain H. H. Bacon utnämnd till in· 
speldör för ubåtarna med fria händer att experimen tera, ut
veckla och organisera tjänsten. Bl a utfördes särskilda för
sök i Engelska kanalen, som visade ubåtens stora värde, 
men det var först under Fishers ledning några år ~ enare 
som ubåten s betydelse erkändes i Storbritannien. 

För:ite Sjölord 1004-1910. 

Fisher ansågs sedan länge designerad som För s te Sjil
lord, men innan han antog denna höga befattning; v ille ~an 
försäkra sig om, att Sjöministern skulle stå på hans sida 
b eträffande de reformer, som Fisher under så lång tid hade 
planerat att genomföra, när han nådde sitt slutmål. F r ani·, 
för allt ville Fisher pumpa in friskt och ungt blod i amirJ' 
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t och han fick sin vilja igenom. Han hade bl a valt 
Ji iC~e' sju bästa hjär!1orna un~ler amirals grad, c~äribland 
tii Jellicoe, som. sma framtida m edarbetare, v1lka han 
Jol111 " d "l " . .19de my ev1 s . 
P~jsher återvände till amiralit•etet brinnande av energi och 
r ·dig "to use a hund,red broo~n~ to sweep away . the naval 
fa ~ vebs of a century'. Den bnthska flottan var 1 slutet av 
"~o~-tal et fastän numeris~~t ~n 1~1yck_e t impone1~~nd e styrk_a 
~ !\n<ra ayseenden en lrog, meffekhv och malaten orgam-
1 Jll< ::-o l f'] . d .. . l t d . l" ·ntion. Den tys ca o_ttm~ .. a~-e~T~ot. var m e y1~g. av t~·a ( 1-
5.011 utan >ar receptiV for Imhallv och nya Ideer. F1sher 
)'· rstod, vilket motstånd han skulle möta i ett vapen , dti r 
~·heter betraktades med misstro, och där reformer innebar, 

~:i t många skulle känna sig trampade på tårna, men dessa 
;, tsikter avskräckte honom inte. Hans genomgripande refor
Iller ökade fl'ottans slagkraft i det mest kritiska skedet i 
dess historia. Det var Fisher. som hissade stormsignalen och 
11av order om "klart skepp"! Han ruskade om flottan, s] og 
rlen och smekte den, tills han fick den att vakna ur sin 
slummer till intensiv verksamhet, men flottan var ingen 
treYlig plats, medan detta pågick. 

Enligt amiral R. H. Bacon hade Fisher hittills aldrig gjort 
något misstag under sin karriär i flottan. Hurudan var då 
denna man? En framstående p erson, som. kände honon1 väl 
har skrivit: "J ag har personligen känt ett dussintal män, 
som under min tid varit bland de märkligaste och mest be.
römda i världen: Lord Fisher var den mest fascinerande av 
dem alla och den, som minst påminde om någon annan". 
t~emligheten med Fishers långa och framgångsrika karriär 
hgger i hans två mest framträdande drag - karaktär och 
~ersonlighet. Det har sagts, att det finns tre engelska män, 
som kommer att gå till eftervärlden som särskilt framstå
~nde personligheter: Pepys, som. han skildras av sig själv, 
ohnson, som han skildras av BosweiL och Lord Fisher. 
Fisher hade ett enastående minne,- en skarpsinnig och 

snabb nppfat'tning, ett vaket s:inne, en enorm vitalitet, ett 
:l!~ t omdöme, en omättlig kärlek till arbete och en stark 
vehgiös känsla. Hans patriotism och tillgivenhet till flotlai1 

0 
ar hans passion. Han hade en stor svaghel för valspråk, 

och hans mest omtyckta var: "Flottans e ffektivilet och dess 
e~eodelbam _bereds~ap f:"}r krig". Fish~r hade en energ~ sori1 
Vö,, ~ngi~1 a~~m, en .. :1hard1ghet som ... en !nkasser are och mgen 

l nact for de t forflutna eller for nagot utom fakta . 
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o F~~her ~·ar.sällsynt framsynt,, och ~1an var i m yekq t' 

~lr f~re sm lld. Han l~ad~. en. f~~~ta s.r, som förutsi1g de h1g,1 

nndrm?ar,.som skulle mtrada 1 S.J~knJ~e t. Dessutom hade lor, 

en k:.rnktarsstyrka, som satte srg over gamla trn (ljti hun 
oc~ fo rdomar och som ~cunde möta de stormar, 50 111 1°1ler 

reformer gav upphov bll. Han brydde sig ahlt·ig lan~ 
O '] 

L < 0111 l 
asH ler, som andra hade om honom. Han höH all tid e ' e 

kurs trots alla hinder, ly han ans~1g, a tt den tid , son1
11 l'uk 

ti~l förf?gaude, var allt för kort för att ödsla p å ofruktblo(j 

diskus:wner, om han skulle hinna få flottan beredd a1:a 

det kng, som han ansåg vara oundvikligt. for 

I ett brev skrivet sex månader före hans överlagand 
befa ttningen som Förste Sjölord framhåller han : ',p ,1J.et a\' 
.. l . .. .. l . < ' lllll 
ar a t· v1 ar genomdran da med elen mest för ak tl iua .

1 
· ·1 l t f... o .. l "' 0~ l 
\ervi a respe c or vara overorcnade. Om jag h än<~de 

lllin hatt och m ina epåle tter ulanför amir~lltetet.-" ; 11)
1 P ll 

l lJ l ' l'"' f' . 'l" h ·' .. :-.•lllg 
s c u. e c er mec tOra en o nvr llg älsning av varje ofh . '.' 

som p~l.~serade förbi. Kom alltid ihåg, att en amiral är ';f~i 
mest SJalvg~.cta av alla typ~r på jorden. - Alla h ans under. 

ordnade, mattade med ov1llkorlia lvdnad som de Ilat· 1· 
• .:"'1 .... ' . Il· 

supit m ed n.w.dersmjölken på grund av deras låg ::~ al de r vid 

a.n tagandet 1 flottan, anser, att en amiral är ofelbar, och un

tmgen lyder de hans minsta vi nk utan a lt reaaera elle r ock

s~ är de alltför d umma för aU försbl något. 0~1 Amirfl! itetel 

saBe.r att ".svart är vitt" el ler att "tv~1 gånger två i'i r fem '' 

svalJer anuraler och alla andra de t fullkomligt". 

Fisher hade en s.ta.rk kän.sl:a för humor och var mvckel 

snabb i repliken. Hans omfångsrika minne hade et t oe;·hiirl 

lager av anekrl.oter, fraser och inte minst. bibliska cita t, som 

han flitigt använde. Hans språk bi'1de i tal och skrift var 

lll)'Cket mustigt och märgfullt fastän ofta med överdrifter. 

och hans brev ä~· en fängshmrle läsning. "Histori en", skit.'' 

L?rd Act on, "sklldt·as bättre från brev än från hörsägen · 

~.Ishers brev visar honom i hans rätta j ag som en av de 

fargstarkaste gestallerna i modern historia. Han underteck· 

r~;de ibland s.ina brev med: "Din tills j ag är ask n", "O,iu 

luls helvetet fryser" eller "Din tills träkolen skju ter groun 
skott". · 

Talesättet. att förmåga och temperament ofta hör ihOP 

gällde i hög grad be.t~räffande Fisher. Han var soJ11 en 
vulkan! 

Kär han tala~le gestikul~ra?e han l}vligt. "Ja:g sk ulle .' ' 81
1 ;~ 

glad , om Du v!lle vara vanlig och lata bli att sk ak a kil. 
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.. ·eJl i mitt ansikte", s~de kung E<.h~ar.~ en .gång, .. när Fisher 

11:1;e påverka honom.~yrd ett annat .lillfalle framboll .km:g~u : 
,-1! det var f el av l' 1sher att all hd bara ha en f1x 1de 1 

:1tt t och förutspådde , att det skulle bli hans ruin. Fisher 

!:!g~nälcl e d ~1: "Anyhow, I am. stopping with you at Balmoral 

~en, I never expected that when I enterecl the Navy penni

: 111~ fri endless, and forlorn" . 
jes ' l l o d d - 1 • • bl el · 

flan h ac e en star c tro pa en gu onurga m an nmgen 

. del dagliga livet. Under sin tid vid amiralitetet brukade 

; 11 varje dag sälta sig en .s tund i \Vestminster Abbey för 
1~1 sökn styrka till de hårda steiderna, som alltid stod i 
n f .. h f' .ij aen or ans re ormer. 
'( " Hans s,iälvförtroende var enormt. Han framhöll bl a: Yi 

uppfos~ra>S. a~t tll'o på oss själva. O.~n Du inte tror på Dig 

själv sa gor mgen annan det heller· . 
Det är inget tvivel om, att det mest karakteristiska hos 

Fisher och som också var en av orsakerna till hans fram

gång i flott an, var h ans stora villighet att lära av alla, som 

han korn i kontakt med. Detta är en relalivt säLlsynt egen

skap särskilt i det militära, där disciplinen tvingar de yngre 

att la hänsyn till de äldres åsikter. Med människor, som 

han satte vär de p å, kund e han tala som en jämlike oavsett 

tjänsteställningen. Fishers stora kännedom om flottans pro

blem härrörde framför allt från hans diskussioner med alla 

ka tegorier och befattningshavare i tjänsten. Denna kunskap 

gav honom en oerhörd s tvrka i debatter. Hans stora intresse 

för personalvården och lians kännedom om manskapets liv 

medförde också, att han som. Förste Sjölord i många avse

enden förbättrad e besättningarnas levnadsförhållanden. 

. Om F ishe rs hemliv vet m an mycket litet. Han var tidigt 

~säng och tidigt uppe på morgonen. Före frukost skrev han 

1U i e~1sivl och på kvällarna läste han tidningar. Den enda 

Inohon han tog var peomenader på jämn ~nark så alt han 

kunde tänka intensivt vå flottan utan alt behöva se e fter 

Var han skull e sätta fö ttern n. Han levde i realiteten endast 

för flott an. Han sade en gå ng: 'Tel ruin my best friend if 
llecessary for the Service". 

f-l:an hade ingen privat förmögenhet och ,som h an var 
111~'~ket gäs ~fri , hade han svårt att få ekonomien a tt gå ihop. 

k F1sher s::l< le ofta, att om man inte också skildrar skuggorna , 

\'an man inte se ljuset. Han ansåg sig själv p å inlet sätt 

1 
a~·a ett helgon och Yilic, alt h::~ns biografer också skulle 
llala hnns mörkare sidor. 

30 
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Churchill. skriver. i "Det sto~·a k .riget", att vid ge nop . 
randet av sma omfattande forandrmgar hade Fisher '1fo. 
si_g för häftig opposition i flottan . l-Ians egna mcto dc• ,.,n~\att 
vilka han var mycket stolt, voro av beskaffenhet alt .. "ve,. 
l 

. . . h \<t<·] )lltcr anmos1tet. som an hesvarade och icke ,· ar s. ' · \ ~ 
åt.e:·gälda. Han lät förstå, ja, thllkännagav form ligc_.~n <~t t 
offleerare av vad rang det vara månde, som sök te· lll, at t 
beta hans planer, skulle få sin karriär förstörd . Hrr ota, .. 
k.ade icke: att uttala sina åsikter i d e mest stötande <;/~la\v e. 
l~ksom ville han utmana och trotsa sina fiende r och 1 .a~, 
hkcr. "Favoritsystem", skrev han i sjökrigsskolans <b u] '\

1
• 

"är hemligheten med all effektivitet". Vad~han men ~Hl e"')0 ' • 
''f' · · ·t t " .. llled avonsys em var, att en forman med omdöme a ]· ord" . 

l 
. ~ ]l .. b .. · t">. ~ Sllt va 1 c.et a mannas asta utan hänsyn till tjänsteål de r 1 

. 1 ·t "f· . . · . , . · , .1len 
01 c, c elv Oiltsystcm blev ett slagord . Officerare sa de c· , •. 
. "f" I d ~ ·' fil ., 1 1s c .ammen" - ve cle1n, son1 icke voro det. ' 

Church~ll skriver v.~da~·e, att det inte råder n ågot tyjy~] 
om, att F1s~.er hade ratt 1 det allra mesta han kämp ade för 
Hans l~clst,]arna var landets bästa och dess tjänare fl ottan· 
Churclnll_.har kara.kteriserat hans storhet framför al lt ~on; 
ko~1~truktor, organ.Isatör och energialstra re. En am erika nsk 
kntll-.er beskrev F1sher som D5 jr snille m:h 5 '/r d j ~in!l. 

Dreadnought. 

Fishers erfarenheter från Medelhavsflottan och d å siirski lt 
de artilleriförsök, som utfördes efter hans direktiv h ade yj. 
sat honom, att slagskeppens konstruktion borde ra,d ik alt re· 
videras. Framför allt skulle stridsavstånden ökas f r an 3000 
meter till 6000c- -12000 m. Orsaken att stridsavstånden m åste 
ö~cas var torpedens förbättrade prestanda, och Fish e r hade 
v1d Haagkonferensen erfarit, att Tyskland i första hantl 
satte sin tillit till torpedvapnet. På elen tiden fan ns inga 
avståndsmätningsinstrument utan enda möjligheten att reg· 
lera elden var genom. salvskjutning, vilket krävde grova j{a: 
noner av en enda kalil•er helst med minst sex kanoner 1 

bredsidan. Under sin tid som stationsbefälhavare i Ports· 
mouth hörjade Fisher på allvar planera de far tyg. som h~n. 
skull.e by~g~ som Förste Sjölord. Man kan fråga -sig, varfot 
han mte tldu~are hade lagt fram sina planer för am{ralite tet. 
Svaret är enkelt: han visste, att det fordrades hans enornln 
kraft för alt genomföra hans ideer. Ett halvhjärt at antn· 
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!e a.v hans planer uv män, som inte var upphovslllän 
~: 1 11 ci " Il1 skuL! e endast ha lett till - om det överhuvudtaget ·u ( ,. , L 

11 , 
11

ägot resultat - en försvagad version av hans refor-
jJ)c: När han skulle bör j a på amiralitetet den 21 oktobel' 
ni1~

1~ _ Trafaigarc~agen - jämförde han sig själv med kyr-
1.' fadern A thanasms, en man med ett orubbligt mod och 
l o '] ' f' . o 'böjlig VI Ja_, som c1;; ganger drevs i landsflykt men varje 
0_,

0
g k om tillbaka. I•1sher sade, att han måste käm]> a 1not 

Jl .l ' .. l l " 'l'l . h ~)Jela var c en , v1 .;,et 1 ans mun betydde amiralit'etet , fi-
nnnsd~partemeJ_ltet och nii~: konservativa element i flottan 
in te mwst pe~1Sl0i1eorade a~~nraler och andra äldre officerare. 
f i<hcr hade mte nagon hogre tanke om det sittande mnira
!itetet. Fisher ansåg, att flottans ledning tillämpade en freds
strntt'gi, emedan han alltid ville ha Hotl:cHt på krigsfot efter 
en timm es varsel. Han sade till ~in Flag-Captain i Ports-
mo ttl:h i j anuari 190"1: "The Admiralty are a ll a lot of old 
\\'Onwn and bury their noses in their papel's and think out 
how wide a man's meclal ribbon :-ohould be, and shut their 
eyes to what is really going on in the world." 

Fisher tillsatte så snart han blivit Förste Sjöhn·d en kon
IITuktionskommitle av landets främsta experter och hjärnor 
däriblan d flera av hans egna "devils", som slutlie skisser~ 
en slagskeppstyp , en slagkryssartyp och två jagarldasser. 

Det första slagskeppet D:readnought skulle ha 12 tums 
(30,48 cm) k anoner, vilket var den grövsLa kaliber. som då 
faans till gänglig, och tolv pjäser UJ)pställda i dubbeltorn. 
Den kanske märkligaste nyheten var dock turhinmaskine
rt~t. Fisher beslöt, alt fartyget skulle byggas på endast tolv 
manader, en herkulisk uppgift, som ingen annan än Fisher 
:kulle h a Jörsökt ge~1omföra. Kommitten hade sitt första 
an~mantrade den 3 Januari 1905 och 18.000-lonnaren köl
:t~arktes redan den 2 oktober samma år. Fisher var en cna-
11~e~lde .. ledare snarare än pådrivare. Han visste instinktivt 
~~hta sattet att få t~t m?sta möjliW1 av. varje underon.lnacl 
<Ila spo,rr~ .h?nom !dl v1d~re anstrangmngm·: Ha~ anvoanrle 

t
'k fonn er dV snueker pa ett utomordentligt fr amgan.as-
1 t sätt ~ ·- "' 

,1 P1 ~rtsJ~outh' örlogsvarv utförde en bracJd som trolicren 
tt (['"'!i •• • •• • .... :=-, ' ;:-, 
lg

06
•g overtraffats. Dreadnought sjösa:ttes den 10 februari 

oktoiJ d, ~ t s n enc_:last 18 veck o: ef~~r k~.lstr.~ck.?ingen. ~en ;~ 
lllii l'k ·er ~J~)o g1ck farty::;et hll S.Joss for forsok och val att 
de faR· p ag1ck k.?nsl!·uktwns~n·bete på denna revolutioneran-

c l tygstyp for fullt uneter byggandet. Provturerna var 
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Dreadnought två dagar e.fter kölsträckningen. 

klara på h alv :>. den a nslagna tiden, och i början ]Hl januari 
1907 gick far tygel p i1 en Jång kryssning till Medelhan·t, Tri· 
nidad och å ter. Ovanstående fotografi v isar sk rovet IY<i 

dagar efter kölsträckningen! 
Turbinmaskineriet var tre gånger starkare än n agol <Ii i· 

tills kons~ruera.t. Tidigare fartyg hade haft myck e! tras.sel 
m ed sina turbiner, men Fisher fö rstod, alt man nwste fran· 
gå kolvmaskin e r och övergå till turbiner för a tt ku llll ll bil ila 

hög htrl undee lång tid utan haverier. Dread no uQh l holl 
också en m edelfart nv 171/2 knop från Trinielad till E ng land. 
(~enom den snabbhet med vilken Dreadnough t bygg~e~ 

och genom att proj ekte t omgavs med stor sekretess fJC 

Storbritannien ett stort försprå ng före Tvsk land. .. 
Dreadnought medförde föl.iande strategiska för delar tor 

S torbri l ann i en: c 

1. För att d e nya tyska slagskepp, som blev ,sva re t, 1;: 
" ]) l l t" l Il 1 l ' . Il l 111'

15 
rea( noug 1 , s u1 e ;:u nn a p~tssera ~1 e z ana l' il ' 
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!et1 fördjupas och breddas för 12 millioner pund. Ar-
l o l t o 
]Jetel tog a · :" ar. . . ... 
'[vskama t\wg~tdes muddra upp sma farleder och for-

J. cJ .fupa sina hamnar i. Nordsjön. 
,, {)tländska kons trukt iOner av alla slagskepp uppsköts 
,,. nitton mtmader. 

{re :;tara rej'ormer. 

