
1945.
108:e årgången.

Häfte N:r 4
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna== 
sällskapet nr 4/45. 

Ordinw·ie sammantl'äde den 4 apl'il. 

1. Valdes direktören vid A.-B. Eriksbergs Mekaniska 
Verkstad Gunnar Engberg samt generalkonsul Axel Ax:son 
Johnson till hedersledamöter. 

2. Valdes ledamoten Fogelbel'g till sekreterare fr. o. m. 
1/10 1945 efter ledamoten Ramel, som nämnda dat11m fått 
ändrad tjänstgöring.sort. 

3. Valdes ledamöterna G. E. Holmbel'g, Mäller och La
genncm till ordinarie medlemmar av Beredningsutskottet samt 
ledamöterna Wesstl'öm, Nyman och Fl'edholm till suppleanter 
i nu nämnd ordning. 

4. Valdes ledamoten Bergelin till föredragande i veten
skapsgrenen navigation och sjöfart med ledamoten Thermae
nius .som suppleant. 

5. Höll ledamoten Wesstl'Öm anförande jäml stadgarna 
§ 31, behandlande 1943 års örlogsvarvsutredning. 

Karlskrona den 6 april 1945 . 
Selaeteraren. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 13 
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o ' 

Arsberättelse i artilleri och hand:: 
vapen 1944. 

Avgiven av ledamoten Lagennan. 

Föreliggande årsberättelse har uppdelats i tre avdelningar, 
organisation, utbildning och materiel. De två första avdel
ningarna och delvis även den tredje ha med stöd av bes Uim
melserna i stadgarnas § 29 begriinsats till att avhandla sjöur
tilleriet. , Dessa avsnitt ansluta sig i tid huvudsakligen till le
damoten Palmgrens å1~sbcrätlelse 1941. 

Avd. 1. Organisation. 

Inspektören för sjöartilleriet. 

I årsberättelse i reglemente och förvaltning 1943 redogöres 
i stora drag för den av Kungl. Maj :t utfärdade instruklionrn 
för matinledningen (SF n:r 864/42). I vad rör inspektören 
för sjöartilleriet (ISA) må här ytterligare några uppgifle r 
lämnas: 

Till begreppet >> sjöartilleri» räknas förutom egentlig a r
tillerimateriel, jämväl tornvridnings- och langningsanordning
ar, eldledningsmateriel samt arlilleristrålkastare, trots att den
na sistnämnda materiel f. n. förvallningsmässigt hänföres Lill 
skeppsbyggeri- (ingenjör-) materiel. 

· ~· 
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Inspek tören för sjöartilleriet åligger bl. a.: 

alt utöva överinseendet över yrkesutbi ldningen; 

att u larbeta förslag till reglcmcHLen, instruktioner och 
tjänstgörhlgsföreskrifter; 

att övervaka materielens krigsduglighet, skötsel och vård ; 

att låta sammanställa övnings- och skjutresultat samt till
varataga vunna erfarenheter från sjöslyrkor och utbildnings
ansrtalter, ävensom verka för alt dessa bliva nyttiggjorda; 

a lt skaffa sig sådan kännedom om de officerare, som ut
tagits för artilleriljänst, att han kan bedöma deras duglighet 
och anvi:indbarhet samt till marinchefen avgiva förslag röran
de deras utbildning och tjänstgöting; 

att över de till artilleritjänst uttagna officerarna och den 
personal i övrigt, för vilken så prövas nödigt, föra erforderliga 
rullor och anteckningar. 

Inspektören skall Lid efter annan inspektera utbildningen i 
skolor och kurser ombord och i land, dels ock materielen. I-Iau 
äger följa utbildning och Ö·vningar å rustade fartyg .saml 
skall därest ej annorlunda förordnas föra befälet över större 
atiiller iskolor. 

I sin tjänst biträdes inspektören av kompaniofficerare ur 
flottan som adjutanter. 

Ehuru ISA-institutionen beslöts r edan av 1942 års riks
dag har densamma på grund av personalbrist först inneva
rande år*) kunna t genomföras i avsedd utsträckning. Till en 
början måsle sålunda inspektörsbefa llningen förenas med 
chefsbefattningen vid dåvarande artilleriavdelningen i KMF, 
ett förhållande, som bestod till den l jan. 194-!. Adjutantsbe
fattningarna kunde icke heller besältas i önskad omfa ttning. 
I regel stod endast en officer Lill förfogande, och denne måste ..._,______ __ 

*) = 1944. 
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ofta under långa perioder kommeneleras för samtidigt t jänst 
inom KMF. 

Tillkomsten av ISA-instilutioncn kan anses vara en av 
dc Yiktigaste förbättringarna i marinorganisationen, som ~ig L 

rum under de senaste åren. Såsom på annat ställe i denna 
~tr<sberättelse framhålles, har genom ISA :s föranslallande clt 
flertal skolor och kurser för framför a llt lokalstyrkornas pcr
.sonal kunnat anordnas. Heglementen, instruktioner och be
skrivningar ha snabbt och trots brislen på adjutantspersonal 
kunnat föras upp i takt med den nytillkomna materielen och 
skjutmetodernas utveckling. Vad som därem·ot ännu ej h ar 
medhunnits är uppläggand el a v en översk[tdlig .skjutstatisti k. 
För att göra vissa instruktioner (AEJ, ASI, SHF nl. fl. ) -
till vilka de provisoriska Lillägg.en och ändringarna vuxit u t 
Lillen h el bokflora eller till tjocka böcker - mera lätllästn , er
fordras ~iven ett omfattande ytterlignre ad)etc. Härför erfonl
ras emellertid utökad och jämnare till gäng till arbetskraft in
om ISA:s stab än vad, som hittills på gmnd av knappheten a 
artilleriutb ildade officerare har kunnat lämnas. 

M arinfömaltni ng ens vapenavdelning . 

I årsberällelse i reglemen le och förvaltning l 94-! samt i r n 
artikel i 11 :e häftet av Tidskrift i Sjöväsende 1943 ha r edo
görelser lämnats för elen centrala militära förvallningens or
ganisation i stora drag efter genomförandet av den av HJ-4,:1 
års riksdag beslutade omorganisationen. Av intresse syne-; 
emellertid vara att här något närmare ingå på den interna or
ganisationen av marinförvallningens vnpenavdelning. 

Jämlikt den för marinförvaltningen utfärdade instruk tio
nen (SF n:r 890) jämte senast tillkomna ändringar skall så
som chef för vapenavdelningen tjänstgöra en officer ur flot
tan. Han har till sitt förfogande avdelningsexpedition jäm ll' 
sekreteriat Avdelningen indelas i sju byråer nämligen: 
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artilleribyrån (Art), 
artilleritekniska byrån (Atek), 
torpedbyrån (Torp), 
torpedtekniska byrån (Tick), 
minbyrån (Niin), 
mintekni ska byrån (~lt ek ) samt 
teletekniska bydn (Tele). 

Den teleteknisk a byrån har fr. o. m. den l okt. 1944 
överflyttats till vnpenm·delningen från skeppsbyggnadsavdel
ningen, dit elen vid organisationens uppgörande först hän
fördes. Till vapl·navdelningen hör vidare: 

nautiska assistenten (Naut) och 
kontrollkontoret (KKVapen). 

Såsom chefer tjäns tgöra för artilleribyrån en regementsoffi
cer ur flottnn eller kustartilleriet, för torped- och m .. inbyråerna 
samt kontrollkontoret regementsofficerare ur flottan, för de 
tekniska byråerna vapentekniskt utbildade marindirektörer. 
Den nautiska assistenten skall Y::lra regementsofficer eller kap
ten ur floUan. 

Artilleribyrån indelas i tre .sektioner nämligen sjöartilleri
sektionen under en regementsofficer ur flottan, kustartilleri
sektionen uneler en regementsofficer ur kustartilleriet samt 
ammunitionssektionen uneler en regementsofficer ur flottan 
eller kustarlillerieL Beträffande övrig sektions- och detalj
indelning se tablå l. 

A dc militära bynkran handl~iggas ii. renden angående : 

materielbehov, 
medelsbehov och m cdelsfönlelning, 
materielens militära utformning, 
materielens fön·ådsh rtltning och 
Jnobiliseringsi.i.renden. 
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Tablå. l. 

Kungl. Marinförvaltningens Vapenavdelning 

Avdelningschef 

Avdelningsexpedition jämte sekreteriat 

Expeditionsofficer 

Artilleribyrån (Art) 

Byråchef 

~jiia'l·ti7le·riseldio'nen 

Allmå'nna detaljen 

Kanon .. och inventariedetaljen 

Eldledningsdetaljen 

] _.:_,, ,slml'tilfct·i.o;ektionen 
l 

Allmänn.1 detaljen 

Kanon= och invenlan'edetaljen 
Eldledningsdetaljen 

l\'1 otorfordonsdetaljen 

.Ll 'nuwu nit i oussehtio n en 

A llm,lnna detaljen 

Flottans ammunitionsdetalj 
KHs tart. ammunitionsdet.1lj 
Ballistiska detaljen 

Skyddsma terieldetaljen 

Artilleritekn. byrån (Atek) 

