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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 6j45. 

Högtidssammanträde den 15 november 1945. 

1. Omvaldes hederslecbmolen Ehrensvärd till ordförande 

för ett år och ledamoten Odqvist till vice ordförande för tre är. 
2. Lämnades tillträde för ett antal officerare och ve

-{lerlikar. 
3. Meddelade ordföranden att telegram avsänts till H . 

l\faj:t Konungen och uppläs te Högst Densammes svar härpå. 
4. Höll o rdföranden anförande jäml. Sällskapets stadgar 

§ 22 i anledning av nedläggande av sin befattning, avhandhm

dc organisation och krigsberedskap. 
5. Föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningar 

ö ver avlidna ledamöter. 
6. Avgav sekreteraren berättelse om Sällskapets arbete 

under det förflutna mmetsåre t. 
7. Föredrog ledamoten Kull delar ur årsberättelsen i ve

tenskapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende. 

Karlskrona den 15 november 1945. 

sekreteraren. 

Tidsk1'i[t i Sjöväsendet. 40 
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin= 
väsende för år 1945. Utdrag. 

Avgiven av ledamoten /(ull. 

V ap n ens inflytande på utländska fartygskonstruktione r. 

Kryssare. 

Den !lunga kryssaren synes h a stabilise rats med ,slag
~kq:Jpe t som föt1ebild, men med endast halva dc:.~ kanonk :l
liber. De amerikanska tunga kry,ssarna h a ett depla~cmcn t 

av 13,000 ton och ha därmed sprängt den gräns på 10,000 Lon, 

wm sedan Washington-konferensen 1922 ständigt s t;.ilt hin J
r ande för konstruktionen av ett harmonisk t byggt fartyg lll c'd 

20,3 cm kanoner. I Amedka - det enda land , som för n~ir 

varandc fortsätter byggandet av tunga kryssare - utgöre~ 

huvudbestyckningen av tre trippeltorn, två !förut och ett akter
ut, allt~.å i full överensstämmelse med normalslagskeppets )w 

s lyckningsplan. 
Den lätta kryssaren: åter förekommer i en mängd ver,sin

ner från den stora lätta kryssaren av samma storleksordnin g 
som den tunga, men med tolv 15,5 cm kanoner i trippeltorn , 
till de snabba lv-kryssarna, där lv- och lv-artilleriet .samman 
smält till en enhetskaliber av c:a 13 cm (tv = torpedvärnsar
till eri) . Bestyckningsplanen för kryssare medgiver i allmä n
het att en del av fjärr-lv-pjäserna ställas upp i fartygets mid
>;keppslinje och sålunda tilldelas goda bestrykningsvinklar. Dc 
amerikanska och engel.ska lv-kryssarna ha 12,7 resp 13,2 cm 
dubbeltorn i tre våningar, men detta medför nackdelen av a tl 
bryggkonstruktionen blir onödigt vidlyftig och fartyget får fö r
sämrad stabilitet. 

På senaste tiden ha kryssarnas när-Iv förstärkts. I engels
ka marinen har detta skett på bekostnad av huvudartillerie t,. 
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ty ett av tornen (det övre aklra 15,2 cm trippeltornet å lätta 
kry.ssarc, det översta av de tre förliga 13,2 cm dubbeltor
nen å lv-kryssare) har fått lämna plats för· 40 mm Boforska
noner, vanligen t:vå kvadruppclpjäser. 

Amerikansk lv-kryssa re· av San Di cgo-klasSI<? ll. 

Torpedbestyckningen börjar försvinna från kryssarna. Dc 
amerikanska kryssarna sakna torpedtuber (utom lv-kryssarna) , 
men övriga ntarincr behålla torpodtubcma ännu så länge. 

Lätta kryssare äro normalt utrusta de för minfällning, m en 
speciella minkryssare förekomma endast i enstaka fall. 

Placering a v flygplan, hangarer och katapult följa oftast 
~-Jagskcppens system. På dc senaste japanska kryssarna har det 
medelsvåra artilleriet koncentrerals för on1, förliga bryggan 
(4 st 15,2 cm duhbeltorn), så att den aktra tredjedelen av far
tyget helt k an avses för flygplan, katapulter och sannolikt även 
landningssegeL På de nyare amerikanska kryssarna äro flyg
plan, kalapuHer och flygplankranar placerade längst akterut 
med h angarer under halvdäck, men bestyckningsplanen följer 
den normala linjen med artilleriet fördelat håcle förut och ak
terut. I England synes man ha borttagit flygplan och kata -
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pullcr på dc kryssare, som haft flygplanen inrymda i förliga 
bryggkomplexet Som orsak uppgives den slom brandfara, 
som flygplanens bensinförråd utgör och, som därför ej liim p
ligen bör inrymmas så nära fartygsledningens onlinaric plats. 

Kryssare äro nurnera betydligt bättre skyddade ~in lhli 
garc genom bättre genomförd valtentät indelning, m en b e. 
pansringcn, särskilt den hor i son Lclla, är måttlig . I allm.änhct 
begränsas p ;m sa rskyddet tilltvå tunna pansardäck och Y:ll tcn 
JinjcpansaPe ts tjocklek ii r 40 a 60 % av huntdartilleri el , 
k aliber. 

Jagare. 

J agarens mångsidiga anvädning har m edfört en diffcrcn-
1iering i tre typer: elen största typen (»Flottilla Leadcr», »Tor
pcdokrcuzcr», »Battlc Destroycr ») är på minst 1,850 ton upp 
1not 3,000 tons strecket, den normala typen (>>Fleet Deslroycn , 
»Zcrs tören ) varierar mellan 1,500--1,850 ton och slulligen 
finnes en mindre, billigare typ på c:a 1,000 ton eller t o m 
mindre (>> kustjagare >> , >> lorpillcur») där tv-kalibern reducerats 
till 10,5' eller 10 cm. 

För en jagare ställs konstruktören inför problemet aU 
på en given längd få in de planerade vapnen, ty uppställnings
platser annat än i midskeppslinjen kunna knappas t tänkas. 
Normalt ingår i en jagares bestyckning: tv- artilleri (omkrin g 
fyra pjäser) , lv-artilleri, två stä ll torpedtuber samt strålkasta
re, CS, AM och ER helst i vardera tvä exemplar; härtill kom
m.a givetvis bryggor, m ast och skorslen (-ar). Ur skyddssyn
punkt bör denna materiel fördelas lika för- och flkterut m ed 
undantag för torpedtuberna, som numera alllid placeras p [t 
jagarens ak tra häl ft. Tv-:nlillcrie ts uppdelning i en förlig och 
ak terlig grupp är h elt genomförd på alla jagartyper och bör
jar även bli Llet för lv-arlillcrict. Beträffande CS, AJvi och ER
anläggningarna kunna endast dc större jagartyperna förses 
med dubbla uppsättningar, m edan övriga få nöja sig med en. 
Eljest är det ett önskemål a tt få en särskild anläggning för tor
pedeldlcclningen, skild från den för tv.-artillerict avsedda. Henl 
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sch ematiskt kan m an sii.ga alt tv-a rtillcricl mål befinner sig 
i förligare Tiktning än torpedernas, varför av denna anledning 
förliga bryggans CS, AM och EH böra utnyttjas fÖl' tv-artille
riet. Endast på mycket s tora jaga re finnes plats pft förliga 
bryggan för y tterligare CS, AM och ER för torpedeldledningcn, 
"om eljest får utnyttja tv-artille1·ie ls reservanläggning på aktra 
bryggan. Detta sewn·e alternativ är givetvis en nackdel, som 
i någon mån uppväges av att AM ooh EH. å förliga bryggan 
för kortare stunder beroende p[t s tridsläget kan kastas om 
från tv-artilleriet till torpedelcllcdningcn. Placeringen av strål
kastare medgiver som regel endast placering av en (sällan två) 
akterut, m en endast de s törre jaga m a h a strålkastare även 
förut, ofla då på förliga nuslcn. Genom tillkomsten av ER
anläggning h ar s tr ~tlkastarens betydelse i viss mån minskats. 

J agarens tv-artilleri har med unel antag av >> kustjagarens >> 
en kal.ibcr av 12,7 a 13 cm, endast i England och Sverige an
vändes 12 cm. Lik~om uneler det första världskriget hat' man 
i Tysklnncl försökt 15 cm k~moner på jagare i det att några 
1,870 (2,500 ton? ) tons jagare .fått sina 12,7 cm pjäser utbytta 
mot 15 cm. Någon allmän övcrg!ing till en sådan kraflig pjäs 
ulan a lt deplacementet ökas avsevä rt, Lir dock ej trolig, men 
tendensen finnes och i Frankrike är man redan uppe i 2,885 
ton för en bestyckning av ålla 13,8 cm k anoner och den ryska 
Leningrad med fem 13 cm k anoner är p~'t 2,690 ton. S törst 
är den italienska Regoloklasscn pä 3,416 ton med åtta 13,5 
cm p]aser. Den allmänna deplacemen tökningen är dock i 
första hand betingad av krav på kraftigare lv och hältre skydd. 

Torpedbestyckningen utgöres av normalt två kvadruppcl
tuber, men även femstälEga to rpedtuber förekomma . Ju 
~,törrc jagaren blir desto svårare är det att kunna pl acera tor
pedtuberna i midskeppslinjen utan att nö·dgas giva dem en 
alltför h ög uppställningsplats. 

På en del jagare har torpedbes tyckningen (stundom ii.ven 
t.v-artillcriel) reducerats till förmån för när-Iv. Med endast 
elt sUill torpedtuber tvingas jagaren nattetid att hMla en lägre 
beredskap, enär tuberna då endast kunna vara ut:sv~ingda åt 



-616-

('11 sida. En del amerikanska jagare ha i stället för det en ,, 
tubstället heslyckats med en katapult och ett flygplan. Det }i r 
trohgt, att denna ombestyckning framkallats för speciell a 
uppdrag, måhända konvojtjänst Vid framtida jagarkonstruk 
ti oner bör man kanske redan från början förutse sådan utbyl 
harhet, som krigets krav kan framtvinga. 

Fregatter och lwrvetter. 

Genom jagarens växande storlek kunde inte ens stormak
lerna tillgodose behovet av ett stort antal dylika fartyg, var
för en förminskad kopia av jagaren fran'lkom. Den benämnc ~ 

fregatt eller eskortjagare beroende på om fartrn reducera l,, 
mer eller mindre. Torpedbestyckningen har i allmänhet lJor l
fallit och huvudvikten lagts vid elt begränsat tv-artilleri, kra l
l igt l v sam t sjunkbomber, så alt typen lämpat sig för konvo
jering, ubåtsjakt och luftförsvar. På en del engelska fregalier 
h ar Lv-artilleriet ersalls med när-Iv för jakt på motortm·pcd
båla r och motorkanonb~t tar i Engelska Kanalen. Aven fö r 
denna farygstyp är det tydligen clt önskemål att ej behöva 
låsa hc:lyckningen ulan förutse flera alternativa bestycknings
planer. 

Frega ttens och eskortjagaxens utrustning för ubåtsjak t 
måste vara väl tillgodosedd. En intressant detalj är place
ringen av hydrofonislerna (perifonislerna). Det har nämligen 
'isal sig liimpligt att placera dessa i ett särskilt torn helst för 
o m förliga bryggan, sCt att de ha fri utsikt över så stor del av 
horisonten som möjligt. Detta medför att de omede1bart ku n
na gallra ut sådana avlyssnade ljud som med visshet ut ga 
från egna fartyg, utan alt b ehöva störa fartygsledningen m ed 
dylika rapporter. 