Förutom officersutbildningen och skapandet av Drend-
10ught och övriga nya ~al'tyg hade Fisher tre andra större 
1-cformer, som han omedclb::~rt ville genomföra för atl höja 

flottans s trielsberedskap nämligen: 

1. Införandet av systeme t med nyckelbcsällningar av för
handsmän för att bemanna reservfartygen. 

2. Avfönmdet av ineffektiva örlogsfartyg. 
3. Ny fördelning av flottans fartyg och begränsning av 

kommenderingstidens läng({. 
Dessa tre reformer hängde intimt ihop. För atl Ht folk 

!iii r eserdlotlan måste i-i.ldre fartyg skrotas och genom att 
dra fa rtyg från mindre viktiga stationer förstärktes Home 
Fleet. Dessa reformer skulle visa sig ovärderliga vid världs
h igel:s u Lbrott. 

Reservflottan gick regelbundet till sjöss under en ~t två 
dagar under egna amiraler och utförde artillerislej u tninga r 
'amt andr a övningar. -

över hel a viiriden hade den brittiska flottan ett stort antal 
anr!ra-klass kryssare, kanonbåtar och ombestvekade äldre 
Jl?nsrade fartyg m ed ringa stridsvärde. Fisher~ hatade onö
rltgt slöse1·i, och nu var det inte tid för lvx. På detta sätt 
avfördes 15-1 fartyg och härigenom sparad~s under dc när
rnaste tio å ren in te mindre än 3% miLlioner pund. Del r ysk
~apansl~a kriget visade riktigheten av alt skrota fartyg, som 
f'~:le rmga stridsvärde, och som endast blev en belas tning 
01 fullgoda enheter. 

1 
Mahan hade hävdat, alt e tt av de viktigaste elementen i 

llrn:in strategi var kraftkonccntr::rlion. c 

tlvF~~he'-· gjorde e~1 noggr.ann str~tegisk ai~.alys av .~ehovel 
n·· o.rl ogsial'tiyg pa de ohka stahonema for alt starka de 
~~ lthska öarnas försYar mot Frankrike, RYssland och TYsk-

1;1nrdl. .~tt flerUti mindre betydelsefulla bas~r slopades. Della 
e ford e, att ett stort antal befattningar indrogs, vilkas in-
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nchavarc just inte blev några Yänncr ~w Fisher. En . 
bävning i Jamaica och ett myteri av militärpoli sen i .1~.1 '!1. 
zil.wr g·av också ]· ordmån för nngrCl)]) mol Fisher. n1,., ,

1 
~1 '1 11-

..._ . . ..._ - - ...... 1 
vilsste, att detta snart skulle glömmas, och atl flo tta n h· '~ 11 
viktigare uppgifter än ambulanstjänst och polis:d,;tio· dd~ 
Fienden var all v~1nla på andra hull! Il et·. 

~nnan Fisher blev Förs te Sjöbrd vnrade km11 1111 nrlc~t·i 
f ') - o s . l J . .. . . ll .<l. 

ar_na o la d-.--!:> <_u·.- • or~1 e~cn~1~e zan namnas, att t'n nygff 
lo.Jlnant haoc traffat sm famllJ sammanlagt end as: se x 

11 
.:l 

nadcr under nio i\ r. Trots alt det skulle medföra ök'dc ];o~;· 
nadcr, fastställde Fisher, nlt längsto. kommendet iniJ>tidet; 
skulle vara lvå 8r. 

Jfindre r('jormer m. m. 

Professor Marder säger om Fisher: "Han fann L 'l flotta 
ll<lrnlyserad av döda formler; hm1s clcklrifiera:Hlc n r för 
effektivilet och reformer lbimnade den vibrerande .ned ell 
nytt och in lensiv t liv". 

På fem å r rcvolutionerndc Fisher den brittiska fl:J llan. 
Ftu·tyg, vapen, strategi, taktik, utbildning, löner och mat
hölJning, allt för~indrades. Det ~ir inge l under, all han inte 
blev äl,skad framför allt av ett ~t.ort unbal officcnn·e pa 
halv lön och pensionerade amira ler, som avfyrad e bredsidor 
mol den okänslige genom Times insändarspulter. 

Fishet' lät avskeda 6.000 varvsarbetare, som h~m a ns i1~ 

överflödiga. Även mtth·a oanvändbara och bcsvärl i~:t indi· 
videt· i fl ottan (som Fisher kallade fossilcr och p arasiter) 
avlägsnades, vilket också blev en h~ilsosam läx:1 fö r m{~ngn 
andra. Fisher frmnhöll, "att ett ruttet syslem k an sköln• 
effektivt av skiddiga män, men oduglingar kan f(;rdärl'a 
ängeln Gabricls verk". 

Fisher tillsatte en kommitlC m ed sig själv som ordfi)rn nde, 
som skulle undersöka organisatioue1; och effektiviteten °1 

flott ans al la anhiggning:n iland. Fisher tvingad e yarj e ~! el 
av den marina organisationen all skärskåda sin ~t:i.l ln ll~ g 
och ifn1gasätta sitt eget existensberättigande. Komm itten 
lät medelcia nlla berör~b officerare och t)änstemän , a ll 11 ~1: 
d_ers?I.mingcn inte avsåg e_n ~.;:.ontroll a~' d?ras sätt a tt ~~0.~ 
sm l.Janst ulan alt den hefmlilga orgamsahonen var en ,olJ\1 
av tradition, och att kommitten ville ha en uppfalln il~_g 0

:11 
befintliga metoder för att kunna bedöma dem m ed hans~ 
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1 forändringar som inLrält till sjöss. Alla berörda in
till c e att framlågga <> in a synpunkler helt öppet under ut
bi0~~Ii o· garanti, alt individen i fråga inte skulle få n8got 
tr~\'ag;:, i fortsällni!1gen~ .. Kon~mill~u arbetade ~nabl.~_l, och 
obe konstaterade alslulnga feluktigh cter och framfor allt 
Jn ~dig t slöseri särs_kill :id örlogsv~r~en, som _Fisher_ a llt~d 
0~de ett gott, öga, t~ll. F1sher g?v .!olJande ttptska \hrek_hv 
1~' 1 kommittcn: 'Forst skall -~ ' ta. en allma1_~ uppfa~_lnmg 
tJI hela saken och sedan bcdoma vilket som ar det vasent
~n1 att börja med. Ki skall se efte r vad som verkligen ger 
]J 

0 a o ·1· h · t ' l 
v~sp aringar pa

1 
nu .JOne

1
r oc . . n; c sn1u~s1a1 zcr, ~01:1 :'paTrar 

- 6 d annars zommer {011lll1Jilen att 1a a pa L lw ar .. ag 

~-SJ , att Ni skall \' cta, att ~i sl~?ll Hl allt vad ~-i v!ll. ~et 
spelar ing~~l !'(~]~: vad det a~·· ~l har .all_ makt llll brt fm
foc:nndc. ~I l~clH?ver bara sag_~, a~l N1 v~ll ha det_ ~Uer ,c~ct 
Jfer klaga pa hmder, som stalls L Er vag, och N1 Kan llta 
~å , att det skall ~Ylägsn~s. Jag f~rutser inte någr~ s~tdann 
svårigheter, m en 1 alla handelser ar det en god pnnc1p, att 
om någon ställer sig i Y~igen sö komm er han att bli över
körd". 

Det är omöjligt, att konstatera hur mycket som sparades 
aenom dc':isa reformer, men man har uppskattat deL till 
;;1ellan fvra och tolv millioner pund. Fisher relaterade ofta, 
när m an" talade om besparingar, var hans sekretcrare hade 
SYarat, när han bad om vissa siffror för att visa kostnaden 
av ett förslag. " ' 'ad yiJl am i ra len bevisa?" frågade se k rctc
rareu . "Y ad h ar del med saken alt göra'?", frågade Fisher. 
''Allt", sade sekreteraren . "Tala om för mig vad som skall 
bevisas, och jag skall ge s iff ror, som bevisar det. T ala om 
för mig vad som in te skall bevisas, och jag skall ge siffror 
där e f ter ". 

Fishe r- förutsåg. att när den tyska flottan n å tt en s~Hlan 
styrka, a tt den kunde bestrida det brittiska herraväldet, 
skulle Tyskland förklara krig. Ar 1908 fixerade han till och 
llled den e~akta tidpunkten till sep tember eller oktober 
1914, m ed ledn ing av arbetena på Kielkanalens fördjupning 
Och den tyska skördens bärgning. 
. Fisher gjorde därför upp en p lan, att den brittiska flottan 
hkune 

0

1\.0I) icra Nelsons anfall på dan_sk~ fl<_>ttan i, Köpen
f'a1nn a r 1801 ~)(.:h ~a den t}_· ska f l ott~n 1 Kiel; Inn?n .. lyskar~a 
Otklarade kna vHl ett for dem fordelakhgL hllfalle. Pitt 
~~h P~~!nersto1~e l~adc tidigar~ tillämpat t~kt.ikcn, .att Eng-

lld SJ alv vn.lde tidpunkten for ett oundvikligt kng. 
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Fisher framhöll också apropå förhållandena i . 'fJt· J.· .. 
med de tv å rivaliserande flottorna , att "if Eve had not( ~Jan 
tJ/nu::-~liy b ad her eye on that apple 've should no t no,,~01l
we:uing clothes". be 

När \Vinston Churchill inträdde i kabinettet hör jade 1 
en hurd strid för att skära ned amiralitetets nyl):·gg11 

1f1\ 
planer för att få medel till sociala reformer, men t il'! r(~
dets lyck1. hade han ingen framgång. När Chun.:hi ll lä n:~
fram blev sjöminister, var det aldrig tal om att lllin~:e 
byggnadstakten. 'a 

Churchills och Fishers starka personligbeter ha de . 
ocmotslånfllig a llraklian på var ::mdra. Vid tre li llfä l!en 
medförde olikheter i åsikter en tfill synes oförenlig sl;j~~~ 
mässn: men lika 1:-rånga gångc_r förde den ömsesi d iga UJl!~
skattnmgen dem tillsammans 1gcn. 

Del har ofta diskuterats, om Fishee verkligen ti llii mpade 
dc ~ästa _metoderna för att genomföra sina refor mer, oeh 
om mte silkesvanten skulle ha genomfört reformern a 'i nnbb. 
are och med mindre friktion, samt om han tog ti ll räeklia 
hänsyn till kritik från objektiva kritiker. Rent tald i'ikt set! 
ansåg Fisher, att det var fördelaktigt att inte prutH di:i rför 
att, som han uttryckte på sitt pittoreska sätt, mo lstån. 
tbrna då skulle angripa olika detaljer i programm et, Y:.!ri
genom " they would kick each otber's shins instead of mine''. 
I-lans valspråk i detta avseende var : "Planen, hel a p l::lnen, 
I)Ch inget annat än planen". Han sade ofta: ''I hat>e Lll~~~ d-d 
word comprmnised". 

Striden med amiral Beresj'ord. 

En ::rv orsakerna tjJl att Fisher lämnade amirali tt l et, ett 

å r innan han hade behövt, var den organiserade opposi tion. 
son1 leddes av den i många kretsar mycket populäre a mi1~al 
Charles Beresford. Fisher stod i vägen för Beresfords moJ· 
I_ighete r alt bli Förste Sjölord, och år 1907 började Beres: 
ford, se_d_~n han fått ett arv,_ metodiskt med hjälp a\' presf 
uch ]IOhllKer att motarbeta F1sher. Innan Beresford b lcY che 
för Channel Fleet ville Fisher därför gardera sia fö r f ranl· 

ti~a klagomål och l?.å sitt spceiella sätt beslo:iv~· ~1m~ i e~: 
brev e tt sa:mnanlraffande med Beresford 1 annrn]Jtete 
"I hnd to agree to three things : 

l. Lord Charles Beresford is a great er man t han . · c]soil· 
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, No one knows anyihing about naval wm· except Lord 

J. Charles B_eresford. . . . , 
'[he Adnurally haven' t done a smgle d-d thmg nght l 

;1 . Beresfords först_a _angrepp h}ev alt beg~1ra krig~_planer av 
·1-a litete t, som 1 sm lur ansag, alt delta var Letalhavande 

•]Jill o l ' l h l .. l . b.. ' f' : 111iralens a 1gg~nc c, ty an {an c e J u as t s ma artygs cgcn-
.l({nper och dylika faktorer. 
~ N&gra månader senare skrev Bcresford, all han inte an
,. ' <1 sig istånd att med b efintliga fartyg kunna möta e ll tyskt 
;~1g repp. För elt liknande påpekande hade Lord Hood år 
j1795 fått hala ned sitt befä lstecken. Fisher ville dock inte 
driva saken så långt ulan gjorde i stäilet allt för all till
J!IÖtesgå Beresfords önskemål, men det. var inte det saken 

aällde. 
" I denn a !oitil fortsatte Beresford med sina anmärkningar 
mot amiralitetet föt· alt försöka skapa en bild av, att det 
~köttes illa under Fishers ledning. 

Under denna tid anklagades Fish c!' till och med för a tl 
vara en förrädare, som gick Tysklands ärenden. 

Striiden kunde få en 1neniig inv~rkan på disciplin en ge
nom att amiralitetets auktorilet försvagades. Många objek
tiva bedöm.are ansttg, alt Beresfords handlingar var likvär
digt m ed myteri. Slutet blev, att Beresfords kommendering 
förkortades från tre till två år, och i bör j an av 190}) halade 
han ned sin flagg. Genom att amirali tetet inbe hade tagit 
i med ha rdhandskarna frfm hörjan fick många det intJ·yc
ket, att Beresford hade rätt. Flottan var fakliskt uppdelad 
i två skilda läger av Fisher- och Beresfordanbängare. 

I april 1909 skrev Beresford ett brev till premiärministern, 
där han anklagade ami;-·ali.l.etet för att Home F leet inte 
var organiserad för omedelbart krig. Premiärministem, Mr 
Asquith, tillsatte då en kommittc, vars ledamöter uteslutan
de var politiker. Resultatet· av denna icke-fackmannakom
lllit.te blev, som man kunde vänta, en rapport, som gav både 
anuralitetet och Beresford skulden, och Fisher tog det la bris
lancte s tö d fr[m premiärministern och kabinettels sida myc
{et h,h-p ). 
Et ~ av Fi:hers mest omtyckta valspråk var: ")Jever fight 

a chnnney-sweep; some of th e soot of will stick", men det ~ir 
nog lika sant, att något sot kommer att sitta kvar även om 

---------') I amiral Beresfords memoarer (The Memoirs of admiral Lord Be-

resford, London 1914) nämns inte ett ord om. denna strid! 
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det inte blir strid. Så blev det också med Fisher. :\lännis]· 
vil~ gärna lr? det v~rsta. Osanningen är ofta IJ iycLc~ t' 01'll:t 
s,ntlonellare an sanmngen, och en lögn, so1n går f 1 .. 1.

1 
sen. 

• . ..._ .._ · - l l Il 
t1ll mun, är svår alt bestrida . 1L111 

Efter fem b. r vid amiralitetet hade Fisher för~1n d 1 ut . ... 
avsevärt. Fysiskt sett var han enligt amiral Baco n t ·<~l t 
yngre än sin ålder, men hans omdöme var inte !it··/

0 
U1· 

som förr. '' !lott 

UC'n verkliaa orsaken till all Fisher ville slut1a so·,1· ,., .. 
. . .. " . . .. . . . ' • orst 

S.!_Olord var, att han, VIlle J~nma denna, b efattni ng j ;\:(rl(]~ 
h ::mdcr, och han a nsag, <1tl Su· Arlhnr \Vtlson var dPq 

0 111
" 

kompetente, men denne var endast två år vngrc än F·1,1 te 
. - • 01er 

som 1 november 1U09 fyllt 69 år ' 
N~i.r F isher lämnade -amiralilet.et i börj an av 191 0 she. 

en framstående journalist "Det är nästan som om . 'e J,r ' 
J l ' ' l f o • ., l!] HH_e. sl!~li ncc ran s1tt monument på Trafalgar Sq unre" 
... N at:, hsher 190,? upphöjdes till pär tog han som val ~]) J 'å l~ 
for sid vapen: F ear God and Drcad ~oughl" viike l :~ . 

..._ ' • .._ cd 

mycket karakteristiskt för honom, ty gudfruktighet oel1 mod 
var tv t1 av hans främsta kännetecken. 

J nlerregnum 1910- 1914. 

"So J ack y ~s growing roses, is he '? \Y ell , all :'ye got to 
say is thut those roses will damned weil have to grow", så 
L~ttryckte en sjöofficer, som. kände Fisher väl, h ~ns sitna
twn, n::ir han läm nat den aktiva tjänsten. 

Fis~er ~i.gnade sig ~ock inte åt blomslerodlin g ul a n fo r!· 
s~tte L bakgrunden s1tt ~rbele för flottan, ty h an hoppades 
pa goda grunder a lt hl1 å terk a llad som Förste Sjö lord år 
1912. 