Byråchef 

Allmänna tekniska detaljen 
Pjästekniska detaljen 

Amtekniska detaljen 
Beskrivningsdetaljen 

Notarie 

Amanuens 

Torpedbyrån (Torp) 

~~~råchef 
Allmå'nna detaljen 

Besk rivningsdetalfen 

Torpedtekn. byrån (Ttek) 

Byr.ichef 

Allmänna tekniska detaljen 

Torpedtekniska detaljen 

Öv=tubdetaljen 
Uv=tubdetaljen 

Minbyrån (Min) 

Bydchef 

Allmå'nna detaljen 
Flottans detalj 

Kustartilleriets detalj 

Mintekniska byrån (Mtek) 

Teletekniska byrån ( Tele) 

Byråchef 

Militå'rassistent 

J.(ruliosell-t.io tt cn 

Allmänna detaljen 

Fartygsradiodetaljen 

Landsradiodetaljen 
Ekoradiodetaljen 
La bor a foriedeta l je n 

:l'elefonseht'lotte1t 

Allmänna detaljen 

Fartygstelefondetaljen 
Landtelefondetaljen 
Försfå..rka redetaljen 

Hydro·akusfiska detaljen 

Nautisk assistent (Naut) . 

Nautisk assis tent 
Nautiska detaljen 

Orderdetaljen 

~----------------------

Kontrollkontoret (KKVapen} 
-----------------~.--------------------' 

11 Chef 
By råchef 

Allmänna tekni; ka detaljen 

l\'linlekniska detaljen 

Svep• och hydl'ofondetaljett frlarinen s kontrolloff. i Bofors Il ~:~~~~~~::rsonal 
-------------------~ ~------------------------
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A de tekniska -byråerna handläggas ärenden angående : 

materielens tekniska utformning, 
till verkningsbes tämmelser, 
materielens anskaffning och 
s tandar d iseringsärenden. 

Örlogsvarven. 

I årsberättelse i reglemente och förvaltning 1944 har läm

nats en redogörelse i .stora drag för 1943 års örlogsvarvsutred

ning och Kungl. Maj:ts proposition den 3 mars 1944 n:r 166 

med förslag till omorganisation av örlogsvarven i Karlskrona 

och Stockholm. Riksdagens beslut följde den 20 juni 1944 

och i skrivelsen till Konungen anfördes bl. a. följande: 

Riksdagen hade funnit sig »i princip böra godkänna de 

riktlinjer, som av departementschefen uppdragits för varvens 

omorganisation ». I likhet med departementschefen hade riks

dagen emellertid funnit, att det vid beslutels fattande icke var 

möjligt att taga ställning till »alla enskildheter i den nya or

ganisationen » och att >> den definitiva ulformningen måste bli

va beroende av dc erfarenheter, som vinnas under organisa

tionens uppbyggande». 
I nådigt brev den 30 juni föreskrev Kungl. Maj :t, att för

beredelser under marinförvaltningens ledning skulle Yidtaga.s 

för omorganisation av örlogsvarven såvitt möjligt fr. o. m. 

den l juli 1945 ·efter »i huvudsak den plan, som av fö<redra

gande departementschefen angivits i. anförande till statsråds

protokollet över försvarsärenden för den 3 mars 1944 ». Ma

rinförvaltningen uppdrogs bl. a . att låta verkställa detaljpla

nering ,såväl av den centrala verkstadsrörelsen som av de mi

litär tekni.ska avdelningarna. I den mån så jämlikt gällande 

föreskr1fter skulle ske eller eljest befunnes på!kallat skulle 

uppkommande frågor sammanhängande med omorganisatio

nens genomförande underställas Kungl. Maj :t. 

Med förenämnda .starkt förkortade redogörelse jämte ci

tat har föredragsh ållanden velat påvisa vilket omfattande ar-
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hele so1n ännu återslår för de marina myndighete rna innan 
den nya organi·sationcn kan träda i kraft den l juli l 9-±5. 
Några detaljer från det pågående arbetet kunna f. n. ick e 
lämnas. 

Avd. U , Utbildning. 

S jökrigshögskolan. 

Genom skrivelse i dec. 1943 anmodades CSHS att till C:\I 
inkomma med förslag till riktlinjer för högskolans orgcmiso
tion och utveckling, grundade på de nya faktorer, som till 

kommit sedan närmast föregående utredning av detta slag U)3H. 

Av dc faktorer, som angåvos i CM:s skrivelse må här nämna >.: 
den genom 1942 års försvarsbeslut ändrade marinorgan i

sationen, innebärande bl. a. avsevärd utökning av .sjöofficers
kårens numerär; 

ändrad organisation av KSS, innebärande bl. a. omarlw
tade utbildningsplaner ; 

ändr:;tcl organisation av KMF och ÖV, innebärande bl. a. 
ökat inf1ytande på teknisk-ekonomiska frågor för personal u t
bildad vid tekniska högskolor (ingenjörspersonal) ; event. m öj
lighet a tt härigenom minska kraven på den rent ingenjörsmi\ ~

siga utbildningen av sjö- och kus tartilleriofficerare vicl h ög
skolans tekniska kurser omnämndes i samband härmed. 

Vid utredningen borde olika vägar för hög-skolans organ i
sation och utbildningens rationalisering prövas. I första han d 

skulle under.sökas om stabskursen kunde sammanslås med dl' 
tckniS'ka kurserna till en gemensam tvåårig högre utbildllin g. 
Därest detta icke läte sig göra borde ·en del av den högt·e u t

bildningen gör::ts gemensam för att det motsatsförhållande, som 
stundom tidigare varit rådande mellan stabs- och tekniskt Hl

bildade s jöofficerare, skulle kunna överbryggas. Undcrvi ~

ningsprogrammen för de tekniska kurserna borde prövas i a ,·_ 
sikt att om möjligt nå en bällre anpassning till de rent p rak
tiska behoven. Möjligheterna att genom utsträckande av ck 
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högre kurserna över hela övningsåret ernå tillfälle till prak
ti ska sa mövningar med övriga mi litära högs,lwlor , stuelicresor 
och prakti ska tillämpningsövningar borde även undersöka-s . 

Vid utTedningen skulle enligt CSHS bedönwnde samråd 

äga rum m ed inspek törerna för kustartilleriet, sjöartillerie t, 
torped- och ubåtsvapnen, minväsendet och marinens fö rbin 

delseväscndc. 
Efter vetksliill d utredning avgav CSHS i april 1U44 sitt 

förslag. DeLLa innebär i stort sett följande: 
Målet för undervisningen vid KSllS bör vara att »m edd e

la eleverna de vidgade kunskaper i krigsve tenskapens olika 
grenar och dc ökade insikter i icke militära ämnen, vi lka äro 
erfo-rderliga för marinens högre befälspersonal O{;h för perso
nalen vid högre .sta'ber m. m. » KSHS bör härjämte bilda clt 
»centrum för sjökrigsvetenskaplig forskning >>, vilket bedömes 
välmöjligt sedan högskolan munera tillförts fasta Hirarkraflcr 

utan sam tidig annan tjänst. 
Systemet med allmän kur,s, till vilken samtliga officerare 

kommenderas och efter vilken utgallring sker av dc elever, 
som lämpa sig för högre utbildning, bör bibehållas. Ett sy
stem med inträdesprov bedömes icke kunna giva samma rätl 
visa vid ifrågavarande gallring. Härtill konuner alt vinslen 
i tid m ed hänsyn lill erforderlig förberedelsetid för aspiran
tern a och tid för inträdesprovens verkställande, knappast tor
dc uppgå till mer än några mfmadcr. Utbildningen för stabs
tjänst kräver hiirjilmtc såsom grund en kurs, ungefär mol 
svarande den nuvarande alhniinna kursen. Man kan därför 
enda,st slopa denna i den meningen, aU kursen endast skall 
genomg~ts av dc, wm godkännas i inträdesprovet, och den 
reella tidsvinsten blir därför i genomsnitt för hela årskursen 

officerare obetydlig. 
Beträffande utbildningen i dc högre kurserna framhålles 

att vissa anmärkningar, som rests emot s tabsofficerarnas ut
bildning i stabs- och förvaltningskunskap, krigsmaktens or
ganisati on, praktisk stabstjänst m. m. synas berättigade. Del
samma gållcr påtalandet att stabsutbi ldade officerares intresse 
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och förståelse för sjökrigets vapen och tekniska förutsättningar 
minskats därhän, »att stabstjänsten för dem lätt antagit k a
raktären av självändarnål. » De tekniskt utbildade officerarna 
a andra sidan ha varit för litet inne i taktiska frågor, strate
giska (politiska) problem samt stabstjänst. Dessa förhållan
den sägas redan i och för sig motivera ett närmande mellan 
o;tabsofficerarnas och teknikernas utbildning. Härtill kom
mer emellertid även synpunkter avhängiga elen omläggning, 
som under de senaste åren genomförts i marinens överledning 
och bestämts för örlogsvarvens tekniska drift. Under det att 
man tidigare av en tekniker krävde, att han skulle ha n ära 
nog civilingenjörs kompe~ens ifråga om konstruktioner och 
deras utformning, kunna sådana krav numera väsentligen re
duceras. Kostruktioner och materielberäkningar m. m . dy
likt skola enligt elen nya organisationens praktiska utformning 
handläggas av (special-) ingenjörerna. De tekniskt utbildade 
officerarna skola hava sådan insikt i materielen, att de kun
na förstå och bedöma konstruktionerna, att de förstå ingen
jörernas uttryckssätt och uttrycksmedel - men de behöva 
icke ha förmåga alt själva prestera det konstruktiva arbetet. 
Däremot måste den tekniskt utbildade officeren allt fortfaran
de behärska icke blott hur de nya vapnen skola användas. 
deras felkällor etc. utan även administrativa och ekonomiska 
problem, som. iiro eller kunna vara förenade med vapnen:' 
framställning, skötsel och underhåll, redovisning n1. m. En 
förskjutning i fråga om kraven på de tekniskt utbildade offi
cerarna har sålunda ägt rum från det tekniskt-konstruk ti v:1 
till det tekniskt-administrativa planet. Beträffande de offi
cerare, som erhålla h ögre w·tilleriutbifdning anses dock min sk
ning i tekniskt-konstruktivt kunnande ej kunna medgivas i 
fullt ut sarmua utsträckning som för övriga officerare. 

De nu påpekade förhållandena anses leda fram till en 
sammanslagning av stabsutbildningen och den tekniska ut
bildningen. Innan detta förslag frmnlägges belyses dock även 
frågeställningen: >> Ar det sannolikt, att den, smn har begåv
ning och fallenhet för strategiskt-taktiskt tänkande, jämväl kan 
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hava förmåg a alt u löva teknisk verksamhet och mu vänt 'i >> En 
utförd undersökning grundad på de betyg, som under de se
naste åren givits i å ena sidan >>mekanik » och ft den andra 
»strategi >> och »taktik >> , påvisar att intet som helst motsats
förhållande kan anses vara nl.dande mellan dessa ämne,sgrup

per. Detta kan måhända anses förvånande, men synes böra 
tolkas si't, »att såväl strategi- och taktik'belygen som Jnckanik-
betygen utgöra mått på förmågan att tänka klart och redigt 
_ om än tänkandet i de båda fallen använder sig av olika ut

tryck smedel ». 
Den samanslagna högre utbildningen angives böra om.

fatta två »läsvintrar>> i högskolan, av vilka den försia bör om
fatta den stabsbetonade och den andra den mera tekniskt beto
nade delen av undervisningen. Den mellanliggande sommaren 
avses för praktiska tillämpningsövningm' i stabstjänst, för växel
tjänstgöring inom övriga försvarsgrenar , för gemensamma öv
ningar med KHS eller FKHS ,samt för övriga färd ighets-främ
jande övningar och studiebesök jämviil i dc hänseenden, som 
kunna bliva en konsekvens av ett event. inrättande av för
svarsstabskårcn. Under den andra vintern inriktas elevernas 
studier på den ~w vapengrenarna (artilleri-, torped-, min-, för
bindelse och nautisk tjänst), smn envar tidigare specialiserat 
sig på. Dc stora dragen av undervisningen vid KSHS skulle 
med denna omläggning av den högre utbildningen bliva: 

i Cllfmänna kmsen meddelas undervisning rörande de all
männa problem, som äro förknippade med sjökriget och dess 
vapen ; 

i stabskursen bibringas eleverna mer djupgående kunska
per rörande stabstjänstens problem och 

i den högre tekniska kursen få eleverna tillfiille att för
djupa sitt vetande dels i tekniskt-adm.inistrativa frågor i all
mänhet och dels i ett »vapeniimne >> nämligen del, för vilket 
envar specialiserat sig. 

För elen ytterligare utbildning, f. IL omfattande elt vin
terhalvår, som anses erforderlig för blivande artillcriteknici, 
nämnas två vägar. Den ena skulle innebära, att ifrågava-
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ramle elever icke skulle tillåtas fö lja den första »Stabsvinl ern, 
ulan endast studera artilleritekn iken (lvå vintrar). Denna vii~ 
anses dock förenad med Sll viisentliga nackdelar, att den icke 
kan förordas. Föredragshållaren vill för sin del på det kra fti
gaste understryka detta. En lösning av det o tvivelaktigt m y(

kel svåra p rob lemet efter denna linje skulle leda till fullk om
lig anark i. Den föreslagna andra vägen innebär en förläng
ning för ar tilleri tekni kernas del av den högre tckni,ska kur
S(·n över den efterföljande somm:1 ren. Denna väg föror da-, 
av CSHS och ,.ynes enligt nul föredragsh ållaren kan första 
vara mycket väl genomförbar. För lillgodoscencle av nöth-ii n
dig >> avkoppling >> föru tses enli gt CSHS förslag ett uppehå ll :( 
c:a 4 veckor bftda .smn r:nnn. Genom att inlägga arti ll eril ek
ni kcrnas speciella studiebesök emellan andra vinter- och som
marhalvaren kan ii.vcn viss omv~ix ling i s tudiearbe tet e rnås. 

Utrymmet medgiver icke c ll närmare ingående pi\. dc p rl'
liminärt föreslagna timplan erna. Observeras hör dock a lt un
dervisning i >> ryska >> föreslås åte rupptagas. Då inhämtan dl' l 
av dc förs ta kunskaperna i d('tla spr;tk kräver mycken .sjäh
vcrk,;mllh (}t fö reslås studier per korrespondens före allmänna 
kur•;cn och/el ler under sommaren mellan denna kurs och 

stalbsk u r sen. För kommendering till den högre utbildningen 
skulle d~i.rcfter fordras vid särskild prövning erhtillet godk ä nt 
betyg. Lnder såväl stabs- som den tekniska kursen skul k 
sedan fortsa lt undervisning i ryska lämnas m ed l% tim./vcck u. 

De stundom framförda anmärkningarna rörande >> bcl~'gs

j~ikl» avvisas vad allmänna kursen belrätTar unel er påpekml
dc a lt e tt möjligast rättvi.st bedömande av eleverna nödvii n
diggör en s iffermäss ig betygsskala. Alla ämnen böra doek 
icke inverka på medelbetyget lika mycket ulan förcslCts in
förandet av kocff icientsystcm. I såväl allmänna som fra m

för all t högre kursen fö reslås härjämte att antalet skriftli g:1 
prov nedskäres. 

Vad slutligen intendenturoffice rarnas och marin- (speci al -) 
ingenjörernas utbildning vid KSHS beträffar föresUs inga för
ändringar. Denna personal bör sålunda liksom hittlls kunn:1 
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];:ommendcras alt följa undervisningen vid KSHS i vissa äm
nen (delar av ämnen) men torde i övrigt l ~impligen böra med
delas ·erforderlig h ögre ul'bildning vid dc civila högskolorna 
(handelsh ögsko lan etc.) eller ock på annat sä tt. Föresl::tgcn 
reduktion av kursplanerna fö r dc tekniska ämnena vid 1\.SHS 
påverkar ogynnsamt egentligen endast torped- och miningen
jörernas even l. utbildning därs lädes. 

S jöl.:r ig!:sl;olun . 

Under å re t h ar successiv t fastställts nya föreskrifter för 
unelervisningen vid Sjökrigsskolan (FUS). Föreskrifterna 

grunda sig på e tt sedan fl era år tillbaka bedrivet arbete a tt. 
dels rationa li sera och samordna undervisningen i aspirantsko
lan och de praktiska kurserna ombord m ed undervisn ingen i 
kadettskolan, dels omsätta krigserfarenhe tern a i utbildnings
föreskrifter, som till resultat giver officerare, icke endast kun
niga a lt handhava den alllm·cr tekniskt betonade mater ielen, 
utan även m ed under utbildningstiden utvecklade allmänna 
karaktärs- och krigsmmmaegL'11skaper. Såsom b elysande för 
huru delt a sis tn ämnda mål avses kunna nås m å anför as fö l
jande utdrag ur de särskilda föreskrifterna för utbildningen 
i gymnas tik och idro tt. samt h andvapentjäns t jämte befäls
tjäns lgö ri ng: 

»Övningar, som skapa mod, offensivanda, initiativkraft 

och ulb å llighc t, skola särskilt beakta,s '' · 

>> Under o lika slag av idrottstävlingar skall k ade tten fost
ras till lugn , självhehär:skning och oömh et». 

>> Befälsutbildningen umlcr handvapentjänsten skall avse 
att utveckla de karaktärsegen!;kapcr jämte den stadga och 
Yärdighet i uppträdande, vilka äro nödvändiga för utövande 

av b efä l samt att grundl ägga och utveckla förmäga till a n
svarsfull befälsföring >> . 

>> Det mod och självförtroende sam t den framåtanda och 

förslagenhet, som kräves för att uneler nä1~strid hänsynslöst 
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n edkämpa fienden , skall unele r hanuvapentjän s ten u tvecklas 

c ch befäs tas ". 
Av sär skilt värde i de n ya föreskrifterna ~i r, att icke en 

dast utbildningens allmänn a mål ulan även m ålen för utbild

ningen i dc olika u lbilclningsgrcuama blivit i koncisa samman

fattn ingar angivna. Såsom allmänna mdl faststä llas »de kun

skaper och färdighe ter, som erfordras för att bestrida sådana 

befaLLningar, som tillkomma li.igsta officersgraden i flott ans, 

kustartilleriets och m arinintendenlurkårens stam och resen, 

ävensom clc grunclläggancle hwskaper, som erfordrcu; /ör ui

dmcutbilclning som oflicer >' . Den sista sat,.en är här spärrad 

av föredragand en , enär i diskussioner beträffande officersut

bildningen detta änclamrtl med dc teore tiska studierna i KSS 

ofta förbi!'es. 

I de s~i.r skild a föreskrifterna för undervisningen (utb ild

ningen) angivas målen för utbildningsgrenen >> Clttilleritjäns L> 

sålunda: 
>> 'Ctbildningen i artilleritjänst skall avse att bibringa ele

Yerna sådana artillcristiska kunskaper och färdigheter, som 

erfordra,; för t jänstgöring ,som fartyg schef resp. k ommenderad 

officer (artilleriofficer) å mindre fartyg (Lb, m svp, vb, uh) 