Ko-rv etten utgjordes från början av fartyg av enklaste h an
dclsfartygs tn) eller trålarliknande fartyg, som vid krigsutbrot
tet blevo föremål för masstillverknlng för att snarast möta 
kravet på tillräckligt antal fartyg för konvojtjänst och ubåts 
jakt. Det är sannolikt att korvetten, som dock gjort ovärder
lig nytta under krig,el, konuner alt utträngas av fregatten med 

- 617-

dess högre fart och mera tekniskt fulländade bestyckning och 
utrustning. 

Motortorpedbåtar och motorkanonbåtar. 

Den traditionella motortorpedbåten har under andra världs
kriget uppträtt i en ny version, motorkanonbåten. Stundom 
uppträda dessa båda typer blandade i samma förband. Det 

Rysk motorkanonbåt. 

iir därför elt önskemål alt lätt kunna förvandla e n mtb till 
mkb och vice versa. En sådan förvandling innebär, att torped
och artilleribestyckningen får korresponderande vikter. Den 
bokstavliga u~bytbarheten gftr däremot ej att genomföra, enär 
torpedtuberna äro belägna borelvarts och kanonerna helst bö
ra vara placerade midskepps. Om man härtill lägger alt tor
pedtuberna gärna böra vara fast inbyggda i skrovet och att 
kanonernas uppställningsplatser böra vara skyeldade av pan
)o;ar, inser man att proMemct om utbytbarheten innehär m~mga 
s vårlösta frågor. 
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En nyhet beträffande artilleribestyckningen är att pjii-

scrna numera ofta placeras i sådana torn som. äro v" 11]1' G' • 
' Ll \:) a (l 

nutida stridsvagnar. Detta medför en låg uppställningsform 

vilk:t är gynns~mt. på små fartyg och det är viil frågan om eJ 
en saclan uppstallmngsform även lämpar sig för större fart yg: 

man kan mycket väl tänka sig t ex den förliga kanonen på en 

jagare nedsänkt i däck på liknande sätt. För lv lämpar sil! 

en dylik pjäs sämre, varfö·r lv å mtb och mkb vanligen utgörc·~ 
av pjäser uppställda på däck möjligen omgivna av en tunn 
skärm. 

Mtb och mkb äro s tadda i rask utveckling. En d ifferen

tiering i en större och en mindre typ kan redan skönjas var 

vid den större typen närmar sig 100 tons stl"ecket och inom 

kort kanske överskrider delta tontal. Den störr e typen k a

rakteriseras av stor aktionsradie och bättre sjöduglighet, den 

minch·c av liten målyta. För båda typerna strävar man att n a 

den högs ta fart, som utvecklingen inom motorindustrien till 

låter. Dieselmotorer äro vanliga på de större mtb, för c] (' 

mindre följer man de utvecklingslinjer, som karakterisera flyg

planmotorerna, där de stora likheterna böra tillvaratagas. Hu

ruvida raketdrift kan införas på de mindre mlb i likhet med 
å flygplan, är dock tveksamt. 

Ubåtar. 

Ytligt betraktat synas ubåtarna under mcllankrigs~u·en 

knappast ha UtV1ecklats, ty bestyckningen är i .stort sett den

samma. Denna synvilla beroT dock på att artilleri- och torpcd

bestyckningen är oförändrad med undantag för tillkomsten ay 

några när-lv-pjåser, medan däremot utvccklinbn-en ]cn·at I)å det 
' b 

defensiva området. Skrovct är sålunda numera konstruerat 

för större dykdjup (150-200 m) och därigenom erhålles auto

matiskt större motståndskraft mot sjunkbomber. Mycken om

sorg har nedlagts på att få ubåtens maskiner bullerfria. Dyk

tiden och dyk1hastigheten ha förbättrats. Perifoner och h yd

rofoneT ingå alltid i ubåtens utrustning. Under det andm 

världskriget införde tyskan1a en luftmast ( » Schnorkcb), en 
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fällbar tub, som utgjorde luftintag och medgav uppladdninl{ 

av accumulatorbaltcrierna i uläge. 'Cbåtar utrustas numera 

alltid med radioantenn på en teleskopm ast alt användas i uläge. 

Luftmaslen utnyttjas även för EH.-anläggning så, att ett fient

ligt fartyg skall kunna lokaliseras innan luftnmstcn upptäckes. 

Genom alla dessa anordningar ha ubåtarnas aktionsradie ökats 

och uthålligheten i u-läge väsentligt förbättrats. En tysk ubåt 

uppgives ha varit till .sjöss i 14 månader i sträck och U 875 

befann sig 15 veckor i uläge. 

Särskilda minubåtar förekomma mera sällan ; i s tället an

passas minans form till befintliga torpedtubers, varigenom alla 

lorpeduMtiar kunna fälla minor. Detta gäller dock endast 

inom tryckskrovet befintliga tuber, däckstuber böra av bcrcd

~;]zapsskäl alltid innehålla torpeder. En nackdel är dock alt 

minorna - i motsats till minttbålar med minorna utanför 

tryckskrovet - bli deplacerande. 

För alt få effektivare optisk spaning införde tys.karna p:'t 

en del ubåtar en drak•e av autogirotyp, som .släpptc,s upp och 

hölls förtöjd på c:a 100 m:s höjd. En medföljande observatö t· 

stod i telefonförbindelse med ubåten. 

Under de senaste åren har det många gånger ryktats, alt 

en enhetsmotor för ubåtar framställts i Tyskland, men intet 

tyder på att så skulle vara föd1ållandet. Om ubåten kunde 

förses med eN slags framdrivningsmaskineri både för över

och undervattensläge (närmast har man tänkt .sig knallgas som 

drivmedel), så skulle avsevärt större del av vikten kunna a Y

ses för bestyckning och farten ökas. Det må dock framhällas, 

att redan med nuvarande framdrivningssystem övervattcnsfar

tei' på 18- 20 knop ej äro ovanliga. En tendens synes dock 

föreligga rttt söka få åtminstone föt korta moment en hög fart 

i u-läge (upp till 15 knop) även om övervattensfarten därige

nom måste nedgå. 

En nyhet ä1' dc stora förrådsubåtarna, av vilka t ex elen 

tyska 1,600 tons typen avses för komplettering av förråden för 

lO ub~rtar under 14 veckor. Ett fåtal förrådsubåtar ha gjort 
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en resa mellan Tyskland och Japan, ·en sträcka på minst 
11 ,000'. 

Världens största ubå t ingick 
~; um kapitulerade för dc allierade. 
l 400, uppgavs vara på 5,500 ton, 

i den japanska flo ua, 
Ubåten, som benämnes 
bestyckad m ed en 14 

»Världens största ubåt.» 

on k:m on akterut, tolv Jv.kanoner prl överbyggnaden samt för 
ut en ka tapult på c :a 40 m l ängel. l övm·byggnadcn fanns 
utrymme för tre flygphn. I 400, v8rs längd k an uppskattas 
liil 125• m, hann aldrig sä ttas in under kriget, rvarför n ågra 
~ · lul sn t scr icke kan dragas om dess värde under krigsmässiga 
Jörha llanllcH. Senare uppg iflc1· angiva att tvenne typer er
ö vrnt.s och att elen s törre typen h ade ·en längel av 122 m, elen 
mindre 115, och hangaren rymde tre r esp två flyplan. 

Dvärgubåtar och >> ennwnstorpeder » användes icke uta n 
fr amgång uneler det första värtdskriget, men de väckte m era 
uppseende under det andra. Vid båda vapnen måste perso
nalen förbliva på sina platser till dess anbefallt uppdrag u t
för ts. I nödfall finnas anordningar för att b esältningen skall 
kunna taga sig upp till ylan eller rädda sig med uppbl åsbar 
räddningsflotte. Genom långvarig träning kan besättningen 
pressas, så att en aktionstid :w 30- 40 timmar uppnås. Båda 
dessa vapen äro tillfällig1hetsvapen avsedela att insättas m ot 
m~tl, som befinna .sig s tillaliggande uneler mycket lång tid, så 
att omsorgsfulla förberedelser kunna medhinnas och lämplig 
·Iidpunkt för anfallet avvaktas. 
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Landstignlngsfarkoster. 

De talrika inn1sionsförc lagen under det andra Yärldskri
get medförd e a tt. en helt ny .flotlyp uppstod, in vasion~flollan. 
Vid införandet av nya typer har Storbritannicn och Förenia 
staterna g[ttt i spetsen och följdrikligt utarbe tat de Jämpligasll' 
typerna, varför i det fö ljan<lc f ramställn ingen i huvudsak kom
mer att h eröra dessa mariners lnndsligningsfarkosler, m erlan 
dc ty~ ka, som fingo en mera improviserad konstruktion , k om
m a att cndasl i förbigående omnämnas. Dc engel ska hcnäm
Hingarna komma även alt användas i de t följande , ,·m-för dc 
torde h chön1 en förklaring . Lnnustigningsfarko.ster benämna <; 
landing cru)'t (LC) e1ler landing ship (LS) elle r landing borgc 
(LB) m ed till ägg av någon ~w följ a nde bokstäver : 

A Assaull s Support 

c Con tro l (--·- ledningen) T Tank (= .slrid sY:lgn) 

n Dock v Ve hiclc 

r~ Equipment (endast LB) \V vVa ler (enda st LB) 

F »F lak >> (= lv) 
G Gunnery (=art . under:•.tötl ) 

Den fjärde b ok sla ven 

l Infanlry 
codcn b :-tydcr : 

K Kitchen (endas t LB) D Dcs lroycr 
j\f :Mcchanizcd ·Molor carrier L Lm· ge 

:\[ även = m.edium l\'[ ~'lortar 

o O il (endast LB) p P crsoncl 
p P ersoncl H Ha m p 

H Rock el s Small 

Det första världskrigels landstigningsmateriel utgjordes av 
läktare och andra hålar och fartyg av vedertagna typer. För 
en planeracl land stigning på Flandcrns kust projekt e rades i 
England c lt slags flotlar ell er färjor av 180 m:s län gd , som 
kunde medföra s tridsvagnar. 

Engelsmännen hade vid Lid en för ::m.dra värl<lskrige ts uJ
brott k ommit underfund med, att en h elt ny flotta 1nåslc an
.skaffas m ed fartygstype r med var sin speciella uppgift. Nitr
mast :-u1sågos följande typer erforderliga: 
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LCA för landsiitln ing av stöttrupp 
LCS för eldunderslöd åt LCA samt 
LCM för landsättning av huvudstyrkan och motorfonlon 
LCA dimensionerades för transport av en pluton (omkrin,; 

3h ) t> 'o man , som skyddades mot gevärseld från siclan av tunt 
pansar och uppifrån av en plåtstrimla bordvarls. LCS utrusta
des med en granatkastare, två ksp samt dimbildarc, och var 
av sa mma dimensioner som LCA. Sedermera differentierades 
LCS i en LCS (M) med granalkasta re och ksp samt en LCS 
(L) med en 40 mm akan och Lvå 13 mm k sp i torn. LC:\1 
kund e transportera en last av 16 ton. Båda LCA och LC~r 
Y Oro praktiskt taget fyr·kan tiga och förs eelda med n erfällbar 
förstäv. För tran>.port av dessa farkoster använd es stora h an
dcJ.sfartyg, som försägas m ed J O tons - för LC:V[ 20 lons _ 
lastbomma r. 