. När .\\7inslon Churchill efterträdde :'I'I'Kenna som sj ii mi· 
mster 1 november 1911 hade han mycket ringa erfa1 enhet 
av .. flottans spccie.lla förhållanden. Han började m ed all 
krava en \\'ar Staff vid nmiral:.itetet i likhe t med vid annen. 
A mir al Arthur \Vilson genmälde då, "att the N av a 1 \\' ar 

Staff vid ami~ralitctet (under del gamla systemet) 1tcstod 
r~v honom sjäh, assisterad 8Y varje själ inom amiral i te tet, 
och han tillade, även innefnttande städerskan, som lii n1de 
papperskorgarna fulla med p laner från amatörs trateger och 
k~bineltet". • 

Fishe1· lyckades 1911 få Jellicoe utnämnd till Second-i n
Command för Home Fleet, som han då automatiskt sJ.:: ulle 
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. fälet över för alt kunna vara klar för ''The Battle of 
N b~o-eddon" i oktober 191-t I-Iärvid förbigicks lG amiraler. 
:\ ~·~re; ansåg, att d:'i en d1ef utså gs för en flotta i fredstid, 
f~~~Jl e b an ocks~ yara ~en .s?m skulle ha befälet Yitl ett ev. 
''>a Fish er ansag, ~ltl till SJOSS skulle del absolut vara unga 
''

11
""1·
,· . ., ler. Fvsisk motsl[mdskraft var där en vital nödvi:ill-

n !ll <• -

~J igh ct. ' 1 1..'C> (' I l p· h l Il l f" " 0'1 i\'r · " d" sedan ar joo; 1~t<e ~'JS Cr za tlS ·or l l J.anU1C .. ar-
fÖ l' at ~ .. hun r.eda n .. då n!ed s i•~ nästan profeliska i.ntnilion 

1 
ade forord a; en ove rga ng fran k ol- llll olJ eeldnm g, och 
\ r han l1lev Förste Sj ö lord, försiikrade han å t Storbr i tan

Ji icn oljefyildig'helerna i Persien och utveck lade anläggning
~rn a på Trinit;ad: .. \\ ' in:-.ton Churchill !?lev ocks~ ~·tmn~n för 
oljan, och. HJ12 lu!s<.llt c .han en kL.mghg ko~~mllSSIO>~.tnr all 
utyeckla Ho tt ans ol.Jcrlnft, och vJslJer ulnamndes nll dess 

ordföran de . 
Genom delta :Hbel c kom Fisher i intim k ontakt m ed 

Churchill och amiralitetet, och sed an kriget utbrutit i au
g11 sti 191-1, dröjde det ine länge, förrän Churchill bc':(ärd e. 
;dt Fisher skull e ;)t::rinlräda som Förste Sjölord. 

Fishers ålerinlriide i amirulitetet. 

Den 30 oktober 1\Jl .l lttel'Y b1nde Fisher till den plats , som 
lwn h oppats få inneha i ett krig. Hnns förhoppniug:w om 
en avgör ande in sa l s gick dock om intet. Efter en god bör .i an 
blev det mest besvikelse och k o rsade planer. Churchill hade 
trots amiral \Vilson:-. 1110lsitlnd sk ilt Chief of Naval Staff 
från Förste Sjölordens ledning, vilket hade till föl jd. all 
amiral ' ''ilson b egärde sitt avsked som Förste Sjölord . Or
g~nisationen gav unledning till nästan daglig friktion , och 
F1sher s arbete under hans hal v~n· vid amiralitetet övcrskug
~a~les av en känsla av vantrevnad genom olikheterna i 
<~sikter m ed 5jöminislern särskilt då i Dardanellfrågan. 

Fish ers ankom~o l till arniralitelct va r dock först som en 
fr:isk vind , som rensad e upp den stilla atmosfären. Han in
forcte en "Brådskande"-lapp, och med den kom också ell 
~nabb a re tempo. Fisher var känd, fruktad, älskad oeh åt
Ydd. Det dröjde dock inte länge. innan en spricka uppstod 
rn.eUan sjöministern och Förste Sjölorden, som ständigt vid
~ades, men som Fisher överbrnuwde genom sin starka lo-
Jalite t. · - "" ~ 
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~hurchill har i "De l stora kriget" mycket öppcn hj~i rtigl 
skildra t konflikl::n, och därav framgår hur svårt h an hade 
att endas l sköta si :Ht cglla angelägenheter som politi k ('r och 
hans inblandning i t<2k ni ska detaljer. 

Churchill s~igc~- i "Del s to ra lu·iget'': "Cnder t rcll iof) ra 
m :'\ nader av föruer e:dclsc och ti o m ånaders krig h ade jag 
hm·it högs ta ansvare t och h nndh aft den exekutiven m alden''. 
De l var just på grund av att Churchill trodde, a lt ha n hfl cl e 
den verkställande makten, som han själv fi ck lämna rege
rin ge n. Orsaken till att Fishe r ändå stannade kvar i s e '~ ,nå
nncler var hans tacbwmhct till Churchill. som bett honoJJl 
kon11na tillbaka till aktiv tjänst som ledare för den f]o ttn 
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skap at. Detta förklarar också delvis Fishers ringa 
]J#~ntliga mnls_Lånd o mot Dardanell~rför~~ag~l. .. . . 
0 pe första kn.~sm~made t:n.~ hnde mte forlopt sarsklll till-
. rlsställ<mde for oen hotuska flottan . Ett flertal kryssare 

f'erle sänkts av tyska ulJåtar, och dc tyska kryssarna hade 
119ft stor fr amgå ng i Indi~Ska Oceanen. Prince Louis of Bat;
]li11berg (lVIonntbu lt en), som efterträtt amiral \Yilson som 
;~rs te Sjöl?rd, var inte f:ullt frisk och hade inte haft kn~ft 

0 6 aH skota de komphcer~Hle problemen. Dessutom bg 
\~a~ s tyska biird honom till last, vil){et gav anledning till 
rvkten, som tr~J ts _att dc saknad e all gnmd, dock nndcr
a.rävde h anf' stallnmg. 
O> 

Coronel och Fulk landsöunw. 

Lor d Fisher åte rvände till amiralitetet 24 timmar innan 
slage t vid Coronel ~igde rum. Amiralitetet Yisste sedan länge, 
att amiral von Spee med Seharnhorst och Gneisenau kunde 
väntas dyka upp vid Syd-Amerikas sydvästra kust. och ami
mi eradock hade endast som förstärkning till sina svaoa 
kryssare fått Canopus, ett gammalt slagslZepp, som emL~st 
kunde göra 13 knop mot tyskarnas 22. Fisher vilade inte 
på årorna ett ögonblick. Hans första å tgärd var att omedel
bart sända Ddenec till Cradocks stöd, och då nvheten om 
nederl aget vid Coronel nådde England, fick de. nya sla~
kr~'ssarna Inflexible och Invincible i Grand Fleet order a'tt 
kola och avgå till Falklandsöama. örlogsvarvet i Deven
port meddelade, att det skulle ta en vecka att oöra klar 
l~wincibles pannor, men Fisher hestämde reparationstiden 
h~l tre dagar och fick de vanliga protesterna. Fisher gav 
da order om, alt all materiel och alla murare vid varvet 
skulle medfölja fartyget. När Fisher var chef för Mcdel
h.avsfl ottan cite rad e han ofta Kelsons ord: "Time, Twiss, 
h~ne is everything, a quader of an hour may mean the 
d1fference be tw een vietorY and defeat". 

Alla vid varve t fr å n va~·vsch efen till arbe tarna visste, att 
~et int·e lönade sig alt komma till Fisher med undanflykter. 
Get on or get out" var- ett av Fishet·s m ånga valspråk, oeh 

0111 Invinciblc inte gåtl i tid , hade fl e ra av de ledande be
fattn ingarna i Devenport blivit vakanta inom 2-± timmar. 

1
. Som ett bcl ~'s::mde exempel p å de nya vindarn a i amira
tlletet, sedan Fish er fattat rodret, kan nämnas, att n~ir far
Ygschefen ]) i't Canopus efter slagcJ v id Coronel fick eH 
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långt telewam " från ~u~J irali,tet:.t med kiaro. order, .van fet . 
h ·act skUlle ga och vilka atn;ardcr, som skulle YH! hn~ 1• .., ....__, ..._ ....._ (_ t'!(_'S . 
hamn för fartygets säkerhet sade chefen (utan a tt vc t'a ·, l 

Fisher återvän t till ami ralitctel) tili sekonden, <: eda 11 h~llt 
läst telenTammet: "Fisher har skrivit det här" '111 ,, 

Slagct vid Falkl~mdsöarna gav lill resultat, att Sch:=t l' 
horst och Gneisenau sänkles av Dreaclnoughtk ryss nrn~t
grova kano.ner. En förse~1ing me~ .. 2-t t~nunar h ad~. k u nn~~ 
vara ödcsd1ger, och -±8 tumnars forsenmg skulle sake rt b 
medfört , att Invincib1e och Inflexible kommit för sent 
Krisen vid Corcmel och Fishers åtgärder visade hon 0 111 j 
rätt dager. Han vnr iate, som många av hans fiend er pi\~i lod 
bara e1~ initiativlagare till fartyg ulan även en skickl ig s lrc:~ 
teg och taktiker. 

);är amiral Moore i slriden vid Doggers bank alltför for
mellt lvddc en fel hissad signal, sedan amiral Beatl ~·'s fl agg_ 
skepp ·Lion skadats, förflvttadcs Moore till en mer mHla;J_ 
<>kvmcl befattning med Fishers kommentar: "In W D I' the 
fi.t:~t principlc i~ lo disobcy orders. Any fool ca n obey 
orders". 

Fishers främsta insats under kriget var hans skep pshygg
nadsprogram. Han hade inga illusione1· om cH k o rl krig, 
och han lät fyra dagar efter sitl tillh·äde som Förste Sjö
lorcl beställa en flotta på intie minclre än G12 fartyg, dä rav 
5 slagkryssare (med 33 knop), 2 kryssare, 5 flottilj!edarc, 
55 jagare, 64. ubåtar och 200 lands.tigningsbåtar. En av hans 
för:>t:a åtgärder var att revidera de order på nya fa rtyg och 
då särskilt uhåtar, som placerats under de tre senas te må
naderna. Vid en konferens med The Superintendent of Con
traeLs fordrade Fisher, att de ubåtar, som var unde r bygg
nrrd skulle vara klara på åtta månader i stället f ör soJll 
tidigare planerats p:c1 lvt1 år. Om delta bl a på grun d nv 
a l1! för n1.yckct byråkrati inte lyckades, skulle Fisher ordna 
att S. of C :s hustru blev änka, hans barn faderlösa och b ans 
hem en avskrädeshög, och Fisher lovade själv att beg~'l hara
kiri. Ubåtarna blev färdiga i tid! 

Landstignings pro je/d. 

I ett avseende var Fisher långt före sin tid. Han p re c!i
kade alltid förclelnrna med amfibiekrigföring, men den bn:· 
liska armen tyck te inte om, som Fisher uttryckte d e t )l\ 
ting their feet wet". Fisher hade redan år 1909 fra mhnlll' 
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t var bättre att kasla in den lilla brittiska armön i 
titt de ellet· flanken p~t tyskarn a t ex mot Antwerpen eller 

·oen ·l 1 ~ 1 'l r~'g,-, bättre på pommerska kusten ene as t D svens u1 1111 
ii Jliltl Berlin, än aJtt sätta ~n d.en på franska f ron len. :)n~ :le 
f 1~å 1oDO man, som sattes m .v1d J?.~ nlanellern <~ .J.qo m1~ fra,n 
2D0·1 nd i stället hade anvants for en landshgmng pa bet
g.n~ a ln;sten lO mil från Engl',9.nd, hade kriget l roiigen för
~15.~n ts avsevärt. Å anch·a sidan hade Dardanellerförelagel 
1~?\ astor::~ politiska fördelar, om det hade lyckats . 
jah et 'pommerska projektet , s~m :.ar_ Fi.~hers f avoritprojekt 
.. .1 tHl krigets slut, verkar vid forsra ogonkastet domt att 
'ln ua h' · - 'l Il l · .. tt ;nisslyckas, men som en 1ston~!z p~b1r1a1 e . c1a1~ na1~.~~1.~11s, a _l · 
Fredrik den store endast en gan g .ev ve r z 1~t _rau~, oc 1 
d t var när han fick höra, att ryssama landshg1t pa, som 
h~n själv uttryc~te det, Preus~ens sva~~ste punl~t. Ha n lät di1 
tiH och med skicka efter en fl.ask~ gift. De.n ga?gen radda
des Preussen av den ryska keJsannnans doc!. F1sh ers tanke 
ya r, att en del av brittiska flottans 600 f~rt~·g sku.ll~ .land
sä tta en million r}ss::~r eller etl antal bnttlska divisiOne~·· 
Han ansåg, all man skulle "knock out the enemy at lns 
exi ls". Den tyska lnndstigningen i september 1917 på öscl 
och Dagö blev elt bi!lerl pi:ller för Fisher, som då skrev 
till Churchill: 

"I hear a new order of knighthoad is on the lapis 
O.M.G. (Oh! My God!) Shower i t on the Admiralty !" 

Dar d an e l l er mt . 

Det blev Dard anellerföretaget, som medförde, all Chur
chill och Fisher lämnade sina pos.ter. Fisher, som redan lR!JK 
studerat DardaneHerna på nära håll, ansåg, att man av po
litiska skäl skulle göra ett försök att forcera sundet, men 
om detta misslyckades, skulle operationen helt avbrytas. Han 
kände till den starka strömmen och farvattn ets lämplighet 
f~ r minor. N u blev hela företaget under vV ar Councils led
n~~g ett skolexempel p å bristande kraft och ledning, halv
~Jartade å tgärder, ändrnde planer och motstridande ?tsiktcr. 
' edan Turkiet förklarat krig d en 31 oktober 191-1 bombar
derades de yttre forten den 3 november av brittiska fartyg 
1111der tio minuter. Detta hade endas.t till följd, att turkarna 
va:nades i tid. När Dard:mellerföretaget med tiden medförde 
s(.ara allierade fartygsförluster, blev Fisher betänksam, ty 
l <trigen om skulle andra planerade operationer gå om iniet, 
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O(;h den brittiska överlägsenheten gentemot den lYsk .1 fl 
lan äventyrades. Churchill kände ,~äl till F ishers ~""is. 1 G[, 

hållning, men inföt· '\Var Coundl ville inte Fishe r desa v~~~rl~ 
<;in sjöminister utan höll sig li:ksom amiral \Vilson tv s 1 112.~'<t 
dess sammanträden den 13. O(;h 28 januari 1915, v od i d:tld 
tolkad es som att den som tiger han samtycker. Bad e Fi~J la 

och \Vi lson, Storbritanniens främsta sjömilitärer, an:~ dd :el' 
tuitiYt med ett långt livs samlad erfarenhet, .att för '· t·1tn . 

' " ' "et 
hade rnyeket små utsikter alt :lyckas, men de h ad e i~t 

argument lämpliga a lt dämpa amatörernas, politik r: rna : 
op ti mism och d å särskilt Churchills. Sedan \Var Coun~~~ 
den 28 januari b esUhnt sig för för etaget, stödde F ish er 0~ 1 
dock loj alt. . 

I slu te t av mars hade inte mindre än 15 slagskep p för .. 
utom ett· stort ::mtal mindre far tyg dirigerats tilll Dat·tla .. 
neUerna, och Fisher gjorde d å en kraftansträngn ing att få 
företaget avbrutet, innan trupper landsattes, dock ut an re. 
snltat. 

Fishers uugång. 

Den 25 april 1!:115 landsattes a llierade trupper på Gnlli poli, 
och den närmaste tiden därefter m edförde en rad besvi
kelser. Den 12 m aj krävde Fisher, a tt det nyaste sl agskep
pet Queen E li sabe th. skulle återvända från Medelhavet till 
Grand Flee t. Han fruktade f 1·amför allt ubåtsanfal L Lord 
Kitchener m otsatte sig detta därför a tt han ansåg det ta va ra 
e tt tecken p å, a tt f lo tt an ville dra sig ur spelet. Fisher med
delade d å till slut "att antingen skulle Queen Elisalwt h av· 
gå från Dardanell erna redan samma d ag ell er ocks[l slztlllr 
h:m lä mna amiralitetet samma kv~ill". 'Fishe r fick da sin 
vilja igeno m. 

Under d en 13 och 1-t maj v idgades sprickan mella 11 CIHII:· 
chill och Fisher alltmer därför att sjöministern t ro{~ tidl· 
g:u-e givna löften beordrade förstärkningar till Dardnn cllc_r· 
na utan Fishers hörande. Den 15 skrev Fisher ett h •·c \' tJI! 
prcmiärmiuistern och begärde sitt avsked. Church ill för
sökte övertnla honom att' kvarst~1 , men Fi:<.her ·trod de inte 
hingre på hans sih·e rtunga . 

JLJsl d å Fisher skulle -avresa till Skollhmd fick h ·11 1 föl· 
.i ande brev från premiärministern: 

''Lord Fisher, , ,, 
In the I\ing's name I onle•· y•n1 to remain al vn u1 post· 
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, : -ten p å ammunition på Gallipoli medförde , alt rlen 
l:ll·~Ia r egeringen med H. Asquith som premiärminister 

]i!Jc\~ ombildas. Fisher fick då ryklesvis höra, att Balfour, 
JIIA

5 tillsam mans med Churchill var en av de främsta före
so '~~karna för Dardanellerföretaget, skulle bli sjöminister, 

sP;
1

3 
att ~hurchill s!mlle vara kvar ~-- rege!'ingen. Nu gjonle 

f~ her s1tt stora nusstag under 61 t]anstear. Han skrev den 
'~ 5 111 aj ett brev till premiärministern, som var ett nltima-

1· 11 
m ed sex villkor för att Fisher skulle komma tillbaka 

10
:11 Förste S.iölord bl a att Churchill inte fick vara med i 

;~ge ringen, och att_Ba~four inte f~ck ___ bl! sjöminister. D~ sista 
dao arn as stora spanmng hade hllfalhgt avtrubbat Fishers 
on~döme annars hade han, enligt amiral Bacon, aldrig skri
vit ett sådant brev. Helt naturligt kunde ett sådant krav 
inte accepteras av regeringen. Om Fisher inte hade skrivit 
breve t, h ade han säkerligen blivit ombedd att stanna som 
Fö rste Sjölord. 

Den 22 fick Fisher e lt brev från premiärministern. där 
hans begäran om aYsked accepterades. 

Fisher sista ar. 