"amt såsom div isionsbefälhavare (motsv), eldlednings- och oh

"erTationsofficcr vid ar tilleriet å större fartyg (jag, k1·, psk). 

Särskild vik t ~.kall ägnas det praktiska Lillämpandet av ar

tilleriets skjutregler vid såväl fl::tckbane- som lv-skjutning, iit 

de b es tämmelser för artilleripersonalens utbildning och övning, 

som gälla för mindre fartyg samt åt de b es tämmelser för ar

tillcrimatcrielcns skötsel och v[trd, som ovanstående · befatt

ningshavare böra kiinna. ,, 

Några komentarcr till dessa beslänunelser äro näppeligen 

erforderliga. ALt KSS måste kunna leverera officerare, skicka

dc att fyll a dc ovannämnda befattningarna ~i.ven utan d t>ll 

kompletterande utbildning, som avses i hittillsvarande all

männa fänrikskurs resp . fänrikskurs vid artilleriskola torde 

stå klart för en och var efter dc gångna krigsåren. Av dc 

nämnda kurserna synes, åtminstone vad artilleriutbildni11gcn 
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beträffar, den allminn a fänrikskursen h elt kunn a utgå. Fän

rikskursen vid a rtilleriskola bör däremot b eh ållas såsom. dels 

en r epetition av i KSS inlärda f ärdigh eter i skj u lreglernas Lill

läl11Pande m. m. , dels en möjlighe t för dc unga officerarn a att 

erhålla sakkunniga svar på frågeställningar, son). dc mött un

der det fö rsta prak tiska officcrsåret, dels slu tl igen en ytterliga

re utbil dning, nödvändig för t jänstgöring .s[tsom instruktions

officer vid för manskap fö reskriven ar li lle ri,.kola. 

F ör u tbi ldningen i Hi.roämnct »ar tilleri >> i kadettskolan (i 

land) föreskri ves: 
,, Un dervisningen i artilleri skall avse alt giva k ade tten 

erforder lig t teoretiskt underlag dels för alt r~i.tt kunna förstå 

och utnytt ja den artillerimatcricl, vilken en ung icke-special

utbildad officer kan bliva sa tt a tt sköta, dels för vidare sjiilu

_stuclier, dels för j' ortsatt utbildning,,. Spärrningen är även 

här gjord av föredraganden. Gransk:1s i anslutning till dc 

angivna målen omfa ttningen av utbildningen enligt kurspl a

nerna finner man en relativt stor avvikelse jiimfört med elen 

>> gamla >> sjökrigsskolan. För att kunna föra fram k adetterna 

till det för de prakti ska kurserna ombord och utbildningsgre

nen >>arliller itjänsb i det föregående angivna målet, har det 

varit nödvändigt att i mesta möjliga m ån överflytta icke en

dast den teoretiska utbildningen i t. ex. eldledningslära utan 

även viss grundläggande praktisk utbildning (t. ex. riktöv

ningar och elcllednings.spel) till skolan i land. Detta påbörja

des r edan under »Skeppsholmslidens >> sista å t· men kunde i 

full utsträckning genomföras först i och med överflyttningen 

till Näsby och tillkom sten därstädes av särskild modellsal för 

ämnet artilleri samt en rymlig exercishalL I och m ed denna 

omläggning mås te vid skolan i land tid igare bedriven under

visning av allmän arlilleritcorclisk na tur i stor utsträckning 

inskränkas. För att emellertid de kadetter, .som avse att söka 

artillcri tjänst, icke skola bli alltför handicappade i jämförelse 

med sina jämnåriga kamrater vid kustartilleriet vid vidareut

bildningen i KSHS, oc.h icke heller jämfört med annens ar

tilleriofficerare efter dc.ssas fänriks utbi ldning vid AUIS, har 
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utbildningen lagts så, att automatisk handledning för vidare 
självstudier och den fortsatta utbildningen erhålles redan i KSS 
Den under utarbetande varande nya läroboken i Artilleri föt: 
sjökrigsskolan skall enligt utfärdade direktiv även utforma. 
på detta sält. 

Utbildnings reglementen. 

a) OUR. 

Nu gällande reglemente för utbildning au sjöoflficerctre till
hömncle flottans stam ( OUR/1 935) är under omarbetning och 
kan förväntas föreligga i ny upplaga innevarande år. Det 
>;ynes sannolikt, att härvid allmänna fänrikskursen komm er 
<~tt a v sevärt omläggas eller even t. helt utgå. F'ör de till ar
tilleritjänst uttagna officerarna kommer kurserna för »äldre» 
resp. »yngre >> artilleriofficerare vid skjutskola att san1manslås . 
Anledningen härtill är dels omläggningen av undervisningen 
Yid KSS, dels det förhållandet, att i de olika beredskaperna jä m
väl yngre artilleriofficerare måste äga skicklighet i att leda 
elden vid t. ex. pansarskeppens svåra artilleri . Utbildn ing 
härutinnan måste sålunda meddelas redan vid den första skjnt"
skolekursen. De uneler allmänna fänrikskursen hittills u t
förda artilleriskjutningarna, vilka i stort sett äro en 1·epetition 
av under KSS-tiden redan utförda övningar, komma möjligen 
att förläggas till fänrikskursen vid artilleriskola. Från ISA 
har rests krav på, att kursledaren för artilleriofficerskursen 
vid artilleriskolan icke jämsides med kursen skall bestrida 
annan tjänst, och man må hoppas, att tillgången på artilleri
utbildade officerare ä ven medgiver, att bestämmelserna u tfor
mas på delta sätt. 

b) ROUR. 

Genom mo nr 304 den 30 juni 1944 har nytt reglem ente 
/ör utbildning m. m. au officerare i flottans :reserv (R OUR) 
fastställts . Av reglementets föreskrifter må följande anföras : 
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CM fördelar officerarna vid första reservtjänstgöringens 
början till utbildning i någon av följ ande tjänstegrenar : ar
tilleri-, torped- , ubäts-, min-, minsvepnings- och stationstjänst. 
De till artilleritjänst delade kommeneleras uneler första reserv
tjänstgöringen å psk eller kr och genorngå härvid för starn
officerarna enligt OUR föreskriven fänriksutbildning. Er
håller eleven härvid godkända betyg, uttages han till artille

ritjänst. 
Repetitionsövningarna av,se aU underhålla och förkovra 

tidigare bibringad utbildning samt giva kompetens för avs·edd 
mobiliseringsbefattning (krigspl acering). 

I kaptenskursen slutligen meddelas kunskaper erforder
liga för tjänstgöring som FC å större örlogs- och hjälpfartyg 
samt för tjänstgöring i k aptensbefattningar inom egen tjänste
gren. 

c) Bestummelser för fackutbildning och facktjänstgö
ring j'ör värnpliktiga ingenjörer vid flottan . 

Mo nr 84 den 7 mars 1944 meddelar provisoriska bestäm
melser för fackutibildning och facktjänstgöring för värnpliktiga 
ingenjörer vid flottan. Ifrågavarande vpl uppdelas i två 
grupper nämligen 

l) skeppsbyggnads-, maskin- och elektroingenjörer, 
2) artilleri-, torped-, min- och raclioingenjörer. 
Målet för de senares utbildning är, att eleverna skola 

kunna bestrida befattningar såsom biträden åt specialingen
jörerna i KMF samt tjänstgöra såsom kontrollanter och kon
struktörer. Utbildningen uppdelas i tre peTioder omfattande 
för artilleriingenjörerna 2 mån. å AD, 3 mån. å psk eller kr 
i kusteotlan samt en tredje utbildningsperiod sammanhängan
de med avsedd facktjänstgöring vid industriföretag (Bofors 
etc.), dät marinkontrollant finnes kommenderad 

Uneler utbildningens period I (AD) skall inhämtas kän
nedom om örlogsvarvens utrustning och organisation för änd
rings- och underhållsarbeten å fartygen samt kännedom om 
materielen inom egen yrkesgren ur uncler'hållssynpunkt. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 14 
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Undervisningen i period li (psk, kr) avser mecldelandt·t 
av kunskaper i den ombord bcfinlliga malericlen tillhöra n dv 
den egna yrkesgrenen liksom även färdighel i handhavancll·L 
skö tseln och vården av demut materiel. Instruktion i dc mi li
Lära kraven å 1naterielens ulformning skall under denna k u r~ 

m eddelas av vederhörande dctaljofficcr. Härutöver bedriv t'>

battjänst, gymnastik och idrott. 
Period III omfallar bibringande! av kunskaper om vi "~ 

egen tjiinstegren tillhörande materiel, kännedom om för t i 11-
' erkning av denna materiel erforderligt material samt färd ig
het att övervaka och i viss mån leda verkstadsarbeten. Dcs ~

utom. ingår här binnedom om kontroll- och besiktningsförc
skrifter samt färdighet all utöv~1 tillverkning,s- och underhål l>-· 
kontroll. Utbildningen under denna period avses huvudsa k
ligen komma till stånd genom självstudier och praktisk tjii ns l

göring. 
I föreskrifterna ingår en detaljerad litteraluranvisning . 

d) SRF: IV. 

Såväl 1943 som 1944 ha utEirda ts omfattande provisoris ka 
ändringm-' till Skolreglementct för fioltons mansknp, del 1\ ', 
Yrkessko lor m. m . (SRF: IV/19i18). Av de nya bcstänJ.mclscr
na rörande artilleripersonalens utbildning kommer i det fi il 

jande de viktigaste all omnämnas: 
Tidpunkten för artilleriskolan (A-.skolan) är f lyttad fr å n 

hö,sten till tiden maj- juli och skolans längd, hl. a. på grun d 
av elen under skolan infallande midsommarhelgen, ökad från 
8 till 10 veckor. Sf1som chef för A-skolan vid kustflotta n 

skall i regel ISA tjänstgöra. 
Andamålet med såväl den allmänt militära utbildningen 

och sjömansutbildningen som den rena yrkesutbildningen ii r 
i de nya hesliimmelserna i dct::llj prcci>:erat. För alt i ku rs 
planerna nå enhellighet har i dc allmänna bestämmelsern:1 
en bestämd terminologi fastställts i stället för de tidigare an 
vända icke defineradc och mera sviivanclc begreppen. Be
träffande övningsämnena sk ilja de nya bestämmelserna så -
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ltlllda m ell an "övning >> , >> fänlighcb och >> skicklighet» och be
träffa n de läroämnena mc lian » oricn le ring >>, >> kännerlon l» och 
, lamskap >> . För h åda timnesgrupperan tillkommer härjii.mle 

, repeti ti on >> . 
GenomgåcJHlc för de nya bestämmelserna är vidare, all 

materielstudierna koncentrerals till vissa ty[Jflj(iser, vilka spe
cificeras i till kur:-;planerna fogade anvisningar, där jii.1nväl 

111ycket noggranna hiinvisningar till gällande inst rnkl ions
böcker [J.terfinnas. 

Parallellt med iindringarna i skolrcglemcnlel h ar arlileri
skjntin;-;truklioncns tabeller över ,skjututbildningcn reviderats. 
De nya tabel lerna aterfinn~1s i ett innevarande år fastshillt 

>> Bih:mg till A.Sh. 

Instruktioner och exercisreglementen berörande 
artii i eritjänsten. 

I det följande kanuner all vid sidan av redogörelsen för 
dc uneler året faslslii. lld a nya inslruktioncma m. m . även 
meddelas föredragandens syn punkler hel räfi'ande ännu åter
slående önskvärda nwderniseringsarbctcn: 

a) A.rtillerielclledningsinstruktionen ( AEI). 

b) Artilleriexercisreglementet (AER). Tillkomsten ::tY 

tnlrika nya smärre lv-vapen, vilka i samband med moderni,se
ringar tillför ts så golt som samtliga fartygstyper har nödYän
diggjort ett visst frångående av principen >> varje fartygstyp -
sitt exercisreglemente >>. Någon olägenhet härav synes emeller
tid icke föreligga och en övergång till lösbladssystem för detta 
i mycket stora upplngor utg{lende reglemente har hitintills icke 
ansetts tillråd ligt. Umler året har reglementet genom fast
stäHandet av ett flertal nya delar förts upp i takt med den 
senast ti Il komna pjäsmatericlen. 

c) Artilleriskjutinstruktionen (ASI). Nya provisoriska 
tillägg och ett bihang har tillkommit under 1944 . Samtidigt 
hänned har den särsk ilda kulspruteiHstruktionen (KSI) upp-
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hävts. Inför föreslående nytryckning av ASI Lill 1945 ftr ~ a r

lillcriskola avses dc provisoriska tilläggen inarbetas i inslrnL 

l i on en. Såsom förut ni.imnls beröres emellertid denna a Y den 

igCmgsalta omarbetningen av AEI liksom även av .snart ofr[t 11_ 

komlig omarbetning av UMF: Hl (jämför n edan). Det iir 

därför sannolikt alt instruktionen innevarande vinter L'J Hhs t 

kan fi:ixdig ställas i en provisorisk upplaga. 

d) Unelemisning för mansJ.:apet, artilleri (UMF: III) . 

För den nya materielen har under <trct utgivils tre nya (ll•

lar (del III- V) samt en iinclring nr 2. Dc nya delarna iiro i 

vissa slyeken de taljrikare än de äldre och kunna därför sii~ as 

utgöra ell mellanting Jnellan dc tidigare av I01F utgiYna fu ll

s tändiga >> matcriclheskrivningarna» och den mera kortfal l:H lc 

n mclcrvisning för manskapet», som kan Jncd!hinnas under dc 

alhnänna skolorna och kurserna. Detta måste uppmärksam

mas av instruktionspersonalen under utbildningens gång. Av 

särskild vikt är att tillräcklig tid ansEs för praktiska övn ingar 

i felsökning och avhjälpande av haYericr vid automatvapnen. 

för vilket föreskrifterna återfinnas i slutet av respektivl' lä

roböcke'r. 
I de äld re delarna (del I och Il) ingå förutom bcskri \·

ningar på en del materiel, ,som ej hingrc är aktuell , även v is s:1 

nllmänna kapitel, som senare och mera fullständigt behand

lats i ASI. Till de iilclre delarna hänföra sig ä ven fler a till

lägg och ändringar, de senare av så pass omfattande n at ur 

att strykningar ej kunnat forllöpande infö-ms i texten, ut~m 

man måst nöja sig med en allmun hänvi.sning till ändringen 

uneler kapitelrubriken. En snar omarbetning av dessa del~u 

är ofrånkomlig . De t bör även tngas under omprövning om 

icke för den nyare materi elen (del III- V) en återgång ~kall 

ske till det äldre systemet med dels fullsländig beskrivnings

bok, erforderlig bl. a. för hantverkspersonalens utbildning och 

:~vhjälpandet ombord av komplicerade haverier, dels en men t 

kortfattad »undervisning för Jnanskapet». En och s:mun:t 

bok kan givetvis genom användandet av olika s tilsorter tänk:lS 

utnyttjas för båda dessa iindamå!, 1nen för- och nackeidar 
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förlmippade härmed böra noggrant viigas mot varandra. Lämp

ligt synes vara alt civil expertis anlitas i samband med att 

denna läroboksfråga upptages till behandling. 

e) Kastflottcms artill eribestämmelser (Kfl AB). 

f) Artillerimat erielens skötsel och vård, F lottan (ASVF) 

är under omarbetande. · 

g) Apteringsinstmldion för Marinen (Ail\IA) h ar uneler 

året utkommit i ny upplaga. Till instruktionen hörande ta

beller och ritningsportföljer ha dock ännu ej hunnit kom

pletteras . 

Diverse pä ISA:s föranstaltande anordnade särskilda 

at bil d ningskurs er. 

Vintern 1942- 43 anordnades en ],:rigsartilleriskola för ut

bildning av off, uo och F Lill instruktörer huvudsakl igen i lv

materiel och lv-skjutning samt för utbildning av eldledare vid 

akan. Skolan, vilken upprepades vinlem 1943- 44, understälL 

des CMDS och för övningarnas h edrivand e disponerades ma

teriel å ÖVK, ÖSK och KkA. Elever kommenderades från 

samtliga s jöstyrkor. 

Till av armen utbildnings:hen 1\H2- 43 och 1943- 44 an

ordnade J.:urser för p_iäsmekanker ha fr:ln flottan kommende

ra ts viss å minsvepare tjäns tgörande personal (F, K och 

2. kl. sj.). Tillfällig kurs för rustmästcu·e har var it anordnad 

.ian .- fcbr. 1944 vid ÖVK. 

Kurs för utbildning (W instruktionsol/icerare vid riMar

hall anordnades i samband m ed 1944 års arlillcriskola. Av

sikten med kur,sen var att utbilda officerare Himplirra att om-
h" o 

andertaga riktar- och eldledarutbildningen i det :1 llt s törre 

antal riklarhallar, som tillkommil uneler de senaste å ren. Gc-

11.0IU a tt införa skolu lbildni ng för denna person al erhålles en 

Vlss garanti för alt utfärd ade b es lämmelser bliva likaxlat tol-
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kade och all enhetl ighe t: i bedömande och betygs,sätlnin g av 
uppn~ldda färdigheter ernås. 

Jämlikt mo nr 49:3 den 16 okt. 1944 har en tygof1 icers
],:urs j'ör sjöo)ficerore anordnats innevarande vinter. K u rsvns 
ändamål är att bibr inga d everna den y tterligare utbil dnin g, 
som ·erfordras för att göra eleverna k ompe tenta för hcf:ll l
ninga r såsom tygofficerare vid ödogsv:1rv. Kursen omfa tta r 
:l wckor vid OVK och c:a l vecka vid A.-13. Bofors ve rkst ä dt> r. 
Kursplanen omfatt:xr fönr:1ltnings- och org:misationslära, am
munitionstjänst , pjästjänsl, k ontrolltjänst och vissa stud ichc
sök vid gcvärsf:il\.tori , eldl ednings- och optiska verkstäder sam t 
gasm:~skf:1brik . 

U tbildningsåret 1944- 45 ,samt framdeles vid h e hov sk:l ll 
enligt mo nr 482 den 9 okt. 1944 anordnas teknis1: rlrti/lcrikL .'rs 
för artilleristyrmän vid j'lottan. Kursens ändamål är att hi
bringa C'leverna den tekniskt-artillerisliska kunnighet, som tT
fordras för bestridande av vissa befattningar vid am-sekt ionen 
och kontrollkontorcl i nwrinfön·altningcns vapcnavdelning, ,,:{_ 
som anlfö·n-a ltare vid AD, föreståndare för skjutbanan vid A DK, 
J'örrådsfi~ rvaltare och kon troHunderofficcr i Bofors samt am
uppbördsmän å s törre fartyg samt vissa förbandschefsfa rt yg. 
lZursen omfattar teo1•ct. isk utbildning samt praktiska kurser i 
kontroll-, :1pter ings- och skjutbane tjä.nst. Endast väl m erite
rade uo kunna ifrågakomma för kommendering till kursen, orh 
clevant;llet ~ir inncntrande år :1 st. 

J<ompletteringsl-;urs för artilleristyrmän (stam och r eserv) 
a nordnas innevarande utbildnings;ir vid ÖVS, ÖVK, OVG, SE, 
KkA och GE. Ku rsens ändamål är alt bibringa vissa artilleri
s ly rmän den komple lteranclc undervisning 01n artillerimatc rie 
len , dess utnyttjande samt skötse l och vå rd, som beling~1 s av 