A~~~eri.~ws tillskolt till dessa landstigningsfarkoster utgöres 
av en forbaltrad LCM med bät.tre stabilitet ~in tidignrc brittiska. 
I s tället för LCA använde amerikanarna till en början den h elt 
o.skyddadc LCP (B) för s töttrupperna, vilket är förvånan de. 
Den sistnämnda typen, gemenligen benämnd »Eureka », h ad e 
plats för endast 25 man och gjorde 12 knop. Propellern var 
placera d i en tunnel och farkos ten ansågs ha myck et liil t 
att komma loss efter en våldsam· tilläggning på öppen kust. 
En m ångsidig användning har amfibiebilen D. U. K. vV. (i var
dagslag »Duc k >>) Hl! t. Den sjösä L tes från dc större fartygca 
~:h k.an sc.~lan taga sig upp på hmcl och s~illa :w sin last p :'t 
lamplJgt stalle. Deplacementet är 6,4 ton, fart en 6,5 Jmop 
och Iransportförmågan 25 man eller 2,5 Lon. P å lund ii r 
has tigheten 60 km/tim och 35 man kunna då transportera<.;. 
Det är troligt att »Ducken » komm er att delvis ersälta LCP 
Det fi~?ne.s även tv:.'l typer bandelrivna amfihietraktore1• på 7 ,:l 
lon, dar kedjebanden äro förseelda med skovlar för framdriv
ning i vallen. Den ena typen »Alligator», är obepansra·d, lastar 
2,2 ton och har en mycket god klättringsfönnåQa. Farlen i 
valten är l O knop och hastigheten på land 37 l~m/tim. Den 
andra typen, >> \Vaterbuffnlo >> , är bepansrad {)Ch bestyckad 
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1necl en 37 mm kanon och 2 k sp, m en liknar i övrigt "Alli
gaton1» . Det är sannolikt att utvecklingen gär därhän att 

>> AlligatonJ » cr.siittcr LCP, kansl;;c även LCM, medan »\Vatcr
]Juffalon >> crsällcr LCA och samtidigt bildar den första vågen 
av stridsvagnar vid en landstigning . 

Landsättning av stridsvagnar är av den största betydelse 
.så snart d e t gäller landstigning på försvarad kust. Detta va r 
~tt svårt problem att lö~a och crfler varlunnat sågo olika Ly· 
}Jer LCT dagen. I början av 1\)40 hörjade LCT (l) om 120 
ton a tt byggas, avsedd för fem s tridsvagnar (typ Valcntinc). 
Redan innan typen hunnit sä ttas in blev m an på de t klara 
med att far ten, 9 knop, var för l~tg och lastkapaciteten för 
liten, sedan nya och tyngre stridsvagnsmodeller kommit i bruk. 
Redan samma år igångsattes byggal1(lc:t av LCT (2), som hade 
dubbelt så s tort deplacem ent wm LCT (l) och en fart av 
10- 14 knop . I motsats till sin föregångare hade LCT (2) 
.splinlskydd omkring styrhytt och maskinrum, men b estyck
ningen var densamma för båda typerna (två 40 och två 20 mm 
akan). Scx 25 tons stridsvagnar kunde medföras eller 550 
man. Typen ansågs dock för djupgående och motorerna vuru 
-olämpligt valda (tre Kapicr Lion flygplanmotorer av 1918 år s 
modell! ) LCT (2) kunde delas i tre sektioner för t ransporl till 
-olika krigs.sk ådepla Lser ( motorsektionen vägde 100 ton). Ty
pen anvtindcs m ed viss frmng ång i Grekland, på Kreta och 
Nordafrika, men för invasionen i Frankrike erfordrades en 
mera grundgående Jnodcll, vm-för LCT (3) började byggas i 
slutet av 1940 m ed en lastfönnåga av fem 40 tons stridsvagnar 
och en bestyckning av två 20 1nm akan. DeplaccnlCntet var 
330 lon och farkosten kunde delas i fyra (fem?) sektioner, 
vilka var fö.r sig hade flytkraft De kunde sättas tillsammans 
m edan s~ktioncrna flöto, alltså ulan att dockning erfordrades. 
För alt öka stabiliLeten kunde celler i dubbelbottnen eller borel
varts va ttenfyllas. Djupgåendet förul var 0,46 utan och 1,07 
med fyllda celler, 1nen akterut c:a 1,8 m. Ehuru LCT (3) 
ansågs vnra en lyckad konstruktion, var djupgåendet akterut 
för s tort för landstigning på dc Unggrunda stritndcrna i Nor-
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LCT (2). 
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mandie. LCT (4) med ett djupgående av 0,9 n1 förut och 1,5 
akterut påbörjades 1942. Som en erfarenhet av Dicppe-raiden 
i augusti 1942 skuros sidorna ned på en del LCT (3) och LCT 
(4) så att ombord befintliga .stridsvagnar kunde insätla sina 
pjäser i elden och giva ett extra eldunderstöd. Med dc minl1rc 
LCT (5) och (6) är man inne på en ny princip. Dessa båda 
typer äro amerikanska, och för kriget i Fjärran Östern kunde 
man ej räkna med så korta överskeppningar som vid Sicilien 
och i Normandie. Här gällde det i stället att frftn de stora 
lr::msportfartygcn (LST) färja i land stridsvagnarna. LCT 
(5) transporterades därför ombord på LST, sjösattes vid fram
komslen och förde i land stridsvagnarna. Nackdelen var emel
lertid aU LCT (5) ej kunde onl'bordtagas igen utom vid dc säll
synta tillfällen, då en 150 lons kran kunde di.sponcras. LCT 
(6) är en stridsvagnsfärja för samma användning som LCT (5). 
Båda typerna ha liknande deplacement (120 ton), ot.:h fn\gan 
iir om dc ej komma att sammansmälla med LCM. 

För commando-raider byggdes från maj 1942 cll. stort an
tal LCI (L) för en styrka av 200 man. För ·denna slyrka fin
nm; fyra nun med sillplatser-senare i stället kojer - så a tt 
lmppen kan vila under transporten. Fö·r landsättning finna:~ 
på vanlera bogen en 1,1 m bred landgång, som skjute.s för
över och firas ned. Bestyckningen består av t:n 40 mm och 
fyra 20 mm akan. F~1rten, som uppgives vara 14 lm.op eller 
mera, kan anses tillfredsställande. Atta dieselmotorer, vilka 
vid låg fart arbeta ljudlöst, arbeta på två propelleraxlar och 
havererade motorer kunna lätt kopplas ifrån propelleraxeln . 
LCI (L) har konunit till flitig användning vid invasionen på 
Sicilien, i Jlali en, Normandie och Fjärran Östem. Det finnes 
även en mindre typ (l.CI) (S) unge:fiir hälften så stor som 
LCI (L), 1ncn om dess egenskaper och användbarhet är fö,r 
närvarande intet känt. 

Som ovan nämndes, visade Dieppe-raidcn, att det erfordras 
ett oerhört kraftigt artilleriunderstöd för att en landstigning 
på försvarad kust skulle kunna lyckas. Till en början ändra
des en del LCT till LCG genom att förses med däck och något 
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pansar samt beslyckas med två 12 cm eller 13,2 cm k anoner 

jämte när-Iv. En variant är LCF, som är ett fartyg m ed ett 

kraftig t när-Iv av åtta 40 och fyra 20 mm akan i enkellavetta

ge. Sedermera byggdes särskilda LCG och försågos med låga 

kanontorn och närma sig i hög grad typen motorkanonbåtar . 

LCI (L). 

För att y tterligare stegra den momentana ·eldkraften vid d c 

kritiska momenten i landstigningen ändrades en del LCI (L) , 

LCT samt LSM och f6rsågos med batterier av raketer. Till 

en början placerades raketcrna för skjutning tvärs ut, men 

på grund av stabililetsskäl skjutas numera raketerna alltid 

långskepps (föröver). Under raketelden måste däcken spolas, 

varvid ett ängmoln bildas som förstärker den av raketerna 

bildade röken, en olägenhet, som med nuvarande medel är 
svår alt eliminera. 

Av dc större landstigningsfartygen är LST den intressan

taste. LST har ett deplacement i storleksordningen 5,000 ton 

och farten iir minst 16 knop, för vilke t kraftiga dieselmotorer 

erfordras. Förstäven kan slås upp som en port och innanför 

finnes en nl!rfi:illbar brygga, som i uppfält läge bildar ett vat

tenti.ilt skott. Under däck kunna inrymmas 20- 25 strids-
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Yagnar, 16 lnstbilar och 400 man samt två till sex LCA eller 

LCP. Under kraftiga dävertar finnas ytterligare sex LCA eller 

LCP och på däck s tå antingen en LCT eller en a två LCM. 

De på däck stående landst igningsfarkosterna sjösättas genom 

att LST kränges, så att dessa glida i sjön, en något vårdslös 

Jnen kanske s lridsmässig sjösättning, som kräver ringa tid. 

Hela urlastningen, som för övrigt endast tager 45 min (ilast

ningen dubbelt så lång Lid) , sker genom den stora porten i 

försl~1ven, varvid stridsvagnarna föras ombord på LCT och 

·och däref ter iland. Som exem.pcl på transportmöjligheterna 

må nämnas att under det italienska fälttåget två LST över

skeppade två motoriserade kanadensiska regementen, varvid 

ett LST bl. a. transporterade 35 Sherman-stridsvagna1· och 36 

andra fordon. LST ha en bestyckning av ungdär tre 40 och 

fem 20 mm akan samt äro oftast utrustade med en spärr

ballong. 
För transport av infanteri finnas LSI av många olika 

storlekar. De mindre äro på 4,000-6,000 ton och bestyckade 

med 7,6 cm l v kanoner jämte när-Iv samt transportera unge

fär 450 1nan och 15-20 LCA, LCM eller LCP, varav en stor 

·del under dävertar. De större typerna LSI äro på 9,000-

12,000 med en fart av 16--18 knop och transportera c:a 1,000 

man och ungefär samma antal landstigningsfarkoster som dE: 

mindre LSI. 
En del av dc talrika amerikanska 1,100 tons jagarna från 

1918- 21 ha ombyggts till små LSI (D) och rymma lj3 batal

jon marinsoldater och en LCP. Härvid ha de förliga pannor

na och de två förliga skor<stenarna borttagits och bes tyckningen 

Teducerats. 
LSM är ett landstigningsfartyg av mållligt deplacem.ent och' 

lär vara snabbare än äldre typer. Enligt amerikansk uppgift 

~. kulle LS'YI i sig förena egenskaperna hos LST, LCI och LCT 

(6), men inga detaljer iiro ~1nnu k~inda om LSM. S[tsom ovan 

nämnts har LSM även nnvänls som rakclfarlyg. 

Till denna flotta av lands tigningsfarkos ter hör även en 

o mfattande trängorganisalion. Givelvis finnas far tyg för kom-

Tidskrift i Sjöväsendet. 41 
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plettering av olja (LBO), vatten (LBW), mindre fartyg för 

b~·ådskande smärre reparationer (LBE) (svets- och gasskär

nrngsaggregat) m. fl. För att laga mat finnes LBK med et t 

kök för bespisning av 800 man. Det senaste på detta område 

äro särski1da fartyg, som förse de amerikanska trupperna med 
glace, 

LSD byggdes 1942-43 och äro 6,000 tons fartyg med en 

fart av minst 16 knop avsedda att docka och reparera alla 

slag av LC, vilka dockas in genom en öppning• i akterstäven. 

Fartyget, som i övrigt har normal yttre form har en kraftigt 

bestyckad (12, 7 cm lv-kanon ,fyra 40 och tio 20 mm akan). 
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De ryska motortorpedbåtarna i kampen 
om Varangerfjord hösten 1944. 

Av B. Lind av Hageby. 

Föga har under det andra världskriget stått att läsa i fack

litteraluren om elen ryska flottans insatser. Detta har bi

lbringat mången den uppfattningen, att röda flottan spelat en 

helt underordnad roll i den totala segern över Tyskland. Så 

var dock icke fallet. Å ena .sidan blockerades visserligen elen 

ryska Östersjöflottan i Kronstarltbukten under de första krigs

åren och tvingades till en nännast fullständig passivitet under 

trycket av den tyska överläg.senheten, men å andra sidan sy

nes det numera vara klart, att flottan uncle1· denna tid hölls 

klokt och framsynt tillbaka av den ryska sjökrigsledningen 

i avvaktan på den kommande stora motoffensiven till lands 

och i luften. De i Leningradområdet inneslutna fartygen km:t:

de icke blott hållas i .storl: sett intakta under skyddet av ett 

mycket respektingivande och fö-r det tyska flyget förlust

bringande luftvärn, de kompletterades också med nya enhe

ter och rustades och övades för slutkampen så gott omständig

heterna det medgåvo. Samtidigt överfördes ett flertal mindre 

enheter genom Vitahavskanalen och per järnväg till Ishavs

flottan, som redan från krigets första dagar energiskt bekäm

pade de tyska sjöförbindelserna med Petsamo och Kirkenes 

m. fl. no·rdliga hamnar. Den ryska aktiviteten i dessa far

vatten belyses av en uppgift i »Krasny Flot», enligt vilken över 

200 fartyg av olika slag sänktes uneler kriget av sjö- och 

flygstridskrafter ur Ishavsflottan. 

Uneler senare hälften av år 1944, då Finland börjat svik

ta, visade ryska Östersjöflottan en ständigt stegrad aktivitet, 

som kulminerade på hösten samma år, då återerövringen av 
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Estland och Finlands sammanbrott möjliggjorde den efter
längtade utbrytningen genom Finska viken och framflyttande! 
av baserna till Ostersjökusten. Dc ryska sjöstridskraftern a 
- främst ubåtar och motortorpedbåtar - förorsakade seeler
mera uneler krigets sista halvår tyskarna svåra fö!rluster, sär
skilt vid evakueringen av trupper och materiel från Estlantl 
och från det sista brohuvudet i Kurland .samt vid striderna 
på transportvägarna längs tyska Östersjökusten i samhan d 
med erövrandet av Ostprcussen och Pommern, där röda flot
tan .synes ha länmat ett effektivt stöd åt marskalk Rakos
sovskys högra flank. 

Vid samma tidpunkt nådde sjökriget längst uppe i norr 
sin kulmen i sambar,d med elen ryska offensiven mot Petsa
moområdet Även h~ir gjorde sjö,slridskrafterna en värdefull 
insa ts som stöd åt armen. Dc utförde hl a landsäHningsope
ratirJner i tyskarnas rygg och ombesörjde underhållstranspor
ter åt de egna trupperna ,samt decimerade och desorganiserade 
under ihärdiga anfall dag och n att tyskarnas motsvarande 
transporter. Varangenfjord blev i samband härmed skådeplat
sen för flera sjöstrider, i vilka ,särskilt de ryska moiortorped
håtarna uimärkle .sig. Dc hade då redan under det gångna 
året sprängt många fientliga konvojer och enligt tyskt vitt
nesbörd gjort förhållandena "olidliga>> för kustsjöfar-ten. Någ
ra av de här omnämnda 1andsätLningsopcrationcrna och kon -· 
vojstriderna äro både intressanta och lärorika. Efterföljande 
redogörelse utgör ett sammandrag av ett par artiklar i »Kra.sny 
Flol» av kapten Y. Kyzmin om motortorpedb~rtarnas insatser 
i kampen om Varangerfjord i oktober 1944. 

I. Landsättningsoperationerna vid Petsamo. (Jfr fig. l) 

Slutkampcn om Petsamo -tyskarnas viktiga stödjepunkt 
och nickelle-verantör - började natten till den 10 oktober 
1944. Enligt plam·n skulle mtb och andra lätta .sjöstrids
krafter landsätta marintrupper på finska kusten nordost om 
Petsamo och skapa ett brohuvud där, 'Samtidigt som en offen-
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siv igångsattes över landfronten på Fiskarhalvön. Mtb och 
bevakningsfartyg på observationslinje väst om landstignings
området skulle trygga landstigningen för anfall från sjön, och 
ett skenföretag mot Motovskijbukten skulle desorientera fien
den beträffande den verkliga Jandstigningsplatsen. Sedan 
trupperna fått fast fot skulle ett specialdetachement taga d e 
tyska batterierna vid inloppet till Petsamo i ryggen, varefter 
1ntb skulle göra en inbrytning genom Pctsamobukten och land
.sätta trupper i Linahamari, Petsamos förhamn, varigenom 
tyskarnas möjligheter att evakuera sjöledes skulle bli fullstän
digt avskurna. Planen synes ha genomförts med anmärknings
värd framåtanda och precision, icke minst från mtb-besätt 
ningarnas sida. Kapten Kyzmin berättar härom följande. 

Skede I. 

»Vädret var gynnsamt med svag NV-lig vind och lågt 
gående moln. Överskeppningen skulle ske i tre echelonger av 
vilka den första m.edförde stöttruppen och de två efterföljan
de huvuddelen av landstignings.styrkan. Omkring midnatt em
barkerad~ marininfanteriet på mtb, som därefter kastade loss 
gruppvis och började färden mot landstigningsområdet. Under 
förnatten bearbetades de fientliga kustbatterierna inom hel a 
Petsamoområdet ihållande och .systematiskt nv bombflygför
band och av kustartilleriet på Fiskarhalvön. Tyskarna ble
vo nervösa och belyste inloppet till Petsamo med strålkastare 
och falljus. Samtidigt besköto minfartyg och mtb kusten i Mo
tovskijbuklcn och ullade dimbankar för att giva fienden in
tryck av en förestående landstigning därstädes. 

I skydd av mörkret lyckades m~b-grupperna oupptäckta 
taga sig fram. till mynningen av Mattivuono, där landstig
ningen skulle äga rum. Här blevo dc dock sikhtele och ut
sattes omedelbart för en häftig men illa reglerad artillerield. 
Mtb utlade dimridåer och fortsatte i skydd av dessa mot de 
bestämda landstigningsplatserna, medan eldunderstöd lämna
des av batterierna på Fiskarhalvön. Den för landstigningen 
valda kuststräckan hade tämligen höga och klippiga stränder 
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och bottendjupet medgav mtb att gå nästan ända intill .strand
kanten. Omkring klockan 3 på natten den 10 oktober land
satte den första echelongen sina trupper på kusten. Tack vare 
mtb-besätlningaTnas hängivna arbete - de stodo till ibröstct 
i vattnet och lade ut landgångar - kunde marintrupperna 
komma i land relativt torrskodda. 

Medan stötstyrkan snabbt gick till anfall och säkrade bro
huvudet genom att tränga tyskarna mot söder och sydväst an
lände nya fartyg i en ständig ström med huvudstyrkan av 
marininfanteriet Under land.stigningen understödde mtb trup
perna dels genom att utlägga nya dimbankar, .som försvårade 
eller omöjliggjorde den tyska precisionselden och dels genom 
att beskjuta strålkastarna med kulspruteeld. Den ena efter 
den andra gjordes obrukbar. Mtb-cheferna gåvo under ope
mtionen prov på stor navigerings- och manöverskicklighet och 
genomförde sina uppgifter på ett glänsande sätt i det trånga 
och grunduppfyllda farvattnet, trots mörker, dimma och fient
lig eld. En mbb .gick dock på grund men hjälptes av grundet 
av en annan båt och lyckades därefter, med svårt skadade 
propellrar och bockade axlar, taga sig fram till landstignings
punkten och där landsätta sin grupp utan större förluster. 

Samtidigt m.cd landsättningen bröto de förband ur norra 
försvarsområdet som höllo fronten på »Näset» igenom de fient
liga permanenta befästningarna och trängde fram emot huvud
vägen i fiendens rygg. Sedan huvudvägen nåtts var tyskarnas 
reträtt från landstigningsområdet avskuren. Två grupper mtb 
ur första echclongen detacherades efter fullgjord landsättning 
med uppgift att utföra spaning utanför Petsamoinloppet och 
slå tillbaka eventuella genombrottsförsök av fientliga övervat
tensfartyg. Tyskarna gjorde dock intet försök att hindra eller 
s tör a lands ligningen från sjösidan.» 

Skede II. 

»Nallen till den 13 oktober genomfördes den andra etap
pen av landstigningsoperation en mot Petsmno - erövringen 
av Linahamari - under ledning av ishavsflottans chef, amiral 
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Gokvko. Tyskarna förfogade i denna zon över fyra grovka
libriga, fasta batterier, varav ett 21 cm:s, flera lv-batterier. 
bunkers och rfäHbefästningar samt en stor mängd akan och 
ksp i oskyddade ställningar. 

För att ~1å Linahamaris hamn måste mtb pa~:.sera en 
sträcka på 15 distansminuter, som kunue bestrykas både på 
längden och tvären av fiendens batterier, villare bryta sig ige
nom elden från inloppsbatterierna vid Nunnensäti och Nu
meroniemi i Petsamovikens första krök, .som här har en längd 
av tre distansminuter och en bredd av 6-8 k abellängder, för 
att därefter svänga in mot Linahamaris tallriksformade hamn, 
som har en radie på 3-4 kabellängder. Det allvarligaste hind
ret för den planerade genombrytningen utgjorde ett batteri om 
fyra pjäser på Kretovhalvön. Detta hade uppställts mycket 
skickligt och kunde avgiva eld 'utefter infartskrökens hela 
längd. Intet fartyg, som inlöpte i viken kunde undgå att bli 
siktat och beskjutet. Vid operationens förberedande hade 
amiral Golevko därför gjort allt för att neutralisera detta aH
varliga hinder. I samband med landstigningen vid Mattivuono 
hade en specialgrupp under befäl av kapten Bartjenka land
~~atts av mtb med order att bemäktiga sig Kretov:batteriet från 
landsidan. Efter tre dygns mödosam framryckning över tund
ran nådde detachementet sitt mål och samma ~1att inbryt
ningen i Petsamobukten verkställdes togs batteriet planmässigt 
i ryggen och sattes ur spel. 

Landstigningsstyrkan embarkerade i skydd av mörkret 
på fjorton mth och vaktmotorbåtar, vilka dårefler parvis 
startade mot målet med ganska stora mellanrum mellan var
je par. Natten var mörk. Över Petsamo syntes ett eldsken. 
Från batterierna vid inloppet sköt fienden då och då sökfalljus 
över fjärden. De ryska batterierna på Fiskarhalvön, som. vo 
ro beredda att omedelbart öppna moteld för att släcka .strål
kastarna och säkerställa motortorpedbåtarnas genombrott, 
höllo sig ännu ,så länge tysta eftersom fienden ännu icke upp
täckt fartygen. 

Ledarbåten under befäl av »Sovjetunionens hjälte », Kap-
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ten Sjabalin, gick först in i Pctsamohuklcn. Fienden upp
täckte honom icke och avgav ingen som helst eld. H an fort
satte till hamnen och lyckades obemärkt smyga sig' in och 
landsälta sin ,styrka. Dc efterföljande motortorpedbåtarna 
blcvo däremot belysta av strålkastare och utsatta för häftig 
eld, som med vmje minut blev allt starkare, så att situati011en 
för de sist inlöpande grupperna blev .särdeles svår. Fiendens 
batterier formligen rasade. Utan hfmsyn till motelden från 
Fiskarhalvön hade de tydligen föresatt sig att icke släppa 1nth 
längre än in i fjorden. Men mtb-officerarnas fr amåtanda 
övervann alla hinder. Samt1iga mtb lyckades genomföra for-

ceringen av inloppet. . 
Men det svåraste åter>stod: att nå frmn till hamnen, fmn:1 

de ann·ivna platserna och där landsätta trupperna. Nll:b ut
sattes t>nu för korseld från alla håll. Tyskarna sköto från 
varje håll, varje brygga och varje hydda, men der<1 S eld var 
oftast illa riktad. Förluster kunde dock icke undvikas i detla 
kritiska läge. Landstigningen försvårades också av hindcr
anm·dningar i strandkanten och av sjögången. För att ,,kydda 
~ig mot elden kastade dc första motortorpcclbå~~um~ dimbo 
jar i vattnet. De täta dimbankarna i hamnen forsvara:~e. se
dan i hög grad operationens genomförande för de eftcdolJ~n
de båtarna, som endast ryc.kvis och med låg fart kunde rura 
sirr framåt mot landstigningsplatsen. Samtidigt om.inletgjor
d~ dock elinunan fiendens precisionseld och troligt är att den 
avvände en katastrof för mtb och de Hitt sammanpackade trup
perna på dessa. En explosion med åtföljande långva rig. brand 
i tre på stranden stående stora hensincisterner blev <dl god 
hjälp vid lands ligningen, emedan den klara eldflamman 'l:a
pade en ljus bakgrund på hamnens norra sida, .~i~r landsttg
ningcn utfördes. Kl. 2305 hade landsättningen hor.Jat. H.cd~,n 
efter 45 mirruter hade alla mLb kastat iland sina trupper, nl
ket visar att landstigningen trots alla svårighe ter gick ••1ahbt 
och med precision. Över hälften av de i operationen delta
gande båtarna erhöl1o skador, i en del fall allvarliga, n1cn nlla 
kunde efter fullgjort uppdrag återvända till basen. 
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Ett par episoder från striden må omnämnas. En mlb 
rände rakt in i ·e lt som strandhinder utlagt nät :lch fasinade 
d~r, utsatt för häftig beskjutning från land. Skrovet genom
sallades av flera träffar, rodret och propellrarna slogs sönder 
och landstigningsgruppen tillfogades svåra förluc,;ter i döda och 

särade. Trots den till synes hopplösa situationen too si" 
L.. l o o 

s ,orre c elen av trupperna i land och blev den svårt skadade 
baten sedermera bogserad hem till hasen. - En annan mtb 

t~·äffadcs ~nder inlöpandel i hamnen av 20 st 20-mm-projck
illcr, varvJcl bl a motorerna svårt :skadades. Båten måste 
stoppa och blev hjälplös liggande mitt i bukten, ett tacksamt 

mål för tyskarnas eld. Omibord befunno sig 50 infanterister. 
u;an panik lyckades besättningen avhjälpa motorhaverierna, 
batcn kom åter igång, utförde sitt uppdrag och uppnådde väl

behållen sin bas. -- En anmärkningsvärd prestation utförde 
·<-~en mtb som endast behövde 30 minuter för att genomföra 
s ttl la~1dsättn~ngsuppdrag, räknat från passerandet av inlopps
J:attcncrna v1cl Nunneusäti och Numeroniemi och inberäknat 

:orc~~·andct _av 3-mibfjorden, angöringen, urskeppningen och 
aterfarden. till batterilinjen på uddarna. F6r övriga mU) åt-
gick härför mellan en och två timmar. ~ 

. Efter Linahamaris intagande uppstod frågan om provian· 
termg och förstärkning av de landsatta trupperna. Här förc
låg trängande behov. Inloppsbatterierna vid Nurmcnsäti och 
~umeroniemi fungerade ännu och spärrade fjorden. Natten 

tt~l den 14 oktober upprepade en grupp mlli genmnbroUct för
])1 dessa batterier och uppnådde välbehållna Linahamari elit 

de påföljande dag transporterade över kapten Bartjenkos ~!yr
ka från Krctovhalvön i fullt dagsljus. 

. Det djärva ilandkastandet av trupper direkt på bryggorna 
l hamnen avlägsnade hotet mot Linahamari och påskyndade 
Petsamos fall. Fienden bringades att inse menincrsJösheten i 
att söka hålla de sista intakta batterierna på Nur~1cnsäti och 
Numeroniemi. De hörjade att med feberaktig ha,st förstöra 
dem. Under' dagen den 14 okLoher kastade några mtib dock iland 
trupper på båda platserna, som bemäktigade sig hattericrna 
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innan förstörelsearbetet hunnit slutföras. Tyskarnas .sista stöd

jepunkter i Petsamoområdet voro därmed likviderade. 
Röda armen fortsatte därefter att jaga tyskarna västerut 

och utvecklade det planerade anfalle t mot Kirkenes. Den 23 

oktober landsalte -en grupp mtb, i samverkan med stora och 
små jagare trupper i Kobhholmsfjorden. Natten till den 25 
oktober landsaltes eU förband marininfanteri i Holmentrofjor

den. FÖI'bandet rensade halvön och erövrade de tunga batte
rierna samt vände sig på kvällen .samma dag söderut och del
to" i stormningen av Kirkenes' hamn. Ä ven dessa landsäU
ni~gar gjordes huvudsakligen från motortorpedbåtar. Sjöfär

<len genomföreles vid det sista tillfället i sjöhävning 5 och tog 

4 timmar· i anspråk. » 
Till ovanstående redogörelser knyler kapten Kyzmin föl-

jande kommentarer. . 
»Landstigningsoperationen vid Matti-Vuono är ett typtskt 

exempel på hur mtb och andra errheter av lättaste typ kunna 

utnyttjas vid trupplandsättning på en kust som icke är f~.r
sedd med särskilda försvarsanläggningar. Tryggandel av sJal
va transporten, .spaningstjänsten under operationens gcnomfö
Tande och elchmderstödet under landstigningen kom. här nästan 
helt på molortorpedbåtarnas lott och de löste sina uppgifter 

på ett berömsärt sätt. 
Genombrottet i Petsamobuktcn och Linahamaris hesältan· 

·de är en operation .som söker sin like i mth-vapnets historia. 
Förlusterna voro anmärkningsv~irt små både bland mlb-bcsält
ningarna och bland landstigningsstyrkorna, trots fiendens in

tensiva och koncentrerade eld och vi förlorade icke en enda 
mtb trots att de flesta hade skador av olika slag. Fram.-

gån;··cn torde främst få tillskrivas den taktiska överraskningen, 
b l"" fienden.s demoralisation och det därav föranledda plan osa 

skjutandel samt icke minst tagandel av batteriet på Kretov

halvön. Av stor betydelse var också ·det obundna :mvänclan
det av dimma. Vi hade lärt av erfarenheten från landstig

nino-en vid Novoros.sisk, där det på grund av risken för kolli-
o .. 

sion var förbjudet att använda dimma, och hade nu gtvtl 
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varje chef fria händer att personligen bedöma läget och i en
lighet hänned utlägga dimma i eget eller i samtlio-as intresse. 
~il~tighet~n h_ärav bestyrktes i den trånga fjorden~ Inga kol
llsswner mlraffade, trots att sikten tidvis var begränsad till 
50 Ineter. Motortorpedbåtar och motorbevakningsbåtar ha 
med denna oper~1tion åter dokumenterat sin användJJarhet och 
1~1ångsi~ighe"t. På grund av sin goda manöverförmåga, sitt 
r~nga ~ppgaende, sin litenhet och sin goda beväpning ha de 
vt:at sig vara ett _utmärkt vapen för operationer i grunda och 
trang_~ fa~:vatt~n 1 ,samband med trupplandsättning p å en icke 
allt for valbefast kust. ,, 

II. Konvojstriderna i Varangerfjord. 

. ~amtidigt n1.ecl lancbättningsoperationerna längs kusten 
aktiviserades kampen mot de tyska sjöförbindelserna utefter 
l,shavskusten. I intim samverkan med flyget blockerade mtb 
d~g och natt Varangerfjord och hamnarna Vardö, Vadsö och 
K1rkenes, avbröLo fiendens kommunikationer och omintetojar
de evakue\·ing sjöledes från de hotade platserna. I elen n~fmn
da artikeln i »Krasny Flob skildras bl a två lärorika episoder 
från des,sa k onvojstricler, vilka här återges i sammandrag. 

A. Anfallet den 12/10. 

Natten lill den 12 o ktober 1944 gick en grupp om tre 
ryska mtb lill sjö5s för att uppsöka en konvoj, bestående av 
tre transportfartyg på 4- 5,000 ton eskorterade av 10-12 bc
v~lmingsfa~·tyg, som i ,skymningen inrapporternts av flyget på 
v~~g mot Kn·kcnäs. Tyskarna brukade s tryka Hitt intill land 
dels för alt kunna få eldunderstöd av dc längs kusten utplacc~ 
rade batterierna och dels för att kunna koncentrera utkiken 
och bevakningen åt sjösidan. Detta visste r yssarna och mtb
grupp.:-n smög sig därför i skydd av m6rkrct in i .skuggan av 
dci.l hog~; och klippiga norslw kusten i Varangerfjord, diir kon
VOJen maste komma alt passera och varifrån möjligheten för 
mtb att komma oupptäckta till skott b edömdes vara störst. 

Efter lång väntan siktades konvojen strax efter midnatl 
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Dch mlb gingo till anfall. Dc numövreracle under anloppet 
ob eroende och utvalde var sitt mål eDligt i förväg uppgjonl 
plan. Samtidigheten i anfallet var god. Mellan kl 0026 och 
0028 avfyrade .samtliga tre mtb båda sina torpeder mot var 
sitt av transportfartygen, vilka alla tre fingo fullträffar och 
gingo till b otten. Alla bevakningsfartygen lågo vid anfallet 
l)å u'tsidon av konvojen och överraskningen synes 'ha varit 
fullständig. Bevakningsfartygen upptogo genast förföljandet 
av mtb och öppnade en häftig eld med spårl jusprojekti ler. 
Mtb hesvarade icke elden för att icke röja sig, utan utlade i 
stället dimma och ~~:1ttc högsta fart, fiir att i skyeld av dim
man komma utom räckhåll för fienden. För två av mtb 
lyckades delta bra. Den tredje pressades diircmot av de tyska 
bevakningsfar tygen in mot land, där den råkade ut för kust
batteriernas eld och bl a fick en granatträff i s tyrhytten, var
vid flera sårades . Trots skadorna lyckades den dock i skyeld 
av mörkret forccr:1 den tyska bevakningskedjan och uppnå 

ba,sen. 
En mtb beordrades efter arrfallet stanna kvar för att 

hålla känning m ed resterna av konvojen och leda övriga mtb
grupper i farvatlne l till anfall mot dessa. Även detta lycka
des utmärkt. Redan efter en kvart inträffade två nya mtb 
på stridsplatsen. Riitt för ifrån närmade sig dessa två av dc 
tyska bcvakning"motorbåtarna och torpederade den största av 
dessa. Den andra girade då omedelbart styrbord h än till kon
trakurs och öppnade blint eld i riktning mot kuslen. Tyd
lig~n antogo tyskarna alt mtb på nytt anföllo från landsidan 
n1:ed sanuna tillvägagångssätt som 15 min tidigare. Medan 
bevakningsbåten hade uppmärksamheten riklad inåt 1an:l 
träffades den av en torped ifrån ~:jösidan och sjönk. Konvo
jen var chirmed i det väsen lligastc förintad. 