Fisher fmgrade snart, alt han skid<at de t ödesdigra brnct. 
Han blev dock in le hell utan sysselsättning. I j u l i Hl! ;) u t-· 
nämndes han till ordförande för; en nybildad uppfinnar-
och forskningsniimnd, som bl a sökte medel mot de tvska 
ubåtarna . ' -

I m ars 1\Jl7 för e den rvska revolutionen skrev Fisher ett 
brev till premiär1nin.islcri1 Llovd George där h an varnade 
fö r en tysk invasion p8 ösel ocl; Dagö. Fi~hers varning med
d~lad es i underhuset, sedan invasionen ägt rum och skapade 
da sensation , och togs ::;om e tt ytterligare bevis p{l Fishers 
ofta pM"alade profetiska instinkt. 

Sex mån ader före kriget hade han skrivit clt memoran
rl nll1 till premiärministern, di:ir han förul~pådde den tvsk a 
u l~åbkampanjen. Han hade 1U05 insett dei stora vänle.t av 
]~ 1~1or i sjökriget och varje år avsatt medel för anskaffning. 

1
\t,tgets tid punkt hade han också förutspått m ed enda~t två 
nanaders fel. 
r· f.ishers crfa renhc:te r från ungelomsåren i Kina hade till 
ho Jrl: att han ofla t;dadc om "den gula faran". År 19Hl skrev 
Q~n l e tt hrcy: "i\~ir kineserna Yet sin nHlkt har dc endas t 
' Promen era i långstun takt åt vi:i.ster, och inga Faraocr 

31 
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i Europa kan hejda dem lika litet som gräshop pot·na k 
hejdas i Egypten. al\ 

Lord Fisher avled den 10 juli 1920, sedan han llled .· 
karakteristiska korta uttryckssätt i ett brev givit ~ i na ~j~t 
rektiv: "No mourning, no flowers, and the nearesl ccm e te/, ~-

Han jordfästes i vVestminster Abbey, och dagen efl er sk 1~ ,The Times: "H was a sight \.vhich none that saw i t c~,. 
ever forgeL Only the funeral of King Edward, Lord Fishe~~: 
devoted friend, could match it .... The slow-p aci no fo st . ,.., o 
procession was flanked at every yan_l, every n~<:h of the 
lo ng w a y, by crowds upon crowds of the Enghsh ]Htbli. 
bareheaded, still, silent, revenlly payi1~g t!heir in art ic ulu~ 
homagc lo lhe great man, the great clnld, the ruth less foe 
the whole-hcarted friend, the dark schemer, the op cn figh~ 
ter, the "ruthless, relentless, remorseless" tyrant, lh c perr'cct 
playfellow, who had s.pent his huge strength and hi ~ genius 
in their service, and whom they had learned to lrnsl, to 
love, and lo Inourn." 

R. H. BACON: 

H:ALLOH: 

The Life of Lord Fisher of Kilverstone, del I 

och II. London 1929. 
ARTHUR J. MARDER: Fear God and Dread Nought, del I. London 

1952. 
W. S. CHURCHILL: Det stora kriget. Stockholm 1935. 
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Synpunkter på underhållet av marinens far

tyg sa mt möjligheten att minska kostnaderna 

för de·tsa mma. 

Av Marindirektör THORSTEN LUi-iDBERG. 

Marinens fartygsmateriel representerar etl myd.;,et stort 
värde. Kostnadema per år för underhåll av denna materiel 
äro också stora. Alt underhå llet skötes systematiskt, alt nya 
förbilli gamle rön och metoder snahbl komma lill använd
ning, att endast nödvändigt arbete utföres med lämpligt ma
terial och med specialkunnig arbetskraft är av slörsta vikt, 
om vi inom ramen av e>rhållna medel skola kunna hå lla 
fartygsmaterielen på en underhå llsmässigt hög nivå, h ålla 
erforderligt antal fartyg i bruk som plattformar för perso
nalutbil dning samt kontinuerligt genomföra förbättringar 
för höjande av fartygens stridsvärde och personalens trivsel. 

Under senare år har av riksdagen beviljade medel för un
derhåll av fartygsmaterielen varit så knappt tilltagna, att 
und erhållet i viss mån måst eftersättas, att tillräckligt an
tal fartyg ej kunnat h ållas rustade fö1· övningar och att 
många tidsenliga förbättringar ej kunnat genomföras. För
svarsminis.tern liksam Chefen för marinen ha också nyligeJ. 
framhå llit nödvändigheten av yttersta sparsamhet inom för
svaret. 

Kan då underhållet av fartygsmaterielen förbilliga s utan 
a~t kravet på väl unelerhållna och driftsäkra fartyg efter
sattes? 
~ör att belysa den frågan skall jag först i korthet nämna 

tn,alet, förutsättningarna och nuvarande principer för uncler
haHet av fartygsmaterielen . (Det följande gäller ej vapen
IUaterielen, även om samma principer i stort kunna tilläm
llas för unelerhållet av denna .) 
. Målet är att varje fartyg ~å lång tid som möjligt skall ha 
~annna driftsäkerhet och materiell uthållighet som ett nytt 
attyg. Varje fartyg uppnår emellertid till sist en gräns, då 
~n~erhållskostnader bli oproportionerligt stora och moderni
seringskostnaderna ej svara mot erh:'\llna förbättringar. Det 
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VÄRDERING AV OLIKA FARTYGSTYPERS 

STR IDSVÄRDE UNDER TIDEN l L\ NJ EFL OTTAN. 

Minsvp mmctre J=a~ga~re~~--.., 

QL__\ __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6~7--~8~9~10~11~12~1~3~1~4-1~5~16~17~13~19~20~-----
Anlol år efter- färd igstöl!an de: 

Fig. l. 

blir då på längre sikt billigare att hygga ett nytt fa r tyg och 
överföPa d et aamla till reservflottan eller s,krota ned de l. 

b . 

I alhnänhet ha dock underhå llslwstnaderna redall mnan 
denna gräns är uppnå dd stigit till den grad , att m an för att 
hålla sig inom ramen för anslagna medel 1nåst cft crsä tt.a 
underhållet och låta fartygets stridsvärde ncdgå. D el ii r VI· 

dare ej möjligt att kontinue rligt h å lla ett farty g »som ny tt )) . 
då man i så fall m ed mvckct korta in tervaller även u nder 
driftsperiod erna finge taga in fartyget p å varv för ll csiki· 
ning och reparationer. . .. 

Inom p arentes kan här nämnas, att ett fa r tygs str uls varde 
som funktion av tiden kan åsk å dliggöras i form av en l_aw 
va. Denna kurva erhå lles som överlagring av lmvudsald tgen 
två kurvor, vilka uppgöras m ed hänsyn till fartyge ls mi nska: 
de stridsvärde p. g. a. ökad omodernilet resp. ökal o ~·epa_ 
rerat slitage. Den här bifogad e kur: an .. åskåd~i ggöt~ en J31:r 
r es och en minsvepares normala stndsvardemmskmng u nc,

11 förutsättning av att »lönand e» modernisering och nndcrllfl 
utfö~es .. (F i g. 1:) o • . • ]ra· 

Prmc1perna for underhall av fartygsmatenel en h a nppc 
gits av Marinförvaltningcn. 
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, ·t fJ'ärd e elle r femte år (vartannat för tlJ) skola far-
' al · · · hl .. . 

1 
genomgå gcncralbesiktning, vars omfattmng a ar 

t~·g.e i n de på fartygens å lder och befintliga skick. I . samband 
!Jeidebesik tningarna utföres gencralö:vcrs)'n. Dc penoder}ar
I11e äro rustad e mellan generalbes1ktmngarna gcnomga dc 
l ~,g~~n översyn , då viss m ateriel skall besiktigas och för 
~ rl ~.got sliten eller haver eradmateri el r epareras. Mellan d essa 
~ ';Jl~yner r epareras vid lägligt tillfälle havererad m ateriel , 
o,er d f" ' .. . om erfor ra.s o.r ovnmg~.rna. o .. • o • . ·• 

" GeneralbesJktmngarnas andamal ar atl .g1va en. sa ~nga en-
de uppfattning och käm~edom om .. malenelens hllstan~l- att 

1 na efter ev. erfordcrhg generaloversyn och m ed nouJ~ alt 
ceide1·håll beräknas vara brukhar till nästa generalhcsikt-
un · lh ·1 t · · · l o t· · e ·ng. Den sista genera es1 '- mngen 1 en pcnot pa r e gen -
~~\besiktningar skall vara särskilt noggrann och avser att 
r:ststäUa om. fartyget kan bibehå llas i tjänst ytterligare en 
period (d v s 12 a 15 å r). . 

Generalöversyn en blir beroende på vad som framkonmul 
vid generalbesiktningen och syftar att å ters tälla besiktigad 
materiel i fullgott skick. 

Beträffande det arbete, so1n nedlägges på ett fartyg, samt 
de kostnader detta medför kunna lämpligen följande punkter 
diskuteras: 

l. Generalbesiktnings- och generalövcrsynsperioderna. 
2. Periocler då fartyget är rustat. 
3. P erioder då fartyget är förlagt i beredskap . 

l. · Generalbesildnings- och generalöuersynsperioderna. 

Under d essa perioder drar fartyget. de ojämförligt stö;:sta 
kostnad erna , varför d c största besparmgama av underhalls
Iliedel höra kunna göras härunder. 

Som ovan sagts, 11r målet föt· fartygsunderhållet att fa~·
lygsmateri elcn vid varje tidpunkt - i varje fall efter varJe 
generalöversyn - skall ha samma driftsäkerhet som ny ma
teriel. Detta skull e dock innebära, all man vid gene ralbe
siktningarna vore tvungen att besiktiga all materiel i _fa rty
g~t , d v s öppna upp alla maskiner och appa ratc1~ . for hc
Slktning och uppmätning, taga ned alla rör o d for pr~v
tryckning och ev. röntgning, riva all garnering och fas t m
re.dning för att komma :'\.t hordläggning och sko l t o s v samt 
darefter utföra erforderliga reparationer. . 

1 Detta är emellertid -av kostnadsskäl ej möjligt. och 1ckc 
1eller nödvändigt av s]dil , vilka nedan sl;:ola angivas . KMF 
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föreskriver, att generalbesiktningen endast skall o(' .. 

f lt d tt o • o l l " :-,>t,)~ ' 
0111 a · an e, a en sa Ingaene e canned01n on1 n1at eril•l, · s~ 

l f ll · tt f't f' l l' · en" 
1·~ cs, a ma~~ c er er on er 1ga reparatJoner k an fö ."\'-
satta, att den . ~r bru_l~bar till nästa genera lbesiktni 11 g. I 1111. 
m ed denna forcsknft h a underhå llsmynd i a·h eterw1 .· 0~h 
b f l O ' ' 0 L "J•· t 
? ogen. 1e~ a tt fran fall llll fall bedöma vilken mate riel"" .' 1 s 

bor b es1kt1ga s. Generalbesiktningen kommer därfö 1• 'lit'' ~0 111 
d o . • • , <~a ]! 

en ast sadan matcncl, som Icke kan ber~iknas håll a \' [l a 
gare en period . · CrlJ. 

Underhå llsmyndighete rna äro bundna att h å ll a "" Il . 
.. l l . . h" C t al 
o_versyns wstnac .. cma moni :;tnbefalld ram men ha :1 and'.' 
SH!an ansvaret for att matenelen fungerar till n~'ist a "l' ll c . 

1

1a 

besiktning. ' h 
1 a-

För att underhållsmyndigheterna skola kunna O'Ö ra l' rf . 
l l . b l " d f h O!

( er Iga ec oman en ordras en stor fond av kunn ande < ·! 
erfarenhet. Vissa föreskrifter för materielens und crha 11 >~ 1 

~v I~M~ fastställts i »Fartygsmaterielen». Dessa föresk rift ~~ 
aro 1 forsta hand avsedda för fartygsbefälet på ru st ade far
t):g men kum~a äv_en tj äna som ledning fö, · underhåll sn1y 11 • 

d1gheterna, VIlka JU ha större möjlighet att bedöma lii~cl 
I många fall kunna föreskrifterna do~k av olika sk ä l ej föl~ 
jas, varför man får draga upp vissa riktlinj er för arbete nas 
omfattning, grundade dels på oeftergivliga föreskr if le r ut
fär~a(!e av l1ögrc m y ndigheter, dels på erfarenh et och 
stahstll~. 

Vid UpJHlragande av sådana riktlinjer måste m an -;c till. 
a_Lt kraven på betryggande säkerhet för personal och far tyg 
tillgodoses. Materiel, som i allmänhet bör underkasta:' nog
grann besiktning vid varje gencralöversvn, är för atl niimna 
några exempel ångpannor med tillbehÖr, trYckkärl , hast ig· 
hetsref.ulatorcr, dävertar, styranordningar och livr~i ddn ings
matcncl, d v s sådan materiel som med stor sannoli khet 
skulle vålla pcr,sonalskaclor eller äventYra farh·oets 'iiiker· 
het, om den havererade. · "

5 

Beträffande omfattningen av besiktningarna av övng 1na· 
tcriel får man för varje detalj av f artvO'cl göra sin fiilj a nde 
f

' O . h o h 

ragor: 

a) 

L) 
c.) 
d) 

\'ad har detaljen för funktion och hur oundgä nglig är 
den i strid, i krigstid e1ler fred? 
Vad händer om den havererar'! 
Vad har man för erfarenheter av likarlad matcric1'1 

Har detaljen t idigare haverera t eller vid tidigare )Jesi iJ-
ningar visa t sig onormalt sli len'! " 

427 

När b esiktigades detaljen senast, vad visar besiktnings-
e) protokollet och hur kan man med h änsyn till drifttiden 

beräkna att den nu ser ut? 
Är det ur kostnadssynpunkt mest lönande att lägga ned 

f) arbete p å detalj en vid generalöversyn eller senare? 

g
) Lönar det sig att besiktiga och reparera, eller blir ny

anskaffning billigare? 
För att .. de. ovan nämnda fråogorna skola kunna besvat:as 
ed tillracklig noggrannbet maste man bl a ha ett tydhgt 

Jl~1de rlag av rapporter från tidigare besiktningar och repara
tioner sam.t en ~rån alla ~artyg sammanställd .. st~.ti~tik över 
haverier, felaktJgheter, slitage eller annan forstormg, som 
inträffat under driften och som framkommit vid besikt
ningar. J ag skall senare å terkomma härtill. 

Ha dess a frågor kunnat besvaras kan man bedöma vilka 
detalj er, som böra besiktigas i först a hand, d v s man kan 
på fas ta grunder göra ett urval för stickprovs besiktning. 
Finnas fler a likartade detaljet· med samma driftsförhållan
den, kan man till en börj a n nöja s.ig n1.ed att besikliga någon 
eller några av dessa detaljer. 

En maskin eller apparat är uppbyggd av ett flertal detal
jer. Anser man att en eller flera av dessa böra besiktigas, 
återstår att avgöra om hela maskinen skall öppnas upp eller 
om man kan nöja sig med detaljerna. Detta beror till största 
delen på konstruktionen , och som princip bör här gälla, att 
om el en d etalj, som skall besiktigas, är så inbyggd att så 
gott som h ela maskinen (resp. apparaten etc.) måste öpp
nas för åtkomst, bör hela maskinen rivas och besiktigas. 

Seclan maskinell och elektrisk utrustning samt skrov med 
detalj er genomgåtts med hänsyn till vad ovan sagts, har 
Inan en första besiktningsspecifikation. Denna bör sedan 
g~:~nskas i sin helhet oc.h kompletteras så att i medeltal en 
f]ardedel till en tredjedel av alla fartygets delar medtagits. 
O~n man vid varje generalbesiktning i princip besiktigar 
ohka delar, blir hela fartyget i stort sett genomgånget på en 
generalhesiktningsperiod. 

Man bör då, som KMF föreskrivit, under en period på tre 
generalbesiktningar »kunna skaffa sig en sådan kännedom 
om m a terielen, att man kan förutsäga om elen efter en rc
llara tion kan fmwera ännu en periocl». 
. Efter u ppöppni';1g, baserad på besiktningsspecifika linnen, 
~~!tager besiktningen . Scdan besiktningsresultatet granskats 
t r.ste ytterligare en bedömning göras, nämligen vilka de
a Jer, som ytterligare böra besiktigas. Har nämligen besikt-
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ningen givi t vid handen, att någon detalj är i d [ll igL s]··. 
bör .~nm;t överväga; 01~1 likna_nd~ detalj er n}ed ~a~.mna th~if~k, 
P.å ka~11110gar .o~ksa_ bora be~1k_t1gas. :vlan far da an n~t en hs. 
stktmngsspcCifJkahon, som 1 sm tur eventuellt kan giva 11 e. 
hov till y tterligare en . ])p. 

På grundval av resultatet från besiktningarna uppgö l'es 
r~para tions- . och å terställningsspecifika tio~<- ~ on~Hlll i 1111~~ 
ha ra rcpar~twnerna ?ndast_ a~t man n:ed tlllgang_li [!,(~ . . a l'bets. 
metoder staller detalJerna 1 sadan t sktck, alt dc J lllOJ liaast 
mån bliva fullt driftsdugliga. "' e 

Ofta kunna emellertid reparationskostnaderna b!i ,·u så 
stora, a tt man får överväga lönsamheten av att anskaffa 0~1 
montera nytillverkade detaljer. Här inverka så d a na fakt a~ 
rcr som fartyge ts återstående livslängd, detaljens fra mtida 
underhå llskostnader samt inköps- och montcriugskosl nudcr. 
nas storlek. 

Sedan generalövmsynsarbetcna äro avsl uta dc kr ä n ges fa r. 
tyget för att en stabilitetsberäkning skall kunna gö ras. Det 
gäller att utröna om fartygels stabi litet försämrats elle r för
bättrats sedan senaste krängningsförsök . 

Då ett fartygs stabilitet är av vikt för dess strid svärde är 
det nödvändigt, att denna ej försämras under årens lopp 
(genom inbyggnad av vikter över tyngdpunkten), me n lika 
viktigt är, att fartygels reservdeplacement ej minsk as (ge
nom inbyggnad av vikter eller genom ballastning p. g. a . för
sämrad stabilitet). 