materielens snabba utveckling under bcredskapsåren. l\.11r
sen, som upprt•pas två gånger, omfattar sammanlagt 4 veckor, 
uppdelad e i en 14 dagars period i land och en motsvara nde 
period ombord. 

.. 
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Växeltjänstg öringar och stlldier vid anclm /örsvarsgrenar. 

Bristen ft art iller iubbildadc .sjöofficerare har under ber ed
skapsåren försvårat kommenderandel av dylik personal till 
växeltjänstgöring ell er för följ andet av vissa övningar vid 
andra försva rsg rena r . Dylika kommenderinga r , framför allt 
till kustartilleriets och armens luftvärnsartilleri, äro dock syn
nerligen önskvärda. För det nu påbö rjade utbildningså ret har 
ISA gjort framställning om växeltjänstgöring vid luflv~irn et 

och flygvapn et för vissa artilleriofficerare. 

Avd. 111. 1Materiel. 

F. !rlf ed ni ngsinstru m enter i ngU'r i allm:iin het. 

Hithörande frf1gor måste givevlis i m ycket .stor utsträck
ning h emlighållas. Såsom exempel på en modern svensk eld
ledningsinstrumentering avsedd för jagare av s törre lyp kan 
följande utdrag ur ett till industrien ull iinmat konstruktions
program lämnas : 

Instrumente ringen skall m edgiva : 

a) vid flad:baneskjutni nr; : 

Centralriktning, med elle r utan fjärriktning, i höjd och 
sida samt ce ntra la vfyrning av de m ede lsvå ra pjäserna från 
dels det ordinarie fl nckban ecentralsiktet (FbCS), dels , såsom 
reserv, fr ån lv-ccn lralsiktet (LvCS). 

Mål:mgivning i s ida till centra lsi klena från fartygslcd
llingens brygga (torp edsi klel), mellan centralsiktena inbördes 
samt till och från lv-m[llangivarna (L v Mag) . 

Fjä rriktning i höjd och s ida av artilleriels ordinarie strål
kastare från FhCS Ö Y er strålkas tarnas speciella rik tapparaler. 
I övrigt må]:mgivning i hiijd och sida till riktapparaterna från 
reservcentralsiktet (LvCS). 
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b) vid l u-s],"j utning: 

Centralriktning, med eller ulan fjiirriklning, i höjd orh 

sida saml centralavfyrning av de mcdclsv<ira pj~iscrna fn1n 

LvCS. 

Målangivning i höjd och sida till LvCS samt dc grövrp 

automatpjäserna från LvMag. Härutöver rescrvmöjlighcler, 

som delvis framgå av föregående punkt a). 

I instrumenteringen ingå följande instrument: 

flackbancccntralsiktc (FbCS), 

luftvärnscentralsikte (LvCS), 

imlrumcnt å fartygsledningens brygga, 

torpeds-ikte (TS), 
Instrument i artillcricenlralcn (A C), 
instrument vid msv pjäserna 

målangivare för luftvärnet (LvMag) samt 

instrument vid de grövre automalpjäserna. 

Flackbcmecentralsiktet konstrueras för gyrostabilisering 

siktplanet ' av avståndsmätare och riklkiknre. Slabiliseringcn 

konlrollenLs normalt av höjdriktaren. Genom omkoppling 

skall stabiliseringen till höjdriktkikaren kunna brylas Gell h i

behållas emlast för AM och sidriktkikaren, vanid kontrollen 

utföres med AM:s höjdriktanordning. 

FbCS .sidriktas medelst "spcedgcar " samt är anslutet Lill 

gyrokompassen för upphävande av egen girs inverkan p[t sid

vinkeln. 

Luftvärnscentralsiktet stabiliseras i siktplanet medelst el t 

gyro och förstärkare av ny konstruktion. Den slahiliseradc 

höjdvinkeln uttages direkt från höjdriktrallen och införes i 

en i siktet placerad korrektör. Här pålagras kr~ingningskor

rektion och skjutvinkcl, varefler summavinkeln överföres ti ll 

de msv pjäsernas resp. avståndsmätarens höjclriklinrättningar. 

Höjdriktvinkeln skall, såsom reserv, vid pjäserna kunna föl

jas j~imväl medelst orderapparater av vanLig typ. 
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LvCS :s sidvinkel ullages fr [m sid riktkuggkransen och in

för es i korrektören. I en differential adeleras här den i kor

rektören beräknade sidsältningen i horisontalplancl och den 

erhållna sidriktvinkeln överföres till pjäserna. :\'löjlighet till 

följning vid pjäserna i likhet med vad som. angivits för höjd

riktvinkeln skall finnas. 

Avståndet införes mekaniskt i korrektören varvid samti

digt en avståndsgivare drives. Från korrektören utgives tem

peringen medeJ,st orderapparat av vanlig typ. :Möjlighet att 

såsom reserv inställa givaren för hand skall J'inna ~'-

Instrumenteringcn å fartygsledningens brygga utgöres bl. a. 

av avståndsmotlagare från FbCS resp. LvCS, nedslag.ssurra.re, 

salvtjutare och nedslagsgivarc. Dc tre sistnämnda instrumen

ten ingft givetvis även i utrustningen å eldledarplatserna vid 

FbCS resp. LvCS. 

Torpedsiktet utnyttjas, som redan nämnls, även för mål

angivning till artilleriet. 

Räkneinstrumenlet i artillericentralen skall, utom vad 

tappvinkelkorrektionen beträffar, kunna beräkna skjutelemen

ten även OiJ.11 samtliga strömkällor förstöras. Omkoppling mel

lan tre olika projektilslag skall kunna vcrksl~illas .ul nn n{lgon 

som helst tidsfördröjning. 

Vid uppsätlningens beräknande tages hänsyn till egen 

kurs och fart , målels kurs och fart, sanna vindens riktning 

och styrka, differens i utgångshastighet och ballistiskt C-värde 

samt eldledcucns rättelser under skjulnignen. Tappvinkelkor

rektionen i höjdled lämnas, liksom vid Lictigare ins lrumcnt, åt 

sido såsom varande oväsenllig. 

Vid sidsättningens beräknande tages hänsyn Lill avdrift, 

egen kurs och fart, målets kurs och fart, sanna vindens rikt

ning och slyrka, tappaxellutningen samt eldledarens rältelser 

under skjutningen. Tappvinkelkorrektionen skall kunna från

kopplas vid strömhaveri el. dyl. 

Vid riktvinklarna,s beräkning tages hänsyn till såväl höjd

som sidparallax för alternativt FbCS eller LvCS. 



-206 -

Kedslagsuret skall arbeta automa ti skt genom anslulni n" 

till avfyrningsströmmen såväl v id centr a l- som pjäsavfvrn i nc~ 
u l J ~ 

r e l s \.all kunna utn y ttjas även vid eld med s törst a möjl i''"a 

e ldhastighet {fl era sa lvor i luf ten ). ~'löjlighet till m anuell >>a~-
l"~rrning >> av ure t skall finna s. 

Skjutelem enlen und erh å ll as k ontinue rlint vid 
t> 

110m, :1tt räknci nstrumen t e t över förstärkare är 

gyrokom p:1 s sen. 

egen gir gt·
anslutel till 

De m edelsvåra pjä~;er1w ulru.stas m ed instrument möjl ig

giirande följand e ordinari e och r eservme toder fii r 

a) hiijdril;tningen 

fjärnik tning 'från FlbCS ell er LvCS (even!. installerad in

dividu e ll kippvinkelgy ro nollställes härvid ) ; 

fö lj vis:1r- elle r kikarriktning m ed ordinari e rikt ralL ö n ·r 

»SlWedgc: lr » {med e lle r utan event. ins ta llerad ki[)'[)Vinkel«yrol · 
t') , ' 

följvisar- eller kikarriktning m ed spnk direkt kopplad till 
»speedge:ln ; 

fö ljv}-;ar- e lle r kikarriktning m ed ordinarie riktrall nw

k;m is k t ans lut en till pjäsen. 

b) sidriktningen 

fjärr iktning fr ån FbCS e llc t· LvCS; 

Jöljvi,. ~1r- ell e r kikarriktning m ed ord inarie riktralt k op p

h:d iiver »Speedgcar» ; 

fiilj\'i .sar- e ll e r kikarriktning med spak direkt kopplad ti ll 

""Pt'cdgl'<lr»; 

följvis:1r- e ll er kik a rriktning m ed o rdinarie riktr:1tL l!H'

kaniskt anslu ten till pjäsen. 

Instrumenten vid luftvärnets målangivare och de griiuN' 

uutnmutpjäserna utgöra.s av orderapparater av sed v~1 n 1 ig t ~·p 

och erford ra icke nagon särski ld b eskrivning. 

A.,· cl e ul/n1(·inna l.:rrtv, som stä llas [t cldl edningsinstrunwn 

Leringen ma slutligen nämnas, alt densamma skall vara ok~in s

J.i g för s[tdan yt tre åverkan, som normalt upps1 å r vid h e man-
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ning och s tridsarbete, för Yihrn lioner vid o lika fa rler h os ja

''aren san1L för påkänningar unde r skjutning. ln.s lrumcnte-

" ringen .skall vidare Lå la dc elektrisk a och mekaniska p å l'rcst-· 

ninga r, som u p p triida vid ombord förekommande tcmpna tur

( även köldgr:Hl er) och fuktigh c tsförh å !l<mdcn. 

Lv-eld/ed ni ng si nstmmP n te r i ng ar. 

D[t p:m.sarskeppc t Gustaf V nyåre t 193 1 efter övcrs~·n och 

ombyggnad ånyo införliv:1dcs i kustfl o ttan, var det sannolikt 

de t första fa rtyg i världen, som förse tts m ed fullständig lv

eld ledningsinslrum en tcr;ing möjli ggörande kontinue rlig ber~i k

ning a v sk ju te lementen o a v sel! eget fartygs och m å kts rörel

ser. Helt n y för v{tra föl'hå ll :mden var den tillämpade prin

cipen att genom s tabi1isering av ccntralsiklcl frigöra skjutele

ment en fr lm varje störande infl y tande av fartygels rörelser i 

sjön (rullnin g och stampning). Utvecklingen har em e llertid 

sedan denna tid gått framå t med s torms teg. Vad som 193 1 

inneb::n· en revolutionerand e nyhet var tio å r .senare h opp

lös t omodern t, och G 5 :s lll"sp rungl iga h ·-cldl edn i ng si n s t ru

ment cr ing tillhör nu museiföremå len å K:rdskrona örlogsvarv. 

Det som i första hand dikterat denna utveckling ~i r flygpl a

nens ök ad e has l iglwter samt omlägg ning en a v fl~·ge t.s an falls

taktik vid anfall mot av starkt lv-artilleri försvarade mindre 

m ål, i detta fall örlogsfartyg. Den tid , som man tidigare an

såg sig kunna r ii.kna m ed för :~vgivande av effe ktiv eld , har 

minskats Lill 1/.1 e ll e r k a nske ändå mindre. S;tsom e. rCI11fJ CI ;\ 

huru m an i en m ode rn för fa rt yg.shruk avsedd full s hindig lY 

eldledningsins trum cntcring sök t komma tillriitta m ed , fi<ls 

faktorn» m å efte rfölj :mdc allmänna redogö relse fii r en d~·l i k 

instrumentering tjiina: 

In s trumen ter ingen iir i sin helhe t inbyggd i clt kr:1ft igl 

splint skydda t vridhart » 1\·-tonn. D<'n bestå r a v följa n de d f' la r : 

a ) stabilise rade hiijd- och sidr iktkibre m('d till höjel 

och s idvinkelklockor kopplad e riktr:lltar (= m :1skinrik tuin g); 
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b) sb1biliscringsgyron jämte kontrollkikare för stabilise

ring i och vinkelrätt siktplanet av riktoptiken, av,ståndsmiit a

ren sam t eldledarens kik are; 

c) avs l:1nd~miilarc med 6 m . baslängd, vilken au lomn

Liskt följer siktkikarnas rörelser; 

d) kikare för eldledaren, automatiskt riktad i likhet 

m ed avslands mLi l aren men härjämte för.secld m ed siclriklraH 

för .snabb insvängning <W h el::t tornet mol mi'tlct samt som re

serv för den ordinarie sidriktningen; 

c) räkneinslnnnent för beräkning av de för det s labi 

liscraclc planet (horison talplanet) gällande skjutelementen j ~i m 
te tempcring.sgi vare; 

f) · krängningskorrek tör för om vanei ii ng av räkneinstru

mcnlets för horison la lphmct gällande skjutelem ent Lill e lemen t 

gällande cl c l lutan<lc och rör li ga däcksplan et på vilket pjä 

sern a s tå; i krängning·skorrek tören f innas givarna för höjel 

och s idriktvinklarnas överför ande Lill pj~iscrna ,samt motlagare 

för sidvinkel (m ahmgiYning) från fa rtygets övr iga CS-an
higgning ; 

g) kurs- och fartmottagare saml 

h) elektriska förshirkarcaggregnt. 

Den s trävan efter koncent ra tion av dc för skjutclemcnlcn ;, 

beräknande errforderliga instrumenten, ,som redan tidigare ut 

märkt fartygs lv-arl illcrie t·, har i den nu besk rivna instrumen

teringen fört s fram till sin y tters ia gräns. Jngen orderöverfö 

ringstid behöver förlo r as genom a lt e lt f ler tal instrument (cen

tral- , avs tånds-, fart- och kursvinkel instnunenl samt ev . .;nt. 

pjäserna) medelst order per Lel<'fOll el. dyl. skola dirigeras mo t 

samma m ål. Eldledaren kan sjiilv sv~inga in tornet i sida mol 

ön sk a t m[ll, och om fl er a flygplan finnas i denna riktning men 

i olika höjclvinkcl, h ar han höjdrikt:rrcn intill sig i samma 

rum. I och m ed a tt eldledarens kika re är på m ål, är även 

siktkikar e och avståncban~itarc J)a m ål och instrumenter inn-cn 
' . b 

börjar m·hela. Pjäserna centralriktas på sedvanligt sä tt oc;l 

behöva ej vela mot vilket flygpl an elden avgives. 
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Beräkningen a v skjulelementen grundar sig pa vinkel

h::Lstighetsmcloclcn . I s tora delar övcrensshimmer den nu be

skrivna in strumcn Leringen med el e k ombinerade rik t- och elcl

]eclningsinslrumcnlcringarna vid våra nuvarande 40 mm akan. 

Liksom för dessa gäller a lltsft a tt om kikarna inriktas l. ex. 

em ot en s tjärna och alla rallar sedan sEippas, kikarna b e

hålla .s tjärnan i h årkorsen oav<.;elt fur tyge ls rullning, s tamp 

ning och girar. Dc av In [tl et - flygplanels r örelse - betingade 

höjd- och sidvinkelhastigheterna ut1 :1gas med tillhjä lp av 

ddockorna », vilkas fak torer (vink elmå lt/sck. ) ligga i ri kl.rat

tnrnas lägen; ra ll arnas rörelse är elt m ått på vinkclaccclera

Li onerna (v inkelmått/sek."). Sft snart m å lfö ljningen k an ske 

lugnt (d. v. s. m ed obe tydliga rörelser på rattarna) är även 

höjd- och sidvinkelhastigheterna exakt bes t ~imcla. Instrumen 

lalkom lantcn ( >> fördröjningen >> ) vid bcst~imningen är :Y:2 sck. 

för vilken tid automatiskt erforderliga korrektion er beräknas. 

Anfall er målet på k onslant höjd, såsom vanligast vid hög

anfall , äro ,skjutclcmentcn klara så snart de t första avståndet 

inslällls å instrum enteringen. Någon bestämning av avstånds

faktorn med elst >> plottingbord >> , för vars inrcglcrande en serie 

av avsl ;md erfordras, ifrågakommer ej. Tiden räcker numera 

ej till för clylild! Principen för avståndsfaktorns bilcbnde, 

-'> Om fram;,:h :w fig l , har dock tillämpats äYcn i tidigare lv

eldledniugsins lruincn te ringar. 

Då d x' x och A (redan efter en inställning) äro kä n
d t 

da, k an tydligen AF bcr~iknas (jämför fig. l ) . 

Den efter första avst åndels införande i instrumentet auto

mati skt bildade avs tåndsfaktorn styr avståndsldockan, v ilken 

bl. a. driver följvisarna å avs låndsmollagarcn. Vid c ll gott 

första avs tå nd kommer därför utan ingripande från ins t~illa

rens sida vi.sarna att b eh ålla >> läckning >> m ed varandra. Är 

förs ia avståndet mindre gott verksUtiles cftcrjuslcring. Vid 

optiska avsl[mdsmi:i tning<.instrument ofr ånkomliga mätfel för

minsk as avsevärt vid användning av EH.-mätning. Felen 
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m o lYerkas i övrigl geom ~mv~indande av lageld (fl e ra sk ott 

med samma tempering) e ll er vid fulltrimm a t batte ri möjl igen 

någon form av »Success iv e kh pjäserna emellan i föreni ng 
med hög eldhas tighet. 

~r c:o.s a 

i 
l 
l 
l 
l 
l 

"' ! 
dot _________ _j 

X= d,. •;:;,. cosa :: ,t; F • .sin. c<. 

Anfaller målet under dykning m åste till den av instru

m en Le t beräknade faktorn fogas den s. k. höjdfaktorn (fig. 2) . 

Målets höjdändring gör sig märkbar a v, alt följvisarna å 

~1vs tåndsmottagarens visar tavla sacka efler mätarens order

visare. Avs låndsinslällaren skall härvid föt~s t med den ordi -
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paric avs tåndsrallen ås tadkomma >>l~ickning » och därefler m ed 

en sär skild rall införa den er ford erli ga höjdf:lldorn. Ar må

lets dykvinkel konslanl, beh över J-IF-ratten ej röras eft er de l, 

a tt visa rna bringa ts a ll följa varandra. Varierar m å let sin 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

-- __________ ! 
Xr~5fu If"' COSCX. 

/1Fif sin o( • ~ • Il• co.so( • H F 

dykvinkel åsladkommes följningen genom upprepade smärre 

~·örelser å först avs tånds- och därefter HF -ra tten. Sam.spelel 
1 rattarnas rördser är oerhörl vi kti gt m en av samma art som 

arbet e t vid >> målfa llnings >> och >> följerattarna >> inom tidigare 

lv-eldledningsinstrumen leringar. Med noggrant personalur val 
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för befallningen ifr:"tga och god övning bemästras svårighete r
na. Vad som tidigare .sagts ang. användandet av lageld (eller 
ev. successiv eld) gäller givetvis även i detta skjutfalL 

De av instrumenteringen beräknade skjutelementen kor
r igeras på vanligt sätt för egen fart, sann vind, Ll c och Ll V

0 

samt laddtiden. Ä krängningskorrektören, som liksom räkne
instrunlentet arbetar helt automatiskt, införas event. eldledar
korrektioner till höjd- och sidriktvinklarna sarnt temperingen. 
Fiö~·edraganden vill dock varna för alltför rikligt !bruk ay 
dessa bekväma anordningar. Med målets stora möjligheter 
att under flygtiden, alltså efter det att skotlen avlossats, för 
ändra .sina rörelscegenskaper, är det oändligt mycket lättare 
att korrigera bort elden från målet och därmed göra hela elen 
tekniskt fullkomliga och dyrbara instrumenteringen ändan'låls
lös, än att införa en riktig korrektion för ett event. föref int
ligt ,sys tematiskt fel i avståndsmätningen (avståndsinställ
ningen). Några andra system atis'ka fel behöver man icke r äk
n a med vid en instrumentering av här ifrägavarande art. 

(Forts.) 
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Inledningsskedet av invasionen 
i Normandie. 

Den vänlade 8llierade invasionen i väster sysselsatte liv
ligt den Lyo.ka mi litära ledningen allt .sedan hösten 1942, då 
byggandet av den stora Atlantvallen påbörjades. Det blev en 
,·älclig uppgift eftersom elen kuststräcka, som skulle försvaras, 
s träckte sig från Nordkap i norr till Biscaya i söder. Med 