B. Anfallet den 21 /10. (Jfr fig 2) 

Ett annat framgångsrikt anfall utfördes natten till den 21 
c ldober mot en tysk konvoj, som denna gång var på väg från 
Kirkenos, i samband med evakueringen sjöledes av trupper 
därifrån. Med ledning av flyg~~paningsrapporter, enligt vilka 



-640-

l 

N 

1 

Fig. ~·. 

Konvojstriden vid Vardö elen 21/10 1944. 
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en fientlig konvoj siktats på routen Bcckfjord-Vardö utsändes 
sag-da natt några grupper mtb m ed order att uppsöka och 
anfalla konvojen. Den ena gruppen (B) om två mth utförde 
spaning från inloppet till Kirkenesbukten ända till Vardö utan 
att upptäcka något och övergick -därefter till patrullering i far
vattnet kring Vardö. Den andra gruppen (A) om tre n1.lb sik
tade omkring kl 0140 en kolonn transportfartyg med stark 
eskort i närheten av Kibergsnäs. 

Konvojen »tryckte » tätt intill de höga klippstränderna för 
att undgå upptäckt i i skuggan av dessa och hålla sig inon1 
kustJJatteriernas porte. Kl 0:145 gick chefen för grupp A upp bakom den fieulliga kolonnen och detacherade sina mtb för 
anfall farlygsvis . Anfallet, som. insattes från styrbords låring 
synes ha konunit överraskande. Kl 0148 fick mtb l in en 
träff på elt bevakningsfartyg och en minut senare sänkte mtn 2 en trålare, varefter båda dessa båta1· under dimbildning 
och sicksackning drogo sig undan i .skydd av mörkret. Tyskarna öpnade genast eld och några bevakningsmotorbåtar upp
togo förföljandet. Gruppchefsbåten blev härvid svårt skadad 
av en granatträff men lyckades dock tack vare sin fartöver
lägsenhet draga .sig ur striden. MLb l och 2 sände sedan 
rapport på radio om anfallets resultat och konvojens läge m m, 
varefter de återvände till basen. 

MLb 3, som blivit något fördröjd, upptäcktes av bevak-
ningsmotortorpedbåtarna strax innan den uppnådde lämpligt 
skjulläge och tvingades av fiendens eld att gira undan. Tre 
gånger försökte den bryta igenom fö,r att komma till skott mot 
konvojen n1:en blev lika m ånga gånger undandriven. Så på
gick det i över en timme. Den intensiva automatelden från 
bevakningsfartygen, tidvis förstärkt av eld även från strandbatterierna vid Kilbergsnäs skapade oöverstigliga svårigheter 
för en ensam mtb att komma till skott. Trots detta uppgav 
mtbchefen icke hoppet, utan styrde nordvart ur sikte från 
Vardö, för att för-ena sig med grupp B, som. under tiden 
lagt sig i bakhåll tätt under land på konvojens anmarschväg. 

Sedan tyskarna förlorat två fartyg i Varangetfjord och 
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avslagit upprepade mtbanfall bedömde de tydligen att faran 
var ÖYer sedan de p1.sserat innanför Vardö och inga ytterligare 
mlb ~yntes l il l. Konvojen stack ut från l::md och bevakningen 
kcncenlrcrades i förliga bäringar. Från bevakningsfartygen ut
kastades då och dft sjunkbomher som .skydd mol eventuella 
anfall av ubåtar. Mlh 3 och grupp B lågo uneler land och 
iakllogo konvojens manövrer. J\t(ed låg fart började de där
efter anfallet från kustsidan och lyckades osedda laga sig 
fram ända till konvojens omedcUJara närheL Mlb 3 lwm 
först till skolt och fick äntligen sin belöning för visad fram
ålanda och ihärdighet. Kl 0409 sänkte den med torped den 
trålare, som gick som slutare akter om transportfartygen. Häri
genom uppstod en lucka i bevakningsringen på den nwt kusten 
vända delen av kolonnen. Innan denna hunnit täckas utnytt
jade grupp B skickligt den uppkomna bloltan. Kl 0420 av
fyrade båda dessa mtb ungefär samtidigt sina torpeder på 
konvojens b abords låring och sänkte dc två akterligaste av 
de tre transportfartygen. Konvojen utsattes sålunda under en 
lid av lvå limmar och 30 minuter rför åtta anfall av mtb och 
Ji.irlorade fem fartyg. 

' o 

C. Tyska mot~\tgärder. 

På grund av hhavsflollans framgångsrika anfall n1ot kon
vojerna blev lran~;pnrtsi lnationen alltmer spänd för tyskarna 
under oktober månad. Torpedflyget under dager och motor
torpedbftlarna under natten tillfogade fienden sådana förluster 
att han till slut tvingades uppge försöket att unelerhålla garni
sonen i Kirkenes och drog sig tillbaka till T anafjorcl. Bland 
de iilgi1rder som. successivt vidtogos av tyskama för alt neu
tralisera motortorp edbåtarnas aktivitet må nämnas följande. 

l. Mnn nYs lod delvis fdn att framföra konvojer i Va
rangerfjord under natten. 

2. J\Ian förstärkte kraftigt antalet bevakningsfartyg; i 
vis~.a fall upp ti ll 12 bevakningsfartyg på ett enda transport
fartyg . 

3. Man lät bevakningsfartygen slå en ring kring konvo
jerna och bildade spaningskedjor av bcvakningsmotorbålar, 
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]Jereclda till m o tanfall i de bäringar, varifrån sannolikheten 
var störst för anfall av ryska mtb. 

4. Mnn organiserade en kortare förbindelse söderifrån 
med Vardöområdet och flyttade de ankommande konvojernas 
slutpunkt till Tanafjord. .. 

5. Man förstö.rktc strandbatterierna längs kusten for att 
kunna giva konvojerna effektivare eldunders töd och lokaliser a 
mtb med fa lljus. 

o 
6. Slutligen insatte man snabbgående motorkanonhatar 

·och motorbåtsjagare .som bevakningsfartyg, vilka hade unge
fär smnma fart som ryssarnas mtb men vo·ro starkare hestycka
de och därigenom hade möjlighet att förfölja och nedkämpa 
.clessa. 

Dessa m.oLåtgärcler minskade successivt motortorpedbåtar-
nas operationsmöjligheter men de ryska mtb-cheferna m.ötte 
([c tyska åtgärderna med nya taktiska överraskningar och upp
nådde alltjämt intill krigets slut vissa framgångar. Kapten 
Kyzmin avslutar sin artikel med följande ord : »Offkerare, un
derofficerare och matroser på motortorpedbåtarna ha under 
de h årda striderna i Ishavet varit ett föredöme ifråga om mod, 
klokhet och tro på .sitt vapen. Hundratals av dem. äro ock
så dekorerade med Sovjetunionens ordnar och m edaljer. Det 
har upps tått en hel stjäriTbi1d av »Sovjetunionens Hjältar», 
vilka alla äro mästare på att avfyra torpedsalv or. Ishavs
flottans prestationer har tre gånger omnämnts i dag~rder ~v 
Stalin. Mlb-besättningarna komma i framtiden att agna s1g 
med samma hängivenhet och framåtanda åt sitt vapen och 
samvetsgrant utnyttja alla krjgets lärdomar.» 

III. Några erfarenheter och reflexioner. 
A. Landstigningarna. 

Vid ell bedömande av de framgångsrika landsättningsope
Tationerna i Pctsan1oområdet synes det böra understrykas att 
dessa verkställdes vid en tidpunkt, då dc tyska trupperna tro
licren voro demoraliserade av Finlands sammanbrott och den o 

'Tidskrift i Sjöväsendet. 42 
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pågående suscessiva evakueringen av finskt område i enlig
het med kraven i de ryska vapenstilleståndsvillkoren. Detta 
får givetvis icke bortskymma att trupplandsättningarna utför
des med stor djärvhet och skicklighet av de ryska Inotortor
pedbåtarna, men det förklarar delvis de förvånansvärt små 
förlusterna i fartyg och personal. Det framgår ju också av 
skildringen, att tyskarnas eld visserligen var intensiv men 
samtidigt planlö·s och illa riktacl. 

Det göres ingen antydan om vilken bas landsättnings
operationerna utgingo ifrån men troligen var överskeppnings
distansen relativt ko-rt - en a två timmars färd med marsch
fart. Av intresse är det ohämmade användandet av dimma 
både vid landsättningen på öppen kust och i Linahamaris 
trånga hamn. Fördelen av att fiendens eldgivning försvårades 
= mindre förluster, har tydligen ansetts uppväga nackdelen av 
att angöringen och tilläggsmanövern fördröjdes. Att inga kol
lisioner inträffade torde få i hög grad tillskrivas mtb-chefcr
nas stora manöve1~skicklighet och lokalkännedom. C:a 50 man 
kunde medföras på varje mtb. Eldunderstödet från fartygens 
automatvapen' uneler landsättningen synes ha varit värdefullt, 
vilket torde sammanhänga med att elden inriktades på aU i 
första hand skjuta sönder försvarets strålkastare. 

R Konvojstriderna. 

Av operationerna mot dc tyska konvojerna kan samman
fattningsvis följande lärdomar utläsas: 

1. M1lb opererade nästan uteslutande uneler mörker och 
deras insatser kompletterades under dager av torpedflyg. 

2. Anfallsplanen byggde ofta på spaningsrapporter från. 
samverkande flygplan beträffande konvojernas läge och sam
man sättning. 

3. Mtlb ope:rer<Jde alltid gruppvis med två a tre båtar i 
varje grupp för samverkan vid anfall och stöd vid eventuella. 
haverier. 

4. Mili-grupperna stodo i ständig radiofö-rbindelse med 
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varandra och ledde varandra till anfall genom spanings
rapporter. 

5. Grupperna insattes successivt längs fiendens konvoj-
väg uneler hela natten. 

6. Anfallen utfördes orfta från landsidan, där mtb kunde 
se utan att själva bli siktade. Alltför fasta forn1er i det tak
tiska uppträdandet undvekas dock. Om en mtb-grupp t ex 
anfallit från landsiclan och fiendens uppmärksamhet därige
nom skärpts i denna riktning, anföll nästa grupp från sjön -
och omvänt. 

7. Anloppet verkställdes undt;r mörker i regel med låg 
fart med hänsyn till motorbullret och elen röjande bogvågen. 

8. Torpedskjutningen utfördes ofta på fiendens låring 
eller i akterliga bäringar, där utkiken kunde bedömas vara 
5ämre än föröver. 

9. Mtb inom grupperna manövrerade alltid enskilt under 
:-mfallet men eftersträvade samtidighet vid torpeclskjutningen. 
Eventuell eldöppning från fienden mot en mtb utnyttjades 
snabbt av de andra för att komma till skott från annan 
riktning. 

10. Båda torpederna skötas i regel 1not transportfartyg 
och liknande värdefulla mål. Endast en torped mot trålare 
och bevakningsfartyg. 

11. Mtb sköto torped även mot de små tyska bcvak
ningsmotoi;båtarna. Om flera dylika sattes ur spel under en 
natt ökades möjligheterna för senare anfallande mth att kom
ma till sko·tt mot dc värdefullare skyddsföremålen. 

12. Ingen svar~eld avgavs från mlb vid reträtt efter an
fall för att icke röja bålarnas läge. Beskjutningen från be
vakningsfartygen synes i regel ha varit tämligen planlös och 
ill~ rikta d. 

13. Dim!billlning utnyttjades ymnigt för att unelerlätta 
reträtten men tydligen icke alls som skyeld vid anfallet, då 
elen troligen anses alltför röjande. 

14. Varje mtb medförde troligen elt antal dimbojar, som 
utkastade.s under reträtten. Härigenom ökas möjligbeterna för 
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mlb a ll dölja sig bakom dimma [:iven vid ofördelaktiga vind

riktningar. Om mth själva bilda elinuna vet fienden att båten 

befinner sig i kanlen av dimbanken och k an använda denna 

som riktpunkt. Om ett flertal n'lindr·c dimbankar från ut

k astade bojar driva med vinden blir det svårare för fienden 
a tt lok alisera mtb bakom dessa. 

Flertalet av de ovan nämnda erfarenheterna äro tidigare 

k ända och ha bl a kunnat utl äsas ur ett .studium av dc lysk a 

och brittiska motortorpedbåtarnas taktik vid konvojs triderna 

i Nordsjön och E ngelska Kanalen under krige t. Det är dock 

av intresse a tt få b ekräftat, att även det ryska mtb-vapnet 

konunit fram till i stort sett likartade principer ,som dc övriga 

på mtb-vapnets områ de ledande sjömakterna uneler kriget. 

Tydligt är att krigserfarenheterna äro relativt sam stämmiga 

beträffande taklik och verkningsmöjligheter ooh a tt en god 

ledning kan erh ållas härav vid de svensk a torpedbåtarnas 
framtida uttny ttjande. 
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Några ord om sjömilitärt skriftspråk. 
Av kommendörkapten Hagwa/1. 

Yrkc,smili t~ircns skriftspråk pendlar mellan två y tterlig

heter. Den ena är förvaltningsspråke!, som utmärkes av oper

sonlighet och ordrikedom. I dc beslut, som en förvallning 

fattar, och dc anvisningar och föreskrifter, smn den utfärdar, 

söker man utforma texten så sakligt och tyd ligt, att inga miss

förstånd skola kunna uppsl<'\.. Men den opersonliga stilen gör 

det omöjligt, att a lltid nnvända enkla och klara uttryck . 

Omskrivningar och tillkrånglade m eningar bli följden. Icke 

sällan blir språket stelt och omständligt. Hela d e,ss anda ge

nomtränges av b enägenhet föt• vidlyftiga ordalag och lån ga, 

invecklade meningar, även då sådana icke äro nödvändiga. 
H.ätt använt har förvallningsspråket till syfte alt fram

häva det väsen tliga och a tt systcmati.skt och logiskt ge lä.

saren en klar uppfattning om innehållet. Men når det an

vändes av personer, som ~iro ovana vid dess uttryckssätt, blir 

det lått parodiskt och förvrängt och f ullproppat med onödiga 

ord och krystade ordvändningar. 
Dess inverkan på det skrivna tjänstespråket sträcker sig 

till områden, där dess användning saknar· all grund. Häclslan 

för jag-formen gör skrivandet svårt och besvärligt och skapar 

olus t mot a lt skriva . Uppfa ttningen att »det skrivs för myc

kcL> har .säkert en stark grund i, a tt det skrivs för (mycket, 

när det skri vs. J ag tror ej, att det i n llmänhet skriv,s fö-r 

många skrivelser eller meddelanden. Muntligt samråelan

dc vid sammanträffande eller i telefon är bra för att reda ut 

m ånga fr•ågor, men om ett ärende är av vikt, och m nn seder

m era skall kunna hänvisa till en erhållen uppgif t, är skriftl ig 

bekräftelse av .stor betydelse. En chef, son'! bygger sin tjänste

utövning på vad som rymmes i hans egen hjärna av muntligt 
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inhämtade upplysningar och · minnesbilder, lämnar ett stort 

tomrum efter sig, när han slutar sin befattning. Det, som 

,skett under hans tjänst, måste kunna utläsas i bevarade ur

kunder. 

Den andra ytterligheten av vårt tjänstespråk represenleras 

~v ~~gnalspråket, som av signaltekniska skäl och för att möj

liggara ett ,snabb t överbringande av meddelanden är så kort

fattat, som tänkas kan, utan att förlora i klarhet och tydligheL 

Man märker ibland, hur den sjögående officerens skriftspråk 

år påverkat därav och visar tydliga försök att så ordki1appt 

som möjligt ge uLLryck för tankarna. Detta är icke alltid 

lyckligt. Det är nämligen mycket svårt att med lfå ord ut

trycka sig, ,så att alla möjligheter till missförstånd uteslutas. 

Den gyllene medelvägen mellan det omskrivande och ordfyll

da förvaltningsspdket och det korthuggna, enkla signalsprå

ket. uppnås icke utnn övning och noggrant aktgivande på den 

sknvn a texten. 

Signalspräkets sparsamhet m ed ord går ofta ut över pre

positionerna. :pe äro dock i allmänhet mycket korta och ut

göra sålunda icke någon större belastning. Dessa småord äro 

tvärtom av synnerligen stor betydelse för att skapa klarhet, 

och deras utelämnande blir lätt ödesdigert för ett meddelandes 

tydbarhet. 

Men om alltför stor ordknapphet hör till undanta~ten så 

är tyvärr onödigt stor ordrikedom så mycket vanliga;e. ' 

Det ä1· synnerligen vanligt, att prepositionerna s\'älla ut 

till långa uttryck, såsom på grund av, av hänsyn till, i fråga 

om, i enlighet med etc, då av, i, enligt o s, v ge samma bety

delse. Språket utfylles med överflödiga hänvisningar såsom 

ovannämnda, ifrågavarande och liknande uttryck. Ord och 

meningar förlängas utan egentlig anlednig. Med förkärlek 

användas densamma, detsamma och desamm.a i .stället för den' 

det och de. Häl' och där bli, mindre vackert, härstädes och 

därstädes. Såclana ord ·som innevarande, nästlidna, sistlidna, 

nästkommande o s v brukas gärna i stället för denna, förra, 
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nästa o dyl eller helt enkelt enbart årtal, månaelsnamn eller 

datum. 
Ett par.exempel på onödiga omskrivningar: 

>> - - - snaras t möjligt komma till utfö'l·ande >> skrives 

bättre >>- - - snarast möjligt utföras >> . 

Texten >>-- - har framhållit de stora svårigheter som 

förefinnas beträffande m6jligheten att åstadkom.ma en gräns

dragning - - ·->> blir betydligt enklare och klarare, om man 

skriver >> har framhållit hur svårt det är att draga en gräns». 

I uttrycket >>För detta ändamål skall därför uppgivas -

- -->> förekonuller hänvisningen två gånger. Det är fullt 

tillräckligt m ed >>Därför skall uppgivas - -- - >>. 

Påverkad av språkets ytterligheter har den enskilde in

dividen mycket svårt att uttrycka sig på den enkla och klara 

normalprosa, som han en gång fått lära sig i skolan. 

Den försiktighet i påståenden, som ofta präglar förvalt

ningsspråket och som har åstadkommit sådana: uttryck som 

>> det synes>>, >> torde böra var'a >> , >>i viss 111ån>> o s v smittar 

.av sig och skapar osäkerhet och rädsla för ett bestämt utta

lande av egen il.sikt eller erfarenhet. Den uttalade meningen 

förlorar därigenom i värde och hisaren, som kanske skall fatta 

beslut, blir tvcl;:sam. 
Sådan tveksamhet undvikes i s ignalspråket Man signa

lerar näppeligen >> det föremål, som vakthavande styrmannen 

!ror sig hava siklat om. babord, synes möjligen, m.ed hänsyn 

till fartyge ts läge och övriga föreliggande omständigheter, 

kunna förmodas hava varit ett periskop >> . Men motsvarande 

uttryckssätt är tyvärr a11Lför vanligt i .skrivelser. 

Det sjömilitära skriftspråket har i mycket blivit tradi

tionsbunde t. Många gamla sjötermer och utilitära uttryck ha 

fö1·blivit bestående och ha gjort språket till ett fack- eller yr

J<espråk. Men även många äldre uttryckssätt, som icke äro 

karakteristiska för det sjömilitära yrket, ha gått i arv genom 

att ärenden, yttranden och uppgifter återkomma år efter år, 

<:>ch att tidigare skrivelser ofta tagas till mönster. På så sätt 

ha ordvändningar fortlevat, vilka ej äro förenliga med nuli-
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elens krav på enkelhet och klarhet, och vilka med fördel kun
na utmönstras eller beskäras. 

Så sker också genom en sakta, fortgående utveckling. In

om förvaltnings- och stabsljänsten har formen för skrivelsers 

uppsättande förenklats och standardiserats, bl a för att un

derlätta utskrift. De gångna beredskapsårens anhopning av 

arbete har tvingat mången mindre formuleringskunnig al!, för 

att vinna tid använda egna ord och uttryckssätt ulan att söka 

efter äldre förebilder samt alt diktera för s tcnogrnf, vilket har 

bidragit till frigörelse från den tunga stilen. 

En alhnän och snabbare förbättring av språktbchandlingen 

kan dock endast åstadkommas, genom att individens intresse 

väckes härför, och genom att han blir uppmärksammad på 
vanliga fel. 

Hänned har jag icke Yelat säga, att sjöofficeren i allm~in
het ej kan skriva god svenska. Men säkert är, att det p:"t 

många håll brister i detta avseende. Jag tror därför, att det 

skulle vara av mycket stor betydelse, om i Sjökrigsskola:ns och 

Sjökrigshögskolans schemata ökat utrymme kw1dc ges svenska 

språket. En ljimplig orientering i god språkbehandling skulle 

kunna ge impulser till en succesiv, genomgående sanering av 
det sjömilitära .skriftspråket. 
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Synpunkter på jungmännens vidareutbild:: 
ning på flottans fartyg. 

Ett inlägg. 

Vid Flottans Sjömansskola erhålla eleverna uneler en 

förs ta sexmånadersperiod huvudsakligen humanistisk utbild

ning. Rent militär och sjömansutbildning påbörjas även. Un

der en andra sexmånadersperiod överglis helt till den militära 

och sjömansutbildningen. Sjömansskolans uppgift är tillika 

- och kanske i främsta rummel - att verka uppfostrande 

och karaktärsdanande på de unga jungmännen och att av 

dem göra soldater och sjömän i dessa ords bästa bemärkelse, 

Chefen för Flottans Sjömansskola har angivit målet för ut

bildningen m ed orden: »effektivitet under strid till sjöss. » 

Uneler det å1· jag själv tillhörde Flottans Sjömansskola 

samt tiden närmast därefter, fick jag utomordentligt goda be

lägg för alt skolan i icke .ringa grad lyckats i dessa uppgifter. 

På olika stadier inom utbildningen hade agnarna rensats från 

vetet och de flesta jungmän, som kommo ut i tjänst vid Flot

tan från Sjömansskolan, visade en påfallande yrkesstollhel 

och valc~nhet. Viljan a tt förkovra sig inom yrket, att >:lära 

men i egen yrkesgren var tydlig. Dessutorn präglades jung

männen av en så god militäe hållning och uppfattning, att 

man med glädje och tillförsikt kunde .se fram emot den tid, 

då des~a jungmän skulle komma att befordras till underbefäl. 

För alt belysa jungmännens goda militä ra hållning och all

männa uppträdande kan nämnas, att man i Karlskrona orfta 

jämförde dem med Sjökrigsskolans aspiranter. Detta omdö

me var ej avgivet för jungmän i trupp utan för jungmän på per

mission! Såväl inom sjömansskolan som på skolans fartyg 

fingo jungmännen Hira .sig att .sköta tjänsten uneler ständig 
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:kontroll och undervisning, i avsikt att varje detalj skulle in
läras och utföras så perfekt som över huvud taget var möj
ligt. Beroende på jungmännens relativt låga ålder och dess
utom på grund av att deras tjänstgöringstid inom yrket såväl 
i land som framför allt till sjöss, ännu är korrt vid den tid
punkt de lämna sjömansskolan, äro de ej varaktigt färdigda
nade för sin kommande tjänst inom flottan, men en god grund 
har lagts och förutsättningarna för ett gott slutresultat före
finnas. 

Sedan jag lämnade Sjömansskolan har jag under flera må
nader haft tillfälle att studera en del av de jungmän, som 
jag hade att göra med vid Sjömansskolan och på! övnings
skeppet Janamas. Det .synes mig att jungmännen under den
na tid genomgålt en kraftig förändring till det sämre. Då 
jungmännen av~.es rekrytera såväl hela underbefäls- och un
de.rofficerskårerna som viss del (c :a 25 %) av officerskåren 
öch ,sålunda komma att i allra högsta grad sätta sin prägel på 
flottans struklur, anda och karaktär, har jag ansett det vara 
av den allra största betydelse för vapnet och dess utveckling, 
att hithörande J)roblcm bliva uppmärsammade. För mig sy
nes de senaste 10 a 15 åren i vårt land med des.s stora strä
van att åstadkomma en högre levnadsstandard och bättre lev
nadsvillkor för förut dåligt avlönade befolkningsgrupper ty
vär:r ha medfört stora krav på bekvämlighet och maklighet, 
från den uppvii.xandc ungdomens sida . Inom den civila m.ark
naden givas »pojkarna >> sålunda betydligt .större löneförmåner 
och dessutom en betydligt mindre krävande sysselsättning än 
den Flottan kan skänka den blivande sjönwnnen. Även inom 
de civila arbetsmarknaden torde denna lönculveckling föt· icke 
yrkesutbildad ungdom. icke .stimulera till alt söka yrkesutbild
ning eller ansvnrsbefattningar. 

Följdverkningarna inom. ,flottan äro fullt påtagliga. Det 
är numera, vilket är bekant för varje vaktgörande subaltern, 
en jämförelsevis sällsynt, ehuru synnerligen glädjande över
raskning, att i tjänsten möta underlydande, hos vilka man på
träffar .såväl egenskaperna yrkesstolthet, ansvarsldinsla, villig-
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het och god karaklär som. förmågan att leda, uppfostra och 
lära andra. Kunnighet förefinnes nog, men viljan och in
tresset äro ej ·desamma som förr eller saknas hell. 

Vid jungmännens ombordkom.st på det fartyg varifrån 
des.sa ·enfarenheter häm.tals, erhöll jag a,v fartygschefen i upp
drag att hålla kontakt med m.ina förutvarande eleve1' och till 
honom rappodera mina iakttagelser och erfarenheter. I an
slutning härtill höll jag även kontakt med mina f d jungmän 
på övriga far tyg. Vad nedan säges kan därför betraktas som 
allmängiltigt. För aU söka utröna orsakerna till den iakttag
na förändringen ställdes följande frågor till dem. 

1. Hur trivs Du med tjänsten inom Flottan? 2. Vad är 
det, som Du ev anser ej vara bra? 3. Är Du m edveten om, 
.att Din hållning och Din puts ej äro, som de skola vara? 4. 
Vad s~tknar Du mest? 5. Vad är Dina önskemål beträffande 
tjänsten? 6. Vad anser Du om Dill underbefäl? 7. Vad 
.anser Du om Ditt befäl? 

De flesta hade m ycket klar uppfattning om. sin mening 
och lämnade i allmänhet klara och tydliga besked, några voro 
111era »svävande» och avvak tande, men läm.nadc, eftcl' det 
frågan kommenterats, i stort sett samma svar so1n övriga. 
Av svaren fram.gick, att jungm.änncn icke trivdes, men vtil alt 
de förut hade varit tilllalade av sjöLjäns lcn p å Sjömanssko -
lans fartyg. 

Det framgick tydligt av svaren, att någonting liknande 
leda eller >> tappa sugen» förelåg och på förfrågan svarade Gs;:a 
jungmän, att dc under elen tid de tjänstgjorde på Sjömanssko
lan och dess fartyg hade fått en helt annan bild av furiren 
än den dc ställdes inför på Flottans övriga fartyg. Jungmän
nen över lag ansåg det vara värt rätt litet arbete att bli bc
fO'J:drad till furir, då dc ansåg, att denna kår var präglad av 
en »låt gå-mentalitet», som för jungm.ännen med deras upp
foslran var något alldeles nylt och som på intet sätt slimulc
Taccle en strävan a tt nå furirsgraden. 

Orsaken till vantrivsel var enligt dc flestas åsikt saknaden 
av den >>Ordning ·och disciplin >> , som präglat deras första tid 
i vapnet. En del påstodo sig härav ha mist känslan för sam-
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manhållningen på j'artyget. Den ungelomliga stoltheten och 
känslan av att tillhöra det eller det farty~'et saknades. En av 
dem hade fö,rst lagt märke till den slappa hållningen, vid av
lämning. Varje jungman var fullt medveten om den brist på 
hållning, puts och uppträdande som kännetecknade dem vid 
tiden för fr ågornus framh~tllande. Några ans~igo de t ej mö
dan värt, HEl alla andra voro sådana>>: några, som för'sökt 
bibehålla sin stil, >> hade blivit utskrattade >> av ä ldre kamrater 
on11bord. En del jungmän saknade >> S}önwnssl~olwL>, andra 
[tler uttalade sig med över tygelse om Yärclet av segelfartygs
tjän st. >> Där köndc man, att man åstadkom någonting >> ! 

Elt önsk em ål framkom, att Sjömansskolans jungmän i 
tjänsten skulle hållas samlade, tills clc voro nircliga furirer , 
varefter de skulle utplaceras »s kockvi s >> på olika tjänstgörings
platser för att sätta sin prägel på andan ombord eller iland. 

Det är påtagligt, att elen unge jm)gmannen uHLlcr sin tid 
i Sjömansskolan ej hunnit m sina karaktärsegenskaper tillräck
lig e grundmurade. Under olämpl igt inflytande från äldre 
kamrater har han svårt att hålla ryggen rak. 

Jungmännens utplacerande och spridande på elt s tort an
tal fartyg inom hela flottan, är icke ägnat att vidare utveckla 
och i ,rätt riktning dana jungmännens karaktär. Flottans in
tresse, att av dessa unga män skapa en ny och välbchc~vlig 
kärna nås ej på detta sätt. Jungmännen drunkna i massan 
och formas av denna. De äro med den utbildning och om
vårdnad staten kostat på dem, värda ett bättre öde, samtidigt 
som flottan måste fordra mer av dem än av forna tiders 
skeppsgossar. 

Skillnadcn mellan skcpp~.gossarna och )jungmännen är 
närmast elen , alt de förra crhöllo 3 års utbildning i internat, 
avskilda från flottan i övrigt, under det att jungmännen endast 
erhåll a 1 års utbildning under liknande förhållanden. 

Ett Iförhållande äJ· emellertid tyvärr gemensamt fö1· ide 
håda kategorierna. I båda fallen har den unge mannens Yl
dare utveckling glömJs bort. 

skeppsgossarna bringades att drunkna i mängden genom 
>> befordran >> till 3 kl sjöman (= vanlig slamansUillcl rekryt} 
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då dc vis,serligen ännu ofullgångna enrollerades i Sjömans
kåren. Följderna uteblevo heller icke. Endast de allra bästa, 
eller kanske rätt a re dc hårdaste, fönnådde efter denna »be
fordran >> fullfölja sin s trävan fram till målet alt b li under
officer. Ett för Floltan synnerligen vilrdefu1lt n:.aterial gick 
tillspillo, och m~tssor av målmedvetet arbete var förgäves. 

Jungmännens fall iir nästan analogt. Sanuna misstag be
t;ås i dag, ~,om en g[mg gjordes med skeppsgossarna. 

På grund av jungmännens kortare utbildning O{:h den 
i"indrade folkmcntaliteten, kommer misstaget denna gång att 
få större proportioner. 

Endast en Jö,sning synes vara framkomlig och kan enbart 
crnCts genom aU jungmännens viebre utveckling eflcr det de 
lämnat Sjömans~.kolan ordnas. Lösningen representerar en 
besvärlig men fullt framkomlig väg. Jag tänker mrg ciet hela 
så, a lt jungmännen snmast koncentreras på ett fåtal fartygs
enhe ter , som enbart bemannas med pojkar, vilka fått sin ut
bildning i Sjöm.ansskolan. Urval av furirer, underofficerare 
och officerare till dessa fartyg måste göras m ed .största om
sorg. J ag är f ullt medveten om dc kommenderingstekniska 
svårigheterna, men dessa måste lösas. Divisionsbefälet och 
- underbefälet på dessa fartyg måste sätta sin prägel på di
visi onen. Det kommer att bliva en lål::tmoclsprövande och be
svärlig uppgift, m en v~irdcfull och givande. D et eller de far
tyg som kunna bemannas enligt dclla förslag ka11 säkerligen 
inom kort tid bliva normgivande för övriga i förbande t in
o·åer1dc fartv•rsbesältninu:ar, för vilka dc sk ull e tjäna som f ö-b " b u 

redöme. lJ L])i ldningen bör bedrivas på detta säH på ol ika 
fartyg men helst med samma b efäl och underbefäl ända tilLs 
jungmännen bli furirer. 

Försvarsmaktens första linje, Flottan, är alltid i b ehov 
av goda soldaler och goda sjömän oberoende av konjunkturer, 
tidsanda och folkmening. Jag lror, att Flottan på h ät· ovan 
angivet sätt är i s tånd alt skapa och nå full >> effckt iYitet un
der strid till sjöss. ,, 

T. Hagström . 
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Redaktionellt. 

Ändrade postadresser. 

Tidskrilftshäften, som returneras till redaktionen såsom 

obeställbara, åsättas av po,stverket särskild lösenavgift. För 

att nedbringa tidslniftens distributionskonto hemställes att 

ändringar beträffande postadressen meddelas såväl redaktio

nen som vederbörande postanstalt {även postbud ombord). 

Kan bostadsadress iland användas i stället för ombordadress 

bör detta göras, enär förändringarna härigenom synas bliva 
fän e. 

Premunerationsavgiften. 

Några prenumeranter ha ännu icke inbetalt prenumera

tionsavgiften för 1945. Räkning härå utsändes i december 

1945. Det är att observera att dessa räkningar icke gälla pre

numeralionsavgiften för 1946. Inbetalningskort för prenume.

rationsavgiften 1946 kommer att utsändas uneler 3 kvartalet 

1946. 

Sak- och författarregister 1901-1940. 

Redaktionen påminner om det i häfte 5 anmälda registret, 

vilket kan erhållas genom att inbetala kr. 2: - på tidskriften~ 
postgiro 12517. 

.. 
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