I en generalöversyn ingår även täthetsprovning av dc val· 
tentäta avdelningarna med lufttryck. Detta är mycke t ar
betskrävande och dyrbart, varför en fullständig täth clsprov· 
ning i allmänhet ej kan genomföras med till buds staende 
medel enligt nuvarande bestämmelser. Då ett fartyg ~ir igen· 
satt för avfuktning, kan man dock lättare göra en liitl:e t~ 
provning i varje fall av dc viktigaste avdelningarn a. h:Jl!' 
arbetar för närvarande på en vidare utveckling av p t:ov· 
melodiken; föreskrifter h~irför äro också cmller h clwu d! Jng. 

När alla arbeten är avslut ade, bör fartyget och dess ~~~~
skinclla utrustning provas. Delta sker automatiskt om fat; 
i.ygct rustas efter generalöversynen, men bör om möj~ i g t. ej 
försummas, om fartyget skall läggas i beredskap. I varJC fal. 
bör en n oggrann avprovning av alla maskinella fu nkl innet 
göras. 
c Jag har tidigare framhållit nödvändigheten av all \Hl el~ 
fullständigt underlag för att kunna göra upp en kos llla clsbe_ 
spa rande gencralbcsiklningsspecifikation. Detta und erlag ]Je 
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står av d e anteckningar m m som gjorts under de senast ::: 
generalöversynerna, under mellanliggande översyner och re
parationer samt under driftsperioderna. Härtill kommer m:k
så den statistik som samm.anställts p å grundval härav. Om
bord på fartygen skola fortlöpande anteckningar göras i oli
ka liggare, skrov-, maskin-, dynamoliggare etc. A v olika an
ledningar föras dessa liggare i allmänhet c.i så noga och de
taljerat som behövs för att underlaget till generalbesiktnings
specifikationen skall vara tillfyllest. Detta beror mången 
gång på bristande förståelse för viHcn av noga förda ;m
teckningar men även på bristande tid och på en mindre än
damålsenli g uppläggning av liggarna. 
. Jag skall först beröra det sista spörsmålet. I nuvarand e 

h.ggare äro vissa grupper av maskiner och skrov resp. e lckt
l'tska anordningar införda under huvudrubriker på särskilda 
Uppslag, t ex »Hjälpm askiner i pannrum», »D~1vcriar o~h 
kranar» o s v. Då t ex i ett pannrum finnas minst fyra, oftast 
f~era hjälpmaskiner, komma anteckningarna, som föras i 
lidsfölj d beträffande de olika hjälpmask.inerna, att bl andas 
om varandra med ty åtföljande oöverskådlighet. 
.
1 

Då det i allmänhet även saknas föreskrifler för vad som 
8 ' all införas i liggarna och hur detalj e rade anteckningarna 
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skola vara, blir resultat et nlYcket varierande och an v:1· 11 1, 
• • < ( l) 

Ileten av liggare som underlag m yck et nedsatt. at-_ 
En redovisning av liggarnas uppläggning synes därfö. 

forderlig, så att varje maskin, o s v har sin lntV tHlr ut .~l'
U!1dcr vill~en alla anteckningar om denna samlas i kron 

1
;k, 

grsk ordnmg. Anteckningarna böra, då så är möjl int ,..o o. 
på iordning'sställda forn;ulär , där man endast har<'> <~ tt'oras 
d er fastställda och tryckta r ubriker införa clrifltidcn se ~tn. 
s~naste b esiktn.ing, de resultat bes~ktr~ingen givit och dc \K;: 
gard er detta foranlett. Exempel pa sadant formu lär visa .. 
f ig. 2. Kunna sådana formulär ej göras upp, bör i huv·n:l; 
under rubriken vara angivet vilka upp gifter, som yi<l Ya/ 
tillfälle skola införas. Je 

Det k an invändas, att en sådan u ppläggning av lioa't rn 
skulle medföra, att ett mycket stort antal olika bl aJ~l~ ~ tt e~ 
finge iordningsställas samt att liggarnas omfång skulle bi\ 
a~lt för stort. För att undvika den förstnämnda olägen heten 
bor blanketterna formuleras så allmänt, att de kunna a nvän
das för ett flertal maskiner o s v av samma typ. Att li ggamas 
omfång skulle bli avsevärt större än de nuvarande bir ofrån
komligt, mer~ denna nackdel måste anses uppvägas av de fö r
delar som vmnas med det nya systemet. 

Ovan h ar anförts, att nuvarande brister i liggarnas föran
de delvis beror på bristande tid hos respektive uppbö rds
män. Detta är även mycket förklarligt, då en uppbördsman 
under en generalöversyn elle r en översyn har må nga npp
gifter och ofta ej tillräckligt med kvalificerad h j ä l p. l\Ian 
kan då fråga sig, hur han skall få lid al t föra å n noggra n
nare och mera detaljerade anteckningar. 

Detta bör dock vara genomförbart, om dc tidigare nii Jlln· 
da formulären användes. Dessa kunna nämligen delas ut 
till de arbetare, som äro sysselsatta med uppöppni ngsa rbe· 
ten ombord, och i samband med kontrollerande personal 
ifyllas av dem. Uppbördsmannen h ar då endast alt granska 
och kontrollera ifvllda blanketter samt i samråd m ed ye rk· 
stadsledningen, kontrollanten eller eventuellt sektionschefen 
besluta mu erforderliga åtgärder samt att på blankette n an
teckna dessa beslut. Blanketten kan därefter gälla soJ11 en 
arbctsspecifikalion, till vilken såväl arbetare som k ont rol· 
lant ha tillgång. När a~·bete t är kl.art, tager uppbördsma nne;~ 
hand om bltmketten for gransknmg och eventuell k o1 nplc 
tering, varefter örlogsvarvets ligga~·ccletalj ombesörjer ren
skrivning och införande i liggarna. 
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t k an dock förutsättas, att det mera detalj r ika anteck-
.D:Sförfarandet trots blankettsystem et k anuner att öka bc

JI1 11~ t av personal för k ontroll, utskrift, uppgörande av sta-
1~0(1 . u1 m . Detta b ehov torde för n ärva rande delvis kunna 
ll%1~5 av redan befintlig p ersonal, i synnerhet som de av
f~ ['lade fartygens uppbördsmän böra kunna avses härför. 
fu;Ied ovan föreslagna ligga'r e skulle underhållsmyndighe
terna ha d~~s möjligbet ::tt g?ra upp .e~·for~lerlig statist~k soom 

1
derlag fo r generalbcsrktnmgsspeciflkatwner, dds trllgang 

~'·l1 ett direkt underlag för specifika tion av besiktningsarbe
t~ n a på varj e detalj; härigenon'l skulle en mängd onödiga 
uppöppningar för besik~ning kunna undvikas och generalbe
siktningskostnaderna mmsk.as. 

Under det senaste året h a några av de här förordade blan-
ketterna prövats vid öVG skrov- och maskinsektion i sam
råd med verkstadsavdclningen. Ån gpannedetaljerna vid öVK 
och öVS ha också under någon tid på ett förtelömligt sätt 
tillämpat motsvarande sys tem beträffande ångledningar med 
tillbehör. Ett forts a tt intensivt utvecklingsarbete är dock 
önskvärt. 

2. Perioder då j'arlygen äro rustade. 

Under de perioder då fartygen äro rustade ocb på expe
dition , bör underhållet av materielen i störs ta möjliga ut
sträckning skötas av den ombord befintliga besättningen. Dä 
det em ellertid för vissa arbeten fordras specialmaskiner och 
verktyg, som ej .finnas ombcrd, eller specialister från örlogs
varv eller andra företag, måste vissa underhå llsarbeten ut
f?ras vid örlogsvarv. Piå äldre fartyg och i slutet av en pe
nod m ellan t v å gcneralbesiktni ng ar bruka underhålisa d)e
lena f6r övrigt bli så omfattande, att de ej heller kunna 
medhinnas av besättningen. 
, Av denna anledning läggas fartygen vanligen en gång om 
aret vid örlogsvarv för översyn. 

De arbeten, som därvid utföras, omfatta besiktning av så
lian maleri el.'. a v. vilkas .flu:ktionscluglighet" farty~c ts säker.
le t och besathungens llv aro beroende, sasom angpann01, 
styranordningar, d·ävertar o s v. Vidare repareras den ma
teriel, som hcavercrat eller starkt förslitits under expeditio
~:en och ick e kunnat repareras ombord, och slutligen besik
l~gas ,neJ~. rq~areras. i .mår~ av beho~. sådan materiel, son~ en-
gt trllganghg statistik eJ kan bcraknas fungera ytterl1gare 
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~-tt. å r. I san!l~a~Hl med öve rsyn en _dotkas vanli gen fa r . 
fm bottennHLmng ot:h bottenventllkontroll. 1 ~€\Ql) 
.. För at~ nedbri~~ga översynskostnaderna o<.:h i vis ~ 
oversynstHlcrna _bor fartygets besältning ulföra så s t" .n1i\11 
av det erforderllga arbetet, som ~ir mÖJ·liat deis l ! II ]

01 
de] 

l
.t. ] , · "' ' . ( Ct· pe( 1 1011, c els under översynsperioden. ex. 

Det har emellertid under senare år förmärids eu vi . . 
dens fdu: f~rtygens s ida att överlåta det mesta ll1Hlc~·~1 ,t en. 
m:be~et tlll orlogs_:arve!1. Anledningarna hiirli 11 ä ro lllå<~ ll s. 
och Jag skall berora nagra av dem. nga, 

:Med varje år har materielen på fartygen i och m ed ' 1 .. l~e~1s -~~n-~l~ i nnin_gar. bliv.~_t allt mera komplicerad . Det '~~11.11• 
tas dalfot mer __ ovmng for att personalen skal! bli fu llt f(~
trogen med skotseln av denna materiel och sed an l· Ot-
lp l 011 . . t··· l . l 'unna 1 p e Ja a s m vunna are tg·1et. H ä r av fölJ. er a tl de l)t·oo . ' f.. ·· · . .. ' t>ram o_:· ovnmg~rna,_ som uppgaras inom varje sjöstyrk a i ll 
s_torre utstrack~ung uppta öv~1ingar under gång; undc 1~ sl i~ ,~ 
liggande ta. s tiden alltmer 1 anspråk för övninP"ar i 1" al 
D l o ·t · l 0 • •• • v · u ll (, essu om mas e tn .. anslas ior JCirott, pe rsonalvård, kläri. 
byten o s v. Detta gor att tiden för underhållsarbeten blivii 
allt knappare. 

En annan anledning är att en stor del värnplikt igt man
sl~_ap och underbefäl numera ingår i fartygens besät'tn ingar. 
F?r a!t kun~1a ~e dess-a ka tegor ie r en så koncentrerad och 
e_ffekhv utbtldnmg som möjligt på den kort a tid som st<1r 
hll bud~ h::-:r ma1: måst intensifiera utbildningen t ill sjöss 
under ga n.~ ocl.1 v1~l övningsanläggningar i [and. 

Denna forsk.]utnmg är givetvis till fromma för däckspcr
son~l cn_s u t~ildning; däremot blir så väl maskinpersonalens 
utb1ldn!ng 1 ~mderhålls- och reparationstjänst scm fa rtygs· 
m~derl_~alle.t lidande. ~Iaskinpersonalens uppgift är f rämst 
att skota fartygens dr1ft, men även kännedom om masld n· 
n_wteri~_lens nppbyggnad och tillvägagångssättet vid repa ra· 
twn~r a~· a~ !:l~_ersla ~~'!d. Ka_~1 maskinpersonalen _ej pa , egen 
hane tu.det J...ug avl1Jalpa forekommande havener on 1 ut· 
föra erforderliga översyner, blir fartygens stridsvärde mycl;cl 
snart nedsatt och enkla haverier kunna f ö. k a t m:trofa]a 
följder. 

. I ma~kit~ pe rsonale ns ttlbi~_dning m å ste därför med nii ddill" 
dt~h e~ w ga en myckenhet oversyns- och r eparationsarbeten: 
Da dacksp crsonalens utbildning bäst bedrives vid öYn ingnt 
U~1Cler " gå ng, me(!ai1 _utbildningen av maskinperson 2.lcn del: 
VI~ m a_ _s: e. ske .oslll_~~lJgg.ande, får man här gö1:a en konl]l;;o.. 
miss for a tt na basta 1esultal. Hu r kompromissen sknl l ,.,o 

3 Kvor1o l• c.o 22 veckor övn . U 9 . 
1 O - • - stillaliggonde 
S b masKin c~a 15\Jeckor för översyn varav 1 seKveckorsperi od 
Bb - .. - C•o iS -•- - • ~ 1 -- • - - -
Båda ma~klner c:a 1'2 veckors gånq . 

F'ig. 3. 
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ras ä r beroende av många faktorer, olikD fi· fin fall till fall, 
va rför någon allmängiltig lösning ej kan anYisas. 

Dock vill jag rel.::ommend era följande printipiclla lösning. 
Under de förberedand e utbildningsperioderna skul le man p ~
ri odvi s utny ttj a endast ena driftaggregatet för framdrivn]ng 
av fa rtyget, medan översyns- och reparationsa rbeten ulfi:il~
dcs på de t andra (detta gäller nalllrligtvis tvåpropellerfar
tyg och i printip ej ubålar elle r tb). övningsperiod ern a 
skulle vidare indelas i fjorlondagarspcr iodc r, av vilka var
annan anslog,s till intensiva övningar uneler g[mu oth var-. . . ..._ . .._ ... b 
annan llll ovnmgar o<.:h arbeten under stil!aliggantle. Fio. ;) • • • • ... ...._ t""' 
v1sar e tt prmclp!Cllt övningsschema för cll fartvg. 
Ma~kinm aterielen vore då till gänglig för arLei~n eller för 

maskinpersonalens utbildning varannan fjortondagspcriod, 
och dessutom skulle halva maskineriet vara til!o~ingliat al-t "' ~ b erner and c und o · en scxvec.kors period va r j c k v~! rtal. C n-· 
d_er dessa perioder hade maskinpersonalen möjlighet al t ut
fora större och mera tidskrävande besiktninl!ar översYner 
Q h c > ' • .c r eparationer av malericlen samt finge stora möjligheter 
~ Il ~ull god utb_~ldning , utan all däcksper;,onal cns utbildning 
ehovde eftersattas. 
. Om ovan skisserade svste1n infördes, skulle man även 

Vtnna t·t l · ··d ·· 1· ·.. b " , a ·· <c no . vant 1ga oversvnsar e tena pa varv CH'h di.ir-
llled även underhållsk~Jslnader{1a minskades, varjämte övet·
syMpcrioderna sku_lle för~wrtas till b åtnad. för ~i.vni_ngan~a . 
11 

~{d et t a kan stallas att farlygens berenskap 1 v1ss man 
;clsa ~ts under d e perioder då underh ållsarbeten på maskin
k aten elen pågå. En sådan beredskapsnedsättning bör dotk 
tl~~t~ t i_llåtas un~l e r e n del av s?mmarhalv~ret lika väl som~ 

c et Vll11 erhalvarets normala oversynspenoder. Inom var-· 
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je sjöstyrka höra de olika fartygens »enmaskinsp(T. 
plm.1cras så, att alltid något eller några far tvcr äro 11 ~(ll d~ r~ 
tlt l 'l l'' ... ) " n C [ a<: a, oc 1 VJC are )Or S.Jostyr zechefen reglera översYn .. 11l-

tc.nas. stor!eksordning genom att fastställa en max i 1 \ 1 n ~'~ 1 ·b e. 
sa t tmngs hd. lo p. 
.. För .. att mas~~inp~rsonalen skall ha möjligh et all ll tf· 
onskv~rda upJ~?ppr~.mga_r, uppmätningar och rep::~.r ~1 Lione ror~ 
ett rallm~ellt satt hora fartygen ha tillgång till visf;a spc,} il 
ver}dyg ~ ?ase~'na. l_)c nc.sta sådana verktyg kunn a lro liaaj. 
u~la nas fra n narhelagna orlogsvarv, men en mind re ~'l ·t· ,en 
nmg blir nödvändig. ls 'Uff. 

.. Mellan dc årliga översynsperioderna böra inga arlwlc n 
foras av varvens personal med undantag av avhJ' ä lllHn•! ut. 

. o l l . . 'j ] . l ' C U\• 
s~( ana 1avener, Vl za e.J z unna repareras ombord. Pc .· 
<ltska motorsotningar, pannrengöringar kättincrb csi kln i 

110
• 

m m böra mellan översynerna utföras 'av hesättnin ue n ngar 
Farty~s1:e~~ttni~1garn~ b?.~·a sätta en ära i al~ sm{ilb l. och 

utan ~arvsh~alp _1epar:c1a forekounnande havener och ulfo
ra .~rforclerllga ]Ust~rm~ar på materielen, likaväl som i att 
\lt~ora en lycka?. sk.Jutnmg, att h å lla fartyget torrt och rost
futt på undangomcia platser ell e r att visa ett örlogsmössiat 
och blankpolerat yttre. " 

3. Perioder då fartygen äro f'örlagda i beredskap. 

Unoder de perioder, då fartygen ligga i beredskap, i.iro un
~lerhallskostnaclerna relativt små, i synnerhet seda n de 
flesta av dessa fartyg numera äro avfuktade. Onderhålls
arbe tena på sådana fartyg inskränka sig till årli oa dock
ningar med bottenmålning och till underhåll av d ~l u lvä n· 
diga korrosionsskyddet. Då inom en snar framtid bä tt re rost· 
skyddsmoedel för far~ygsbottnar i form av skyddsskik t p:\ 
bottenplatarna eller 1 form av elektriskt skydd m ol aa]va· 
niska strömmar är att förvänta, bli underh-ållskosl nn~l ern a 
ytterligare minskade. 

Ko:tnaden:a_för det utvändiga korrosionsskyddet k an hål
las pa ett mmim~Im, om täta besiktningar göras, så a tt ber 
gynnande korrosiOn kan stoppas i tid. 

Sammanfattning. 