hjälp av t v<lngsutt8gen arbetskraft från dc ockuperade län
dcrna igångsattes emellertid arbetet att befästa kusten och 
framför allt hamnarna. Speciellt intresse ägnades de delar, 
som ansågos mest utsatta för landstigningshot, nämligen den 
f ransk a och belgiska kana11msten samt holländska 1.kustca. 
Den brittiska Diepperaidcn uppenbarade under arbetets gång 
en del svagheter i försvaret , som därefter ytterligare förstärktes . 
Enligt uppgifter i elen tyska pressen voro arbetena våren 1944 
<Wslutaclc, och den tyska ledningen sade sig med lugn för
trö~tan avvakta den allierade invasionen. Att den .skulle 
komma, d~irom hyste man nog inte längre något tvivel, men 
frågan var när och hur. 

Tyska försuorsanliigoningur. 

Det tyska försvaret av kusten var grupperat på djupet. 
Dess starka"tc del låg vid .stranden, där man hoppades kunna 
1.1ppchålla f ienden, tills de centralt förlagda strategis·ka reser-

Tidskrift i Sjöväsendet. 15 
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Yerna hunno sällas in. All civilbefolkning var cntkncrad 
fr~tn en mycket bred kuslzon, dels för alt medge trupperna fu ll 
rörelsefrihet, dels för alt förhindra fransmännen all hjii lp 1 
de allierade vid landstigningen. Bakom knslcn fanns rikl ig t 
med s tödjepunkter vid vikliga förbindelseleder och ~mdra sir!
lcgiskl vikliga punkter. 

Den yttersta försvarslinjen heslod av vidsträckta min Lii l 
<l v olika typer liing,s kusten. U lanför dessa patrullerade m' 1. 

tcrtorpeclbatar, minsYeparc och ubåtar. I slr:mdkanten fun nD\ 
p a en del håll speciella hinder för landstigningsbåtar . D<•s ·<~ 
hestodo av stCllkonslruktioner av olika slag, betongpelare, lillJ
merslockar, sluttande plan, spanska ryttare m. fl., de fle ,d a 
i förening med minor eller andra sprängladcluingar. Hind r n 
Yoro fullt synliga vid ebb men lftgo uneler valtncl vid f! Dd. 
Stranden var minerad m ed landminor och försedd med t~lg :;
trådshinder. På för stridsvagnar lämpade uppkörsvi.igar f u!t
l!Os gravar och andra pansarhindcr. Längre upp pft slranc!l'll , 
i regel 150-200 m. från denna, hade man byggt ett sys lem 
av bunkers, utrustade med pjäser av varierande kaliber odt 
kvalitft. Dc vanligast förekommande voro 88 mm. kanonl'l', 
tydligen avsedda för beskjutning av landsligningsfarkoslcr. 
Av fotografier att döma synas betongskydden i en del L1 ll 
ha varit ansenliga, upptill 2 m. fö r alt skydda 88 mm. k ::uw
ner, i andra fall voro pjäserna uppställda i öppna värn !'lle r 
hade ench"st splitterskydd. Maskeringen torde emellertid Ji;l 
varit tämligen dålig. Batterierna voro därför vä1 synliga fra n 
':jön och från luften särskilt so1n stränderna voro gansk:l 
jämna och trädfattiga. I strandförsvaret ingingo de:-::sutom ta l
rika kulsprutenästen, granatkastare och pansarvärnskan oncr. 
Uppgifterna om antalet svåra och medelsvåra ballericr iiro 
~;ynnerligen varierande. Dessa voro huvudsakligen k on n·n-
1 rerade till hamnarna, samt till Calaisområdet. Enligt allil'
radc uppgifter skulle inom. själva invasionsområdet ha fn nni ls 
bl. a. elt batteri om 4 st. 28 cm. kanoner samt etL antal me
delsvåra batterier på 4-6 st. 15 cm. kanoner varav en del 
iildre franska pjäser. Dc i Frankrike slående tyska annc-
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St ran(1hinclcr mot landstigning~hiHar. 
Dilllen tagen v.id ebb. 

I1was i.onsflotlan samlas utan[ör engelska kusten. 
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J~oncling ship tanks (LST) lossas pi't pontoner. 

Bild Jri'ln strandf'n. 
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rr ruppCl"Jl:l beräknas ha Uppgall till 20 diYisioner i ,själva kusl

~OJlell och 40 ~l 50 elivisioner strategiska resen er, D v vi l kel 

hil lflen stod i norra Frankrike. Det i Holland, Bdgicn och 

Frankrike baserade tyska flyget beräknades av de allierade; 

uppgå till 1.500 - 2.000 flygplan, däraY cirka lva lredjcdc

Iar jnkt. 

A/licrude förberetlclser. 

Del ~ir icke möjligt alt ge en fullständig ÖYcrsikl ön;r de 

s tora förberedelserna för im·asioncn. lhir skall endasl läm

nas några exempel. 
För uppladdning av England överförlies året före im·a

sionen inle ;mindre än 16 miljoner ton krigsmateri el fr;lll 

Amerika. Härför erforderligt tonnage fanns icke tillgängligt, 

förrän slaget om Atlanten var avgjort. Först under senare 

l1ä lften av år l 943 översleg siffran för nybyggt tonnage siffran 

för det av tyskarna sänkta. För att belysa vilka stora mäng

der av tonnage, som erfordrades kan även n~imnas, a tt dc al

lierade räknade med, at.t ersä ttnings- och unclcrhållsbehont 

för 250.000 mnn i F rankdke per månad skulle uppgå Lill om 

kring 330.000 lon livsmedel, hriinsle, krigsmateriel, m. m. För 

alt överföra detta ansåg man ,sig behöva cirka l 5 tankfartyg 

och 30 a 35 Libertyfarlyg. 
Alt sam b och ulrusla dc Li ll åtskilliga lu.senlal u ppgåcmlc 

specialbyggda lnnds ti gningsfnrtygen var elt amtallande m·hete. 

De flesla av dessa fartyg voro byggda i Amerika. Dc slön·c 

la nds ti gn i ngsfart~·gcn gingo ÖYer AtlanleLl för egen maskin, 

medan de mindre fraklndrs i delar tiH England, där dc hop

s:::Ues och utrustades. 
Utbildningen av personal för skölsel av dessa lands tig

ningsfarkoster sam t utbildning och övning av trupperna i 

bl. a. embarkering och debarkering var .synnerligen noggr:mn 

och tidsödande. Ett flertal större lanclsligningsö,vnin gar an

Ordnades, elen s is la , gencralrepelilionen, så sent som en ma

nad före invasionen. Dessa voro icke okända av tyskarna. 
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Detta framgår av, att några tyska molortorpedb[tlar Yiu l'n 
dylik övning på engelska sydkusten insatte ett ÖYerraskandl' 
anfall mot landstigningsfartygen och med torpeder lycka des 
sänka 2 ,st. fullastade LST ( Landing ship tank), Yardera ]la 
5.500 lon, med totalförlust av man och materiel. Efter a n
fallet togo sig motortorpedbålarna förbi eskortfartygen li lan 
förlus ler. 

Sista månaden före invasionen samlades invasionstonmt
get till i huvudsak hamnar på engelska .sydkusten. Vi ss ~1 
lämpliga sandstränder »h årdgjordes » med hjälp av sten och 
träkubb, sft att landstigningsbåtarna kunde köra upp och >>pa r. 
kera >> där vid högvatten. Civilbefolkningen evakuerades fra n 
stora områden kring hamnarna och utefter vägarna samb dp -.; 
ändlösa rader av bilar, jeeps, tanks, kanoner och stora am 
munitionsupplag. För att kunna klara den väldiga trafikbe
lastningen måste många vägar breddas och läggas om. Om
fallande v~igspärrar, som byggts inför invasionshotet 1940, re
vos ner. Slora fönåd av järnvägsräls, lokomotiv, samt bygg
nadsmateriel för hamnar, flygfält, broar m. m. lades upp kla 
ra för utskeppning. 

Flygvapnets del förberedelserna för invasionen var om
fattande. Samtidigt n1:ecl den ständigt pågåend~ bombnin gen 
av industrier, kommunikationer, flygplatser, hamnar m. m. i 
Tyskland insattes cle sisla 8 veckorna före invasionen koncen
trerade anfall mot försvarsanläggningarna utefter hela fran ..,k ~1 

ku s ten ,samt mot järnvägar, broar, vägar m. m. i Frankrik e 
och Belgien. Under mars månad fälldes 55.340 Lon bomber. 
under april 81.400 ton och under maj 120.000 lon över den 
europeiska kontinenten, Ilalien undantaget. Den 6 juni h ade 
e tt hundratal viktiga järnvägscen tra bakont Atlantvallen s·tlts 
ur funktion. Vidare hade flertalet järnvägs- och landsviigs
broar till Cherbourghalvön slagits .sönder. I flygels uppgi fte r 
ingick även att genom daglig flygspaning under m~l.nader ut
forska och karllägga de tyska försvarsanläggningarna i )d
lantvallen. 
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Motordriven ponton för lossning av LST. 

Små landstigningsbåtar dävertar. 
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AJ!ierado g liclilygplnn på ett fält. 

Ol>S. Stjärts tyckcna avkastbara för snabb lossning. 
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Invasionens j' ör! o p p. 

){edan efler cYakueringen av Dunkerque började planlägg

ningen av invasionen och pågick seelan under fyra års Lid . 

.Mer än ell halvt år i förviig fastställeles den ungefärliga plat

sen för för s ta inva sionsslöl en till Nonmmd ic 0ch lid en för 

dess igångsä ltande Lill slute t av maj eller början av juni 19-!-±. 

För landsligningen erfordrad es stigande högvall en i dagningen , 

och med hänsyn härtill beslämdes dagen D till elen 5 juni. 

På grund av hårt väder i Kanalen m åste tidpunklen emeller

tid uppskjutas clt dygn . På morgon en den 5 juni gick sjön 

fortfarande grov men var i avtagande. V~i.dret innebar så

lunda fortfarande ökade svårigheter. Efter ett sisla samman

träde beslöt högkvarleret att sätta igång förelaget Ett ytter

ligare uppskov hade inneburit, att man skulle ha blivit tvungen 

a lt vänta flera veckor innan tidvallnet 0ch månen ~myo er 

bjöd den rätta kombinationen. 

På eftermiddagen elen 5 juni avgick invasionsannadan 

från sina hamnar i södra och sydvästra England. Den ena 

fartygskolonnen efter den andra slöt till på vägen, och så 

småningom var hela den väldiga konvojen samlad. Den be

stod i sin helhet av cirka 4.000 fartyg och var uppeldad i tv~l. 

stora styrkor, en britttisk och en amerikansk. Den brittiska 

stod under befäl av amiral Vian, den amer ikanska_ under ami

ral Kirk . Bland deltagande s törre örlogsfartyg m~irklcs de 

brittiska slagskeppen Nelson, \Varspile, Ramillies, kryss:m1a 

Enterprisc, MauriLius, Belfasl, Gla.sgow, Black Prince, Orion, 

Scylla (flaggskepp) samt monitorcn Erebus, dc amerikanska 

slagskeppen Nevada , Texas, Arkansas samt kryssarna Augusta 

(flaggskepp) Tuscaloosa och Quincy. Dessutom dellogo hund

ratals mindre örlogsfartyg. Båda s tyrkorna voro i sin tur upp

delade i opcr::tlionsgruppcr. Ytterligare en brittisk styrka, i 

vilka troli gen 3 slagskepp ingingo, hade till uppgift alt skydda 

konvojen mot anfall av tyska, tyngre sjöslridskrafler nord

ifrån. öv.crbefälhavarc för hela konyojen var amiralen sir 

Bertram Ramsay. 



-22:2 -

H.ednn i skymningen den 5 igångsattes en omfattande m in_ 
svepning av konvojvägen. Den utfördes av omkring 200 m in
wepare av skilda typer. Fartygen svepte rännor, som_ ut
]Jrickades m ed bojar ända in under franska kusten. Samma 
natt utförde även RAF koncentrerade anfall med cirka 1.000 
bombplan, vilka insattes mot hela området Dunkerque- Chcr
bom·g, för alt ej utpeka den avseelda invasionspunklen. Pil 
grund av den låga nwlnhöjden omkring 500 m. voro flyg pla
nen tvungna att anfalla från låg höjd. Med hänsyn till ko lli
sionsrisken flög man med lanternorna tända, vilket m åste h a 
varit en sällsam syn från de många fartygen. I dagningen 
fortsattes dessa anfall av cirka 1.300 amerikanska bombplan, 
som samlades mot hefästningama på själva invasionskusten, 
Yilka vardera crhöllo cirka 500 ton bomber av grövsta slag. 
Jaktplan anföllo kommunikationerna bakom Atlantvallen och 
höllo dessutom_ ett »paraply >> över konvojen och invasionsom
r ådet långt in över franska kusten. 

Klockan 0535, när minsveparna bö·rjade komma in un
der kusten, togs denna uneler eld av de tunga örlogsfartygen. 
som gingo fölre :invasionsfarlygen. KusVbefä.stningarna b e-

' skötos efter i förväg uppgjord beskjutning.splan, och elden 
ledeles av eldleclningsflygplan. Dc mindre örlogsfartygen, ja 
gare, korvetler m. fl., gingo in mot stranden .så Jångt djupen 
medgåva och togo denna under beskjutning med clirekl eld. 
För fö rs töring av taggtrådshinder på s tranden funnos special
byggda, små snabba bålar, som v oro förseelda med rake l k a 
noner. Med dessa bringades även en del landminor att deto
nera. I skydel av fartygens eldrid å, som varade cirka 20 m i
nuter, radade de fullastade landstigningsbåtarna upp si3 pft 
linjer bakom varandra för dc olika anfallsvågorna, och det sJ ul
liga anloppet mot s tranden började. Klockan var clft omkr ing 
0600. Dc s törre landstignings- och trupptransporlfartygcn 
började lossa sina invasionsbålar. Dc mindre, LCVP (Lan
ding cmft vehic1e persona]) och LCM (Landing craft molor), 
som gingo först in mot stranden, medförde marinsoldater samt 
';pccialntbild acle spränggrupper. Marinsold~1 ternas uppgift ya r 
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tt t.1n·a strandremsan, n1edan spränggrupperna röjde umlan q •n ~ 

~e talrika underval tenshindrcn. Vattnet steg Yid denna tid-
punld Inycl~c t :1as~igt, var~ör grupperna hade endas t mycket 
];:ort tid pa sig, mnan hmdrcn kommo under Ya tlncl. En 
spränggrupp bestod av en sjöofficer och [t~ta m an. Va~·j c man 
medförde 20 kg. trotyl fördelad på halvinlos och enhlos sta
var. Marinsoldaterna stöddes även av stridsvagnar. 

Vid en av de amerikanska landstigningsplatserna hade 
strandförsvare t ej tystaLs. Haubitser, 88 mm kanoner och kul
sprutor öppnade en mördande eld. Jnvasionsf::trkosterna skö ls 
i brand och s tridsvagnarna likaså. Två .stycken LCM triiffa
des av 88 mm granater, de n1:edförda sprängladdningarna de
tonerade, och fartygen med bemanning förintades . Trot s 
myc'k ct stora förluster lyckades man dock även här gö,ra en 
öppning i hindren. På andra platser var det tysk a motståndet 
svagare och fö-rlusterna mindre. 

Allt flera lands tigningsbå t::tr gingo in 
lossade sin last av trupper och materiel. 

mot stranden och 
Bland dc första, 

som stcgo i land, voro >> the 13eachmastcrs >>. Beachmastern var 
strandens trafikpolis , som dirigerade landstigningsbåtarna. 
Förbindelsen mellnn B. och fart ygen uppehölls medelst radio 
och strållmstare. På stramlen utmi1rkles lands tigningsplatserna 
med taYlor och stora siffror. 

Allteftersom dc allierade kommo tlpp på stranden flyttad e 
de tyngre fartygen sin eld mot mål hingrc in i landet för all 
stödja dc framryckande motoriserade infanteri- och stricls
vagnsstyrkorna . Fartygens eld dirigerades nu av speciellt ut
ru stade och utbildade eldleclningsgruppcr, som Jane1stego "am
tidigt med anfallstrupperna. Dessa eldledningsgrupper heslo
do av en sjöofficer och Lolv radiom~in ur armen. Sjöoffice
rarna hade sedan flera månader tillbaka följt .sin3. respektive 
armeförband för att sätta sig in i dessas organisation. Trupp
förbanden å sin sida hade representanter ombord å örlogsfar
tygen. Vid landstigningen var varje grupp delad i Lvå delar, 
för all inte hela gruppens personal och materiel skulle gå för
lorad p:\ en gång. Bärbara radiostationer för radiotelefoni 



-2:24-

och morsering voro packade på jeeps för att snabbt kunna fö lja 
trupperna. stationerna upprätlades omedelbart på s trand en 
och föd) imlclsc söktes och erhölls i allmänhet efler elt Hll :1; 
minuter med respektive fartyg. Elden kunde diircfter dirig( _ 
ras mot kustbatterier, stödjepunkter m. m. allt efLer beh oY. 
T a ck vare Eimplig utrustning kunde grupperna sedan lält följa 
trupperna inåt land och hela ticlen hålla kontakt med farly gL'll. 

Elden fr~m örlogsfartygen var synnerligen effektiv or h 
L6iffsäkerheten stor. F:n-tygsartillericl insattes ~ixen med god 
effekt mot rörliga batterier, pansarförhand och truppkonCL'll
lrationcr. Så länge man kunde påräkna fartygens eldund er
slöd vid brohuvudeLs landfron t, behövde dc allierade ej nagot 
tungt fält ar tilleri. Sådant landsattes icke heller förrän i el t 
senare skede, under brohuvudels uppladdning för den stora 
offens i ven. Slagskcppsartilleriet hind rad e tyskarna från a 1 t 
sä lta in n iigra s lörrc m olnnfall u nder clet mest kritiska sked d 
av landsligningen, d. v. s. när brohuvudets djup var litet och 
trupperna vo ro saml ade på ett litet område med stora grupp('
öngssYårigheter. 

Britl;crna och k anadensarna slego i land vid Orne-myll 
ningen n ord Caen, am erikanarna vid Vire-mynningen och pa 
Chcrbonrghal v öns os t.sida. P~t natten luftlandsaltes truppvr 
på en linje omedelbart innanför kustförsvaret, nämligen syd 
Trouville, nord Caen, runt Carentan, väst St Vaast Ja H og uL' 
och väst Barfleur. Dessa hade till uppgift alt genom m1 r~tll 
i ryggen på kustförsvm,ct underlätta landstigningen. Pa yar 
dera s täl1et landsattes cirka ett regemente eller omkring 3.000 
man. Även längre in i landet insattes Juftburna trupper, \'id 
Rouen och nord Argeu tan för ~1 tt söka förhindra tyska reser
ver alt triinga fram till kuslen, nord Cou tance och vid väge 11 
mellan Ca r entan och Valognes för att avskära Cherbourghal Y
öns nonllign s t,e del, där även det första amerik anska landst ig
ningsförsöket vid S t Vaast slogs tillbaka med s tora förluste r 
för angriparna . Amerikanarna lyckades emeller tid bilda et l 
brohuvud omkring Vire-mynningen och engelsmännen Yid 
Orne-mynningen och nord Baycux. Under det första dygncl 
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, le de allierade lyck als landsä lla över 200.000 m an och ]1,1( .. "l• ·t .. .. IT . ' l 11 först ärkningar kommo i en stam.1g s Ton1 over \.allh e · 
~~~:ler dc närmast följande dagarna lufllandsalles y t~er l igare 

el. v
1·cl C·1en och Carcntan och brohuvudena ulvtdgades . truPP ' ' . . . . . 

D 9 J
·uni hade emellert id amerikanarna vtd VHe-mynnmgen en · . . 

eJ
. nålt kontakt med det brohuvud, som btldat.s syd om ännu 

](ari.a över invasionsområdet. 

+ = luftlanJ.sättningar (EB = ej nedkä~1pade.) . 
1/1/ = brohuvudets ungefärliga utsträcknmg elen 

)) 

8j6. 
12/7. 
1/S. 

St Vaast efter förnyad amerikansk landsbigning eller med 
cnr•clsm.änncn vid Baycux. Vid Cacn, där tyskarna salte in 
kr:fli ga motanfall, rasade fö J'biltrade strider. D~n allier~~~c 
offensiYen riktades från Ornebrohuvudet mot sydvas t och vast 
för att avskära Ch crbourghalvön och för att erh~tl la k ontakt 
mell an dc olika landstigningsstyrk orna sa mt mot Cacn, där 
tyskarna fortsatte med sina motanfall. Den 17 juni hade athe-
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rikanarna nålt fram till västkusten av Cherhourghalvön och 
deras offensiv svängde därefter mo t norr. Fram.tränganckt 
mot Cherhourg verkställdes under kontinuerligt cldundcrstöl] 
från sjöstridskrafterna, huvudsakligen amerikanska. Cher
bourg var kraftigt befäst ,såviiJ vid sjöfronten som vid land
f ronten. N:1gra av befästningarna voro emellertid ~tldre Iranska. 
De flesta forlen tystades, varefter staden den 25 juni föll i 
amerikanarnas hiinder. Cacn intogs först den 9 juli. 

De tysl,:a motåtgärderna. 

;\:otgra tyska tyngre örlogsfartyg sattes icke in mot dc al
lierade. l\ågra sådana funnos ej heller baserade inorn om
rådet eller syd därom, och nord ifrån skyddade den förut om
talade brittiska styrkan från anfall. Inte heller förekom tyska 
jagaranfall i någon större u ts träckning. Rapporterna omtala 
endast ,strider mell::m tre tyska jagare och brittiska flygp lan 
ur Coastal Command i Biscaya elen 6 juni på kvällen samt m el
lan 4 ty,ska och 8 allierade j~1g are el en 9 juni 10' sydväst Uslmn t. 
}._ven d9 tyska ubåtarna i Kanaten lyste med sin frånvaro. 
Trots dc många ubåtsjaktfartygen borde med hänsyn till den 
stora ulslräckningen av konvojen relativt goda anfallsmöjl ig
heter ha funnits. Djupen i Kanalen ~iro emellertid i minsta 
laget för de lyska utsjöubåtarna , och de mindre ub~tlarna \'O

ro kanske baserade huvudsakligen i :Nordsjön och Östersjön. 
Givet är också, alt dc allierade förs tärkt bevakningen utanför 
dc stora ubåtshamnarna I3resl, St Naz:1ire och Bordeaux. De 
synnerligen vidsträckta minfällen torde även i hög grad h a 
bidragit till alt minska ubåtarnas operationsmöjlighelcr. 

De flesta anfallen mot invasionsfartygen gjordes av m o
tortorpedbåtar. ).1insl ett hundratal sådana voro baserade in
om operationsområdet eller i dess närhet. Deras beredskap 
torde emellertid vid tiden för den första invasionsstöten ej h a 
varit särskilt hög. Första n a llen ange tyskarna endast ett 
större (3.000 ton) och ett mindre (500 ton) fartyg sänkta av 
rn~b . Sedan följde endast sporadiska an fall det närmaste dyg
net. Mtb uppträdde i grupper på lre Lill fem bålar och hu
vudsakligen nattetid. Efter den nionde juni ökade deras verk · 

- 227-

s:nnhet avsevärt, och från farvalluen ulanför Le Havre rap
orterades hänsynslösa anfall av mth. ?\'långa b åtar synas 

~a varit baserade i Le Ilavre, där dc överlevat upprepade hom· 
bardemaug av allieracle tunga örlogsfartyg. Förutom anfallen 

1ot konvoierna utlade mtb minor varje natt utanför inva-
n ·' 
sionskusten. I denna verksamhet deltog även tyska flygplan. 
De allierade tvingades därigenom till ,ständig svepning med 
åtföljande förluster av minsvepare och personal. Bland andra 
mindre örlogsfartyg, som insattes mot transporterna m~irktes 
ett 1nindre anlal torpedbåtar och minsvepare, vilka dock ej 
lyckades å~ladkomma några anmärkning,svänla resultat. 

Det tyska flygvapnet hade s tora svårigheLer att kämpa 
mot på gruncl av den mångdubbla allierade överlägsenheten 
i luften . Dc allierades .slag mol dc tyska flygbaserna i spel
öppningen voro mycket off.ektiva och desorganiserade den 
tyska bastjänsten. Först den 7 och 8 juni insattes tyskt bomb
flyg mot de allierade trupperna på stranden samJ jaktflyg. De 
lyckades ,sänka några transportfartyg, men jagades bort av 
den allierade jakten, samt ledo stora förluster. Omkring den 
12 juni började det tyska motståndet i luften att hårdna, och 
den 14 förekom till och med anfall mot fartygsanhopningar i 
södra England. Som helhet måste dock sägas, att det tyska 
motståndet i Juften var ringa. 

Det tyska kustförsvarets uppgift var att bryta den första 
anfallsvågen och att uppehålla de allierade, tills de centralt 
grupperade reserverna hunno sättas in. Genom. det allierade 
bombflygets anfall mot kommunikationerna försvårades emel
lertid reservernas framförande till landstigningsomradet i så 
hög grad, att elen beräknade transporlliden i stället för tim
mar blev nästan lika många dagar eller rättare sagt nätter, 
ty på grund av det allierade flygtrycket blev man ofla tvungen 
att rycka fram endast under mörker. Som exempel på den 
allierade flygoffensivens verkningar kan anföras, att av 25 
järnvägs- och 9 landsvägsbroar över Seine m ellan P aris och 
Le Havre efter den 6 juni endast återstod en järnvägsbro och 
fem landsvägsbroar. När re,,erverna anlände, hade dc allie
rade redan hunnit få ordentligt fotfäste , och a lltför mycket 
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trupper hade ko mm i t i !::m d, för att man .skulle kunna kastn 

den invaderade i haYct igen. Ännu stodo många divisioner i 

Eng land klara för utskeppning, och tyskarna väntade nYa 

landstigningar på andra platser. Den allierade radion vm·1;a_ 
de fi skare i Norge, Danmark, Holland, Belgien och Fr;mkrikc 

för alt gå till sjöss under tiden 8- 15 juni. På grund av delta 

hot mot andra delar av kusten kunde ej heller h ela försvaret... 

samlade lan lslridskraflcr koncentreras mot brohuvudet i "\nr

mandie. 

Brolwuuclets uppladdning för e o fj'ensiv en. 

I och med Ch crhourgs fall den 25 juni hade en hamn ra l
lit i amerikanarnas händer. Innan tyskarna kapitulerade ha

de emellertid ett omfallande förstöringsarbete utförts. K;ljl'r 

och dockor m. m. hade sprängts och fartyg försänkts i h am

nen. Enär h ela denna ej gick att spärra genom för.sänkningar. 

hade ett stort antal minor utlagts där, vilkas undanröjande 

krävde lång tid. Trots den stora möda, son'! nedlades för att 

få hamnen användhar igen, var den ännu en månad efter in

t agande~ ganska oanv~i.ndbar. Vid Arromanches hade engels

männen redan första invasionsveckan påbörjat byggandel nY 

den numera välkända konstgjorda hamnen Port vVinston. 

Denna blev emellertid fullt färdig först ett slyeke "in i juli, var

för trupper och materiel intill denna tid fortfarande m åste 

landsällas på stranden . Den allierade bristen på urla:; ~nings

hamnar inom brohuvudet torde ha varit huvudanledningen till 

att den ,stora oHensiven kunde börja först två månader efter 

första landstigningen. Den 12 juli sträckte sig fronten hun Hl

sakligen utefler linjen Lessey- St Lo- Cacn- Dives sur :Mn. 

Fram till den l augusti, då den stora offensiven sattes in. 

skedde endast en liten förändring i fronten, som flyttad es till 

linjen Granvillc-syd St Lo-syd Caen- Dives sur l\I·er. 

Den 8 augusti uppTätlade general E isenhover s·ilt hög

kvarter p[t fransk mark, och det första skedet av de alli erades 

invasion av det europeiska fastlandet var avslutat. 

L. O. Lindgren . 
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Några synpunkter på sjukvårds:: 

stridstj änsten. 
Av Marinl ttkare av l. graden FTedT'ilc Koch. 

De dyrköpta erfarenh elerna från det nu pågående världs

krigets sjöstrider ha i s to r utsträckning hemlighålli ts; detta 

gäller inte bara jnom de rent sjömilitära facken utan även 

s lridssjukvården. Det är betecknande, att tyska marinens er

far·enheter under förra världskriget vad beträffar stridssjuk

vård publicerades c :a 20 år efter kriget. De enstaka artiklar 

om sjukvårdserfarcnheter, som offentliggjorts de sista åren, 

röja mycket litet av s jukvårdss tridstjänstens organisation och 

funktioner. Man blir tvingad att söka läsa mellan raderna 

och draga sina slutsatser så golt man kan. 

Sjukvårdsstridsljänsten ombord på ett örlogsfartyg är en 

detalj, som på det intimaste angår varje man. För att den 

skall fungera tillfrcdsställanclc fordras icke blott ·en kunnig 

Dch vältränad sjukvårdsdivision, det fordras även, att besätt

ningen i övrigt kan effektivt hjälpa sig själv, att den känner 

till vad sju kvårdsd ivisionen kan prestera, och hur densamma 

funktionerar. Det är för fartyge ls moral och därmed dess 

s tridsvärde av stor betydelse, alt det har en grundfast tillit till 

sin sjukvårdspersonal. Detta faktum har dokumenterats upp

repade gånger i olika situationer under detta krig, där isole

rade grupper (pansartrupper, fal!.skännsförband) stridit, och 

jämförelse med ett örlogsfartyg är på denna punkt fullt be-

'l'idslcrift i Sjöväsendet. 16 
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rättigad. Läkarens bidrag till striden är att kunna erbjuda 
sina skeppskamrater den med hänsyu till situationen bästa 
möjliga vården. Fartygsläkarens .ställning ombord innebii r, 
alt han i sin egenskap av >> medical-officer >> svarar för sjuk
vården, men han skall även genom sin personlighet, sitt kun. 
nande och sin människokännedom, såsom >> moral-officer >> h i
draga till andan ino·m sitt fartyg. 

Med hänsyn till det intima samröret mellan sjukvfm h
stridstjänstcn och övriga tjänstegrenar kan det vara motivera t, 
att för en sjömilitär tidskrifts läsare framlägga några syn
punkter på olika kirurgiska erfarenheter frfm det pågående 
kriget, särskilt beträffande förhållandena ombord. 

Vad först organisationen av s tridssjukvården bctrMfar 
gällde vid förra krigets utbrott i samtliga mariner elen på Cl' 

farenhcterna från rysk-japanska kriget grundade regeln: ingen 
sjukvård under strid, sjukvårdspersonal och utrustning skyd
das för att först under stridspaus eller efter drabbning träda 
i funktion. Dessa erfarenheter hat kommit till uttryck i v;lr t 
ännu gällande stridssjukvårclsreglemente. 

Emellertid visade erfarenheterna från förra krigets sj i)
strid~r sådana de framlagts i den officiella tyska >> Sanilä ts 
bericht der deutsche Kricgsmarine >> och i skilda dagböck er 
och halvofficiella berättelser från engelskt håll, att organis.t
tionen icke höll stridens påfrestningar. Sårade sökte sig n ed 
till förbandsplatserna , ensa1mna, med hjälp av någon k am
rat eller buros dit av de på större enheter befintliga bårbär ;l 
relagen. Det berättigade i detta måste nog konstateras både 
ur medicinsk och moralisk synpunkt. Det torde vara föga 
inspirerande för t. ex. servisen vid en luftvärnspjäs med såra
de och jämrande kamrater på drabhningsplatscn; det m åst e 
vara bättre att få m1dan dc skadade. Av vissa uttalande fnln 
detta krigets sjöstrider synes sjukvården till en ganska slor de l 
vara i funktion under .strid. Det säger sig självt att dessa 
transporter under strid icke får på något sätt inverka på strids
handlingarna och att skottindelningen i fartyget icke får br,\·
tas. En -engelsk författare (Keating) lägger den synpunktl'Jl 
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,å förbandspla tserna liige, alt tillgänglighet kommer före skydel 
p h att förbanclsplalscrna lält och snabbt skall kunna cvakue
~c . f'örbandsplatscr djupt nere i hålskepp utdömas. Vid flytt. 
1as, ... 

· ,. av förbandsplats rekommenderar samme forf. utsättan-nlllo < •• • o 

de av post vid ordinarie förb andsplats for alt v1sa sarack och 
bårbärare till rätta. 

sjukvården ombord arbetar med en perifer och en cen
tral organisation. För elen centrala sjukvården finnas förhanels
platser - förlig och aklerli~ - j.~i.mte reservutrymmen samt 
opcrationshytt; för den pcnfera fmurts särskilt avsedela för
bandslådor. 

Den perifem sjukvården början rcclan ule på drahbnings
sta lioner na. Det må redan från början framhållas för folket 
på dc olika drabbningsposterna och även inö~~s, alt st::~cls
tjänstcn går före allting annat. Den spontana nl.Jan att hJalpa 
en skadad kamrat måste tyvärr ofta hållas tillbaka, det är 
viktigare alt slridstjän:,;ten hålles i gång, att kanoner och andra 
stridsmedel betjänas och för far tygets säkerhet nödvändiga åt
gärder fullföljas. 

För elen för.sla hjälpen finnes p~t drabbningsstationerna 
plå tlådor med förbandsmaterial och gununibinclor; vidare ut
rustas vissa officerare och unelerofficerare 1ned morfinampuller 
(värdet av tidig sm~irtstillning skall senare beröras). I brit
tiska flottan användes små ampuller innehållande kloroform, 
vilka krossas och den skadade får inandas kloroformen; denna 
ger honom tillräcklig smärtbildning medan han tas omhand 
och transporleras bort. 

I de normala stridssjukvårdsövningarna ing~t ~i.vcn Ö·v
ningar i förbandsläggning; dessa måslc givetvis tillmäta.s s tort 
värde, men huruvida alla .s trielsskador skola förbindas på drabb
ningsplatsen är en fråga som kan diskuteras. Under förut
sättning att all central sjub·årcl ligger nere uneler strid är det 
rimlig t att de skadade få sina sår om ock provisoriskt för
bundna å clrabbningsstationerna. Om däremot effektiva cen
trala s jukvårdsmöjligheter kunna organisen•.s under strid , tor· 
de det ur flera synpunkter vara bättre alt forsla den skadade 
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Jit för undersökning och förbindning. Det finns en rik er
farenhe t från b [tde det förra och det nu pågående kriget , a tt 
många sårade utan förband komma lill fö rbandspla tsenn . I 
fred reser inte kirurgen ut från sjukhuset för att förbind <t t'll 

trafikolycksskadad på galan, utan den skadade forslas i .slii llet 
direkt och ulan förband till läkaren. 

Det är vidar e en e1•farenhet, att av lekman, och sär~:, i ll 
under så oroli ga yt tre förh å ll anden som p ågående strid , la gt 
förband ofta måste lä ggas om av läkaren, dels p[t grund aY a tt 
det iir mindre Yäl lagt, dels emedan li1ka ren måste skaffa sig 
en personlig uppfa ttning ont vad som döljer sig und er fi ir
handet. En Jeknwn kan icke beräkna~ inse hela omfa llni ngen 
av e tt sår , små y ttre sk ador kan vara k ombin erade med u t
bredda inre sådana, och allvarliga för:b iseenden kan giira.s. 
Vidare medför förbandsväxling smärtor för pa ti ent en och ök<Hi 
risk för blödningar och sårinfek tion . 

I en del förhandsposter ing[u e la~ ti sk gummibinda (Ess
march's binda) a v.sedd alt avsnöra en starkt b lödande {'X Irt> 
milel . , Denna binda är ett t ing på go tt och ont. Korrekt l:tg ll 
kan den i vissa situationer vara direkt livsräddan<le; va n lige11 
lägges den dock i on ödan och många gånger anl ägges de n i el
:lktigt och får ligga Ifö r länge. En tysk mililärnv~dicin sk Jiir
fattare med erfarenheter från Polenfälltåge t utformar sill om
döme om den elastiska bincl~m sålunda: fl e r extremiteter ha 
galt fö rlor ade genom felaktigt och för länge liggande b indor 
än .som räddats genom korrekt: bruk av bindan. Den eln -;ti ska 
gununibindan måste s[tlunda användas med urskiljning. 

Vad bårar beträffar synes den ~eil-H.ohert:sonska (ho-; oss 
kallad den japanska) bi'tr en väl ha hävda t sig för transporter 
inom fartygeL Med hänsyn t ill haveririskerna Jnås le a ntale t 
bårar vara gnnska stort. De fredsmässiga indika tionerna fö r 
bårtransport (bröst:- och bukskaclor, benbroU, o . .s. v.) ko lll
ma i verkligheten all bli utstr~ickta, franuför allt beroende pii 
hur mycket smärtor den sk:Hlade har och m ed hänsyn ti ll 
shockrisken. 
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Vnder stridsövningarna ombord torde del vara av stort 
,·ärde att elt nära samarbete kanuner till .s tånd n~ellan s_kyddet 
ch sjukvården. s kyddspersonalen kanuner alt l verkli gheten 

~id sina r ö•jningsa11beten påträffa skadade, fastklämda och 
brända; det måste .särsk ilt ligga fart ygsläkaren om hjärtat aH 
skydd.sfolket tränas i a lt möta dylika situationer. Särskilt bör 
beaktas <lcnna personals utrustning med asbes thandskar och 
d:o skydd för alt kunna röja upp i brandhärdar. 

Vad den centreila sjukvården - stridsfö1·bandsplat.sen 
beträffar, m åsle man göra klart för sig, vi lka fo rmer av sjuk
yård, som. där kan ifrågakomma. Denna sjukvå rd är heroen
de på tillgänglig personal och material samt den tid , som dc 
taktiska förhålland ena m edgiva. 

Erfar enhelerna f rån k rige t vi.sa, a tt prak tiskt tage t varje 
större kroppsskada är förenad med sh ock. Shockbehanc:lling 
och shockprofylax i:i r en a v st ridssju k nl.rdens väsentliga upp 
gifter. Del rena. kirurgisk a handlande l insk ränkes till livs
räddande ingrepp . Den instrumentella utrustningen på de 
stöiTe fartygen m edger visserligen praktiskt tngc l vilket opera
tivt ingrepp som helst, men det har visat sig, aU ju mer ki
rurgiskt erfaren fart ygslä karen är, desto mindre bf'n ~i gen är 
han, att b edriva storkirurgi ombord. 

Först n åg ra ord om delta ofta använda b eg repp - shock . 
Därmed menas e tt tillstånd m ed sviktande p erifer blodcirkula
tion, där kroppens och dänned centrala nervsystemels livsvik
tiga centra tillföras för litet blod och utsättas för en progre
dierande snebrist · den i blodbanan cirkuler ande blodmångelen 

" ' 
minskas genom prim.är blödning, permeabilit e tsskada i kapil-
lära kärlen med å tföljande utströmning av blodpla sma till 
vävnaderna eller en alltför s tark utspänning av de små bi.rlcn . 
Genom dessa perifera missförhåll anden minskas hjärtats mi
nutvol ym, vilket i .sin tur medför a tt alltför liten mängd av 
blodet syrsättes, vävnadernas syrebrist ökar än mer, och ge
nom denna circulus vitiosu s glider pat. allt snabbare mot ka
tastrofen. 
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:\fan _Lalar om olika Lyper av shock. Den primära shockf'n 

ko~~uner 1 omedelbar anslutning till kroppsskadan och an tas 

ullost genom reflex över smärlsinneslxlllorna. Den kan sna bb t 

l?da till döden, den kan klinga av under loppet av m'ig0 ,
1 

tnnma, den kan också gå över i sekundär shock. Den primä

ra shocken utgör c:a 10 % av shock lillstånden. 

Den sekundära siweken uppträder 2- 10 timmar efl(' r 

skadan; perioden mellan skadan och den manifesta slwcken 

kalbs latent slwcl.-. Under denna tysta period kompens<•rar 

kroppen den perifera blodtomheten och lyckas hålla blodt rYc

ket. uppe, ja s tund om även stegrat över det normala. Nftgra 

typtska symtom kan man inte peka på und er denna lat ens

tid : den sh ockerade är i regel trött, litet oroli g och rellig, stund

om rastlös, ibland ter han ,sig som fullständigt normal. E mel

lertid vet man att latensperioden när som helst kan brYlas 

och att orsakerna h~irtill kunna i och för sig vara bagalclh;rla

de. Vidare vet man, att shock en är en så vanlig följesla gare. 

att varje större kroppsskada skall belmktas och från böqnn 

behandlas som 01n den vore J'örenad med' slwcl.-
• . 

Bland de yttre faktorer, som kunna bringa en latent slwek 

~ver i manifest må följande nämnas. J(roppsansträngning(lr, 

aven obetydliga (a,· tagandet av uniformen t. ex.) kan va ra 

tillräckliga. Delta förhållande uppställer kravet på skonsam

mast möjliga transpor t, något som aldrig kan nog inskärpas 

~:nclcr stridsövningar. Avkylning; den sk adade måste omsorgs

fullt .skyddas mot avkylningar. Varm dryck o. s. v., vari gr

nom nödvändigheten av a lt snabbt få ned pat. under diiek 

understrykes. Den skadade måste snarast befrias från smiirtor. 

· Typiskt för den manifesta .sok. shock.en är: patienten ii r 

:1paLisk, ,slö , blek - stundom askgrå, ansiktet ser infallet u l, 

händer --:- ~Ölter kalla, en klibbig kallsvett över kroppsytan, 

puls:n ha~-fm, blodtrycket lågt, ibland ej mätbart, andningen 

hasttg, ythg. I slutstadiet medvetslöshet. 

Ett av shockbeh ancllingens huvudmål är alt [tlerslälla de n 

cirkulerande hloclmängclen. De tt a kan i försia hand .ske ge-
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110111 
överföring av blod eller blodplasma. Under kriget ha 

1 
·s](arna praktiskt Laget enbart använt blod direkt överfört 

f~·ån givare, vilket förutsätter genomgående blodgruppsbestäm

ning av krigsmaktens personal. Sista året ha dock serumtrans

fusioner börjat användas. I Finland har universaLblod (O 

grupp) förvarat på flaskor huvudsakligen använts. 

Engelsmän och amerikaner ha fr ån början gått in . för 

blodplasma och serum. Såväl plasma som serum kan ges 

oberoende av blodgrupp. Vidare har man intorkat blodplas

mat (liksom vissa födoämnen) till s. k. ton·plasma, ett grått 

pulver med obegränsad hållbarhetstid. Före transfusionen spä

der man torrplasmat med lämplig mängel sterilt vallen. På 

samtliga anglo-amerikanska fartyg, där läkare finnes kom

menderad, finnes även ett lämpligt lager torrplasma. 

Uneler kriget har även transfusion i benmärgen kommit 

mer i bruk. Det kan vid utbredda sår och brännskador många 

gånger vara svårt all hitta en lämplig blodåder; man kan då 

med framgång giva blodtransfusioner i bröstbenets märghåla. 

När man på fötibandsplatsen står inför en kroppskadad 

pat. med latent eller manifest shock ger sig frågan, skall man 

operera? Svaret härpå måste bli ett bestämt nej. Först se

dan shocken hävts genom transfusioner och på andra sätt får 

man operera. Stundom blir man tvungen att avvakta flera 

timmar. 
Vad kroppsskadorna beträffar måste jag inskränka mig 

till några p~1pekanden. 
Under kriget har m.an påträffat en rad fall svåra skador 

i bukorganen utan yttre läsioner. Delta har framför allt va

rit folk , som räddats ur vattnet, där de utsatts för .s junkbomb

explosioner. Pat. äro i allmänhet djupt shockade, och den 

riktiga diagnosen blir ofta förbisedd. Fall finns beskrivna av 

bristningar på grovtarmen, vilka synes ha uppkommit genom 

att hav,svatten pressats in genom explosionstrycket. 

I samhand med dessa bukskador må det även understry

kas de ytterst begränsade möjligheterna att syssla med buk

operationer ombord. Här ställes fartyg.släkaren infö·r mycket 
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svåra uppgifter, i vars lösning icl.;.e blotl medicinska utan ii' en 
militära faktorer spela in: avstånd till cvakueringsplats, tak
tiska förhållande för ögonblicket o. s. v. Den kriti ska Liden 
för inre bukskador (dock ej blödningar) inträder 6 tim ma 1• 

ef ter skadan. Å andra siclan kan icke sjukvården avst anna 
för alt enbart koncentreras under l a 2 timmar på cll C'tHla 
fall, va rs utsikter alt stå igenom ändå äro begränsade. F~lr

tygsläkaren torde bli tvingad alt inskränka sig i dcs.sa fa ll ti ll 
shockbchandling och smärtsti llning. 

För behandling av extremile tsskador finnes f. n. e tt st or t 
anta l skenor av olika konstruktioner. .\'[an har <Joel.;. in t r:-, l> 

kct, alt gipsförbanden fåll en mycket s tor betydelse. Sa ,iil 
stora mjukdelsskador som henbrott läggas efter föregaend !' k i
rurgisk behandling i gipsförband. Den kirurgiska beh :l!H l
lingen ombord av dylika skador måste inskränka sig till sm iirt
och blodstillning samt fixn ti on, för ntt möjliggöra transpor l 
iland eller till lasarettsfartyg. 

Vad sårbehandlingen beträffar ha krigserfarenheterna un
derstrukit värdet av den lokala kemolerapin; beträffande de t 
senaste, rönet på detta område - penicillinet - må här n iim 
na · a lt detla preparat har sin begränsningar och icke n lgör 
något universellt verkande remed ium. 

Man har kallat krigskirurgin f'ör sårinfektionens ki rurgi; 
sådana sårinfek tioner som stelkramp och gasbrand äro dork 
nästan okända till sjöss. Sjöfolkets möjligheter alt h å lla sig 
.själva och sina kläder rena ~iro ju ojämförligt mycket s liirre 
än de till lands stridande. )) Klädsel för strid )) har alltj iim t 
stor aktualitet. 

Uneler förra världskrigels transporter av s~tradc J"ran 
Frankrike till USA märkte en av dc amerikanska läkarna 
Orr, a !t patienter, som för transportens .<;kull fåt L sina skadade 
('Xlremilet h elt ingipsad, vid framkomsten visade bättre li1k
ning än de sårskador som behandlats öppet. Efter fredssl u te t 

arbetade Orr vidare med denna metod som uneler spanska in· 
bördeskriget fick en mycket stor användning. I de t nu p<l· 
gående krige:t har det slutna gipsförbandet kommit till m~·c-
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kel stor an,ändning. ~ic loden innebär, alt man efter om-

1 
. .,·5,full kirun!isk behandling fyller .'>~lrhålan med något su l-so :::> u 

fonamidpreparat jämte vaselingas och anbringar en cirkulär 
oips, som seelan skall ligga 3- 4 veckor. Fördelarna med detta 
~jJlvägagångssä Lt är bl. a. att smärtorna i den skadade ex tre
miLeten snabbt försvinn::t och pal. blir tran'.portabel, något 

50111 är av slörsta betydelse under krigsförhållanclen. 
Brännskadorna ha alltid varit: talrika under krig.sförhål

lanclen; under det nu pågående krigett har deras antal procen
tuellt vuxit, väsen tligen heroende p~'\. den ökade mwändnignen 
av bensin -och olja samt p<'\. grund av luftbombardemangen. 
Under krig bli brännskadorna van l igen mera svårartade be
roende pa alt kroppen i regel utsättes för hettan under läng re 
tid än under fredliga förhållanden, där kontaklen oftast är 
momentan. Brännskador i krig förorsakas dessutom i regel 
av b etydligt högre värmegrader. Man tiinkc sig endast vilka 
möjlighe ter för uppkomsten av svåra brännskador som upp
komnw när etl fartyg bombas och brinnande olja täcker vat

tenytan där besältningen simmande försöker rädda sig. 
Det är en gammal erfarenhet aU k läder till en viss grad 

utgör skydd mot förbränning. Krigserfarenheter visa all an
sikte och händer äro speciellt ulsalta; i den brittiska flottan 
användes därför, .särskilt för kanonbetjäningar och folk som 
tjänstgör Qvan däck, en )) anti-flash gPar )) bcslåPnde av långa 
asbesthandskar samt aslbesthjälm till skydd för huvudet ; för 
ansiktet bäres en ma,sk bestående av något annat viirmcrc

sistent ämne. 
Behandlingen av brännskadade m~tsle inriktas mot shoc

ken, mot den förgiftning som sprider sig från det förh6inda 
hudområdet samt mot själva brännsår·cL 

Shockbehandlingen har ovan refererats varför jag här 

endast skall påpeka plasmatransfusionernas ofta direkt livs
räddande effekt; insprutningar av extrakt från binjurebark en 

har visat sig .synnerligen värdefullt. 
Vid förbränningen av huden uppsl<t en del mycke t gifliga 

äggvite-subst::mser, vilka, om dc r esorbera-s i kroppen, ge upp-
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hov till en allmän förgiftning. Det är således ytterst angeliigc t 

att så tidigt som 1nöjligt molarbeta uppkomsten av denna för. 

giftning. Detta kan ske på olika sält men vanligen ge11on1 

en k oagulering av elen br~incla hudylan . 
Om möjligt ska al la svårare brännskador snarast och 

(h elst inom dc förs ta sex timmarna) på skonsammaste siit l 

transporLeras till sjukhus !Iasarellsfarlyg). Transporten bör 

vara avslutad inom dessa sex timmar. Om detta kan ske, kan 

den primära behandlingen inskränkas till smärtslillning och 

läckande av såren med sterila förband. Garantier m åste även 

finnas för att elen skadade får rikligt med vann dryck uneler 

transporten. 
Emellertid kunna krigsförhållanden icke alltid medge av

t ransport inom den angivna fristen, ej h eller kan man alllid 

göra transporlen så skonsam .som önskvärt vore. Man får da 

överväga riskema av transport och riskerna av alt behandla 

ombord, inför vilket val inga generella regler kunna uppstii llas, 

utan där man får viiga frfm fall till fall. 
För den fö t·sta hjälpen ombord har n1an i den brittiska 

flottan under kriget synbarligen haft god nytta av en bland

ning av tre anilinfärgämnen (gentianavolctt, brilliantgrönt och 

cuflavin) , vilka sammanblandas i vissa proportioner till en ge

lcakLig massa, vilken är lält att anbringa och som ger en smi

dig garvyta. Amerikanarna ha försökt en smält blandning av 

paraffin, vaselin, torskleverolja samt sulfanilamicl, vilken 

sprayas över brännsåren och där bilda en mjuk, skyeldande 

hinna. Man har i samma marin även behandlat brännsår m ed 

sulfa lhiazolpuder och täckt såret med .sterila gaskompresser, 

v ilka bytas var tredje dag (V.T akeley). Samtliga m etoder äro 

avsedda som »första hjälp » och ha den fördelen att de äro 

rcl. enkla och knappast kräva specialskolad personal. 

Särskild försiktighet och omsorg måste ~i.gnas brännska

dor i ansiktet och på händerna, där ~in·bilclningen kan bli van

s tällande och invalidiserande. 
Behandlingen på sjukhus eller å lasarettsfartyg .skall i 

detta sammanhang föt•bigås. 
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Till sist m å några on1 ägnas en för della kriget ny form 

bränclskador: dc som framkallas av fosfor. Fosforbrand
av 
bomberna ge sv[tra och djupa br~innskaclor. Grundprinciper-

na för första behandlingen av fosforbrännsår äro: snabbast 

möjliga släckning av och avlägsnande av kvarsittand e fosfor 

eller fosforsyra. Enda möjligheten att släcka brinnande fosfor 

är att kroppsdelen h ålles under vatten. Vid transpoTt av ska

dade måste således de angripna områdena täckas med för

band, som rikligt genomfuktats med vatten. Det förtjänar 

~tt understrykas, a tt olja, oljedränkta kom.presser eller dyl. 

under inga omständigheter få användas på fosforbränn

~kaclor (fosfor lö,ses i olja och fett!) . Kvarvarande fosfor skra

pas bort från huden med spatlar el. dyl. medan kroppsdelen 

hålles uneler vatten; fosfor i h årkläelda kroppsdelar bortsk af

fas genom rakning; fosfor som brännt fast kan an tingen skä

ras bort eller tvätlas bort med kaliumpennanganat Persona

len måste uneler arbete mod fosforbrännskador h a fuktiga 

gummihandskar, fuktigt munskyeld samt skyddsglasögon. