
1945.
108:e årgången.

Häfte N:r 3
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 2/45. 

Ordinarie sanvncmträde onsdagen den: 7 februari . 

l. Valdes ledamoten Fogelberg till föredragande i veten
skapsgrenen föi,bindelseväsende för år 1945 med ledamoten 
Monteliu s som suppleant. 

2. Valdes ledamoten Cll. Salllin till Sällskapets bibliote
karie fr. o. m. den l mars. 

3. Valdes ledamolen Lagerman till redaktör för Tidskrift 
i Sjöväsende fr. o. m. den 1 ap1~il. 

4. Höll ledamoten Starck anförande jäml. stadgarna§ 31 
över ämnet: )) Några synpunkter på det svenska torpedbåts
vapnet». 

Karsikrona den 13 februari 1945 . 
sekreteraren. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 9 
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 3/45. 

Ordinarie seenunanträde onsdagen den 7 nwrs. 

1. Föredrog ledamoten Fredholm årsberättelse i velen
skapsgrenen reglementen och förvaltning. 

2. Bi~öll Sällskapet revisorernas förslag att bevUja sek re-
teraren, bibliotekarien och redaktören för tidskriften ansvars
frihet för räkenskapsåret 1944. 

3. Valdes ledamoten G. Ekman till föredragande i ve-
tenskapsgrenen hälso- och sjukvård för år 1945 med ledamo
ten Westermark som suppleant. 

Karlskrona den 13 mars 1945. 
sekreteraren. 
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Stabsfartyg. 
In trädc.3anförande j;imlikt Sällskapets stallgar § 31 

av ledamoten FogelbeTg. 

Ett karakteristiskt drag för kriget till SJOSS från segelfar
lygens dagar och fram tm tiden för Jullandslaget var, att sjö
styrkechefen kunde, åtminstone vid god sikt, överblicka alla 
de stridsenheter, .vilka avsågas alt insättas till eller redan vo
ro i strid med fienden. Våra dagars sjökrig uppvisar en vä
sentlig ändrad hild i delta hänseende. Orsakerna härtill äro 
många. Tillkomsten av fjärrförbindelsemedlen - radio, te
lefon, telesprinter· m fl - har numera .gjort det tekniskt möj
ligt att dirigera och taktiskt samordna stridskrafter, vilka 
ligga utanför sjöslyrkechefens optiska synv;idd. Med flygpla
net, motortorpedbåten och ubåten ha tillkommit nya stridsme
del, som icke ständigt åtfölja sjöstyrkan vid dennes förflytt
ning, utan vilka från baser i land eller väntlägen till sjöss sko
la diri geras fram till taktisk samverkan med övriga stridskraf
ter på den plats och tid som sjöstyrkechefen bestämmer. Kra
vet på strategiskt och taktiskt sanl!bancl med krig"sledningen i 
land har vuxit och likaså behovet av samarbete med lokala 
s_tridskrafter längs kusten, samt m ed . varvs- och basorganisa
honerna. Kort sagt: behovet av förbindelser till och från 
en sjöstyrkeehef har vuxit i en omfattning, som man för blot t 
-några tiotal år sedan ej kunde göra sig en föreställning om. 
· Det ständigt aktuella flyghotet har övat linflytande även 
På örlogsfartygens uppträdande inne i egna basområden . . Det 
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kan förutsättas, att en svensk sjöstyrkas huvudstridskraflet 
under krigsförhållanden icke, som tidigare varit fallet, l~gg~ 
samlade i en bas eller pCt en ankarplats utan alt de spruhh 
ut över elt större onu~tde inom skärgården. Som. en följd 
härav kommer igångsättandet av en överraskande operation 
att nödvändiggöra en betydligt mera omfattande signaltjä nst 
ii.n om fartygen lågo samlade på en p lats, där de inledande 
orderna kunde översändas med bucl eller rent av ,genom att 
förbands- och fartygscheferna kallades till sjöstyrkechefen föt 
muntlig orientering och ordergivning. 

Sjöstyrkechcfen m ås te alltså numera ha till sitt omclkl
bara förfogande elt nät av förbindelser, so1n säller honom ,j 

stånd att i varje ögonblick snabbt och säkert utgiva erfordl' r-
1iga meddelanden till överordnade, sidoordnade och underl y
dande m.yndighetcr och förband samt alt motta.ga J.nots~.ar 'lll· 
de 1nedclelanden, rapporter från spaning~.organen till SJOSS m 

111
. Av särskild vikt är alt detta förbindelsenät fungerar vid 

en kuppartad kr,igsöppning eller e tt: »blixtanfall '' av. det s ~ag, 
som i detta krig kommit till am·ändning. Fungerar 1cke n a tct 
i •det kritiska ögonblicket, kan en sjöstyrka bliva paralyserad 
under ett betydelsefullt, kansk e avgörande skede. Flera ' ar· 
nande exempel härpå finnes i den moderna sjökrigshistor ien. 

Hur skola då sjöstyrkechefens förbindelser och hans verk· 
samhet organiseras för att tillgodose de krav, som enligt ovan 
kunna uppstå i elt kritiskt läge? Vid besvarand~. av :lenn:t 
fråga kommer i forts~i.ll ni n gen resonemanger att ror a s q.~ 1 ~ 111 

kustflottan, den största operativa enhete n i vårt rörliga SJO· 

försvar. För att g;t till grunden med fråga~1 m ås te först kh~.r; 
''Öras var Cl\:F 111ecl stab .skall uppeh ålla stg dels under sl t!l 
b 

dels under "perioderna 1ne1lan slagen». 
Kanske kommer en dag i framtiden sjö·slyrkechefen tdl 

,.·
1
un 1· ett hero-rum i land och fjärrmanövrera sina förban cl 

1 

. • " b . f l ~. trid . Så U'tngt ha vi ännu ej kommit. Tanken alt från lu te t 
leda sjöstyrkan är gammal och har utan större framgång p~o
-vats både hos oss och utomlands. Den bästa lösningen är. a~

1 

så länge att stridsledningen till s]öss utövas fråH etl stricL,JrW 
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tyg. För alt utöva ledningen under strid samt vid operaliva 
och taktiska övningar vid försvarsberedskap och fred krä
ves emellertid endast att CKF och den operativa delen av .sta
ben är embarkerad prt stridsfar tyg. Denna del av flaggen, 
som kan benämnas "s tridsstabeJH, utgö·res av f laggkaptenen, 
flaggadjulanterna, .sambandsofficerare ur andra försvarsgre
nar, därest sådana äro avdelade, föt·bindelseofficeren samt för 
förbindelsetjänsten erforderlig personal. 

Övriga av flaggens medlemmar ha ÖYerhuvud Lage t intet 
behov av att vara förlagda ombord på ett stridsfar tyg. Dessa 
medlemmar äro stabsingenjören, s labsintenclenlen och stabs
läkaren m ed biträden, expeditionsoff iceren med expedit ions
personal och skrivbyn"t samt stabsaudilören, personalvårdsche
fen och s tabskansli s len. Dessa ~iro m er beljänta av aU vara 
förlagda på så sätt, a tt de utan s lörande avbrott kunna upp
rätthålla förbindelsen m.ed myndigheterna i land. 

Vilket fartyg, som. under strid skall föra CKF flagga, bör 
bliva beroende av det föreliggande taktiska läget. På större 
stridsfartyg, där CKF med str~clsstab kan Länkas embarkera , 
bör finnas en flaggens brygga, s lridshy tt, tillräckliga förbin
delseorgan, en mindre expedition samt hyttutrymmen för den 
relativt fåtaliga stridsstaben. 

Under "perioderna mellan slagen », såväl under krig som 
försvarsberedskap böra beredskapssynpunkterna vara avgöran
de för CKF uppehållsplats . Ett betryggande antal trådför
bindelser måste ständigt stå till hans förfogande liksom en väl 
skyddad radiostation, som medger samtidig .sändning och mot
tagning på ett flertal frekvenser. På en eller fl era lämpliga 
Platser inom operationsområdet - på de viktigaste krigsan
karplatserna - bör finnas iord111ingställt en lokal med erfor
derliga anordningar tör operativ verksamhet, och som erbju
der betryggande skydd mot flyganfall av alla slag. Till denna 
krigsexpedition skall st::tbens verksamhet vid behov utan dröjs
lllål kunn a överflyttas. 

Att förlägga en sjöstyrkas chef med stab iland är av na
turliga skäl ej lämpligt. Chefen måste uppehålla sig på den 
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ankarplats, där fiollan för tillfället befinner sig och m åste 

kunna följa flottan då denna växlar ankarplats. CKF m ed 

~ tab bör alltså vara embarkerad på ett fartyg. Men krave t 

på förbindelsenätet medför att flaggen id.:e bör vara ständigt 

förlagd på något av kustflottans stricls j'artyg, som ofta och 

1-mder oregelbundna tidsperioder befinner sig borta från hu. 

vudankaTplatsen för s tridsutbildning, navigeringsövningar el

ler på yttre ankarplats, ·avskuret från alla förbindelser u tom 

<km :,;om kunna upprältas över fartygets egen radiostation. 

Detta hindrar icke att -ett av cle i Kfl ingående stridsfartygen 

nämnes som »flaggskepp » och att detta utnyttjas av CKF och 

en mindre del av staben, då omständigheterna icke föranleda 

förläggnirig på annat håll. 

Det finns för övrigt många andra skäl än förbindelserna 

som. tala mot att flaggen normalt är förlagd ombord på n ågot 

av stridsfartygen. Det första och viktigaste av dessa skäl tir 

att flaggei1, incd den omfattning den numera fått, kommer 

att taga i anspråk så avsevärda utrymmen på våra redan fö r

ut trångbodda örlogsfar tyg, att icke önskvärda konsekvenser 

for stridsberedskapen och stridsvärde t bliva följden . Det kan 

nämnas alt den del av flaggen , som bör van1 emb arkerad om

bord, numera uppgår till mellan 40 och 50 personer, vil ka 

kräva hyttutrymen och ·expeditionslokaler. 1't;ångbodclheten 

gör sig även för flaggens del s tarkt gällande; de otillräckliga 

utrymmen, som. under de senaste krigsåren stått till flaggens 

förfogande ombord, fylla icke ens långt ställda fordringar på 

en arbetsplats enligt moderna begrepp, och måste ovillkorligen 

inverka menligt på det ofta pressande s tabsarbe teL AU dl'l ta 

förhållande konuner att ännu mer accentueras då flaggen 

krigsbemannas i full utsträckning är uppenbart. 

För att kunna handlägga stabens ärenden måste dess per

sonal äga tillgång till e tt stort antal handlingar, bl a lx ·ty

tlande delar a v föreg::.Cncle års hemliga och icke hemliga skri

velser, ritningar, tabeller, krigsplaner m m vilka som regel 

eX!islera endast i elt exemplar. Det är icke lämpligt att oJ1l· 

bord på elt .s tridsfar tyg medföra en sådan last av ·uers·~itt lig 

och briinnbar materiel , som flaggens samlade expeditionsh nnd· 
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lingar utgör. En bomb- ·eller artiller'iträff i överbyrronaden på 

ett sådant fartyg kan - t o m utan att skadan be~~ver inne

bära några allvarliga risker för fartyget självt _ helt eller 

delvis __ spoliera handlingarna. Vid en fullträff med åtföljande 

wtalforlust av fartyget, följer hela flaggens expedition med i 

djupet - eller luften. Flaggens expeditionshandlino-ar böra 

därför i största möjliga utsh·äckning förvaras i ber:·rum så 

beläget, att det utan större omgång kan nås från d:n plats, 

där staben har sin ordinarie verksamhet förlagd . 

Överblickar man alla de synpunkter .som här ovan fram

för ts beträffande flaggens förläggningsförhållanden, synes den 

rationellaste lösningen vara, att iordningställa ett särskilt stabs

partyg /'ör CKF och hans stab. Detta fartyg bör inrymma för 

all flaggens personal erforderliga expeditions- och hyttutrym

men, som kunna behövas på ett fartyg av denna karaktär. 

Den krigsexpeclJition, som enligt ovan vid behov skulle 

km~na utnylljas av flaggen, bör vara försedd med motsvaran

d~ mr:e?nin~ __ för det operativa arbetet, förbindelsetjänsten och 

expedrtwnstjans len, varigenom stabsarbetet utan fördröjnin cr 

kan överflyttas dit vid flyg larm. b 

· Under försvarsberedskap och krig skulle stabens arbete 

I~OI·mal ~ var~a förlagt till stabsfartyget, .som i princip skall be

fmna sig pa kustflottans för tillfället använda ankarplats. I 

~~~d s~ull:estabsfartyget fyll~ samma uppgifter och borde där

, 01 standrgt vara rustat vangenom CKF blir jöoående hela 

aret ru t l L.. ~' · ' l . b 

n oc 1 s anLlllgt ~an leva flottans liv i nära kontakt 
111ed ··· ··· ·· · 

SJOlJansten. Sarskrit flaggskepp - stridsfartyrr _ skulle 

dessu tom finnas angivet. b 

. Under operationer i krig, vid operativa övninO'ar och vid 
stnd . . ·k . . .. b , 

. . smsp_e honer m m uneler forsvarsberedskap och krig 

~k~Ue strrdsstaben eller; del därav för längre ·eller kortare t:ids-

fl _~nocler vara embarkerad på e tt lämplint slridsfartv" som 
O'r • b • b' 

Val"Je fall utses . 
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Om nu, medan sjöstridskrafterna befinna sig i basomrad10 

eller enstaka fartyg till sjöss, händelser inträffa, som nödYii11 _ 

diggöra igångsättandet av en oväntad operat ion med kust. 

flottan, har CKF de bästa möjligheter att från stabsfartyget 

(eller ev. krig~sexpedilionen ) utgiva inledande order till kust. 

flottans olika förband samt Lill övriga organ och niyndighetcr, 

som beröras av operationen. Genom att stridsfartygen so111 

regel ligga med en viss gångberedskap, står oftast någon tid 

till förfogande innan fartygen äro gångklara och CKF behö. 

ver embarkera på sitt flaggskepp . Befinner sig delta far tyg 

på annan plats än stabsfartyget utny ttjar CKF och stridss ta

ben flygplan, motortorpedbåt eller annat snabbgående far tyg 

för förflyttningen till flaggskeppet. Den i krigsexpeditionen 

kvarvarande del av flaggen har sedan möjlighet alt genom 

förbindelseorganen fö lja händelseutvecklingen till sjöss och 

att med ledning därav kontinuerligt vidlaga de å tgärder, som 

kunna befinnas erforderliga. Så kan exempelvis dockning av 

skadade fartyg förberedas, transportmedel för evakuering ar 

sårade mobiliseras och förrådskompleltering planläggas med 

en helt annan precision och säkerhet än om motsvarande 

verksamhet skulle utövas från ett fartyg till sjöss, som. b efun

nit sig i strid och måhända fått sina radiostationer helt <·!ler 

delvis förstörda. Verksamhelen i krigsexpeditionen bör ledas 

av en erfaren officer som ställföreträdare för CKF. ' 

I fråga om stabsfartygets maskinella utrustning kan u pp· 

ställas krav på kort »påeldningsti(l» och en relativt god Jarl. 

Bäst tillgodoses dessa krav med ett motormaskineri , som vid 

behov omedelbart kan startas och som kan pres tera en fart 

av 15- 16 knop. 

Den synpunklen kan måhända göras gällande, att i dessa 

ticler försvarets medel böra användas till stridsfartyg och 'iåC 

till fartyg ulan påtagligt s tridsvärde. Inom en flotta giiller 

emeller tid , liksom inom de fl esta områden av försvare t, :.~tt 

utan en ledning, som fungerar med högsta precision äyen 1 
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kriti ska situationer, kunna de enskilda farlygens s tridsv~inle 

icke uttagas till full styrka i det ögonblick då så bäst b ehöves. 

Vårt svenska försvar är uppbyggt speciellt m ed Lank e på al t 

försvarets olika delar skola kunna samverka. I särskilt hög 

grad blir för kustflatlans del kravet på en »driftsäker >> opera

LiV ledning aktuellt därest våra sjöstridskrafter, som tänkt är, 

komma att uppträda i operationsgrupper, vilka för all vinna 

framgång måste från skilda utgångslägen längs kusten bringas 

till takti sk samverkan med varandra och m ed förband ur flyg

vapnet på rä tt plats och i rått tid. Iordningställandet av ·ett 

stabsrar tyg för kustflottans ledning mås te däiför, såväl i nu

varande läge som med tnnke på de sannolika formerna för 

våra sjös trid skrafters operativa upph·iidancle i framliden, be

traktas som ett stridsberedskapens krav av första ordningen. 
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Marinöverläkarens yttrande över del l av 
1944 års militärsjukvårdskommittes 

betänkande. 

Föredragande departementschefen avgav i s tatsrådspro
tokoll över försvarsärenden för den 31 decen1ber 1943 direk tiv 
för den kommitte, vilken senare antaget namnet >> 1944 års 
mili tärsjukvårdskommitte» och åt vilken uppdrag.its att verk
ställa viss utredning rörande militärsjukvårdens organisation 
och därmed sammanhängande spörsm~tl samt att avgiva h är
av föranledda förslag. Departementsche1fen yttrade h l. a. 
>> Vid utformningen av det genom propositionen framlagda för
slaget har jag eftersträvat en avvägning av de olika intressen, 
som här gjort sig gällande. Jag har emellertid fö{utsatt , att 
elen i propositionen fö·reslagna ordningen för reglering av för
hållandena på ifrågavarande område 1icke skall fastlåsas allt
för hårt. Aven mn det enligt min mening ur vissa synpunk ter 
kunde varit önskvärt att avbida någon tids erfarenhet av n ämn
da ordning, innan m a n överväger en än starkare koncent_~·a
tion av den militära sjukvården, bör detta dock icke utgora 
hinder för att i enlighet med det av riksdagen uttalade ön ske
målet en utredning rörande hithörande frågor redan nu igång
sättes. Vid denna utredning höra undersökas förutsättnin gar· 
na för en rationalisering av inspektionsve1~ksamheten p å sätt 
riksdagen angivit. Vidare böra de organisatoriska konsekve~~: 
serna av en sådan reform klarläggas. I anslutning därtill )Jo l 
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förbållande t mellan i11ilitärsjukv Ctrd~_ns ledning och cleri hög
sta militära ledningen omprövas. Overvägas bör iiven möj
ligheten att, såsom ett förs ta led i en utveckling mot större 
enhetligh et och koncentration, anordna gemensam utbildning 
för blivande militärläkare av olika kategorier och underlätta 
övergån gen från en militärläkarkår till en annan. Ett ytter
Jigar·e led i utvecklingen skulle sammanförandel av militär
lirkarna till en för försvaret .gemensam kår utgöra. Aven den
na fråga bör närmare utredas. SjälvJallet måste uppmärk
sambet härvid iignas åt spörsmålet, huru de speciella kmu på 
sjukvården, som kunna uppställas inom cle olika försvarsgrc
na'l'nO, på bästa sätt bö!ra tillgodoses. Likaså böra de skil jak
tigheter beaktas, som med avseende å sjukvården kunna göra 
sig gällande mellan delar av samma försvarsgren. >> (Kursiverat 

av mig .) 
Resultatet av sitt sålunda givna uppdrag sammanfattar 

majoriteten av nämnda kommitle i en hemställan, som går 
ut på 

att lednings- och inspektionsverksamheten inom den nu
litära sjukvårelen övertages av en försvarels sjukvårdsstyrelse 
under ch efskap av generalläkaren. Denna sjukvårdsstyrelse 
uppdelas i ett för valtningsorgan, försvarets sjukvårdsförvalt
ning, sam t i ett inspektionsorgan, försvarets sjukvårdsinspek
tion. Det förra organet 'bibehåller helt sin nuvarande inre 
struktur men på skäl som i utredningen närmare angivas 
övertages den omedelbara ledningen av förvaltningen av en 
nytillkommen högre befattningshavare, souschef, med tjänste
benämningen försvarsöverläkare. I det senare organet, som 
ställes under generalläkarens omedelbara ledning, förutsiuws 
de nuvarande tre försvarsgrensöverläkarna ingå såsom biträ
dande inspektörer envar för sin försvarsgren. Inspektionen 
Uppdelas i en utbildnings- och en personalavdelning jämte 
en gem ensam expedition. I avdelningm·na och expeditionen 
~kulle ingå samtliga de läkare, som nu ingå i försvnrsgrens
overläkarnas organ samt av nuvarande expeditionspersonal en 
~'educerad uppsättning; 
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att gemensam utb ildning för försvarets värnpliktiga Eikat·c 

anordnas, varvid, vad den grundläggande mi1itärutbildn inge
11 

beträffar, denna till sin huvuddel förlägges till annens '>j nk, 

v[trdstmppcr och till en mindre del till kustartilleriet. I niist;
1 

skede av militärutbildningen skuHc en viss differentiering \ke 
varvid flertalet skulle förläggas till en plutonchefsskola li ka: 

ledes vid a rmens sju kvårds trupper, under· det all erforder ligt 

an tal för tjänst vid floll:tn avsedela viirnpliktiga skulle crh;'tlia 

motsvarande utbildning å fl ottans fartyg. Härefter skull e till. 

komma gemensam kirurgassistenttjänstgöring och fack ul h ilcl. 

ning. Sammanlagda tid en för denna utbildning skulle bl iva 

15 månader av elen 21 månader långa värnpliktstiden; 

att försvarets läkare sa mmanfö ras Lill en gemensam kår, 

försvarsläkark;[rcn , u n der ch efska p a v genera Il ii karen. r ka

ren skulle ingå - förutom de läkare som föras pa sjub·i'uds

styrclscns s tat - armeläkarc, marinlfikare och flyglii.kare , en. 

var kategori med sina o lika grader och b enämningar. Diir

utöver nttnlns att vad so m i detta avseende fiireslas bör hr

traktas so m en övergii.ngsform till en framlida ~in fas lnrc ;,; ttn

Jnanslutcn enh etlig fö rsvar släkark:"tr. 

Innnn jag ing[u· på en deta Ljgr ~1 nskning av u t rednin~cns 

betänkande, vill jag till en början anföra en del kritiska }ill· 

märl\.ningar på betänkandet i s lort. 

Jag nödgas då till en början konslatera a lt den m åhiill 

ning, som kommittens majorilet tyd ligen haft samt den hc tn · 

s tälian och dc förslag vartill dc komma ej s lå i samklang med 

dc direk ti v, som föredragande clcpartcmcntschcfcn givit. 

Det synes mig dessutom som om kommillemajoriteten ut· 

arbetat betänkandet ulan att }Jsikt'crn a hos d c tv ::l. mindre t' ii r

svarsgrenarnas sakkunniga representanter vunnil tillbörligt be

aktande. Hade så skett, skulle betänkandet h elt säkert h ri ng· 

als i bättre överenssläm.melse med s lalsrådsdircktiven och y j) 

kct nu ej tord e kunna ske --- kunnat hctraktm-; såsom rcsul t;!lrl 

av inom kommitten no·ga överlagda arbetshypoteser och dc oli· 

ka försvarsgrenarnas a spel\.ler på dc mångahanda frågor , s o JJl 
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uppställ t sig. Funclamcnlala delar av belänkandet 'ha nu i h ög 
n'fad fått skrivbo·rdskonstruktionens prägel. 
0 

I be tänkandet saknar man genomgående bärande motiY 

till de framlagda förslagen. Starka skälmot förslagens genom
förande saknas där·emot icke. 

Tar man fasta på Yad 1942 års försvarsorganisation in

nebär för samtliga försvarsgrenar med a v seende på upprust

ning och tillväxt, måse det frm1l'slå s[Jsom omotiverat alt nu 

sammans lå inspektionsorgan och kå rer, som var för s ig tidigare 

och under betydligt smärre förhållanden visat sig erforderliga. 

J{ade de t däremot varit frågan om en avsevärd nedrustning, 

skulle en sammanslagning möjligen varit berätlignd. Jag vill 

i detta sammanhang e rinra om att armens och marinens läkar

kårer, som tidigare v:::.rit åtskilda, i samband m ed 1808- 1809 

[trs krig sammanslogos, e lt förh{tllande som kvarstod under 

de över 90 år, som i vår histo ri a framstår såsom ·en försvarels 

nedgångsperiod, e ller intill dess 1901 å rs härordning gav sitt 

fö rsta resultat på delta områ de, nämligen den främst på riks

dagens ti ll skyndan från och med 1903 år s ingång etabler ade 
marinsani te tsledningen m ed m arinhi.k ark åren . 

L L ednings- och inspektionsverksamh eten inom: den 

militära sjukvården. 

Härefter övergår jag till detaljgranskning a v betänkandet 

och följer härvid den uppställning, som kommitten anfört be

träffande lednings- och inspektionsvcrksamhcten. Härvid h ar 

Jag särski lt fäst avseende vid departementschefens nyss citera

de, uttryckl iga och ytterst betydelsefull a direktiv: »Självfallet 

IUaste uppmärksamhet härvid ägnas ht spörsm[tlet huru dc 

sp_eciell a krav på sjukvården, som kunna uppställa~ inom de 

?hka försvarsgrenarna, på bästa sätt böra tillgodoses >>, som 

;e.~e rönt vederbörligt beaktande av kommitten. Mitt omdömP 

tarvidlng gäller främst vad kommitten förcsla «i t beträffande 
Inarinen. o 

1 Rommillen har ulnrbe lat sitt betänkande mot den bestäm-
ta l'ikt 1 1 · · p un \.l en , en 1etbg lednmg av krigsmaktens sjukvå rdsvä-
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sende, el. v. s. omfattande både förvaltning, inspektion och 
kårchefskap. Den myndighet, som enligt kanunitten bör ::t\1. 

förtros denna hart när övennänskliga arbetsuppgift, är gene. 
ralläkaren. Jag vågar betvivla, att krigsmakten som regel ~.k ulle 
ha tillgång till en person i b esittning av sådana kvalifik flt ioner, 
att h an verkligen kan bemästra en dylik arbetsuppgift. Kon1. 

mitten synes också ha detta klart för sig, då den (sid. 61-~62 ) 
föreslär inrättandet av en souschefsbefattning och härom ::tn. 
för: »Det torde ligga i öppen dag, att generalläkaren m åste 
beredas en effektiv :wlastning av åtskilliga arbetsgör omåJ, 
d~i.rcst han skall kunna ägna behörig tid till den inspekterande 
verksamheten, vilken militärsjukvårdskommittcn i likhe l med 
1939 års förenämnda sakkunniga uppfattar som elen p r imära 
arbetsuppgiften för generalläk aren >> . Kommitten är så lunda 
cmedelbart färdig att själv föreslå ett nedbrytande av den en
het den strävat att bygga upp och vilken utgör själva k ärnan 
i den av kmnmitten utarbetade omorganisationen. Dell a är 
cll av de många uttryck för att kommitlen ej ägt förmåga alt 
överblicka dc praktiska vådorna av sill förslag. 

Förslaget innebär i realiteten att förvaltningen .överlåtes 
på den nye souschefen samt att generalläkaren i stället över
tar försvarsgrem.överl~ikarens inspektionsgöromåL Sam tidigt 
har man dock funnit det nödvändigt a tt bibehftlla dessa över
läkare som bi trädande inspck tör er. Konuni t len synes miti 
emellertid icke ha framlagt några bärande skäl för ett saclant 

anangcmang. 
:Med som jag anser full rätt äger generalläkaren i sin egen-

<;kap av chef för försvarets sjukvård-,förvaltning i själn t v~r
ket redan nu en i det närmaste oinskränkt möjlighet t ill JJ1· 

spcktion. Enligt rnitt fönnenancle kan emellertid ordalydels:n 
i . den nu oällande instruktionen för förvaltningen i viss mail 

b f " 
giva anledning till tvekan härutinnan och bör därför bli or~; 
mål för ändrino- i enlighet med reservanterna Asplunch cc 

b & 
VV e5trings förslag (sid 108 andra stycket). Däremot ans·-
jag den av konnnitten föreslagna organisationen av insp~~ 
tiansverksamheten med generalläkaren som självsländig 111

. 
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spektör, clir~kt underställ~ Kungl. Maj:~, vm:~ absolut olämp
Jiä för mannens del. Genom ett dylikt forfarande skapas 
e~ fristående inspektionsorgan, jag skulle nästan vilja säga 
en ny försvarsgren, som saknar det oumbärliga fasta sam
bandet med de hittillsvarande försvarsgrenarna. En försvars
arenschef är .som sådan ansvarig för försvarsgrenens tillstånd 
o 
och krigsberedskap, vari hälso- och sjukvård ingå som myc-
ket betydelsefulla och integrerande delar. Genom den nu 
föreslagna omorganisationen skulle försvarsgrenschefen för
lora elen honom direkt underställda, inom ,sin försvars
gren speciellt sakkunnige tjänstegrcnschcfen, försv~nsgrens

överläkaren, samt denne överläkare underställd läkarper
sonal. Som en ringa kompensation härför skulle enligt för
slaget vedetbörande överläkare tillfälligtvis kunna disponeras 
av försvarsgrenschef, varjämte en underordnad läkare, lika
ledes tillfälligtvis, .skulle kunna placeras i försvarsgrenstaben. 
Det är emellertid icke endast försvarsgrenschefen, som i sitt 
äm:betsu tövande går miste om elen direkta kontakten med den 
inom sin försvarsgren främste sakkunnige i hälso- och sjuk
vårdsärenden, försvars.grensöverläkaren, :utan desslikes Iför
svarsgrenens otal stabsorgan och inspektioner. Härvidlag är 
det icke - som 1944 års militärsjukvårdskommitte uppfattat 
det - huvudsakligen beträffande utbildningsfrågor ett sådant 
intimt samarbete måste äga rum. Inom marinen är ett sådant 
samarbete jämväl nödvändigt med organisations-, utbildnings
och personalavdelningarna i marinstaben samt med marinöver
direktören, marinöverintendenten, inspektörerna för torped-
och ubåtsvapnen, minväsendet, sjöartilleriet och kustartilleriet. 
Skulle försvarsgrensöverläkaren lösgöras från sitt direkta och 
naturliga samband med försvarsgrenen 'i enlighet med vad 
~onunittten föreslår, skulle detta medföra att den stadga och 
fasthet i organisationen, .som nu förefinnes, skulle gå förlorad. 
F"örsvarsgrenschefens möjligheter att göra sig gällande skulle 
~- 0 · 111. beskäras så långt, att han icke ens skulle kunna .öva 
Inflytande på en honom så närstående detalj som läkarkom
tnenderingarna. 
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:Med n uva rande organisation är envar försvarsgrensöverlii. 

kare direkt unelerställd :.in försvarsgrenschef i likhet m ed de11 

organisa tion , som gäller jäm väl för högre och lägre truppför. 

band inom h ela krigsmaklen och där någon ändring ej ät 

i f digasa t t. Förslaget innebär i själva verket ett m aktöverta. 

gande från försvarsgrenscheferna till den nya »försvarsgre. 

ncns » ledning, generalläkaren m ed honom unders tällda hi trä. 

dande inspektörer. Det k an konstateras, a lt en dylik orgm1i. 

sation all s ej överensstämmer med de tankar, varåt dcparte. 

mentschefen givit uttryck i föreliggande s ta tsrådspro tokoll ej 

h eller med för krigsm akten i övrigt gällande ordning. 

Nederst å sid. 44 i betänkandet framhåller kommitl6n : 

»Beträffande elen nuva rande o rganisa tionen i krig torde 

böra erinr::tS, a tt enligt 10 § l mom. instruktionen för överbe

fälhavaren dc militära operationerna i vad rör m arin en och 

flygvapne t direkt uneler överbefälhavaren, biträdd av för svars

:,; tabcn, ledas av cheferna för marinen, respektive flygvapnet, 

dock att överbefälhavaren må , då skäl därtill förranled a, för 

;;ärskilda delar av marinen och fl ygvapnet annorlunda förord

na. I enlighet härmed kunna sådana särskilda delar a v ma

rinen eller flygvapnet som nyss .sag ts, bliva underställd a även 

lantmilitä ra chefer. 

E nligt de anförda b es tämmelserna äro förhållandena be· 

träffande ~ .jukv{u·dsärendcnas handläggning inom m a rinens 

och flygvapn ets mobiliserade fötbancl mera enhetligt ordnade 

~in vid armen, i det a tt marin- och f lygvapench eferna regelmäs

;;igt sv a ra för dc mil i tära operationernas genomförand t> och 

följaktligen deras organ för sjukvårdsä rendenas handläggning, 

nämligen marin- och flygöverläkarna, även i krigsorganisatio· 

nen 'inneha samma befogenheter som under fred. I vi ssa fall 

kunna <lock som f rautgår av det föregående, delar av m arinC11 

och fl ygv~Lp ne t underställas även lantmilitära chefer. Led· 

ningen av sjukvårdstjäns ten torde i sådana fall näppeligeJI 

kunna ordnas på annat sätt än sonr gäller för armen i anmäll' 

het. Generalläkaren skulle såltmeJa i vissa lägen komma ntl 
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överta ansvaret fö r sjukvårds tjänsten även inom delar av ma

rinen eller flygvapnet». 

· Kommilten framför synbarligen det nu anförda som ett 

av s-ina m est bärande nwtiv för en omorganisation av general

läkarens nuvarande ställning. Det är emellertid värt att fram

hålla, a tt den inskränkning i marinöverläkarens befogenheter, 

som h~irav enli gt kommitten skulle bliva följden, är h elt be

tyd elselös och ej får vara utslagsgivande för frågans nvgöran

de, då i denna undantagssilnation givetvis endast någon mind

re enhet ur kus tartilleriet ell er flottan möjligen kan ifråga

komma samt alt marinöverläkaren i alla andra fall i krigs

organisat,ionen innehar samma befogenheter som uneler fred. 

' Jag vill ytterliga re framhålla, att, vad kommitten i detta sam

manhang avhandlat och föreslagit angående inspek tionsverk

samheten på sjukvårdens område och dess relation till över

befälhavaren och försvarsgrenscheferna , främst chefen för ar

men, i lika mån gälla samtliga de inspektionsorgan, som i gäl

lande OTganisation underställts chefen för armen och chefen 

·för marinen. Med dylik bevisföring skulle lika stora skäl fö

religga att för enhetlighelens skull .sammanslå, exempelvis ar

men.s och m arinens inspektionsorgan på ar tilleriets område, 

varav finnas två inom. varelera försvarsgrenen. Erfarenhets

mässigt har m an här funnit det vara nödvänclio·t med fvra 
. b " 

smsemcllan fullt fristående specialister underställda r espekti-

ve försvarsgrenschef och icke underställda en för försvarsgre

narna gemensam generalartilleriinspektör. 

Anledningen till alt kommitten konnnit till sin enliot min 
o 

b 

menmg olyckliga åsikt angående nödvändigheten att hopknyta 

planläggningsorgan et å ena sidan med organet för utbildning 

och personalärenden - d. v. s. inspektionsorganet - å den 

andra, torde vara a l t den nuvarande organisationen härvid la•• 

~· isat S'ig tungrodel och opraktisk för annens del. Om så ä;, 
).~rde kommitlen, synes det mig, som sin första uppgift ha för-

. S?kt komma fram till en .självständig lösning av detta spe

Ciella armeproblem och icke blandat in marinens och flygvap

nets frågor i en konstruktion, som, vad å tminstone dessa va

Tidslrrift i S jöväsendet. 10 
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pengrenar beträffar, h elt saknar verklighclsunderl:1g. E 11 litlt 

min meninl.! borde kommitlen sålunda h a sökt ulreda m iiJ.Ii" 
...... b ' 

heterna för förläggandel av organel för armesjukv{lrdens h' ll . 

n ing och inspektion till ell er i nära a nslutning lill förs ·; ;tret$ 

sjukvårdsförvaltning. Det synes mig mycket ~.:mnoli ~~ l , :lit 

den ökning av kostnaderna. som den föreslagna o rgan! .,a tio. 

nen medför, härigenom skulle ha nleblivit e ller Lill och Illvd 

lwft drss m otsa ts, en besparing, so m följd. 

Emellertid är det påfallande a tt k ommitt en CJ p ~t w q.;o11 

punkt framkommit m ed en verklig 11 tredning av Yilka Hoi -,~ . 

förh ållanden , som vore radande i nuvarande organi sat ion. F r~. 

gan om den lämpligas te organisa tionen :w för~. varets h :i l si). 

och sjukvård skulle kmma diskul eras på clt be tydligt nwra 

fruk tbringande sä tt därest rn sådan u l redning förelegat. 

SluUigen är jag an gelägen framh[tlla , att bedrivawkt ll:ll,. 

om fronterna- och för marinens del ~. ålunda ul :ml'ör m ;·r in. 

dis triktens områden - :w krigs~jukvftrd en för dc :o trid:u nlc 

trupperna (inklusive marinen s och flygvapnets) och m al l':· icl

ersättningsfrågorna samt planläggningen i f red för ::isan rll't 

:. v dessa båda uppgifter h elL böra tillhöra gener a !!åka r en s ii m. 

betsområde. Detta krävande arbetsom r åde, viikel jag sh. ull c 

vil ja b enämna militärsjukvår dens clappfrågor, h iir inom rn 

krigsmak t som vår ledas av inom den största förwarsgn nen 

utbildad och erfaren läka re . Sådant var systemet r ell ::m l' ii rc 

försvarets sjukvårdsförvaltnings tillkomst o-ch så bör del för· 

bliva hur än organisationen i framtiden gestnltas. 

I sis ta stycket å sid. 50 i bc tänk~mclet samt i det föl j;t ndc 

gör kommitten gällande, alt försvarsgrensöverläkarn.a m ed nu· 

varm1.clc organisation ick e äga resurser a tt h emästr a delll 

åvilande arbe tsuppgift er även om dc härför uln~· llja fii rf< ill· 

ningsenlig möjlighet a tt anlita persona L fnln försvarets :-.j ul; · 

vårdsförvallning. Denna allvarliga inkompetensförklari ng iir 

så m ycket märkligare som den av kommitten framslu ngas 

utan motivering. Häremot m å framhållas, a ll marinens L' r· 

farenhet som hänför sig till en tidrvmd av icke Jnindrc ii il 

42 år , vlsar, a lt den nuvarande orga;1i5a tionen är ~indmn [tl s · 
enlig samt a tt en m arinöverläkarc, som hesittcr ingående J;. iill' 
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11edom om naYalhygien iska fnlgor och som genom föregående 

verksamh et specialisera t sig inom facket, väl visat sig äga jLtst 

de res urser, som av kommill<~n förnekas. l detta sa mman 

]Jang anför kon11n ill en dessut om: »Det torde nåmligen li gga 

i sakens n a tur, all etl mera regelmässig t anlitande a v pcr .~onal 

(från försvare ts sjukvärdsförvaltning alltså) för fu llgörande av 

de uppg ifter , som ins lruktionsmässigt tillkomma försvarsgrens

överlä karna, skulle m edföra ytterst m enliga konsekven ser i av

seende p;t ::trbe tsförh å llandel vid sjuk d trdsförntllningen >> . Pa

pekandcl synes ÖYcrfl ödigt då för inspektioner - i varje fall 

inom marinen - exper ti s från försvarets sjukvå rdsförvallnin g 

endast undantagsvis utnyttjats och då så skett detta föresl:l

vats av den för detta ämbelsYerk nu gällande ins truktionen och 

~ . om a \· mig loj;ill to lkat;; sasom t•n insk ränkn in g i min befo

genhe t. Det anförd a ~ir em elle rtid icke blott överflödigt ul a n 

även mi ssvisande, enä r kommi tl en helt bortse tt fr ån a lt jäm

väl genera lläk aren och den föreslagna gemensamma sjukvårds

inspekti onen vid sin a inspektioner enligt kommittens eget för

slag förutsäl las sko la ulnyllja inom förvallningen föref inllig 
expert,is. 

Kommitten lämnar härefter följande kortfa ll ade samman 

ställning av försvarsg rensöverhikarcn s arbetsuppgifter (sid. 51): 
»viss förv altningsverk samhet ; 

inspekl ionsverbmnhet berörande hälso- och sjuk vå rds -
väsendet ; 

utibl dningsverksamhet, saml 
h andläggning av personahir cnden. 

Härtill k omma en del special uppgifter för dc olika för 
svarsgrenarna , . 

Härem ot kan genmälas, n Lt » fö rvaltningsverksamheten », 

vid vilken punkt kommitten mera ingående uppehåll er sig , 

för marinöverläkaren s del bir m yck et obetyd lig, - elen tord e 

inskränka sig till dell agande i försva r släk arberedningarna, na

got som för önigt torde bli nödvändigt även i den föreslagna 

organi sa ti onen - under del a lt den av kommitlen m era i för 

_bigåen dc angin1a punkten »hf:ir!ill komma en del specialupp-
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gifter för dc olika försYarsgrenarna » innefattar det väsen lli. 
gaslc och för försvarsgrenen speciella i försvarsgrensöverli\. 
karens verksamhet. För m ar inens del kan bl. a. nämna s lYa 
så betydelsefulla, speciella och omfattande områden som uh ats. 
och dykcrihygienen. Mycket skulle kunna vara att andn ga 
för at-t belysa omfattningen och betydelsen av dessa speciellt 
navalhygieniska områden. Jag inskränker mig här emeller
tid till alt hänvisa till den i många hänseenden betydelsefulla 
medverkan navalmedicinen var i stånd att prestera vid lö. 
sandet av de många problem som uppstodo i samband m ed 
bärgandet av den förlyckade ubåten ulven samt till vad som 
anföres under punkten 3 i Kungl. Maj :ls proposition nr 2 till 
innevarande års riksdag angående forskning p ~L d~' kcri- o{;h 
ubåtshygienens mm·;Lde. Det :.-~nförda synes mig visa, att Ila

valhygienens målsman i vårt land bland sina arbetsuppgifter 
ingalunda blott har belydclselösa och bagalellartade special
uppgifter, vilka enligt kommitten bättre skulle höra hcmm:c i 
en gemensam sjukvårdsinspektion. 

Kommittens redogörelse för försvarsgrensöverläkarna ~ nr
b tsuppgifter utgör sålunda åtminstone icke för marinens del 
n ågo t motiv till elen föreslagna omorganisationen av insprk
tionsverksam.hetcn, vilket dock kommillen med sin, som det 
synes mig, alltför kortfallade och vil seledande hä1· ovan (· ite
radc formulering varit angelägen alt fran1hålla. 

Härefter villjag erinra om vad föredragande dcpart em t'u ts
chcfen bl a anfört i propositi on 1943: 180: )) V•id principbe
handlingen av frågan om sjukvftrdsförvaltningcns organis:tl i on 

har jag framhållit vikten av alt söka såvitt möjligt neu trali
sera dc befarade ohigcnhelcrna av ett .särsk iljande nv fö ryalt 
nings- och •inspcktionsvcrksmnhelcn. Jag har chiruid' utuclll 
från att detta borde ske genom att generalläkarens inspel.- ti•lils
rätt utbyggdes sä långt detta läte sig göw utan att j'örsu(l rs
grensche)'enws intressen träddes för nära. Det må här crin· 
Tas, alt enligt förvaltning~.ulredningens Jnening gcneralläk arcl15 

inspektionsrätt borde omfat ta dels områden berörande fö n·nll · 
ningsverksamhctcn, dels ock ~.åd ana utom sjä h·a förvalln tngs· 
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oJ11rådet h ggandc delar av sjukYården Yid försvarsväsendet, 

50
n1 icke direkt :wsåge den militära Ljåns ten. Generalläkaren 

skulle givetvis äga delgiva försYarsgrenschcfcrna sina inspek
tionserinringar men däremot icke ha någon direktivrätt gent
emot nrme-, marin- och flygöverläkarna i deras egenskap av 
inspektionsmyncligheter. Att n{Lgon sådan direktivrätt icke 
inrymts [lt generalläkaren torde ha sin grund just i s trävan att 
undvika de friklianer och den förskjutning i ansvarsfördel
ningen, som marin- och flygförvaltningarna torde ha befarat. 
)1an kan emellertid icke bortse från det värde, det måste ha 
i samordningens intresse, att generalläkaren kan inspektera mi
litärsjukvården i den utsträckning han själv ägc1· bestämma. 
Det torde nämligen vara i hö-g grad önskvärt, att elen myndig
het, som bland annat svarar för sjukvårdsma terielens bcskaf
henhet, gives tillfälle icke blott att bedöma malericlen under 
användning, vilk t enbart det kräver riitt att följa truppför
b:.mdens övningar m m utan även beredes möd lighct att bibe
hålla eller knyta kontakt med sjukv{u·clstj~insten i allmänhet 
för alt redan i förväg bättre kunna bedöma materielbehovet 
och därmed sammanhängande spörsmål. Likaledes bör elen 
myndighet, som genom sin hälso- och sjukvårdsbyrå samt sitt 
vetenskapliga r åd kommer alt bli den högsta instansen inom 
försvarsväsende[, när det gäller hälso- och sjukvårcl sfdLgor , 
äga bedriva en vidsträckt inspektionsvcrksamhet, avseende 
exempelvi s kascrnhygienen. Generalläl;orens befogenheter bö
I'Cf därför utsträckas till att omfaifta fämväl den inspektionsrätt, 
som föranledes av vad zm sagts. Någon clireldivrätt för honom 
gentemot försvcu·sgrensliilwrna bör dock ej heller enligt min 
mening föreligga. Genom att giva förhållandet mellan förvalt
nings- och inspektionsverksamheten en sådan utformning tor 
de möjligheter uppnås till en fruktbärande samordning av h ela 
försvarssjuk vården ». (Kursiveringarna gjorda av mig. ) 

De av mig här ovan framförda synpunkterna på lednings
Och inspektionsverksmnhetcn inom den militära sjukvården 
synes mig i motsals till betänkandet väl överensstämma med 
vad deparlem en lschcfen anfört i såväl n~imnda proposiiton 
so111 i statsrådsprotokollet av elen 31 december 19-13. 
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Som mon)'ottning: 

Gencralhik:1ren bör i sin egen skap av chef för för svare t:, 
~, ju k vard s1'örvallning l i li n k h nn:~ s oinskränkt möjlighel till in. 
speklinn av den milihira sjukvarden samt äga rält :1tt d a sa 
erfo rdras i samband hiirmed delgiva vederböra nd e s in a in. 
spek li onserinringar. I av,s ikl alt undanröja all tvekan h ~in id. 
lag h ö r gällanflc iuslruktion för ämbetsverket undergå en Yiss 

juslering. 

~uvarandc organisal,ion , m ed generalläkaren såso m chef 
för förs \·arets sjuk vardsförvallni ng och för svarsgrcn sÖ\'C'I lii
k a rna unders tällda r-espektive försvarsgrenschefer, måst e h i
h ehå llas om icke grundvalarna för den nuvarande organis:ll io
n cn av krigsma kten sk ola äventyras. 

J:tg molsätter n1.ig sålunda a tt en alla försvar sgrenarna 
o mfattand e sjukvårdsinspektion inrättas med gen eraliiik aren 
som ch ef och med de lre försvarsgrensöverläkarna som h itrii
dande inspektörer, en var för varje försvarsgren. Den ulökadc 
inspek lionsrätt, som bör tillkom m a gcncralläkaren, n ågot -;om 

jag till fllll o vill biträda, kan ulan sv~n- igh c t ordnas pa a dmi-

nis trativ väg. 

I. M iliUirläkam as ut b il d ni ng . 

Indiv idens s ~ill atl r ea gera i en viss situation iir direk t hl'· 
r oende av två fak torer, tidiga re utbildning och p ersonliga ege n
,;kaper. E ndast elen för s tnämnda faktorn k a n p~tvcrka s Hti
från. Den sistnämnda kan likväl utnyttjas mer eller mi nd re 
r a lion ell t. En ändamålsenlig u lbildn in g ~i r chi.rför a v y!l ::tl 
hetYclclse för a lla yrkesutöva re, ick e minst för mi litärläkarc n. 
Tn; m det m odern; samh~ill e ls alla områden och tlärmecl oc k· 
.så inom m otlem krigföring och militärmedicin går utveckli ngen 
m ot en s tarkt ökad di ffe renti e ring och sp ecial·isering. [)rt 
finils alll~å skäl alt icke driva en i och fö r sig önskvärd s:un· 
ordning av flrnH~- och marinläka rn as utbildning Eingre iin so nt 
iir förenligt m ed en ratione ll ~pecialut:bildning . Lik aså finnll5 
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!
· fil a tt vid utta gningen av bliYandc hikare lill försvars•'renar-

!) \. ( ' b 

n:t tillse, att rätt man konuner p å rält p la ls, a tt med andra 
ord sörja för a lt dc personliga egenskaperna komma Lill 

sin rätt. 
Enligt 1 \)44 ars militärsjukvå rdskommitt.c bör bl a föl-

jande synpunkler utgöra vägledning vid ulbilclningens plane
r ing (sid. 73, 3:c s tycket ): , s åvitt möjligt bör n ågon rubbning 
icke ske i den uppdelning av dc värnpliktiga lä k amas utbikl
ning, .som genomfö rts av hänsyn Lill den akad emi ska läkar
utbildningen. Vidare bör samtliga värnpliktiga läkare erh ålla 
en grundläggande sjukvå rclssoldats- och sjukvårclsbefälsuthilcl
ning, syftande till a Lt snarast m öj ligt göra de värnpliktiga 
skickade att bestrida be)'attningar inom den krigsorganisewde 
sjllkuården. " (Kursiverat av mig.) 

Kommiltens uppfaltning, att den milil~ira u tbildningen i 
möjligas te m {m m ås te anpassas el'ler elen a k n:demiska utbild
ningens krav, delar jag h elt och synes mig kommiltens förslag 
härvidlag vara uncl~tmålscnligt. D~iremot kan jag alls icke de
la kommittens f1sikl, alt de t är ett önskemål a tt i kPi'j soroani-;:, b 

sation en snarast möjligt kunna imälla dc värnpliktiga läkarna 
>.åsom sjukvarclsso lda ter och sjukvå rdsbefä L De värnpliktig :.~ 

lä karna utgMa c tl så kvalificrrat och dyrbart materia l och 
den enda r ekryt eringskällan till dc milit ä.ra läkark årerna, att 
stalen icke har ra<l alt använda dessa värnpliktiga i annan 
:gcnskap än hikarcns. Intill dess dc v~irnpliktiga nått så långt 
1 sin universit e l.su tbildning, att dc kunna tjänstgöra som mili
lärläkare, kan det enligt mitt förmenande därför ricke och i all 
synnerh et ick e under krigstid till å tas alt dc utnytt jas i krio·s
ljänst av dylikt s lag. Dc värnpliktiga, som enligt fältläk~rc 
Strömbergs utboildningsförslag genomgå tt sjukvårdsbefäl sskola, 
ha vid dcnmt tidpunkt som regel k ommil så långt i sina aka
~l emi ska s tudirr, a ll de normalt följand e läsår avlägga m ed . 
~and.-cxamcn. Denna k a tegori vämplikliga bör i s tället efter 
lu!lbor- ·1 l ·1· .. l ' Id · b d · . cac m1 ·It ar ut ') J nmg . ere as akademisk lä k arulbild-
ll lll" . •t l . 'd i' o . ' l· t> - une er .;:ngst1 en ·orcerad saclan - för a tt snaras t 
' llnna fullgör a s in viktiga uppgift som milil ~i rl äkare. 
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Oberoende av kommillens och min sk,iljak tiga mening i 

denna vikLiga principfråga delar jag helt kommittens uppfu u. 

ning, att dc värnpliktiga under sin utbildning böra bibringa\ 

största möjliga förtrogenhet med och inlevelse i den mililiir:'\ 
organisationen, var,i givetvis sjukvånlsorganisalionens inräknas. 

Huruvida elen av kommitlen föreslagna utbildningen för· 

armens del i detta a v seende är l illfredsställande, undand rar 

sig mitt bedömande och inskränker jag mig därför alt hår 

hänvisa lill vad jag ovan uttalat angående v~tdorna av a lt i 

krig utnyllja de unga m edicinarna i armens sjukvå rdstrupper. 

Kommitll'majoritetens förslag anser jag däremot vara fulbUin. 

digt otillfredsställande för marinens del. Det u t biklnings ~.che

ma, som för närvarande är gällande för ifrågaYa rande vii rn

pliktiga, har tillkommit delvis på milt initialiv och i inti mt 

samarbete med dåvarande chefen för sjökrigsskolan. Denna 

utbildningsplan har till syfte att bibringa ynglingar med r edan 

tidigare ådagalagd håg för sjölivet en utbildning, som gör <lem 

förtrogna med mru<inens miljöförhållanden och med arten a\' 

de uppgifter, varmed marinens personal arbetar i såväl k rig 
om fred. Denna utbildning, som nu verkat bland tv ~'l }tr
g~mgar har i stort sett visat sig synnerligen ändam~tl senlig. 

Härom har jag övertygat mig dels genom egna 'inspektioner, 

dels genom vad sjökrigsskoleledningen uttalat. Emellertid har 

det synts mig lämpligt all i fortsältningen mer än hittills i öv

ningsprogrammet ~nlägga ett större omfång av s:"tdana änm en, 

som beröra stridssjukvårdstjänsten. Mina syllpunkter pa ut

bildningsfrågorna överensstämma härvidlag i allt väsentligt 

med dem ledamoten Asplund framfört i sin särsk il<b. reserva

tion (sid. 111- 114). I avsikt att i s lörsta möjliga ulstriiå· 

ning bibehålla ett önskvärt samordnande av utbildningen av 
armens och marinens värnpliktiga, och samtidigt om m iijligt 

något förkorta utbildningen för m arinens värnpliktiga, har jag 

emellertid utarbetat en plan, vilken här bifogas i diagramfor J11 · 
I enlighet med mitt utbildningsförslag skulle vid marinen facJ; 

tjänsLgöringstiden bli D mån. gentemot av Asplund föresl:1 gn:1 

7 Jj:! mån. Jag vill här bringa i åtanke nöclvämligheten -- för 
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1
arinens del åtminstone - att tillgodogöra sig värnpliktstiden 

~ör facktjänstgöring i största möjNga grad. Eljest måste ·en 

utsvälln ing ske över rimliga proportioner av den läkarperso
nl marinläkarna av 2. gr. och marinläkarstipend ia terna, som 

Jl 'l ' 

'
r<es främst för sjötjänsten och för fyllandet av behovet av a o 

ex.tra läkare inom marinens landförläggningar. Den gemen-

samma fackutbildningskursen har av mig av samma orsak 

föreslagils omfatta 2 mån., kommitten har föreslagit 2% m ån . 

Enligt milt förmenande bör nämligen en väl planerad och ef

fektivt utnyttjad fackutbildningskurs om 2 m ån . kunna lämna 

fullt tillfredsställande resultat. 
Med en utbildning efter av mig skisserade linjer lorcle möj

ligheterna för en senare övergång från marinen till armen och 

fl yget och vice versa ha underlättats betydligt, jämfört med nu 

rådande fö·rhållanden. Det bör erinras om att denna möjlig

het till övergång från en vapengren till annan dock mest tor

de vara betingad av önskemål från den yngre läkm·personalen 

vid marinen att kunna erhålla fasta anställningar även inom 

andra försvarsgrenr~r. Att yngre läkare från armen skulle ha 

motsvarande önskemål om transport till 1narinen, torde fö,re
komma mera sällan. 

Härefter vill jag uppehålla mig vid den av kommitten fö

reslagna extra assistenttjänstgöringen i kirurgi omfattande 3 

mån. -efter avlagd m ed. kand.-examcn . Vid armen har en så

dan tjänstgöring redan inpassa ts i utbildningsschemat, men 

erfarenheten härav är naturligtvis ännu mycke t obetydlig. 

Också vid marinen är det en obestridlig fördel att erhålla lä

kare med .så god kirurgisk utbildning som m öjligt. Fråga är 

endast, huruvida en assistenttjänstgöring i kirurgi i enlighet 

Ih.ed kommittens försl ag innebär något verkligt framsteg eller 

endast u tgör en farlig chimär. Som tjänstgöringen nu är pla

nerad a tt äga rum på olika lasareltsavdelningar, blir res u Hatet 

av utbildningen alllför mycket beroende av vederbörande sjuk

h~släkares personliga intresse och pedagogiska förmåga. Jag 

Vill också ifrågasätta, huruvida ick e tjänstgöringen nu kom.

tner att äga rum i ett så tidigt skede av den värnpliktiges civ,ila 
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utbiluning, alt r es utta let också härigenom blir lidande. Det 

torde för övrigt vara ett önsken'lål för landets alln1~inna he. 

redskap, a l t: ökad kirurgisk kompelens innefattande fr .i n1st 

den s. k. l i Il a kirurgi en och shockbehandlingen bibringas icke 

encla sl krigsmaktens utan också i slörsia n1.öjliga uts träckn ing 

landets övr iga läkare oberoende av kön och krigsd ugl ighet. 

Delta problem synes mig emeller tid vara av sftclan räckvidd, att 

de t icke kan slutbehandlas i -detta sanunanhan g utan otYive[. 

ak tig t kriiYcr forhall utr·ed ning i sa marbete med dc a k tde. 

mi sk a m ynd·ighetcrna. 
I hetänkandet föres lås , a lt uttagningen av värnplikti ga Hi

k arc till m a riucn sk ulle ske först i e tt r e lativt sent s tadi um 

av utbildningen nämligen ef ter den planerade gemensam ma 

tjä ns tgör ingen vid kuslarl:illcriet. Med nuvarande o rgan isa. 

lion sker ullagningen däremot redan för e utb ildningens början. 

l sin reserva tion (sid. 114 sis ta stycket) h ar Asplund visa t, att 

kommiltens för~lag innebär slor a nackdelar också i delt a a\'

seende. Då Asplunds ås ikt er i denna vikliga fråga helt 

i)vercn ss tiimma m ed mina eg na, får jag liksom Asplund kraf. 

hgt uneler str yka be tyd elsen av alt uttagningen av värnplikt iga 

läkare vid maxinen k ommer a ll i framtiden ske på sätt ~om 

f ii r niirva ra n <le ti llä mpas med hänsyns tagand e till in d i \'id t:us 

h åg och tidigare kontakt med sjön . 
Kommil emajoril e lcns förslag till ullagning och utbil d ning 

sku ll e med säkerhet äventyra standarden hos fö r tjänsl inolll 

marinen avsedda Jii karc. Fö ljande Lvå skäl för denna a~ ikt 

kunna anföras: 
l ) e leverna erhålla på elt 1:idigl s tadium den inrik tning 

för s in framlida verksamhet, som enl igt pedagogikens grund· 

s~ tl se r ii.r n ödvändig för att gotl resultat sk a ll ern ås; 

2) den uttag ning av lä kare till flottan, som cnligl kn nl' 

miW~major ilr t en efter för sta årets utbildning skall ske, k all 

k-.faras f~t ,·,amma för marinen negativa följder, som nu \'' id· 

låder inskrivningsförrä ttningarna, där endast armen ii r r ep re· 

senter ad, nämligen att de för tjänstgöring vid a rmen m indre 

himpliga värnpliktiga k omm a a tt avses för flolt~m . R ek ryte· 

ringen cw de [(i].,·are, som avses }'ör lfottan, J..:an Ju"irig enom {i ucW 
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ros och en situation för s jövapnet uppkomma, som liknar 

lY som förefanns före 1903 och som vw· anledningen till 
den, c .. 

{/·i nlä korkare n s 11 p psattande. 
}Jl( 

S u mmun fattninrt: 

Kommit tens förslag l ill utbildning a v värnpliktiga läkare 

iir icke ration ell oc h m ecl för beträffande marinens Jäka ;·e icke 

den nödvändiga ini lieila inriktningen till den blivande verk

samheten. U t b ildnin gen tynges a v för mar i n ens lä k a re hell: on Ö· 

dig ball ast till fö rf:in g fö r deras rat·ionell a utnytt jand e i prak

tisk facktjänslgi.iring. 
Frågan om l re m å na d ers y l ter] iga re assis tenttjä nstgör ing 

i kirurgi är i b ehov av närmare ut redning i samarbe te med dc 

akademi ska myn(~igheterna. 

Uttagningen av v~irnp l i k t ig:1 läka re till m a r i n en hör i 

framticlen sk e p:'\. sä lt som för n~irvarande tillämpas, vilket· i 

skarp motsats Lill k omittcförslagc t tillskapar en iiadamålsen

lig och bärkraft ig r ekry tering. 

III. Swnmcmfijrandet c~v m.ili tiirläl..:anw till en gemensam J.:år. 

Med elen ins tiillning Li Il problemen r örande inspektion och 

utbildning, som jag tidigare i delta y ttnmde giv,it uttryck å t 

är det en fullt logisk följd att jag icke k an biträda fö r slaget 

om bildande av en försvarsläl;;.a rkår av samtliga dc tre vapen

grenarnas läkare. Mim1 mo tiv härför iiro i allt väsentLig fram

lagda ti digar e kir 0\·an m en Yill jag i det föl jande - m ednå

gon ri sk för upprepningnr - fram lä gga mina synp unkter på 

denna speciella fråga. 

Liksom vid tidi gare Ullfällen h ar man också nu som rit 

a:' huvudmo tiven för en k [trsanunanslagning anfört. »alt n il.go n 

VIktigare saklig skillnad icke förrfunnes i avseende på h älso

Och sjukvården vid försvars!:!'renarna, ~iven om vissa delalJ"er 
l " . 

1
o rganisrrlioncn vore vä l så olika ». (Sid . 93 , 3 :e s tycke t. ) En-

/P l11in besHimda uppfattn ing har man m cll e tt dylikt an

orandc avslöja t s in fullstii.ndiga ob ekant sk ap m ed probl emels 
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kiirna. sjukelomars och sk ador s behandling äro icke det \'ii . 

senlliga i delta sammanh::mg, utan fas tmera tillämpningen av 

den m oderna m edic,inska ve tenskapens rön p å försvarsgrenens 

alla olika områden under krig och fred. Som exempel utöver 

själva s tridssjukvård en Yill jag för m arinens del endast nä111. 

na den fysiska och praktiska hygienen ombord, vm· Li ll hör,\ 

ti!Uimpning av lropikhygien , hamnhyg·ien , födoämncsh~ gien, 

ventilation cch beklädna d under län gre sjöexped iti on er sa 111 1 

den fö r nö.rYarande under särski lt stark utveckling va rande 

ubåts- och dykerihygienen. Det k an Yisserligen sägns al L var. 

je förnufUg och sk olad läkare bör kunna tillägna sig en viss 

kunskap i dessa frågo r. De ligga dock så pii siclan om den 

a llmänna medicinska a llfar vägen, alt en läkare, som fran de 

för sta värnpliktsåren med intresse ägnat sig åt dem ock stl. har 

helt andra och s törre m öjligheter att behärska dem oeh -

vilket ä r det icke minst viktiga - even tuellt bidraga 1ill cleras 

utveckling. 
Det behöver kn appa~t ,,är skilt påpekas, a lt e lt intimt .~am-

arbe te och u tby te av erfar enh eter mell::m de olika k:herna 

' liksom m ellan k årern a och försvarets sjuk vårdsförvaltning är 

en n ödvändig fö rutsä ttning för uppn~'icncle av bäs ta arb l'i sre

sulla l. Med nuvar~mde organisa lian och förekomsten a Y dels 

de av generallä kar en p[t sis tone etablerade referatmötena dels 

den sedan 70 år ener giskt arbe tande mililärläkarförenin gf' n är 

ett sådan t samarbete och ulbyte av erfarenhe ter ock så m iijligt 

i all önskvärd utsträckning och kan med god vilja göras än 

mera fruktbringande. 

Sista s lyek et å sid. 95 innehåller bl. a. fö ljande nlla l,mclc: 

»De från marinhåll med styrka framförda synpunkterna be· 

träffande far tygsläkarnas speciella förhållanden torde i detta 

sammanhang icke kunnat tillmälas alltför s lor vikt. Hu,,ud· 

delen av marinläkarkårens personal på sta t i högre lönes tä!l· 

ning - från marinläkare av 1 :a graden och uppåt - ii.r s{!· 

lunda i regel placerad till tjii.nstgöring i befattningar vicl Jll ~· 

. l el . . l d l h " ... 11vDI 
nnens an organtsatwncr. . · et a samman ang ma J<ll .. 

erinras, att personal ur marinläkarkåren h ar att bestrida ]w 
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t;arvården även Yid kustariillerie ts olika formationer, vid vil

];a }lälso- och sjukvårdens problem i allt väsentligt överens

stärl11na m ed dem , som förekomma inom armen. För denna 

del av m arinläkarkårens per sona l torde sjövana och förlrorren· 

]Je t med tJäns tgöringen ombord a krigsfar tyg spela mindre 
0

roll 

iin erfarenhet av befälsföring, a llmänt sjukvårdstekniska kun

s k ~lpcr o. s. Y. KraYen på sjövana och förtrogenhel med fa r-

1ygs l:jän st framträda sii.rskill för dc liikare som ä ro placerade 

ti ll tjänstgöring o mbord ~ ~ s tridsfartyg ". Här gör sig kommil

len återigen skyldig till påståenelen utan ~akliga skäl. I\äs lan 

förså liig är i mitt tycke meningen: »Huvuddelen av marinlä

ka rkårens personal p:c"t siat i högre lönes tälln ing - fn't n ma

rinläka~· e a:.. l :a .~T.a<.lcn och upp:h - iir så lunda i regel pla

cerad till tjanslgonng i befallningar vid m arinens landorga

nisa ti on en , da i sjä lva Ycrke l s:llnt liga befa llningar i denna 

lönestä ll.ning tillhöra mar itwns la mlorganisat ion er. An talet ma

rinläkare i dcnna lönes tä llnin g är em ellert id endas t 16 gent

emot 61 med arvoden - Yilk et icke alltid innch~ir a lt ~ le ~iro 

sämre avlönade - och avsedda för sjökommend ering. Här

lt_ll konuncr det stora antalet hikare tillhörande r eserven, av 

r_Llk a för närYaran clc en s tor del användas för sjökommencle

nng. 

.. Å sid. 93- 94 lämnar kommilten enligt min åsik t en allt-

f?r .ensidig och knapphändig resumc av vad man vid t idigare 

1 _1 l~fa ~_l e tol YCl :il a nd r:tga gen iem ot en sammans lagning av mi

lt tarlakarkarerna. Frågan har som bekant v~wit föremål för 

:)ch~.nd~_in~ hl. a. av »1920 års förvallningss:tkkunniga >> . Det 

<~ r for ovn •'l värl .. k l f' o 
o < uppn1ar -san1 1et att ragan om en k ttrsnm -

t~ans lagning an set ts aktuel-l i des.<,a dao·ar då man mer än 

ttllförn l . . ·f'. . l . o ' . .. . c 

1 
.. .. c l<tl et a1cn 1et av den moderna kngfonngens och 

,111.~1 tanncdicinens s tark a krav p å differentiering och speciali-

"e11l1"' ,... t J .. , . l . ..k .. l l 
t .o v u l :l )Qt~a m se ons -va re leten a v- ett s la rkl försvar. 

h:n.ken p a en karsammanslagning syues mig som ovan fram-

alitts var"' 111er· fo"1· 1· · l · l 
f" L . LL en 'Jg mcc en penoc av neclr ustninn- och 

orsvarwvilja. " 

h o Enligt kommitl en (sid. 97) skulle man, om m an vill e bi -

ehnlh a 1 ' · l · ·· l"k o • 

, , ' 11ens oc 1 nurmcns a ·arkarer lvmgas tillskapa en 
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ny kår, flygläkarkilren. Konnnit.ten anför ä venledes det 1,1 
"om etl skäl för alt icke hibehålla dc olika kärerna. L vda . 
möterna ."\splund och \Vestring uttala i sin gemensamma r1,_ 

senration att tillkomsten a v en flgyläk:,rkår innebär ett Ö!Jsk,,_ 
mål. Huru härmed än förh:lller sig kan detta i varje fall icke 
påverka frågan om lämpligheten av en !'.mnmanslagni n g :11. 

de kårer som redan äro tillstädes. 
H.ed~m i diskussionen om de värnpliktigas utbildning f ran1. 

ltöll jag vikll'n av alt man tillsåge allullagningen av marint•ns 
värnpliktiga också i fortsättningen skedde efter dc princi per, 
som för närvarande tillämpas, d. v. s. med hänsynstagande 
till individens håg och evenineila tidigare sjövana. Dl'l är 
som regel och i det närmaste u leslutande från denna k akgori 
r ekryteringen ~.enare sker till marinläkarkåren. En kå r son1 

l ör övrigt hi t till s haft den förmånen att icke v:m1. slÖlTl' ~in 

alt varje dess medlem kunnat komma i intim kontakt mer] 
chefen, m ed vapnet och m ed dess militära utövare. All t fak. 
lorer av stö rs ia betydelse fö r e tt effektivt utövande av m :t rin
läkarens yrke. Under dc senaste 42 å ren har sjövapne t fö r
skpnats från alt läkare u lan h åg till vapnet tillförts d et ~am

ma. Aven detta är av stor psykologisk betydelse med tanke 
på dc säregna förhållanden under v,ilka arbetet ofta äger rum 
ombord. Den fo r tsatta rekryteringen av marinläkarna d . , .. s. 
till marinläkare av 2. graden och högre, h ar hi Ltills skett r fter 
provtjänstgöring som marinläkarstipendiat. Detta förfar :mdc, 
har tillkommit i avsikt att endast tillföra marinen även i den· 
na bemärkelse kvalificerad läkarper~.onal. 

Kommilten har vid sina försök att framhigga mot i\ till 
den föreslagna sammanslagningen ~i ven sökt misstänkliggöra 
den militära sjukvårdens kvalitet. I sista :o.Lycket på sid. 97 
trtsäges s{\.lunda. >> Det måste nämligen ;mses va ra ett b eri1 Lti · 
gat krav ur allmän medborgerlig synpunkt, att den sjukn lrd, 
som bjudes bnclets värnpliktiga ungdom i kvalitativt aYscen· 
<le står på samma plan som den civila sjukvården, särs kilt 
med hänsyn till den avsevärda ulökn1ng av övningstiden för 
de värnpliktiga, som stadfästs genom 1941 års värnpliktsl ag.» 
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Jag vågar bestrida, att den kritik, som innefaltas i detla utta
]alldc, överhuvud taget har fog för sig. A ven om så vore, a 1 t 
];.ommiltcn härvidlag hade räll, är det dock fullkomligt ob e
gripligt hur kvaliteten skulle kunna höjas genom en kårsam
J11anslagning. Tvärlmn torde väl den ansvarige chefen lätta
re kunna överblicka förhållandena och smidigare genomföra 
erforderliga rätlelscr inom en mindre personalsammanslutning 
än rinom en större. 

slutli gen anför kommitten (sid. 98) som ytterligare shil för 
den önskade kftrs ammanslagningen all man härigenom skulle 
vinna största möjliga överensstämmelse i militärläkarnas tjänst
görings-, pensions-, avlönings- och anställl1'ingsförhållandeu, 
något som givetvis i och för sig är rationellt men ingalunda 
är avhängigt av att en gemensam läkarkår tillskapas. Kom
mittt~ns önskan att införa sådan överensstämmelse delar jag 
helt {)Ch är övertygad om att den låter sig väl uppfylla utan 
vidtagande av en sä drastisk och olycklig åtgärd som en kår
sammanslagning. 

Det förtjänar framhållas, atl: i intet annat land, där man 
i försvarsorganisationen har två eller flera försvarsgrenar av 
motsvar ande omfattning som i vårt land, en san1manslagning 
av försvarsgrenarnas läkarkårer har ansetts fördelaktig eller 
önskvärd. Jag har däremot vid flera tillfällen observerat att 
det i utländsk navalmedic-insk och allmän medicinsk tidskrift
litteratur förekommit artiklar, där vederhörande unelerstrukit 
just de faktorer angående sjöduglighet och sjöbetoning hos 
individen, som jag i tidigare avsl1'itt av detta yttrande berört 
och som man finner nödvändiga för flottans läkare. 

Sammanlottning: 

Det av kommitlen framlagda förslaget om en samman
slagning av militärläkarkårerna avstyrkes på det bestämdaste. 
Rommitten har rickc framlagt några hållbara skäl för lämplig
heten av en -:ådan sammanslagning, under det att starka skäl 
framk ommit mot en dylile 
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Principiella synpunkter på kombinerade 
operationer. 

En artikel med o vanstående innehåll :'llcrfinncs i jan u:~rj 

- februari-numret l 944 av Marine Rundsch att. Den ii r in. 

tressant, icke minst m.cd hänsyn Lill alt den å terger tyska ~ \· n 

punkter på invasionsproblemen Yid en tidpunkt, då viir iden 

med spämTing frågade sig, när och hur de allierade ~ k ull e 

skapa den mycket om talade andra fronten. Artikeln ii r för

fattad av viceamiralen Liilzow och å terges här i s:tmmaJHir:t g 

ulan kommentarer. 
Inledningsvis defincras begreppet kombinerad op<'r ~ tl ion 

~åsom en å tgärd i sjökriget, m edelst vilken lanlkrigel genom 

sjömaktens förmedling flyttas över havet direkt till ell :H 

fienden beh~irskat område. V år umkrsökning, säger fört. in· 

riktar sig på dc tillfäll en , vid vilka motsl ~nl.darc m ed sin >cmrl· 

lan likar tad, tidsenlig utrustning äro 'L krig m ed varandr:1 och 

vid vilka krigsläget ger anledning till landsäLtning av slr icls· 

krafter på fiendens kust såsom en stridshandling, vilken di· 

rekt eller indirekt avses öva inflytande på förloppet a\' krig· 

föringen i stort. 

Diversioner och anfall i stor skala ( >> Grossongri/'fe >>). 

Yled utgångspunkt från det nyss sagda kunna vi b cgriinsn 

oss ~ill a ll skilja på två olika slag av k ombinerade oper a t ionrl'· 
Del ena slaget tillhör gruppen >> diversionen eller .,],c il' 

rörelser, genom vilka motståndarens strid skrafter skola dr:J · 
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,t[l_ S från huvudkrigsskådeplatsen till områden, dit de annars 

". skulle förflyttas. 
C] 

Del: andra ~l:tgc t - >> amfibieangrcppcl» - kan, liksom 

varje annat anfall i s tor skala , tj~ina mångfaldiga uppgifter, 

t e~ a tt erövra de t f;ienlliga huvud ter ritoriet eller något annat 

oJ11s Lri t L om rådc, alt e l i minera vik Liga utposter eller stödje

punkter, eller att överhuvudtagel korsa fiendens planer. 

För alt erh å lla en översikt av huru ofla, för vilket ända

mål och m ed vilka resultat större företag av delta slag hittill s 

satts i verket, må hi1r dc m t'st h etydandc und er dc si.sla fyra

htmdra å ren anföra s: 

1535: Kejsar Karl V :s framgångsrika härnad tCtg mol Tu

nisien för att genom erövring av stödjepunkterna Golella och 

Tunis bryta den o~.man.- ke fribyta ren I-Iairaddin Darbarossa.c;; 

herrav~i l dc i viisira l\leddhavet. 

1588: Den .span ... Jw armadans misslyckade föt~sök alt över

föra 20,000 man fr;ln Flandern t ill dc brittiska öarna för alt 

erövra dessa. 

1673: Den b r itt i sk-franska fl oLian s försök a ll åstadkomm a 

ett avgörande i Jantkrigct genom alt föra en h i1 r öve1' havet 

ti ll Nordhollaml. Del kvävdes i sin linda genom de Ruyters 

seger över den fientliga flot!:m vid T cxcl. 

17 59: Den britti ska härens sege rrika landstigning vid Quc

bec för a ll frånrycka fransmännen kolonien Kanada. 

1805: Napoleon I:s planerade landstigning i England mr.cl 

en vid Boulogne s:nmnandragcn h iir av 130,000 man. Utfö

randet förhindrades genom det m ellankommano-e fälttåget mot 

Österrike och Hvss laml och genom den fransk-spansk a flottans 

nederlag vid Trafalgar. 

1809: Landsiitlning av en hriLLisk här på 40,000 man pit 

Ön Walchercn vid Schcldemynningcn för a ll frånrycka 1'\apo

leon Antwerpen och Vli ssingen, vilka förmodades vara sLöd

iepunkter för en väntad landstigning i Storbritannien. Förc

taget rann ut i sanden, cn iir Napoleon icke ämnade företag<t 

någon överskeppning och de brilliska befälhavarna tvingades 
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att avbryta operationen i förtid på grund av oenighet, farso. 

ter m n1. 
1854: En fransk-brittisk-turkisk här landstiger på Krin1 

för att erövra Sevastopol. Operationen lyckades genom den 
r yska flottans fullständiga overksamhet. 

1904- 1905: Japans segerrika kombinerade lant- och sjö. 
krigföring mot Hyssland för att erövra Port Arthur och vinna 

det avgörande inflytandet i Manchuriel. 

1915: Britterna och fransmännen företaga resultatlösa ::tn
grepp på Danl:mellerna och Gallipoli i det dubbla syftet att 

från Turkiel utföra en flankstöt mot centralmakterna och att 
bindra Hyssland aU få tillträde till de turkiska farvattnen. 

1937- 1939: Japanerna genomföra framgångsrika land
stigningar på kinesiska kusten mellan Shanghai och P akhoi 
vid Tonkingbukten, dels för att upprätthålla blockaden, dels 
för att understödja lantkriget i motslåndm-ens flank och rygg. 

1940: Framgångsrik tysk landstigning i Norge som mot
åtgärd mol britternas och fransmännens just inledda angrepp 

på Skandinavien. 
1942: Japanerna underlägga sig medelst talrika k ombi

nerade företag den fientliga maktsfären i Sydostasien m ellan 
Filippinerna- Honglwng, Nya Guinea- Salomonöarna o-ch Bnr

ma- Andamanerna. 

Värdet au herrauälcle till sjöss uicl kombinerade operati oner. 

Den sedan 1937 pågående konflikten mellan Japnn och 
Kina ~\skådliggör på ett utmärkt sätt sjömaktens betydelse vid 

kombinerade operationer. 
Intermezzot mellan japanska och kinesiska trupper cleJl 

9 /8 1937 "J·orde det nödvändigt för elen japanska regeringen 
o . {l· 

att med hjälp av flottan landsätta 4,000 maPinsoldater 1 Shano 
hai den 11 /9. På grund av kinesernas förbiltrade mo tst iind 

. l 7 · l d · ler · l l peJl sattes 30,000 japaner den () 11 193 1 an 1 1.angc J:OW w ' 
1 

d .. t Sh ·1 · Det ll<;·tl'J.~.?:ei10I11 fo"r·orsakade flank]lo le sy vas om ang 1a1. ~ 
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1
,,ang kineserna att upgiva sina ställningar väster och söder 

oJ1l Shanghai . Shanghai blev ohållbart och föll den 10/11 1937. 
f örlängningen av fälttåget och dess o~illfredsställancle förlopp 
föranledde krigsledningen i Tokio att den 12/10 1938 land
sättta 30,000 man på flera (sex?) ställen i Diasbukten. Re
sultatet av denna landsättning var Kanlons fall den 22/10 ; 
härigenom påskyndades även sammanbrottet av den kinesiskn 
försvar sställningen vid Hankow, .som erövrades den 25/10 1938. 
Den 10Y2 och 15/2 1939 följde så japanska landstigningar (cir
ka 20,000 man) på ön I-Iainan - av samma storlek som Si
cilien - vilken var viktig .såväl i egenskap av omlastnings
plats för krigslevernnserna till Chiangkaishek som därför, att 
underhållstransporterna till Kina över Burmavägen kunde an
gripas av på ön baserade flygstridskrafter. Den 31 /3 1939 
införlivades de åt söder framskjutande Spratleyöarna med det 
japansk a väldet, den 12/5 besattes den internationella konces
sionen i Amoy på ön Kulangsu, elen 21 /() 1939 Swatow och i 
slutet av juni 1939 Foochow och vVenchow. I senare hälften 
av juni 1939 hade det dessutom blivit nödvändigt att dels land
sätta japanska trupper på huvudön i Chusanarkipelagen, Ting
hai, ()O km söder om Yangt scmynningen, i ändamål att kon
trollera kusttrafiken till det kinesiska Ningpo, dels överföra 
två japanska divisioner till Pakhoi, den sydligaste kinesiska 
hamnen, belägen vid Tonkingbukten. Samtliga nu nämnda 
kombinerade operationer fyllde elen dubbla uppgiften att av
skära fiend en från tillförsel av kPigsmalerial över havet och 
underlätta lantkrigföringen genom att möjliggöra framstötar 
i motståndarens flank och rygg. 

Den mångsidiga användningen av kombinerade operatio
~er under denna konflikt var möjlig blott därigenom att den 
Japanska flottan förutom en förkrossande överlägsenhet över 
de kinesiska sjöstridskrafterna även innehade en förstarangs
Plats, jämförd med de sjöstyrkor, som andra sjömakter dispo

;era~e ~ delta område. H~ri~_enom .. behä1~~kade jap~n~n~a 
. stbnes1ska havet och voro darpmte sakerstaHela mot lllv1lhg 
Inblandning från neutrala. 
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Av ännu större räckvidd ~in i föregående fall synes sjö. 
maktens verkan ha varit Japans erövring av det sydostas, i ati~k~ 

maklområdet 1942. Likväl framstå sammanhangen ännu ick0 

så kl:u·t: i alla detaljer som i Kinakonflikten under åren l \l37 
- 193\:l. Så mycket kan crncllertid reclan nu sägas, att Ll cnnG 

erövring var möjlig bloll p å grundval av de japanska seg ra rn~ 

i Pearl Harbor den 8/12 och vid Kuantan den 11 /12 1941 och 
Japans därav följande dominerande ställning i hela Sti lla 

Oceanen. 

Det stwtegiska valet au lcmdstigningsom:rådc. 

Det är självklart, att valet av landstigningsområde fiir en 
kombinerad operation framför allt beror på den s tralcgi-;ka 
uppgiften. Valet av platsen för landstigningen. som såda11. vil 
ket närmare bestämmes av de taJ.Jiska fordl'ingarna, ko mmer 
alt diskuteras senare. Närmast skall den konflikt mellan prin
cipiellt olikartade stralcgiska [t sik ter belysas, som i regel upp
står mellan dc huvudagerande - till och med då angri p:1 rc n 
besiller en så .stor ÖYerlägsenhel i fråga om stridsmedlens kY:l
litet och kvantitet, att han i jämförelse med sin molstånd are 

å tnjutcr full operatJionsfrihct. 

Sjöstridskrafterna skola skydda såväl överskeppningen av 
den första vågen av Jandsli:gningsslyrkorna som den darpit 
följande tillförseln av förstärkningar och dc fortlöpand e uu
derhållstransporterna över havet. Deras befälhavare kanuner 
därför att göra följande synpunkler gällande: Skyddet av l:ml
,, lridskrafterna, som under överresan äro så gott som värnlösa 
-- i dag liksom för 3,000 år sedan- även on1 dc äro fulb ndat 
utrustade n1ced tidsenlig krigsmateriel, är den första föruhiill
ninn-cn för hela den kombinerade OI)Crationens framgång . De lla 

t> 
skydd bör därför givas företräde framför andra anspru Jz. 
Truppöverskeppningen måste av detta skäl äga rum jnon1 

områden, där kontrollen över sjövägarna når höjelen av effelz· 
tivilct och där således anfall från sjö- och flygstridsk rafter 
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·J-sa.nunast kunna avvärjas. Valet av landstigningsområde ,·el ~ · ' 
cs tänunes därefter genom svaren på följande frågor: 

b p å vilka sjövägar äro ingrepp av lunga fientliga sjöstrids
];. rafter minst att befara, exempelvis därför att deras annal
];.ande utan svårighet kan upptäckas i Lid? 

på vilka vägar kan transportflottan framgå ulom räckhåll 
för fiendens lätta sjöstridskrafter, t c torpedbåtar? 

På vilka vägar äro föruts~illningarna för ubåtsanfall de 
fö r motståndaren ogynnsammaste, särskilt i närheten av land
sti gningspla tsen? Här spelar räckvidden knappast någon roll, 
eftersom den är nästan obegränsad för ubåtarnas del, men 
däremot och i desto högre grad vallendjupen. Ubåten behö
ver, för att kunna undgå fientlig motverkan, rörlighel också 
j djupled - <inle bara åt sidan. Där alllså vallendjupen utan 
tvekan m edgiva trafik med övervattensfartyg 1nen ubåtsanfall 
äro försvårade, där förefinnes c:n fördelaktig väg och en gynn
sam landsligningspla ls. 

Längs vilka av sjövägarna ernås lätlast överHigsenhet i 
Juften ? På denna punkt kommer, i motsals Lili vad nyss var 
f:1llct, räckvidden att spela roll p~t grund av jaktflygförbandens 
begränsning i delta avseende. 

Gentemot detta ställningslagande kanuner befälhavaren 
för lantstridskrafterna sannolikt att företräda ungefär följande 
mening : Det bästa skydd av landstigningsstyrkan under över
färden kommer att vara värdelöst, om urskeppningsplalsen är 
så olämpligt bclägcn i förh~tllandc till det strategiska n'lålet, 
att det kostar oproportionerligt mycket blod, tid, kraft, krigs
materiel , drivmedel och underhåll i övrigt att uppnå detta . 
Sjökrigsledningen måste koncentrera alla stridsmedel till tyngd
Punkterna. Genom en spaning ulan luckor, fulländad vak
santhe t och en ändamålsenlig fördelning av skyddsstyrkorna 
1
ll0lll det sjöområde, som skall bevakas, kunna motståndarens 

~~ lsikter till framgång under överskeppningen så minskas, att 
'111dstigningsstyrkan ankommer ~ill sin från det stratcU"iska 

]] o ~ 

.lalet ej alltför långt avlägsna urskeppningsplats utan att va
ta k·· ' ·annbart försvagad. 
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Det gäller alt finna en användbar kompromiss mellu, 
dessa bägge ståndpunkter. Det mest betydande historisk,: 

exemplet på en sådan kompromiss har hittills varit överskepp. 

ningen av den japanska hären till Korea och :Manchuriet . 
l 

rysk-japanska kriget 1904-1905. Det var självklart, a tt h 
pan då måste föra över lantkrigct till fastlandet. Fråu sjö. 

luigslcdningens synpunkt hade det kravet legat nära till hanels 

att hären skulle överföras till sydkusten av halvön Korea kor~ 
taste vägen, d v s över det 120' breda Tsushimasunclet. 

Den ryska flottan i Port Arthur och Yladivoslok var n~im. 

ligen beträffande farlygens antal, s tyrka och ålder ungefärE. 

gen jämbördig med den japanska, men hade som potentiell 

reserv en andra lika stark flotta i Östersjön, som kunde föras 

över till Stilla Oceanen, under det att Japan varken ägde el

ler kunde anskaffa en sådan reserv. Japan måste därför hus. 

hålla med sina sjöstridskrafter. Trots detta föll det icke för 

frestelsen a lt välja den väg och urskeppningsplats på Koreas 

sydkust, som lättast kunde skydelas utan bemäktigade sig ge

nom ett djärvt och överraskande anfall hamnen Chcmulpo 

och huvudstaelen Söul på halvöns milt. Därifrån drevs den 

l. armen fram så snabbt som möjligt både på kustlamlsvii

garna och på fartyg längs kusten ända till halvöns landfäs te. 

De vid Yalu stående ryska posteringarna k astades undan. På 
detta sätt fick japanerna på kortast tänkbara tid hela Korea· 

halvön i sitt våld. Dänned var högra flanken av sjö \ ägen 

till Manchuriet säkrad. Skyddet av den vänstra flanken , mot 

den ryska Port Arthur-eskadern, övertog den japanska flo tian 

tillsammans med den japanska armen - den förra gcn0111 

busering vid EUiotöarna, 70' ost om Port Ar thur, minu llägg· 

ning samt blockad av farva ttnen vid Port Arthur; den senare 

genom belägring av sjöfästningen Port Arthur. (Denna föll 

dock först den 2/1 1905, vid en tidpunkt, då segern i ManchU· 

riet redan var så gott som säker.) Därutöver föll på den j~· 

panska flottans loU att skydda transportfartygen under öreJ.'· 
färden mot angrepp av elen ryska kryssareskadern i VJacll· 

vostok. 
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Japanernas val av urlas tningsområden var ur strategisk 

mpunkt det bästa tänkbara och skapade därför i rädande 

~;ge bästa förutsättningarna för dc avgörande segrarna till 

)ands. Med all aktning för de japanska åtgärderna bör man 

dock icke glömma, alt den ryska flottan efter amiral ~Iaka

roffs bori gång den 12/4 1904 avstod f rån allt vacl offensiv 

hette, vilket på ett utomorden tligt sält underl ättade den ja

panska uppgiften. 

Det tyska Norgeföretaget 1940 kan icke ji.imställas med 

japanernas krigföring 1904 beträffande omfattning i rmn och 

tid eller be tydelse för krigets utgång, men det överträffar så

väl detta som alla andra exempel från krigshistorien ifråga 

om djär vhet i besluten och snabbhet i utförandet Det är 

första gången i histori en, som en underlägsen fJolla har över

fört en landstigningsarm.e till fientlig kust, trots alt en v·icla 

överlägsen flotta stod operationsberedd i havsområdet m ellan 

avgångs- och bestämmelsehamnarna. Oaktat dessa ogynnsam

ma förutsättningar utsträcktes de tyska landstigningarna så 

långt nordvart som ti ll Trondheim och Narvile Härigenom 

upphöjes detta beslut hll ett av de djärvaste, som. någonsin 

fattats i krigshistorien. På grund av de nämnda hamnarnas 

strategiska och krigsekonomiska betydelse måste det anses 

fullt motiverat, alt dc medtogos bland de utvalda urskcpp

ningshamnarna - icke ur den eft erklokes synpunkl eftersom 

planen medförde fullständig framgång, utan därför alt det 

var en tvingande nödvändighet Under förutsällning att Trond

heim och Narvik medtogos var beslutet rättfärdigat, oavsell 
0 In företaget lyckades eiler icke; ulan att dessa hamnar inbc

grepos hade vågslyeket varit en oförsvarlig halvmesyt·, vars 

resultat inbc hade molsvarat insatsen ens om operationen i 

övrigt lyckats väl. 

Vid planläggningen av angreppet på Malaekahalvön (de

cember 1941) kom den japanska krigsledningen av liknande 

bevekelsegrunder till ett resultat, som i princip överensstämde 

illed det tyska vid NorgeföretageL Visserligen ägde fienden 
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ej u ftgon förkrossande övermakt i fråga mn stridsfartyg i Je 
malajiska farvattnen, men väl talrika flygstödjepunkter i det 
område, som skulle erövras. Att snabbt taga dessa i lwsitt. 
ning v:1r det förs ta villkoret för ett galt resultat av föret aget. 
Härav föddes beslutet att vid landsligningen inle först h ilua 
el:t ensamt brohuvud för all därifr[m ulvedda landstign ings. 
truppernas huvudmassa, utan att landsliga samtidigt p f,t a lla 
nödvändiga punkter. Detta åter medförde för den jap ~lil s ka 

flolian den svåra uppgiften all, innan den tillkämpat sig ii ,· er. 
läg~enhel till sjös.s, skydda hela transportflotta n för angrl'pp 
av den sn:1bba och starka brittiska slr,idsgruppen i Singapore 
(H.epulse och Prince of vVales) under den långa viigen f r ~tn 

Hainan till Ylalacka (c:a 1,500'). 

Det är ännu för tidigt att uttala sig om hur historieforsk
ningen kommer att bedöma valet av ~ordvästafrika som Jand
stigningsområde vid britternas och amerikanarnas komb ine ra
de företag år 1942. Fördelarna med detla val ligger vis ~er li

gen nära till hands: Västmaraekos läge vid öppna havr l un
derlättar s,J.cyclde l av anmarschvägarna mot ubåtar, och dess 
b'clägenhet på stort avstånd från axelns flygstödjepunkter eli
mi ner a de faran för flyganfall mot transportflottan. Va llen
djupen i Marockos och Algeriets kustfarvatten äro gynnsam ma 
för avvärjande av ub[tlsanfall. Genmn vale t av detta landstig
ningsområde hoppades man alt ~tter kunua utnyttja N!eck lha
vet för sjöför,bindelserna österut i stället för omvägen r unt 
Afrika, vilket var be tydelsefullt med hicinsyn Lill knapphdcn 
på tonnage. Lik v ä l sto do avsevänJa n ackdelar från J'iirsta 
hörjan mot dessa fördelar. Anspråken p~t underhållstranspor
terna och dänned på lastutrymme voro stora, beroende hade 
på dc avsevärda avstånd, som. skulle övervinnas såväl till sjöss 
som till lands, och pft brislen på förrftd av alla slag i Ma rocko 
och Algeriet. Tvånget alt seel ermera ta språnget från l\ ord
~tfrika till Europa förde med sig nödvänidghetcn a lt samla 
starka sjö- och flyg'Stl'idskraJter i Medelhavel och förcl r ii jdc 
angreppet på Europa i avsevärd grad. 
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Sl.:ydclei ou sjuvi.iganw. 

LanlslridskraJ'Lerna ~i ro fullständigt värnlösa under över-
... ·den. Skyclcle t av dessa är därför av avgörande betydelse 

fHl " l\'' 1 1·· l" 'll " lll t'd' 'ör hela företagels utgang. 'tco 1ansyn mrtr ga c c r 1gare 
J en av sjökrigskonstens oföränderliga laga r, att den första 
, OJll ' 
;.örutsättningen för genomförand et av en stor kombinerad ope-
rcttion vore det oinskränkta h erraväldet till sjöss, ålm.instone 
,i det havsområde, som närmast berördes av operationerna. 
Efter dessa rikllinjer t'örfuro grekerna i .forntiden på s;unm:l 
sätt som bri Il erna och i'ransm~'innen i Krimkriget 1854. I en
lighet m.ed denna förutsättning tillgodosågs transportflottans 
krav på säkerhet genom att stridskrafter avdelades utom för 
dess omedelbara skydel jämväl i form av en stödslyrka, som 
rörde sig frill och kunde tjänstgöra som fjärrskydcl. Denna 
uppläggning har i princip inte blivit omodern genom till
kom'sten av nya slridsmedei , men den har blivit ofullständig 
och måste kompletteras genom säkerhelsåtgärder mot bl a flyg
plan och ubåtar. Dc fordringar på skyddet, som föranleda :;; 
härav, 1,mderstrykas i sanmut rnån som nu nicimnda slridsnw
delsverksamhet samordnas. Della kan ske antingen så, :1lt 
ubåtarnas fjärrspaning leder flygplanen till anfall eller så, att 
flyganfall mol skyddsstyrkorna göra det lällare för ub[tlarna 
att komma åt transportflo lian. happlöpningen meJ lan u hålen, 
flygvapnei och min :m är ännu i full gång . Förutsägelser rö
rande deras möjlighe ter och hegräw:.ning inom den kombine
rade operationens ram skulle vara av tvivelaktigt värde och 
skulle lä tL kunna leda till förhastade slutsatser. Säkert iir 
endast, att dc tvinga angriparen till en ansenlig förstärkning 
av skyddsstyrkurna och därmed försvåra heslutet om t>n kom
binerad operation, till och med om angriparen förfo;;ar över 
en tämligen fullstiindig iiverliigscnhet på ytan och i luften. 
be allierades pft samma gång stolta och bekymrade meddelan
de, att det korta språnget fnl.n Tunisien till Sicilien den 10/7 
l943 nödvändiggjort ell uppbåd av 500 fartyg av dc m est olika 
1YPer och storlekar, ger en föresiii Ilning härom. 
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Med hiinsyn till de numera sålunda försämrade för uts iitt. 
ningarna förtjänar japan ernas r edan tidigare omtalade ti] J. 
vägagångssä tt vid landsLigningen på ~ [alackahalvön ökad llpp. 
miirksamheL Det innebar n~irmast ett försök att vi lselec]" 
fienden . Den japanska tr::mspo rlflo tl::m och dess skydd -, stvr. 
kor satte Lill en början kurs på Bangkok, som om elen ii nu~u
de göra Thailands huvudslad till utgångspunkt fö r eröv ri ngen 
av Malacka. Men kommen h alvvägs girade d en hll kont rakurs 
och styrde mot m ellersta delen av ~lalackahalvön. Som f'l ank. 
skydd mot Repulsc och Prince of 'Wales opererade slng '>kPpp, 
beredda till avgörande s trid . Dessutom. Yoro ubåtar utplace. 
radc längs ~Ialackas ostku s t För dessa fö·r elågo visserl igen 
inga m öjligh eter till anfall , men uh~ltarnas spaningsrappo rter 
möjliggjorde för marinflyget al t i rä t t Lid slå ut de 'br itt i-,ka 
slagskeppen, som i avsaknad av h angarfartyg icke voro i stånd 
a lt avsl~t anfallen. 

Särskilt anmärkningsvärd är vidare arten och verkan :w 

det skydd, som planlagts för överförandet av de första tysb 
trupperna till Norge i april 1940. De ubåtar och flygplan, som 

under dagarna före den 9/4 bedreva väpnad spaning i ku'i tfar
va llnen v~i ster om Korgc, utövade en tillbak ah ållande vt> rkan 
på de fientliga esk adrarnn, å tmins tone till dess att dc tyska 
: trid sgruppcrna o-antastade hade passerat dem . Man h ade re. 
dan vid planläggningen av förcl ~1 get anse tt en sådan wrkan 
mera sannolik ån om samma resultat efters träva ts genom all 
sammansätta slagskeppen, pansarskeppen, kryssarna och j~· 

garna till en enda s tridsgrupp, ty också denna s tr id sgrupp 
skull e varit hopplöst underlii.gsen envar av de bägge f' icntJi· 
ga cskndra r, som stridsberedda opererade i ~ordsjön. Til l följd 
härav n tr utn~' lljand e t av j~1gnrna, ja l o m kryssa rna, l'ii r all 
överföra den första vågen av lantstridskrafterna inte et t Jii tt· 
sinnigt bor tplottrande av kraft, utan elen enda r ikliga lösn ing· 
en på problemet. Därigenom. avsade man sig, som tidigare 
an ty tts, inga omistli ga fö rd elar, men erhöll i s tälle t en a vse· 
värt ökad säkerhet mot övcrmskningar vid de för sta lf1lld· 
s ti gningarna, samtidigt som inskeppningen av trupperna ];: tJW 
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de företa gas i möj ligaste m ån dold och tid en till sjöss kunde 

kortas m ed m er än hälften. 
:11' 

Norgeföretaget framstår m ed hänsyn till skyddet under 

överskeppningen som en enslaka företeelse; erfarenheterna 
härifrån få icke gen eraliseras. De särskilda å tgärder , vilka 
jngä som detaljer i detta på överraskning hascracle stora våg
stycke och som i denna egenskap förtjäna den största erkänsla 
och beundran, skulle vid cll upprepande antagligen leda till 
ett välförtj·änt misslyckande. Det är insikten härom., som i 
krigshistorien k omm er Korgeföretagd a lt framstå som en 

!l1ästerlig operation . 

Bcfiilsf örhållanclciL 

Det är en sanning med modifikation, a tt ledningen av h ela 
det kombinerade förelaget bör nnförtros åt en enda person. 

I prak tiken båtar del föga , alt delta teoretiskt gynnsam
maste fall faktiskt förekommit i krigshistorien, nämligen vid 
Napoleon I: s förel~1g mo t Egypten 1798. Napoleon bibehöll 
då personligen ledningen och övervakningen av alla detaljer 
rörande kraftfördelningen, inskeppningen av trupperna i Mar
seille och Toulon, flo ttans nuwschordn ing och skyddet av 
transpor tfartygen (400 skepp med 36,000 man) . För sistnämn
da uppgift användes 15 linjesk epp på vägen Toulon- Genua
Malta- E:rela- Alexandria. Personligen skapade han, för försh1 
gången i sjökr,igshislorien, en särskild spaningss tyrka för a tt 
eliminera Ö\'erraskn ingar. Napoleon anför trodde d enna eska
der åt den aY honom högt skattade amiral en Decres. Att det 
lyckades att föra den klumpi ga f iollan orm taslad till Egypten, 
oaktat t>n sådan man som ~clson med säk er känsla för Na
Poleons avsikter med störs ta iver va r den i hälarna ntr i 
främsta rummet den senares tf~örLjänsl. ~'len vad ger o~s detta 
exempel i praktiken mera än önskvärdheten av a ll i råtta ö.gon
~)h.cket ha en ledare till förfogande m ed samma mångsidiga 
"klcklighet som Alexander, Cesar , Fredrik l[ eller Napoleon'? 
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Av enslaka företag, vid viU,;.a samverkan m ellm-1 lan L- Ocl 

sjös trids kraft e r ägt rum ulaJ~. slitningar, bö,r det tyska Osetl 
före tage t 1917 framhå llas. Overbefälet över alla del Laganlie 

s tridskrafter fördes av gen era l von Huli er, vars högkvar ln v·
1 <t 

beläget i O~Lpreussen. Befäl h a varen över sjöslrid skra lt l' l'lla 

Yiceamiral Schmidt, var liksUil ld m ed ch efen för la nd sti .,' 
~ · 

ningsslyrkan. Men för al t överledningen s kulle ha m iijl ighet 

aLL vid b ehov kunna sä tta sn abba b eslut i Yerke t, h ad l· lllnn 

infört e lt Gennalkommando mell a n ÖYerbeHilhavaren oc h chr. 

fe n för landst igningss Lyrkan, vi ikeL var embarkera t på amiral 

Schmid ts flaggskepp. Orderöve rföringen fungerade ,·ä!. 

Fiendens uilseleclancle. 

Ett avsiktligt vil seledande av fienden innebär a ll man 

';om krigsmedel u !nyttjar li s ten, vilken "1ftter den, som mnn 

vill lura , b edraga sig sj,älv >> . Clausewilz ägna r ett k ort kn. 

pilel at krigslis ten. Men hans betraktelse är 'icke fö rd li ll 

slut. Clausewitz ser den strategis ka användningen aY lis len 

·tlltför ens idigt som e l t an ordnande a v skenfäktn in ga r och 

varnar för att nv~e för mycket tid och kraft för e tt elyl ik t iin· 

da m ål. Denna varning gäller om möjligt i än h ögre g ra d för 

\iö krige l än för kriget till Janels på grund av den i förra fallc l 

allt över~kuggande b e lydelsen av kraftkoncentra tion mot ett 

m ål. :;vicn när Clausewitz tillmäter överbringandet av falska 

underrät telse r en i s lrategi!-;kt a v~eende vanligen svag v\' r kan, 

så kan man inte h [tll a m ed honom, 'l varje fall inte v:Hl sjö· 

kriget beträffar. Detta h ar s in grund i a tt havet är olH'botl: 

man behöver av denna anledning längre tid f6r att lWÖ\ a onJ 

rapporter äro rikLiga e ll er felaldiga än vad fallet är ti ll lands. 

Siirskill i n ä r varande tid med den 1ill rummel näst an ain· 

~;kränkta räckviden h os medlen för överbringande av under· 

6ittelser spela r vil seledandel av f ienden med tillhjälp a v fn lsl;:l 

meddel anden en så stor r oll, att vi mås te tillmäta ~åd ana ål· 

gärder en framträdande betydel se och ägna dem v[tr fuli:J 

u ppmärksamhet. 
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E tt u tmärkt exempel p å hur fienden kan vil seleelas vid 

kombinerade operationer finna vi i Napoleons åtgärder före 

1[t get m ol: Egypten 1798. Genom alt skickligt ut sprida olika 

111edcl elanden, bland vilka h ell er inte e tl om hans verkliga av

, ikter sak nades, förvirrar h an Londonregeringen s:'l fullstän

digt, att den int e vet om h an avser alt landsätta en h iir i Skott 

Jand , I rl and, Portugal, Neapel, Egyp ten eller på n [tgon annan 

plats i Främre OI'ienten. Till följd härav bliva de brittiska 

motå tgärderna på sam tliga .<;täll en b ehäftade med en eller an

nan svaghet. Nelson till exem pel som h ade bl ock erat To nlon 

och tro ts del la fått smä !ta, a l l den fran ska fl o ttan gl ed ho

nom ur h ~inderna en s tormig natt, förfogade över sa få sp a

ningsförband all. han oaktat en brinnande stridslust behövde 

Liden fr ån m aj till J augusti, innan h an sluth gen kunde fasl

ställa, a tt den - då redan urlas tade - fr a n ska fl o tt an be

fann sig i Aboukirbukten. Na poleans försök all föra brilter

:m bnkom ljuse! had e lyckats fullständigt. 

.:\nnu m era avgö rande verkade den tysk a krigsledningens 

fö rsök a ll vilseleda hriHerna vid Norgeförelaget 1940. Del 

stod från början klart, att de lta företag kunde lyck as blott om 

överskeppningen genomfördes överraskande. F ienden m åsle 

alltså h å llas i ov issh e l om den verkliga avsikten . Delta sk edde 

genom utspridning av falska underrä tteber om att tvsk a flot 

lan få tt i uppgift alt hjälpa ut e tt a nt a l kryssar e clier hjälp

kryssare till Allanten genom de brittiska blockadtinjerna. ~'led 
ledning av dessa skenbart trovärdiga uppn·ifter v idto,,. den 
l . "' "' 
mttiska f lottan sina motåtgärder; men då dess spaningsför-

band VO'l'O färdiggrupperade för att u ppfånga eventuella bloc

kadbry tare, stodo våra slagsk epp, kryssare och jagare redan 

norr om dem , utanför de avsedda urskeppnings hamnarna, 
Bero-e 1' · ·11 · l N · - ·· 

, t:> n, 1 onc 1e1m oc 1 I arv1k. A tt Norgefo re tage l lyckades 

~~las t e därför till stor de l lillskriYas den oms l ~ind igh e t en, at l 

tenden lät narra sig. 
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Taktish1 }'ö rutsättningar j' ör landstigning. 

Det är självklart, att mitt under brinnande krig blott fö. 
ga kan sägas i hithörande taktiska frågor, dels av sekr etess. 
hänsyn, dels därför, att taktiken i varje ögonblick är u tsatt 
för genomgripande förändringar, orsakade av händels<'rnas 
fortgång och därunder gjorda erfarenheter. Därför torde det 
vara n1otiverat att här blott anföra vissa allmänna syhpun kter. 

En landstigningsplats är gynnsam ur nautisk och sjötak. 

tisk synpunkt om 

l. den är skyddad mot sjögång. Bukter och vikar, kust. 

områden innanför öar, flodmynningar etc äro att föredraga 
framför öppna kuststräckor - det är också lättare a tt här 
skydda landstigningsfartygen mot anfall av ubåtar, mo tortor

pedbåtar o s v; 

2. stranden är flack, sandig, fri från klippor och fr i från 

ström; 

3. stranden är bred, så att Hera förband kunna Jand

stiga samtidigt; 

4. området innanför strandkanten lätt kan observeras 
från sjön och härigenom verksamt utsättas för sjöartilleriets 

eld; 
5. inga fientliga stödjepunkter, flygbaser, signalstationer 

eller dylikt finnes i närheten, samt 

6. ett för skenanfall lämpat område finnes i närheten 
på 50 a 100 km avstånd, beroende på vägförhållandena. 

Som tidpunkt [:ör en landstigil'ing bar man hittills m esta
dels föredragit efternallen omedelbart före gryningen. Mm1 

ernår därmed den fördelen, all relativt många timmar u nder 
dygnets mörka del stå till förfogande för ett dolt närm ande 
till kusten samt att urskeppningen av trupperna, deras san1· 
ling i land, bildandet av ett brohuvud och de !inledande stri

derna kunna äga rum under tilltagande dagsljus. 

I fråga om de taktiska bej'älsj'örhållcmdena kan 
pel från rysk-japanska kriget 1904 - 1905 anföras. 

ett cx:en1· 

Mal tza)1J1 
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äcter i sitt arbebe , sjökriget mellan Ryssland och Japan >> föl-
s o L d . 
.
311

de: >> e nmgen av truppövers'keppningen, d v s faststäl-
tandel av marschformei'ingen och transportens uppdelning i 
echelonger samt igångsättandet och genomförandet av ur
skeppning,en ålåg vederbörande sjöstyrkebefälhavare. Denne 
lät också besättningar ur de transporten åtföljande flottför
banden träffa nödvändiga förberedelser för landstigningen, för 
vilket ändamål några krig1sfartyg sändes i förväg. Vid den 
största och med hänsyn till fiendens närhet mest riskfyllda 
landstigningen, nämligen då 2. armen sattes i land i Yentan
bukten, inträdde en för ändamålet särskilt bildad marinland
ningskår såsom mellanlänk mellan arme och flotta för att sä
kerställa landstigningen . . . För varje större landstigning bil
dades ett armeurskeppningskommando, som emellertid, om 
man bortser från de förberedande åtgärderna, ej trädde i 
verksamhet förrän de först urskeppade avdelningarna hade 
fått fast fot i land >>. 

En skenlandstigning är lämplig, om utsikt finnes att med 
insatts av förhållandevis svaga trupper kunna avleda starkare 
fientliga krafter från platsen för huvudlandstigningen. Om_ 
sådana utsikter ej förefinnas innehär skenlandstigningen ute
slutande en skadlig splittring av tillgängliga stridskrafter. 

November 1944. 
H. Em. 

Sjöväsendet. 12 
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fa rand e yttt>rst· få talig a. Det ii r i s t ;illt•t journalistt• r och yr k• ·,fiir

J'atta n', ~0 111 förse bokJna r knatl,,n Jnl-'d Jlll' l' l-' lil'l' mindn· sakk un ni~a 

framshill ningar a1· sjök ri gshäncll'ls<'rna . Fl,•ra m~·cket goda •'Y iika 

ha Sl' tt dagt•n. Sä rci PIPa 1·ii lsk rin•n och stim ulnand,, }ir den "" "'ri

l!ans ke förrattaren Fletchn P rntfs »Til l' Na11·\'& 11· an>. Dt•n skild rar 

dc ,-jktigar'<" s j-ökrigs l\äml<·l s<' r., 1·ar i arrw rikansk a f loHan d<· l ta~·it 

f r ån krige t s början t il l d<·ss ciPn avgöeand e vämlning·en i kri g Pt n111t 
.J apan å Y ägab ragiPs i nm·<·mlw r 19'4:2. ll okPn gör YissC'rligt•n icke 

anspråk på att nna någon n· r klig s jök ri gsh istoria . sä rsk ilt sol\\ dl'n 

gin· h ·is ('·n dast skildrar s trid l'rna fr ån tll'!l Pna kri g-Jö ramh- i'"'' lt'Jl; 

synvinkt' l, J!Wll förfa t ta n •n har haft tillgi'tng tilL l'örstaliamls u •pi_,·;· 

ningar i Navy D eparllll t"ll t· i W ashing·ton oc h i>okPn tir fö r st•.! >! r1 11'd 

Ptt fö ronl a1· scc retan· oJ tlw Nan· Fran k 1\:no:-;, såsom ol' f iciel l l,a ll· 

f'tä mJ•<'I. \ ' idan• i>Ph:dsagas h·xh.'n a1· dt sto r t antal klarlä ggnn d<' 

karts ki sser ;i,·e nsom Pt t antal goda foto•g ral'iPr. 

Ett lJ3l' kapih·l i hö rj an a,· hok1•n lw handla tiPn s- k .\ 1:DA· 
l loats· kampanj i J a1·a-sjön l'mot c[,•n t•xplos ionsflrtaclt• japansl'<< c:\· 

pansiotwn bl and lk ostind i.s1ka öarna i krig t" is bö rj an . T w h dl'll 

ö•vt-rväldigande japanska Öl'erlägs<'·nhl'kn siirskilt i al·se<·rHle a fl.'~ 
u tförd <' dl' a lliPracle sjöst rid s-kraft.-•rnn liii r ntånga 11\\l lr i'k ,ffcn· 
s i vanda 1·ittnandl' brnp:dl' r . Särskilt in i rl'ssant ä r lll'riiit<' ISl' n 01ll th'

1 

s k slagd i Macas-sa r -su ndd, vilket i sjiiln1 I·Prkt•t inrwi>ar a tr t'.'·f"l 

ä ldre amerikanska jagan· und<•r sk.nltl a1· nrörk•·r l'ullsltindig l ii,-,.r· 
t·askad< · oc lr u pprt·v t'll ~ t o r .iapans·k kunvoj. varigenom den jn t•<t 11"1''' 
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. nryckningl'n ti iJräll igt lil'jdadi'S. - Sjöslagd i 1\orallha vct nu·d 

tra r t' n1·t,· .. ·d L ex i nn·to ns untlP r o·å n<>· sk ildrfls t> å l'tt· klarttörand1• 
(J' al' ( l J r-- ' . M ~ e" . ' ' 

119~~ D rastis k är därvid skydtl.s-off ic <·n·n s fram stä llnin g t ill fart._,·g s-

~~cfen, när :fady gd.o fått ':j llloi nd re än i' t~ lll (OI'(J edträ i'f~r på J ,_~IJOr l:S
, 'dtlD: , I fal l Yl Jmls tl- la nagrn. yttniJgan· torpcdtrnlfar , fo-rcs lar 

~ 1 " att vi ta dem on r sty rbord 1» Ehuru inga tlt- r tr·;ifla r <' rh ö l ls. 

ru:lCle f artyget e j rädda s . - T h<•nnl' kap itPI g r anskar författarPil 

iogåenclt· vad han kallar »lllY s terid vi d 'Jii tlway >> . Av e n om 1n~·cket 

fi nnu är oklnrt lwt räl'f ancle vad so n1 d~ 1· inträffadt ·•, så stå r det d;ir

etnot hrl l t kl.urt aH d(•1ta s jös lu g utg:jo·rde en avgörandP. värJLlpuJlk·f. 

i det stora k rigl' t och i a ll ~yn nnl11't rö r den japansk<~ flottan. ~O ill 

där IPd sitt l'örs ta nl'<il-rlag !'>< ·dan nwdPitillen. 

I dt kapitel till minnd :11' lrangarl'art_,·gd \\' asps bed ri fter l'år 

man r eda p å Hit d c•tta l'a r tyg· 1ar nt<'tl oru fltt undsätta ·JI·Lalta rr u'd 

britt is-k a fl ygplan , n ii r denna iirl og·s ha ~ 1·ä n•n HJ4:2 va r smn värst 

utsatt f ör ty s k-ita li PDska Jlygang n·pp. j) , . b ri tt is ka jaktplanens UllP

t rädande ö1·e r 'Jl alta just n~r l'lt dylikt ttngn·pp pågirk bkv Jör 

tyska r na ('11 o lll'hag li g oclr d~·rhar ö1·P r raskning. 

Bo k<'DS s ista kapitd ln"handla r kampa nj en vid Salomoniiarna 

fram t ill nove mlwr 194:2 . Fra urf ö1· a ll t skildringa rn a av el<'' upprl' 

pade nattstriderna iir av sturt intrPsSP . Dessa s trider ha förts med 

en hänsy ns löshet, Yars rnotstycke knavpa ·t slå r aH upp]Pta i s jö

krigshis·t oriPn . D<'n so m cläl'l'id lyc i,ades över r as ka motslåml.aren 

ncdbimp acl(>. ofta dPn ll l'S sa mtliga ~t ri.cl s krnf1Pr. \' i d Savo I s land 

den 8 augus ti var cll'l. japa1wr, so m öv<·rr askade arnt' rikarra l'!l a mP<l 

res ul tat att t y r a sto r fl kryssa r<' s iinld,•s . I d.P l'ö ljand<• natts trid e rn a 

iingo däre mo t- anwrikanarna öl·<·rlrandl"ll. .Huru vi d a detta be rodd<> 

på utnyttj ande a v Pkoradio frawgär ickl· a\' ~ kildr i Dg<·• n. Dt• m yc

ket kor ta st r itl.s·avståndt•n iyda dock kJlappast birpå. J) p sista aY

göran de nattst rid c- rna j ll ti ttt- n a1· OOI'<'Itrlll·r iiro m yckd. drama t iskt 

ekilclrad c . P å l'lagg-skl'ppd k ryssan•n San }'rans isco bli- v sål unda 

uncle-r en n attli g sa11ruwndrabb nin g vid Savo I s la nd. IH'\tl<• a nriral on, 

farty.gscheJC'n och en C'OlllJ it-amle r (NO?) tlödad•• p§.' kr_,· ss an-•D. En 

lieuten ant-Co lrrlnamiP r ön·rtog behild Öl'l'l' tar1~·g·<·· t nclt <•skaclPrn och 

genomförd e st ri dt•n. sont ldt•\' s-kälige n hård . Sl'dan dt• anwr ikan ska 

kryssa rna d0n na na'tt blivit. ill a åtgf. n p:na insattl's l'ölj andt· n aH slag

skepp i st rid erna. Dt•ss>a Ytlro tytllig<'JI fö rseelda nwd l' ko ra rlio, med 

vars hj ä lp l'tt japanskt. s lagsk<'PP uppgives baYa s;i nkts. 

.. >> Th o Nar-y 's \V an> ti l lhör clPn s lugs böcker, so n1 1rran s kulle vi lj a 

satta i h and0n p å un ga officcrar<' fö r aH si i1nult-ra dnas fantasi 

~ch intt·ess<•, t_,. den h ar stora fö ru t:o<ältningar hä r rö r. T yYiir r lär 

en t ill sv icla r <' l'mlast f i nna~ i l'tt ('Xl' lliplar hii r i land<·1. 

Den 20•. j. j \JI4:J. 
R. C-g . 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek. 
Nyförvärv 31/12 1943. 

+ betecknar Lok etc, som erhål.lits såsom gåva. 
J, y b e c k, Otto: öres und i N ordens historia. 
+ Accessions-Katalog 5·7, 1942. 
+ F a l k e n b e r g, Henrik von· Henrik ' 'on :Falkenbergs Lagbok och 

bönbok 
+ .F' a l k e n b e r g, Henrik von: :Falken bergska släktminne n j ä mte 

tillägg till släktboken. 
Transactions of the Institution of N on el Arohitects 1943. 
t Kungl. Sjökrigsskolans rulla 1943-1944. 
.F O· r e s t e r, C. S.: Kryssaren. 
H ä g g, Erik: Orlogsliv. 
B j e l f v e r s t a m, Erik: Karaktitrsfostran - soldatfostran. 
S c h w a r z 1S c h i l d, Leopold: En värld i trance. 
K u m l i e n, Gunnar: Axelbrott (En diktators fall). 
+ D r a k c, Gö'sta: Hjälp•reda för värnpliktiag. 
H o l m, Torsten: Norden och Yärlden. 
H o l m, Torsten: Kriget och den Europeiska enheten. 
H o l m, Tm·sten: Från lnig till fred. 
V ·a n s i t t a r t, Lord: Mitt livs lärdomar. 
S t a l i n, J.: V år teori och praktik. 
:::3 t a l i n, J.: Den nationella frågan. 
:M: ö l l c r, Per: De reste sig. 
E r i c s s o n, Ch. I-I.: örlogsmän. 
M i c h e l , Peter: Den tyska hemmafronten. 
N o r w i d, Stofan T.: Landet utan quisling. 
+ Svenska F&rsya.rsYäsendets rulla 1944. 
M y r el a l, Gunnar: Varning för fredsoptimism. 
Stalin talar. 
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u b e r g: Churchill. 
!{il" S . H k . 

0 
w n: anmngen om ong o ng. 

B 
1
F Öl r s v a r s s t a b. k r i g s h i s t. a v d.: Slaget vid Femern. 

~]l i 8 l: örlogsvakt. 
1 i n d b ä c k: Tusen norska. fartyg. 

tee: Storm i Still~ hav~.~·... , 
J:l 

0 
r n b o r g: Svenges SJOforsyar fran äldre tider tlll , ·åra dagar. 

+ K u n g l. S j ö k r i g s s k o l a n: Rekryteringsbroschyrer 1943--44 
Del I, II: A, II: B och III. 

+ K u n g l. S j ö k r i g s s k o l a n: Föreskrifter fö-r utbihlningen Yid 
Sjö·krigsskolan 1944 Del 1-7, 9. 

+ Nauti cus 1943 .. 
s k ö l d, P. E.: 1\.ryssadrågan. (Utdrag av föredrag.) 
Tekn. Nom e nklaturc entralen: Skrivregler för ordfö·rkort-

niugar, sifferuttryck m. m. 
G !l u f f i n, A.: Marcus Larsson. 
L ö f g r e n: Brapilbomber och annan brandammunition. 
B e n g t s s o n: Bombanfall och bombYerkan. 
N i l s s o n, H.: I N ar vas anda. (Svensk taktik.) 
Spe c t a t o r: S,,·enskarna och propagandan. 
B r a t t, K . A.: ö{! et österifrån. 
G ii n t h e r , C.: Svensk neutralitetspolitik under stormaktskri get. 
O b e r g, E.: Lägets ,·äxlingar i kampen om Medelhavet. 
G y l l e n k r o k , A.: Utbildning. 
S t a t e n s o f f e n t l. u t r o d n.: Betänkande med förslag till Reg-

lering a.v det militära arvodesväsendet. 
V a lm i n, N a t an: Hannibal (En stormakts fall). 
+ H a l l el i n , G.: Johan 'l'ö·rnströms galjonsbilder. 
+ H .a l l d i n, G.: Karlskrona örlogsYarv. 
R å l a m b: Skeps Byggerij elle•r Adelig öfnings Tionde 'l' om. 
C h u r c h i l l, IV. S.: }' 'ram mo·t sege·rn. 
K i e l l b e r g, S. H .: Rysslaml i krig. 
D ön i t z, Karl : Die U-Bootswaffe. 
C r o o s, Otto: Der Seekrieg. 
+ R i n g, Ernest J.: :Förenta. sta.ternas flotta i krig. 
; ~n e's: Fighting Ships 19'43~44. 

8
.?,r.en. Sveriges Flotta: SjöYii.rn och sjöfart. 
Johistoriska Samfundets sluifter I (1940). 

" ,, " II (1941). 
" » " III (1942). 
" , " IV (19·43). 
)} )) )) y (1944). 
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Förteckning 
å 

under tiden 1/12-31 /12 1944 nyinkomna böcker 
marinstabens bibliotek. 

~-- Förf:ns namn 

Husen, Torsten 

Bokens titel l 
Svensk ungdottl. Psykologiska un d• ·rsök. 

ningal' av :·nglingar i i'tlrl0rn 17-~·o år. 
Uppsala :1.944. 

Meddelanden l'rån arme- Pans·arförstöring. 
inspektionens ceniTal-
avdelning nr 2.1, j . 

11. 44 
Furuskog·, .Talm ar Y !\rt land. J~n s vensk. geografi , St hl tn 

Fldclnw r, H .. r. 

Huth, Arno 
N orm an, R ose· 
:Nl<msarrat, Nicholas 
U. S. :N a vy Departnwn t, 

Bureau ot ships 

)) 

}} 

1944. 
Deutschland im K arnpi', nr 109-1l:2. 1\liii'Z 

- ApriL 1944. 
Yäder och vind. ~Ieteo·rologi för e twar. 

Sn·nsk ill'arLl'tning l't·ån t yskan ;1 1· fil. 
dr Runar 1\feinandcr. Helsing"t' ors 1944 

Radio lwute uncl JJJorgen. Ztir i.ch 1f).:\4 
ThP ]atc·st. radio ins iclP out. Lo-ncl on 19M 
Corvdte Comlllancl. Lonelon l\:144. 
Instruction for the operation and m n inte· 

n·anco ol' main propelling· ma chi ncrY· 
Section I, turbines. \\' ashing-to n 1943. 

Dito. Section U, elect.ric propulsiotl i nstal· 
lations. Washington 19'41. . 

Instructions for the operation> an<l n t 91Jl' 

tenance of hoiho t· s. \Va:S'll ington Hl.J3. 

Förf:ns namn 

{J. s. Navy DC'·partnwnt, 
BurPall o·l sh1p.s 

)) 

Traung, Olor 

Makers of mode m s t t'n
tegy 
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Bokens titel 

InsEruelions for tlw tn•·atnwnt of bviler 
feetl water and fol' the operation and 
maintenancr• of fr>t•d-watl·r appadus. 
Washington 1943. 

Instruct.irms l'or the> overation and ll!ain
lPnancr· ot gr-'Jwrating sets, motors and 
motor cont rol pmwls. SC'ct.ion I , clirc•ct 
cul'rr-•nt. ap]'aratus . \ Vashingt·on 1941.. 

Instructicns Ior the opPration and main
tPnancl' o-f <'ic-•ct ric al nw,asuring instru~ 

mente. ·Washington 1.944. 
Nautiska Fön·ningen 

1944. Minnes.skrift. 
:\Ii l i ta 1'.\· 1 h ou g h t t r om 

i Götr"horg 1.869-~ 
Götc•horg 1944. 

I\Tachiavclli to Hit-
ler. Ed. h:· "b~dnarcl MParl Earle. Prin
ce ton 1943. 

Sjdsportkah·ndern 194:) .l{alender tör navigatiun och båtsport. Red . 
~. v E. l ' a rllwrg- och O. Håborg. Sthlm :1.944. 

Seit.z, Heribert oeh Ro~ 

.sengren, Erik 
Tl'auo· Olof j o, " 

l Fah lstecl t, C. A . 

Riksgälcl skouton·ts 
Söclerhi t•lm A 
Palmstiern ~ ('. F . 
Earclly, \Vil;no~ S. 

Captain, R N. 
Hennrrber t , U ·-co lon el 

Revul" 'Mi litairc· Genr' 
ralo 

T! . 1E' Buletin o[ inte rn a ~ 
t i ona] news 

~~·rrig("S freclPr och fördrag 1024-1903. 
U. o. u . ä. 

1\aptPn I~undgn•n. En sd;e.ppsrelbrPs lli
s toria. Göteborg 1944. 

~wnskt-ita l ienskt pa rlörl exikon. Sth lm 
1934. 

årsbok. 
O sea r I. 

lluclgdårt>t 194;)-44. 
Stii lm 1\l44. 

St h ln1 1944. 

Th e devc-lopnwnt of navies cluring the las t 
half-eentur.'·· Lond on 1892. 

Lt s imlus tries Llu Creusot. Lr• materir:l dt~ 

guerre. l' a ris 1890. 
:2e S&rie-:2t· Ann&P nr 1. Jan. 1988. Yicf'

antirrtl Darlan: C'oJn]ms,ition d puissance 
cle 18 tlott:e. Son rfJl e dans la Dei'Pnse 
nati onalr•. Faris 19;-38. 

Pnb lislw ll \;y the Ho\·al Institutr• of in-
tnnaticnal al'fai rs. \"o ! XXT. nr 17, 
::·l-:2'l 19H. London 1944. 