Underhållskostnaderna för marinens fartyg kun n a mins: 
kas på bl a följ ande sätt: 
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1 
G.onom alt »riktad stickprovsvis» generalbesiktning ul-

.. r~s, baserad på nogwant förd statistil~ . och utförli_ga bc
f1, tnin gs- oc:h reparalwnsrapporter betr~ffan~~e varJe ma
~~jn ell (~etal.1 eller _m~tsvar~nd~. Detta io~utsattcr, att far
~ ,

6
enS liggare OCh l VlSS man JOU1'11aler Jaggas om och ett 

!){t blankettsystem införes samt att personal för kontroll 
11 ~ ]1 statistikbearbetning erhålles. 
oc F t b .. · l · -2. 'ar ygs esaltnmgarna, en .;.ailllerligcn maskmpersona-
]en, Ulåstc få mera övnin~stid för r epar•alions- och undcr
]Jållsarbeten på r~sta~e fartyg. För aLt möjliggöra detta 
u

1
åste fartygens stillabggandc koncentreras till längre pe

rioder och maskinpe1·sonalen frigöras från den rutinbcto
uade driften i större omfattning än hittills. Ett förslag till 
övningsschema för ett fartyg i en sjöstyrka har framlagts . 
Detta m edgiver goda möjligheter för maskinpersonalens ut
bildning i reparalianer och underhå ll och synes ej minska 
den övriga personalens utbildningsmöjligheter. Härigenom 
vinnes även minskade underhållskostnader vid de årliga 
översynerna på varven, då maskinpersonalen kontinuerligt 
kan utföra erforderliga övcrsynsarbeten. 
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Är lätt flotta motiverad? 

Av Byråingenjör H. " H 
A i'v1A.N. 

\'år enbart a v hitta stridsfartyg beslå ende floH :1, som l! J 

st_od genom _a_ t t nu __ löpande sju å rsp~an under.~ät _nyans k,~N: 
m ng av kraft1ga stodfartyg, har vant knapphand1 gl oc h f", 
en skeppsbyggare icke övertygande motiverad. 

01 

D'et är därför av största intresse att ch efen för m ar in en 
pressdetalj, kapten R. Engda!Jl , i tidskriften Vårt rö r~va ~ 
(nr 1, 1954) i en artikel »Den lätta flottan nu och i fr a ntti~ 
den» framlagt utförligare motiveringar för denn a nya art 
av flott a . H~irigenom möjliggöres et t fastar e grepp 0111 

probl emet: Lätt ell er tung flotta? 
Förfaltaren har förenkl a t denna fråga genom a tt l' ra lll

h å lla fördelarna av en modern lätt fiolleskader m ed knssarc 

som led arfartyg fr::unför en eskader med pansarskep il med 
bl,ott 20 knops far t. I synnerhet då stort avseend e fäsL-s Yid 
farten, borde dock ha ·beaktats, att pansarskepp aY sn nmta 
d eplacement som lätta kryssare kunna uppdrivas ti ll 2:i 
knop och att det sedan 1937 finnes projekt till effek tiva 29 
knops pansarkryssa re. 

För en rättvis jämförelse m åste dessutom b eakt as, a lt en 
lätt kryssare är -J0- 50 % dyrare än ett pansarskepp aY 

samma storlek. D etta b eror dels på alt sHilva anskaffn ings" 
kostnad en för kryssaren är större, bl a på grund a v al l den· 
högt uppdrivna farlen erfordrar mångfaldigt krafti gare ma" 
skineri, och dels alt livslängden är kortare, emed an mate· 
rielen måste göras klenare dimensionerad och därfiir blir 
mera ansträngd. För samma årslzoslnad som en 8.000 stan
dard-tons hitt kryssare, vars anskaffningskostnad f ii:· n~ir
varande är ca 150 milj . kr, kan sålunda elt ca 12.000 tons 
slagfartyg byggas för en kostnad av ca 190 milj. [, r. eller 
en ca 10.500 tons tung kryssare för ca 170 milj. kr. Dc kt_lt1113 

uppdrivas till ca 28 respektive 31 knop och äro närm ast .J<lil
1
-

förbara med den tvska »Lii.tzow»-typen, som had e en hn
vudbeslvckning av 6 st 28 cm kanoner. Bl a genom m ins!" 
n_ing ~.:'· kalib~rn .. till 25 .. resp . 21 cm !~an, fön; tom o el! k~·~!; 
ligt fJatT- och narluftvarn, ett ungefar dubbelt ~a krafl\ 
pansarskydd erhållas. Det synes sjä lvfallet, att del ' '01 
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.. ttre m ed så~lana välsk~~ldad~ slagfm~tyg än lätta kry~sare . 
.!Jat dessas 2 a 5 knop _hogre jc~rt skulle bety~a mer an d e 
fi l ga t artygens belydhgl krajilgare bestyckmng och skydd 
f!t1Jl

1
.står att bevisa, om man vill göra gällande, att den lätta 

a e ·· l b .. ·t l )ottan ar <. en as a . 
f fa rten kan icke ha obestridligt avgörande betydelse för 
elt )ai gsfarty~. Detta bestyrkes av det faktum: att ; n av~äg
uing m ellan fart samt sl~glu~~l och skydd allhel mas.~e goras 
. och m ed att bestycknmg fores. Detta bestyrkes aven av 
det i KungL Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tid
skrift förra året framför_da förslaget till _2.000 tons ~aga~e, 
för vilka blott 30 knops fart valts, ehuru Jagare relativt latl 
kunn a uppdrivas till 35 knop. För kryssare med be tydligt 
kraftigar e bestyckning och skyeld måste 30 knops fart bättre 
kunn a försvaras. I många fall kan denna avvägning vara 
svår, m en kryssarna råka befinna s ig i e tt av fartygsstor
leken beroen de kritiskt fartområde, varigenom för varje 
knop, som farten önskas uppdriven, så mycket slagkraft och 
skydd smu l även livslängd måste offras, att avvägningen 
måste utfall a ti ll förmån för tunga kryssare. 

I denna t id, df1 flygvapnet i a ll t högre grad pi\vcrkar sjö
krigförin gen, synes hög fart övervärderad för stridsfartyg, 
som tro ts alla ansträngningar och uppoffringar blott krypa 
fram, om m an jämför med flygp lanen. Den fikvärdighel i 
fa rthänseende jämfört med f ien tliga sjös tridskrafter, som i 
bästa fall k an uppnås med lä tta fartyg så länge de äro oska
dade, k an ej vara mera betydelsefull än den överlägsenhel 
i slagkra ft , motståndsförmåga och flytsäkerhet, som kan 
vinnas m ed tunga huvudfartyg. Dessa senare egenskaper sy
nas komm a ti ll sin rätt särskilt då det verk li gen gäller, näm
ligen vid f ien tl iga anfall och landstigningsföLretag stödda av 
krafti ga luyssareskadrar och kraftigt flyg. Även om lätta , 
lllera r ö rliga eskadrar visat sig erforderl iga för stötangrepp, 
s~n.es de t olämpligt att försöka bortförklara värdet av den 
Pahtli ga förstärkning av vå rt sjöförsvar, som en stöd- eller 
k_~lstflott a med pansarskepp sk ulle innebära. Denn a var ju 
f~_rutsä ttningen för tillkomsten av lätta eskadrat· oclt kan 
~arför ej medföra någon merkos~nad utöve~~- då tida .. planer. 
. tn pa nsarskeppens fart kan bev1sas vara for lå g, ar detta 
lntet skä l att försumma möjligheten all bvgga p a nsarkryssa
re.' vilka även kunna göra sig gällande som huvudfartyg i 
10gsjöeskadrar. Därest dessa ])ansatfartva aöras mindre än o . • ' > L 

va~l antydda slagfartyg av »Lötzow»-typ skull e delta vis-
serbgen nödvändiggöra en minskning av farten med elt par 

32 
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knop, men härigenom skull e fördelen av ett stö r re a 
en heter vinnas . Det är i varje fall f' el, att en lätt f loft c/ 111at 
k ryssare som ledarfartyg, innebär större s k segh et ue::1e<l 
. ~törre antal enheter. 0

1lt 

n et är även oriktigt att seghet endast kan tillgodose. o 

detta sätt. Man bör nämligen också försöka vänlcsätt a \r 
ar,t av .~ egl~et, so~1 kan vin 1~ as -~enom tunga f~rlygs 111 ~l~ 
standsformaga, framst med tlllhjalp av bepansnng, oc h 1 

n?m den flytsäkerhet, som särskilt å dessa fa~tyg b n ~~: 
nas genom att stora utrymmen fyllas med matcnal, son1 1·· 
förhindta vatteninträngning. slagkraften blir härigcno lll ~~~ll] 
r~. pålitlig och f~r st~rre ~thållighet. Då a llt cffcl~ti v are fö~: 
slorelsemedel gora s1g gallandc, synes det alltfor riskfv ll t 
att negligera det skydd, som å större fartygstyp er k a n \•in. 
nas med obetyd lig minskning av fartpretention erna. 

Ett uppgivande av skyddet kan knappast vara m ot iverat 
av att det i varje fall ej fö rslår mot fullträff av e n a t0111 _ 

~omb. Det föreslås .iu redan att detta vapen skall förbj udas. 
A ven om en överenskommelse i den vägen k omme r till 
stånd, är detta visserligen icke att lita på men oberoen de här
av torde man kunna räkna med, att stormakterna i ege t in
ti·esse nödgas avstå från d e tta för hela mänskligh eten föi·
därvbringande vapen. De oskyddade fartygen skulle i så fall 
vara onödigtvis prisgivna ål övriga, mindre j'arliga vap(' n. 

Kapten Engdahl framhåller med rätta svagbeten av ett 
ringa antal fartyg av den största klassen, ty förlusten av ett 
enda fartyg blir kännbar. Trots detta bebådar han al l krys· 
sarna helt kunna undvaras - när för ledarfartyg cdorder· 
lig radarmateriel kan inrymmas på jagare. 

Det framhålles som en fördel, att vid avsaknad aY s tö rre 
stridsfartyg slippa avdela jagare för deras skydd. Li kson1 
torpedbåtar komma till korla utan stöd av jagare, borde 
väl även jagarna vara i behov av stöd, då de skol a str ida 
mot fientliga kryssare. J a garn as 12 cm kanoner h a nä mli· 
gen 3 km mindre skottvidd än 15 cm kanoner, vilket inne· 
bär alt jagarna under 3 min. bli utsatta för farlig b eskj t~t
ning innan de alls kunna komma inom skotthåll m ed sill 
art ill eri - för att få en chans till de »avriggningssko lt » 11~an 
hoppas p å - och för att ungefär samtidigt få anvä ndning 
av silt torpedvapen. Under denna tid kan en fientlig kryssa
re avskjuta ca 300 granater och därmed h a stor:1 uts ikte~ 
att sänka de oskyddade jagarna. (Det hjälper då ej h.tn_ 
s!1abhskjutande kanoner dessa än ha!) Om kryssarn a da\. 
till göra undanmanövrar komma jagarna aldrig ino m skot 
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·i ll. Jagararti ll e~·i syn~s därf?r knappast kunna tillmätas 
]l< t rdelsen »att bmda flenden l hans rörelser, så att torped
)JC t))raen kan komma till sl ags>> . 
f[ll" "' o ' oe mins~a .Ja~are, som km~na t~nkas ersätta lätta kryssare 
·h aöra s1g gallande mot f1enthga kryssare, äro jagare av 

0Balland»-typ, om de förses med två 15 cm automatiska 
~anon er och f~h·utsatt a~t så litet antal kanoner kan för
svaras. D~ssH J agar e betmga en _kostnad av ca 70 milj. kr. 
~ägra a,; J ~ga~:na skulle ~mel~.ertJd, utan fl lt kostnaden (för
delad pa hvslangd en) bhr storrc, kunna ersättas med lika 

111ånga tun ga kryssare med måttligt uppdriven fart, 28- 30 
knop, trots att ~~essas _anskaffningsk~s t n ad ä r ca 100 milj. 
!;r. De kunna fora mmst dubbelt sa mycket vapen. lVIed 
ii ndå kraftigare bestyckning, t ex 6 st 21 cm kanoner och 
mera effektiv bepansring ökar visserligen kryssarkostnadcn, 
men anta let enheter i en ~?r samma kostn ad uppbyggd eska
der kan d~t oaktat t o m okas, om dc bel edsagande jagarnas 
storlek mmskas. (Detta synes icke blott möjligt, emedan 
eskad~rns sl~gkraXt tack vare kryssarna blir betydligt större, 
.utan ~ven ?.nskvart, .. emedan_ jagarna då bli mera rörliga 
och battre lampadc for ubåtsJakt.) Del är därj'ör ävenledes 
fe l att en f' lolla med }agare som största enheter innebär större 
seghet än en med pansarj'artyg. 

Kapten Engdahl framhåller att torpedbåtarna äro e lt cr
f?rderligt komplement till högsjöflottan, för att clt tillräck
ligt antal torpeder skall kunna insättas i sjöstriden. Dock 
skulle för ~; a~mna kostnad kunna byggas i det närmaste 
samma antal Jagare, som kunna föra -! gånger så mycke t 
vapen (bl a välbehövliga ubåtsjaktvapen). 

Nå er t b l" · · f"' 0 t o 1 · 0 

. 5o e agg or pas aenf et, att manga nya vapen kräv a 
11~ll1?re plattfonn och tonnage än de g~1mlå, kan knappast 
l~avts~s, ej heller något motiv för påståendet, att vapenut
\eckhngen kräver fortsatt övergång till en lättare floltyp . 

no~u:omatiskt ~rti!_lcri v_~ger så mycket mer än vanliga ka
lätt:1· att det _1 stallet for att va~·a en 1_~10ti':eringo för den 

111 • fl ?ttan, baltre kan komma tJll anvanclmng pa tyngre, 
sk~ta barkraftiga fartyg, även i form av grövre, mera lå ng
gi{,~an_?e _k anonei~: E.i heller robotvapnet är n ågo t privile
liga t f?r Jagar~! A-ycn om ~lessa ~ufl~orp~~~ c r, liksom van
tyg Otpeder, g1va Jagare v1ss ersattnmg for de tunga far-
~a~~~ -~~· ova .. artil!_cri, bör mm_: ha kl:'lrt för sig, att större 
Je!}{" ar_? hattre agnade att fora dylika skrymmande pro-

1 er. Av en om robotarna kunna göras m~'llsökande torde 
' ' 
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risken för s lörunde teletekniska motmedel vara sft - t 
artillericl fortfarand e borde ha sin be tyd else. ·' 

01
·, <ltt 

Tillkomste n av rada r framhålles såsom en förd el r · . 
p e:lvap_11et. I s!~~llct 1~1 å sle väl r_adarn_ h_a försv å rttt möj ~i ~ 0 l'
te tna for dc latta farlvaen, vilka tHll&>:are kund e 11 1. _<'>he. 

.. . " " Il l" l t. 
morker och dimma för överraskande anfall. · Ju 

Födatta re n till an,given artikel lå ter även j) å skin a -1: 1 
c ') 000 . . ' c ' lll •t 

pa ~. tons .Jagare ~ku ' l~ kunna _å stadkomma t i ll fr,· dsst:~ll 
lande sky <_ld mot rad10akl1v slråln1ng. Detta är ej an nat · ~ l -
ctt onskct 8nkancle, son1 blott kan r ealisera s på tuno-1 , ,' 11 

tygstypcr, vilket framgå r av uppgifter om för sk Y<~'! ' 'lr-
• c 1 . f ..1 l' l o • • Ill o t 

s tra m~1g er oruer 1g p a~t.Jocldek , som finnas ___ lJL~bli <:e rad 

(bl ~~ 1 >~ I<_ontakt med k_ngsmaktcn », __ nr 2--;:-3. for 1 a r) n cl~ 
av dd Ltktum, att en Jagare kan bom sa htet s!ru ln in( . 
skydd, ull dPl saknar varje betydels e. Detta gäll e r i ii n ht 
r e grad to_,y edbåtar, varför marinens genom pressen län~
nad c uppgifter att dessa båtar »kunna motstå i närh Llen dc
toneran~l~ _atombomber» måste betecknas som vil seledande 
ovcdcrhaft1gt _skryt. H~pporter frå~1 Bikini-försöken u l f; äg~ 
dessutom tydligt, att latta fartyg sanktes ell e r skadades av 
atombomher på dub_b clt så stor~l ~tvslån<~ s~m tun ,:s a f artyg. 
Det oaklat har man aven framhallit att var flotta stå r r ustad 
mot atomhot! Den bör i stället snarast tillföras m öjligast 
stort an_~al mo~ståndskraftiga och flytsäkra fartyg. 

A'tt hansyn mte skulle behöva tagas till den för del de 
tunga fartygen erbjuda genom sin isbrytande förm å ga, sy· 
nes lättsinnigt. Även om sjökrigföring i vanlig m ening ej 
l~ommer i fråga medan isen ligger, synes det inte osanna· 
l1kt, alt det t ex kan yppa sig behov av undsättning av norr· 
landskustcn, hl a i form av konvojering. Yår isbn ta rflotta 
är ju i minsta laget och saknar effektiv bestycknii~g . 

Hur önskvärt del än vore att vid val av fartygstyper kun· 
na följa den av författaren åberopade tesen »starkare an 
dc snabbare och snabbare än de starkare», svnes va rken 
vå r n uvarande eller en eventuell framtida j agärflotta ];:un
na uppfylla nå got av dessa önskemål. Diiremot skulle en 
flotta m ed tunga huvudfartyg för motsvarand e kostnad kull' 
na göras starkare än en snabbare lätt flotta. Den sku lle va; 
ra elen enda flotta , som möjliggör ett behärskan de av _et 
aktuellt sjöområde och som kan utgöra den m e ra pålit liga 
»fl eet-in-l)e ing», som vårl land behöver. 1 . ~ 

Kapten Engdahl m edger att »ju lättare flotta , des to <_.. d 

rare». Därefter säger han: »Härvidlag måste man söl~a W 
fram till de t optimumvärde, som ger största effek t i fo rh' 

]e till det investerade kapitalet med hänsyn till den lek
~~ta och tak_~isk~ u~~ecklii?gen.» Detta ger sken av att den 
J~!~ta. f] ottan ar sa S]alvskn~~n, att det blott är fråga om, 
I:j]];en form av denna, som ar m era ekonomisk och att en 
~ämförel ~e med en med tunga huvudfartyg uppbyggd flotta 
J,an 11egll ge~·as. .. 

p en »k e?..Ja av skal>~ s~m fr_~ml agts som mot iY ering för en 
]ä tt f]ott a ~r e~11-~~lerlld Icke __ overtygancle. Mm~ brukaro säga, 
tt en k ed,] a eJ ai starkare an dess svagaste lank. lfragaua

~ande k edJas alla länkar äro svaga. Att den lätta flottan 
!ancerats måste under _sådana omständigheter vara olyck
ligt, och a tt n~_an syn ~s fa~_thålla ~~id den är ändå mer olyck
ligt. Om en Jan]_{ 1 vart forsvar ar svagare än den behöver 
vara, k an namllgen landets välfärcl onödigtvis ävent~·ras . 

'• 
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"En kritik over kritiker". 

Av Kapte n o. " "'ts. 
' · 

I aprilhäftet av denna tidskrift var införd en a rt ikel 
der rubriken »Ett par synpunkter på korrektnrläsni uo 111 lln. 
Artikeln fordrar en gensaga . "' 11

1». 
Det är givetvis ett önskemål att artikelförfattare i a ll lll .. 

het läsa sina korrektur med all tillbörlig nogarannh et ocl1ant-
d .. l . l.. . :::> a t e so {.a vmn agga sig om att skriva så god svensk a s 
möjligt. Att emellertid ställa så hårda kr~ v och utmå l~ 011~ 
avskräcka~de_ föl.i_?er som förf~ttaren gjort t ex i vad avs~~ 
korrekturlasnmg ar I~og en anm_g ?verd_rivet. ~t.t vida re ge. 
no1~1 ana~ys a: ett Citat ur en 1 hdsknften tidigar e införd 
arhkel offentligen nagelfara en artikelförfattares språkbe
handling och samtidigt tala om dekadens och för fl ackning 
är olämpligt; den känslige skulle kanske vilja säga ofö rsvnl. 
D.et t~rde icke vara ägnat att stimulera läsekretsen at t göra 
egna mlägg om vederbörande bibringas den uppfatt ningen 
att hans opus riskerar att bli så i detalj nagelfaret nv kri
tiska läsare. 

Anledningen till a lt de framförda synpunkterna re nt aY 
pocka på ett genmäle är att kritikern själv, som ställt så 
synn_er:ligen höga krav på noggrannhet, gjort sig skyld ig ti ll 
åtslolbga slaevfe1 och formuleringsfel i sin korta a rtikel. 
Att felen skulle bero på slarvig korrekturläsning <ir väl 
dessvärre uteslutet. Någ.ra exempel. ~ 

Författaren har genomgående använt sig av verb i singu· 
Jaris (vilket väl måste anses vara en »förslapp niugsten· 
elens»). I sista stycket på sid 241 står i alla fall »[J terfin· 
nas» och »voro». 

På sid 243 står följande mening. »Punkter efter och inu ti 
förkortningar ströks helt enkelt och har numera an nanliJlats 
av hela försvarsväsendet». Dien meningen säger väl ungefa r 
motsatsen till vad författaren menar. Dessutom är an a mmats 
felstavat. 
. Sjsta meningen i an?ra _stycket på __ samma sida i n n~h~Jl~~ 

likaledes ett grammahkahskt fel. »Satt punkt efter fo rkot 
ningar, där punkten skall vara och maekerar att det ät: ~~~ 
förkortning». Verbet »markera» skall här vara i infin1t1

" 

1 
om rnan nu skall använda denna 

fo~:1.dra meni~1gen i ~redj e stycl~_en på 

1 
över t ex mte sknvas CM, nar ... » 

pe 1 a skämtsamheter som »Gås det på 
da n 
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tunga formulering. 
samma sida. »Det 
för tanken till så..: 
!Jio», »Has det en 

.. 
1
dsti cka» o s v. 

ta iP:å samma sida står i sista stycket »härpå », skall vara 
härför». 

) Ett j mitt tycke svårt fel är att i en neutral artikel av 
d tta slag som är avsedd att objektivt lämna vissa synpunk
l e_ kasta fram sådana ovidkommande, helt subjektiva och 
t Jiständigt obes tyrkta påståenden som t ex »den allmänna 
f~rslappningstendens överhuvudtaget som dessvärre råder i 
vårt land», eller »<~en Jör~lackning ocl~ dekadens, som rå d~r 
inom litteraturen 1 var hd .. . ». Det ar y ttranden som hor 
hemma inom den poli~iska demagogiens områd~ eller möj
liaen vid kaffebordet 1 samband med d et allmanna kveru
le~·andet över ungdomen, regeringen m m som vid sådana 
tillfällen bruka vara populära samtalsämnen på sina håll. 

I sina slutord skriver författaren att det är förvisso ick e 
allom aivet att kunna skriva en formfulländad svenska. Ar
tikeln ger belägg för pås tåendet. Man har i detta. sam m~ n
han a anledning att begrunda ett citat ur den freJdad e hd
skriften »Blandaren». »Man skall inte bara säga halleluja, 
man sk all göra det också». 

Redaktionen, son1 funnit bå da de inlägg, som gjorts i den
na fråga, erbjuda synpunkter av intresse, förklarar härmed 
debatten avslutad. 
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Att försvara en halvö. 

Av Löjtnant N. HE LL SIR · 
0111, 

Vid ett närmare studium av Koreakonflikten fin ne r 1 
t o b .. . l d o •• nan snar moanga e1:ormgspun der me vara egna ~orsvarsprob. 

lem. B~.de _<.~_e ~~1satta styrkornas och operalwnsonJ n) dets 
storlek aro Jamforbara men det kanske mest slåen de ~~l' 1 militärgeografjska likheterna. . ce 

Skandinavien är liksom Korea en halvö och m ån g,1 ay 1 
t ·· t l. ·f l o c c e mes vasen 1ga er aren 1eterna fran de tre kdgsåren l·a 
l t . l r·· l o II l c '' 

11 
mu p an eras I svens {a or 1a an<. en . 
. Kriget i !{:orea visar hur .. en arme om 10- 15 div. hm Inöj
l~ghet att forsvara en halva mot en fastlandsmakt m ed prak
tiskt taget obegränsade resurser i fråga om landstridskrafter 
under förutsättning att havet och i viss mån lu ft rummet 
behärskas. 

Sjömakten har löst tre väsentliga uppgifter. 
Den har säkrat tillförseln och till stridsområdena lcvcre· 

rat personal och förnödenheter praktiskt taget ut n n för
luster. 

Den har upprätthållit en nästan »va ttentät» sjöblockad 
både av Koreas ost- och västkust, något som förors akal nord
sidan stora transportsvårigheter av i längden krigsa' göran
de karaktär, särskilt som FN-flottan genom sitt h an garfar· 
tygsbaserade flyg också bekämpat nordsidans försö r.! nings· 
linjer inne i landet, medan kustbeskjutningar och comman
dolrupper i hög grad försvårat utnyttjandet av d c v ikt iga 
lands- och järnvägarna längs halvöns båda kuster. 

FN-sidans sjöherravälde har till sist möjliggjort omfa ll· 
ningsoperationer, vilka inneburit ett permanent fl ankhol 
samt vid behov återinskeppningar i stor skala. La n d-;lri d~
krafternas beroende av sjömakten blev uppenbar, n itr stri· 
dernas tyngdpunkt flyttades långt från kusterna som fa l~ et 
var under den stora FN-offensiven hösten 19·50. Detta for· 
hållande accentuerades ytterligare av den omständi ghe ten. 
alt flygstridskrafternas dämpande verkan på norelsid a ns 11101• 

offensiv i hög grad försvårades av dåligt flygväd er. Mo~: 
gångarna i inlandet vid denna tid berodde naturlig tvis ocl' 
så på överraskningsmomentet i de »frivilliga» kin ~ssty rkor· 

Skandinavien och Korea ~ två halvöar mellan öst och väst. 
Pusanbrohuvud et har även lagts in i korresponderande geo

grafiskt läge på Skandinavienkartan. 

nas insats och på den, Inilitärt sett, ytterst oförrdelaktiga 
tabuförklaringen av norra Yalu-slranclen. 

Det har varit möjligt för F~-flottan att med mycket små 
förluster lösa ,al/a sina fö;relagda uppgifter. Denna f u l l
s t ä n d i g a framgång måste dock till en del tillskrivas det 
förhå llandet, alt nordsidan saknat operationsdugliga sjö- och 
flygstridskrafter och efter allt att döma kustartilleri i svensk 
bemärkelse. Ett mycket fruktbärand e samarbete mellan 
fl?tta-flyg har etablerats, särskilt vid de många kustbes,kj ut
nmga:rna och landstigningarna. Man har där kombinerat 
flygets möjligheter till snabb insats av stor momentan eld
kraft och fartygens överlägsna elduthålligheL Som ett exem
Pel på en sådan sam- och växelverkan kan nämnas den inle
dande fas en i Inchonoperationen, då en särskild avdelad 
kryssare, vars. eld leddes från ett eldledningsplan, tyslade 
~lertalet luftvärnsbatterier runt staden innan FN-:flyget salte 
1 1~ sitt storanfalL »Landstigningen vid Inchon har för mig 
VIsat att samverkan inte är addition utan multiplikation» 
~ade en hög amerikansk armeofficer några dagar efter sta-
ens erövring. 
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Småkrigets 1:1~del, t .. ex landsa tta spräng- och sahot· 
g.ruJ?per, har flitigt anvants !ned goda resultat i fö rhnllaage, 
till msatsens storlek. Icke mmst har nordsidan vid fl l'l' 1~cle 
fällen med små medel åstadkommit goda resultat D c a ltjl, 
l l · · c • no r· 1 wreans ca 1;nmeru~garna ha~· ex.empelvis till stor d el u tlaa(-
av m?..tord.~~vna dJonker. ~hn~rmgsoperationen vid \\' o ns~ts 
som f.?rdro]de hela l~nd~t1gn~ngen en l~el vecka ä r kanskll 
det basta exemplet harpa. Manga amenkanska sj öm il it .. . e 
menar att om icke FN-sidans överlägsenhet varit så ~ t·e.r 
krossande så hade man överhuvudtaget inte kommit i 1 Ot -

F] o f' l . d . and era ganger rams cymtar 1 e amenkanska komm en ta . .' 
n.?- att det b~~~?vs e!1 mycket bred marginal överskott ss ty\·1~~ 
f~n· att en SJ?.mvasH.m skall kunna utföras. Siffror som tre 
hll ett har namnts 1 detta sammanhang - en trös ter ik . 
farenhet för ett litet land med en lång och utsatt k us Hinr -

Sammanfattningsvis kan sägas att Korea-krigets fö rlope. 
och res.ul.tat med all önskvärd tydlighet visat betyd elsen a~ 
ett allsidigt sammansatt försvar. Med särskild skärpa fram
träder detta förhållande vid FN-offensiven hösten l \J50, då 
den både kvantitativt och kvalitativt överläg1sna no rdko
reanska armen visade sig oförmögen att klara ut situat io
nen på grund av att sydsidan kunde utnyttja havet för stort 
upplagda omfattningsoperationer, vilka snabbt resu lterade 
i ett totalt sammanbrott för det nordkoreanska her raväldet 
över halvön. 

Meddela nden från utländska mariner. 

Meddelanden från Marinens pressdetalj . 

England. 

De tre engelska kryssarna Defence, Tiger och Blake som var under 
bYggnad vid tiden för vapenstilleståndet och sedan inte, färdigställdes 
fö rses nu med en huvudbestyckning av 4-15 cm kanoner. Dessa är 
emellertid av en helt ny konstruktion med »en revolutionerande eldhastig
net». Luftvärnet, som består av 12 eldenheter, förmodas bl a bestå a v 
en helt automatisk 7,5 ene pjäs . 

(Marine News och US Naval Inst Proceedings, maj 1954. ) 

De sabotage som utförts sedan 1949 av besättningarna i engelska flotta n 
har nu r esulterat i dras,tiska åtgärder från myndigheternas sida, främs t 
i form av förbättringar med avseende på personalens villkor. 

Fartygen kommer hädanefter att vara borta från huvudstationerna blott 
ett år mot de tidigare 2 1h åren. Förläggningsförhållandena ombord kom
mer också att förbättras. 

(US Naval lnst Proceedings, maj 1954.) 

Kryssaren Nigeria kommer inom kort överflyttas till den Indiska flottalL 

(Marine News , april 1954 .) 

Tio motortorped/motorkanonbåtar färdigställas under 1~54 på de 
engelska varven. 

(Marine News, maj 1954.) 

Hangarfartyget Ark Royal som varit under byggnad sedan 1943 genom
för under juni sina provturer i Clydemynningen. Besättningsstyrkan på 
de nya hangarfartygen Albion och Centaur har nu offentliggjorts . P å 
Själva fartygen kommer 80 officerare och 950 man att erfordras vartill 
kommer flygp ersonal om 60 officerare och omkring 300 man. 

(Marine News, maj 1954.) 

Förste sjölorden har nyligen gjort ett uttalande om det pågåen
de forskningsarbetet inom flottan. »De viktigaste objekten inom den 
lll.ilitär-tekniska forskningen är metode~: och materiel för ubåtsjakt, 
lll.insvepning samt avvärjande av luftanfall. Trots att s tora svårigheter 
ay teknisk natur har dykt upp har ansenliga resultat ernåtts både när 
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d.et gällt att förbättra äldre vapen och när det gäll t heit nya 

twner. Arbetet på gasturbindrift gör också framsteg och inom konstru~ 
ken har sådana förbättringar ås tadkommits som komma att öka ;lngte](lli: 

operationstider till sjöss och minska dri ftsko·stnaderna», s lutad e art .Ygens 
~ a nJiralen 

(The Admiralty News :summery, ma>·s 
19

_ · 
~4.) 

Ryssland. 
.o Den ryska handels'flottan bestod vid årsskiftet 1952/53 av 1.01!) far 

pa sammanlagt 2.260.535 ton vilket innebär en fördubblin o· jäm r" tyg 

1939. Av det total a våridstonnaget på 90.180.350 ton kontrol~erar : rt llled 

dock endast 2,5 %. De ryska fartygens å ld e·rsfördelnino· ka:
1 

vYssland 
intresse: " a ra av 

Under 5 å r .............. . ... 
5- 9 år 

10-14 å r 
15-19 år 
20-24 år 

..... . ......... . ....... . .... 

. ........ . .................. 

. .. ... . .... .... ............. 
••••••••••••••••••• • •• o •• ••• 

25 å r och ä ldre 

N a to. 

Antal 
61 
68 
61 

100 
219 
510 

Tonnage 
7;, .421 

31::.459 
1 4~.8 2 3 

174 758 

361 946 
1.192 130 

(La Re·vista Maritima.) 

En större minsvepningsövning med de ltagande av engelska , franska 

och norska fartyg genomförd es under första veckan av maj i Engelska ka· 

nalen. Fran smänn en deltog med 13. fartyg, engelsmännen med 5 samt non· 

männen med 6. (Regna, Gaula, Rana, Sanda, Vinistra och V orma.) 

Portsmouth tjänstgjorde som replipunkt under övningen . 

(Marine News, ma j 1954.) 

USA. 
Kan vätebomben stoppas ? 

Så lyder över skriften i en stort upplagd a rtikel i US News an d World 

Report. Ledande politiska och militära kretsar i USA svarar ja på den 

frågan och an tyder fö ljande motmedel: 

l. Automatiskt verkande spaningsorgan som ger 6 timmars förvarning 

fö r både högt- och lågflygande flygplan och robotar 

2. Jaktförband av »allväde·rstyp» försedda med jak~robotar. 
3. Starka ivrabotbatterier kring de större städerna och de vikt igaste 

militära anläggningarna . 

4. Ett strategiskt bombflyg istå nd att om.edelbart utföra ved ergäil· 

ningsanfall med vätebomber. 

US News and World Report, 16 april 1954.) 
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l igh eten om Pearl Harbor. 
~e rYl 

pen amerikanske amiralen Robert A. Theobald har den 28 april publi-

rat en bok, »The final secret of Pearl Harbon>, som väckt en enorm 

ce märl{samhet i Amerika. Enligt amiral T h eobald skull e anfallet vara, 

u:~nprovocerat av president Roosewelt som i det såg den enda möjlig

fleten att få USA att helhjärtat sluta upp på Englands sida. De båda be

I~J]1avarna på H awai amiral Kimme! och gen eral Short skulle avsiktligt 

f danhållits informationer som stod till presidentens och marinministerns 
u n 
fö rfogande. Enligt fölJ-fattaren visste den amerikanska marinledning:en 

icke endast a tt ett japanskt blixtanfall var förestående utan även den 

ungefärliga tidpunkten för anfallet. Amiral W. Halsey säger i sitt för

ord om de båda befälhavarna: »th e y we re thrown to the wo l ves for 

something they had no contra! over - They are ou1· outstanding mili

tarY nllartyrs». 
Ett par amerikanska s lagsk epps- och jagardivisioner ombaserades till 

Atlanten fö r att min ska verkningarna av det kommand e anfallet men 

dock skulle så stora styrkor behåilas i Pea rl Harbor att de vore ett i.ill

räckligt lockande anfallsmål. 

Det 41 sidor lå n ga utdraget innehåil er en mängd dokument samt de 

signalmeddebnclen som utväxlades mellan ol ika amerikansl\:a myndigheter 

under de kritiska höstm ånademu 1941. Alla underrättelser som på kod 

sändes frå n det japanska konsulatet i Pearl Harbor redovisas . Dessa med· 

delanden forcer ades av den amerikanska und errättelsetjänsten . 

Boken som ger intryck av saklighet slutar n1.ycket karaktä ri stiskt: »As 

each reader will make up his own mind regarding the various questions 

raised by President Roosewelts solution to this problem notbing would 

be gained by an ethical a na lysis of that solution. 

(US News and World Report. 2 april 1954.) 

Rör ligh et. 

I think no one can doubt that another war, if it eomes, will be a war 

of movem ent. The Maginot L in e type of th ink ing ha s been heavily disere

dited by past events . 

Wh en I s.peak of mobility I refe1· to th e mobility of fm ces - - not the 

Ulobi!ity of weapons themselves. A comp\etely mobile fo r ce is one which 

is en tirely f ree of th e shackling influen ce of prepared positions such as 

bases, forts a nd landing field s. 

A completely mobile force is one which carries its base facilities with 

it as a component part of its own structure . 

(Admiral W illiam M. Fechteler.) 
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Litteratur. 

Human Factors in Undersea Warfare. 

»A Survey Report on Human Factors in Undersea vVarfare» är , 1 • . a k c s,q·tvel 
'v en grupp psy eloger och fysiolog e r utvald av kommitten fö. .J 
k·· . N t' 1 Ubåts ~~~ _mom . a t~nal Research Council, USA. Re'Sultatet av gru ppf•ns stu: 
dteJ over vtsuel!a, akustiska, cybernetiska och emotion ella probien 
·· · k 1 · • . · · . " 1

• samt over psy o og1ska och f:y swlogJ ska faktorer Jfraga om beboligh t . 
'k t· . . . ... . e . kom. mum a JOn eJ och utbJ!dmng for e!Jgger i en volym på över 500 :;id . 

Åtskilliga böcker om ubå tar och ubå tskrig har skrivits m en deJ Ol. . _ _ . ' 1na bok 
mtager en sarstallmng i det att mä nniskan och hennes möjligh ete r . 
beteende i ubåts tjänsten hä r är utgångspunkt för framställningen och 

_D en modern~ ubå ten karakteris eras ju av snabbhet och uth ålli~het 
ulage. Framdnvnmgsmaskineriet och den t eletekniska utrustniJJ "f·'JJ 1· .:· 

.. t-> \lc1· 
ver ston·e plats och mera skötsel. Besättn ingen får således mindre ut· 
rymme till sitt förfogande, samtidigt som. det fö rväntas att den skall rea
gera snabbare, kunna mera och ansvara för en dyrbarare materiel. a llt 

d~tta under en långvarig vistels e i det begränsade• tryckskroYet. Det 
galler nu a tt på alla sätt söka minsk a personalens svårigheter genom 
att anpassa ubåten eft er människorna , v ilket dock utan tvivel är enk· 
!a r e ä n motsatsen . 

Några exempel på de probl em , som s tud erats, kan nämnas. net är 
synn erligen viktigt att underlä tta pe·ri skopobservationer nattetid. Det 
gäll er då att studera mörkerseend et, att välja Iäntpligt färgad beh·sning 
i omgivningen kring periskop et , a t t kons tru era instrument som .kunna 
avläsas snabbt och exakt vid denn a be·lysning samt att se till att sjökort 
m m k a n läsas vid det färgade ljuset. 

I många fa ll skall en man övervaka ett flertal instrument och manöv· 
rera ett antal kontrollorga n . Det gäll er då a tt anordna instrum enttavlor 
o d på ett sätt , som möjliggör srtö~Te s nabbhet och exakthet i ayliisning 
och manöver. Detta måste sk e genom a tt a nalysera arbetsnppgifterua och 
konstruera materielen så att dessa uppgifter kunna lösa s på det fiir män· 
niskan lämpligaste sättet . 

Tro-ts en riklig utru stning av telefoner och högtalaranläggninga r s )·nes 
den interna kommunikationen ber ett amerikanarna stora problem under 
det sista kriget. En åsikt, som fram lägges om förbindels ern a om bord, är 
att i större utsträckning använda v isu ella signaler. 

Ytterlig-ar e exem]Jel: Hur ordna vaktindelningen så att mm~ biis t ut· 
nyttjar den mänskliga rytm en och hur ä r egentligen denna rytm beslwffa d 

4;)1 

olika människor? Vilka faktorer äro väs entliga vid val av personal 
1:_0~ ubåtstjänst? Vilka synpunkter anlägger psykologerna på träning för 
1°1 ua tjänst? Hur skall man ordn a belysnin gen ombord på bästa sätt? 
drenka näringsfysiologiska och psykologiska hänsyn bör tagas vid en ubåts 
' ~~viantering? Hur inverkar bullret i dieseim.otorrum.m et på personalen ? 
pi pet ä r möjligt att länge fortsätta uppräkningen av frågor, väsentl iga 
ch kanske mindre väsentliga, som utförligt diskutera ts i Human Factors 

~n Undersea \Varfare. Av intresse är även a tt räkna upp vad som. är 
~res tricted». I de exemplar av boken som; säljas äro följande hemliga ka-
itel ute·slutna: The Night Lookout : The Design and use of Optical In

;truments ; Visual Desplay of Com.plex Information; Arrangement of 
jj:quipment. Man kan förmoda att US Navy inom nämnda områden kom
JII it till resultat, som äro för värdefulla för att skänkas bort. 

skriven efter ett världskrig, där U. S. ubåts flotta ås tadkom uto:110r
dentliga r esu ltat och gav så många värdefulla erfarenheter, bör denn a 
bok intresse varj e ubå tsofficer och -kons truktör. De ord av Walter S. 
Hunter , som tagits till bokens motto, h ar en maning även till den svenske 

Jäsa re-n : 

»Should another war com.e, vietory may weil be, 
not on the side of th e strongest battalions , 
not even on the side of the best guid ed mis siles, 
but on the side which has gained a vita l 10 percent 
in the succesful handling of human factors p roblems .» 

Sven Rahmberg. 

»Die Wö·lfe und der Admi ra!.» Av vVolfgang Franie 
Stallings Verlag, Oldb/Hamburg, iii. (550 sid. ) 

Ganska snart efter andra världskriget gav ma n i USA ut en diger 
)UJinesskrift» över egn a ub och deras insatser i kriget mot Japan (av 
Roscoe). Verket var € 11 hyllning å t U. S. Submarine Service, ja man 
kan nästan ka lla det ett storsla get epos och framställningen livades av 
ett 11lycket stort antal tavlor, teckningar och foton . När nu även tyskar· 
na sent omside r m ed den här anmälda boken söker åstadkomma n ågot 
liknande för Die Ubootswaffe, bör man en1'ellertid komma ihåg att de ras 
Utgångsläge är ett h elt annat ä n amerikan a rn as, innan m a n ger sig på 
att göra jämförelser mella n de båda alstren. Den tyska volymen har bl a 
av kostnadsskäl ej kunna t få samma fina utstyrsel och bildmaterielet ä r 
Skäligen 1nagert men den benämn es i ingressen »Der Roman der U-Boote». 

Enligt boken »Die \Völfe und der Admiral» kan det tyska ubåtsvapnet 
Under andra världskri«et räknas vara en end a mans verk - amiral Carl b· b c 

onitz (»der Löwe»). Denne omfattades ock så a v ubåtspersonalen m ed 
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gränslös hängivenhet och uppskattning, vi lket Frank cickså l'lter 

fram på hart när var annan sida i s in bok. Am'.ira~en lnmde ställa cl e 
1
Ysa 

das te krav på sina ubåtsmän utan att han behövde hysa deu . här. n no-
tvekan om att alla skulle göra sitt yttersta även i mest för tvivlade : aste 

tioner. De gick mot krigsslu tet frej digt t ill sjöss mot fi enden med Itua. 

omoderna ub, som lätt blev en lekboll för motattackernas vap en Sin" 

varken kunde komma till skott elUer had e annat än ringa clla nce Och 

k lara sig. Men man fi ck ej låta fienden märka genom att hålla ub i h·, att 

att tyskarna själva bedömde läget förtvivlat medan man arbebde ~ilin, 
trutet ':idar~ på att söka tå nykonstruerade e k »elektro-ub» (typ 21 Och ~~r
k lara for kngsbruk. Dessa nya ubåtstyper ingav redan under provtärder ) 

i ös,tersjön a ll personal de största förhoppni ngar och man kan l11 Öjlio-na 
C t " b. l ben 
or s a _Itter 1eten m.ot ett ogunstigt öde, som växte fram när s Intet na]. 

kades, over att man blott varit en aning för sent ute för a tt kansk 

vågskålen skull e vänt sig. e 

Boken inleds m ed en kortfattad skildring över u b: s historisk: ut nek

Ii ng och tyska ubåtsvapnets insatser under första världskriget. Efter det 

vakuum so1n bildades under 2.0-talet efter detta krigs slut kolli mer så 

nyskapandel av ett tyskt ubåtsvapen på 30-talet, en fö l jd av b l a ~lo tt. 

traktaten med England. Sn art är också den gamle ubåtschefen fran 1 VI\ 

Dönitz, transporterad t ill baka t ill sina kära u b f rån ett ch etE~k a.p Jfi 
kryssa ren Emden och blir i stället chef för flottilj en vVedding•'n . Med 

järnhård energi sätter han i gång och får myndigh eternas ör'.l. vi lket 

snart visar sig i fo-rm av ökade nybyggnadsanslag för ub och större per· 

sonaHilld elning för ubätsvapnet. F lottchefen, s toramira l Raed er - :> Onkel 

E ri ch» -, står likväl inte ode•lat på Dö'nitz sida u tan vill dela p[! gracer· 

na, m edan däremot H itl er synes bli allt mera övertygad om håll ba rheten 

i D : s argument att man bord e he-lt gå in för ubåtskriget. Som behtnt går 

det så lån gt att Hitler vid ett ra seriutbrott ger order om av' ustning 

ell er nedskrotnin g av a ll a större övervattensfartyg till förmån 1\ir öl\al 

ubåtsbygge. Men när Dönitz i samma veva kallas från sin post som 

»Fiihrer der U-boote» {FdU) att erslätta Ra€der såsom CM, inse r hall 

snart själv det okloka i Hitl ers förhastade beslu t och den vam'ettigtl 

o rdern blir återkallad. Viceamiralen v. Friedenburg blir i stället l0dU. 

övervägand e delen av boken är sålunda berättelsen om tyska ul>, färder 

över a ll a jordens hav und er andra världskriget. Framgån garna växla r och 

bli allt mera sä llsynta ju läng re kriget skrider fram. Slaget om Atlanten 

öve•rväger och trots att förf. på allt sätt söker varier a på stoffet . gri JlS 

läsaren ä nda av tröstlösh eten ombord genom de lå nga väntetiderna till 

sjöss och en ubåtsman kan inte annat än konstatera att även i k rigstid

då t ill va ron likväl ofta kryddas av möten med fienden, så är 1\vet på u~ 
ga nska enformigt och mycket s litsamt. Frank synes ha gått ige1JO \ll e\ 
rikt käll materie·l. v ilket är berömvärt, och broderar ut sig på d t sto;l 

antal sidor , vilket inte är lika berömvärt . Det är ingen tvekan Olll 
3
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11 
sl'ulle h a vunnit åtskilligt på att ha kortats ner. En tröst för förf. 

boKe]llöji igen vara att detsamma gäller för många andra historiska verk. 

j;tl ll ständigheten skull e inte blivit alltför lidande pä en sådan avkortning 
f ull ll 1·· l ·· t · . 11811er sku e asaren mn sig sakna något mera väsentligt. Men Frank 

eJ • säl'ert med sin bok velat ge sina många namngivna ubåtskamrater 

uai ]ly!lning, som för många också blivit deras nekrolog. 
en 

xven om boken till s törs'ta delen är berättelser om ub av omoderna 

er och ubåtskrig, som skiljer sig ganska mycket från vad man kan-
tYP . 
ke finge uppleva om knget blossade upp i dag, så finns ändå mycket 

~'i rorild att inhämta f?r varje sjömilitär. Men det hade likväl varit av 

stort intresse om man 1 denna tyska ubåtshistorik kunnat få litet mera in

'äende veta kalkylerna till konstruktionen av t ex nya ubåtstyp er av 

:Jektro- och Waltertyp , de sistnämnda omnämnes för övrigt blott i för

bigående. Av typ 21 {den utsjöubtyp varav ett exemplar hamnade i Sve

dge vid kapitulationen) kom ingen till direkt aktion mot fienden medan 

däremot av den mindre typ 23 några hann sätk'l.s in vid operationerna 

i Engelska Kanalen under krigets s ista dagar. En enda »21: a» (U 2511) 

Jöpte visserligen till sjöss från Bergen för att lägga sig på lur väst de 

brittiska öarna. Innan man hunnit fram, erhölls dock Dönitz radiomed

delande som statschef och den döde Hitlers efterträdare, att ub förbjö

dos anfalla fienden och skull e snarast återgå till baserna. Kriget var 

förlorat~ FC på U 2511 upptäcker emell ertid i samma ögonblick som h an 

1 r storam ira lens order i sin hand att ett fientligt förband närmar sig 

från en riktnin g som skulle bringa ub i utmärkt position för ett anfall. 

Ska ll han låtsas ej ha uppfattat signalen om skjutförbudet? Fön1Uft:at 

segrar dock men han kan likväl ej neka sig nöjet att u tföra en fullstän

dig »anfallsövning», varunder han konstaterar att han med sin moderna 

ub kan lätt genomföra denna utan att bli upptäckt. Vid ett tidigare till

fä lle lyckades U 2511 ocksä förvånansvärt lätt skaka av sig ett jagande 

fientligt förb and. Had e tyskarna litet tidigare lyckats få fram sina mo

derna ub, anser därför Frank med kanske viss rätt att stora förutsätt

I~ingar funnits ti ll alt fä ett an nat slut pä åtminstone S'jökriget. Förf. 

har med s in bok velat åstadkomma en ren krigsskildring och för att 

lätta upp in nehå ll et gör han på några få ställen valhänta försök därtill 

!;enon\ a tt bl a berätta om hur populära ubåtsmännen kände sig i de 

Ockuperade baserna Brest och Bergen. Trots den påstådda tillgivenheten 

bos inhen11ska flickor eller de str ödda leverop. som 1nötte ub vid åter

komst i hamn. känner man sig in te fu llt övertygad om äktheten i sådana 

hYIJn ingar. Den starka. motståndsrörelsen mot ockupanterna ger ju också 

en annan bild . 

Bokens sista kapite l behandlar det bittra slutet och Dönit z roll 'lid 

d:n obskyra rättegången i Niirnberg. Frank uppehå ller sig också gärna 

~'Id händelserna i Bergen där han måhända själv varit med. Det visade 

Sig där att det inte carn var fienden fri'ln öst.er, som kund e gå hänsyns-

B3 
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löst fram utan att också västmakterna gjorde sig skyldiga t ill 
01

11" 
ligt »organiserat rofferi» och plundrade ut sina tyska fångar in llå 311 s~. 
kroppen . Mänskliga känslor bli förvisso avtrubbade under k rig llle bar, 
här efteråt kan en neutral Jäsare inte underlåta att reagera 1\ra ft igt 11 sa 
sådant beteende. På båda sidor gjorde man sig skyldig till manga 111 0l 

diga överdrifter i t ex sitt talesätt om, motståndaren och när man lll~no. 
i bokens text sådana epitet som »Hund, Schwein , Schweinerb 0 dy] ter 
det inte alls trevligt ut och kunde säkert undvikits utan att den tryc~er 
ski ldringen blivit lidande. Men även i sin nuvarande form ger boken 

1 
ta 

ket värdefullt antingen det t ex gäller beskrivningar från li vet 0111~
1Yc. 

på ub i krigstid, växlingarna i fartygens uppträdande, ledni ngen av 
0~d 

eller allmän flottpolitik och den bör kunna studeras med in tresse ickb 
blott av ubåtspersonal Den är också en lärorik historia om t yska Ubåtse 
vapnets senaste storh et och fall vid en oss ännu närliggande e]Jok. Vem 
vet för övrigt hur länge det kan dröja än innan man åter möter tYska 
ub på havet? 

G. Bol ling. 

C. H. Ha•rtmann: »THE ANGRV AD !\l i RA L», 
William Heinem.ann, London, 

Hartmanu har i en liten biografi skildrat den kände brittisk t: a miralen 
Vernon. Denne som levde under mitten av 1700,talet har blivi t Yida känd 
som uppfinnaren av groggen. Med det gick till så att han under en kam· 
panj i Västindien mot spanjorerna kom att börja grubbla över nv vilken 
orsak skeppsbesättningarna reducerades så oerhört av sjukdomar. Han 
gav spriten en del av skulden. Därför gav han order om att den starka 
rom som, dagligen utdelades, på fartygen under hans befäl sim li e !Jian· 
das upp med två delar vatten. Den nya drycken blev inte 11opulä r 1Jia:1d 
sjömännen. De gav den samma öknamn som de hade på amir &l Vm·non 
- nämligen »grogg». Amiral Ven1on hade fått namnet ;,Grogg» av sjö· 
männen därför att han ofta använde ett slags impregnerade byxor som 
kallades »grogram» - genom att ge den nya drycll:~en , som de trodde 
var tillkommen av snålhet, samma namn ville de hämnas på dess upP· 
hovsmaiL 

Men am.iral Vernon var inte bara groggens upphovsman. P å siu tid var 
han en av den brittiska flottans mest bildade officerare och hade t 0 111 

åtnjutit undervisning av den kände vetenskapsmannen Isaac Ne,,·ton. l e~ 
tid som inte hade mycket till övers för vad vi kallar personal r ård va: 
amiral Vernon en av de få som alltid försökte förbättra manskapets 10

\; 

Men han gjorde inte bara mycket för att förbättra manskapets harda 10.r· 
f" att to på sina egna fm'tyg - han tog också till orda i parlamentet or ' 

11101 bättra sjömännens ställning. Särskilt gick amiral Vernon till an grePP tod 
tvångsvärvningen till örlogsflottan. Den tidens vanliga rekrytel'ings!11e 
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brittiska flottan var nämligen att myndigheterna sände ut mi-
~n . -fÖl' ru!ler som infångade tillräckligt antal ynglmgar och man som 

litiil'Pa\örpassades on1.bord på örlogsfartygen. närmast som fångar. Re
sedan. smetoden var väl inte helt okänd i andra länder heller men hos tenng 
~rY var det dock fråga om »löskefolk» och folk som saknade »laga t ex . 
oss ·» d v s saknade arbete och bostad. Skillnaden var den att 1 Eng-
f .. rsvaJ . å - r Il 0 . 1, i stort sett ingen i trygghet för risken att tv llf"SVarvas 1 land gJC 

f]otta~:al Vernons arbete för att dels förbättra sjömännens lott ombord, 
J\!11!1 " -. · ·k nt bans uppträdande mot tvangsvarvnmgen bnngade honom 1 on 1 c 

dels hans överordnade i det konservativa brittiska amiralitetet. I stort 
Jlled der hela sin tjänstetid var Vernon i konflikt med sina överord-~ ® . .. 

Att han trots detta kund.e avancera till en av de hogsta befatt-
nade. 11' . ·na inom den brittiska flottan 'talar inte bara för Vernons tyc 1gen nwgal c: o • • 

ka ovanlio-a kapacitet uta n ocksa om bnttiskt gentlemannaskap hos gans "' 
hans överordnade och motståndare. 

K. R, Perhusen. 
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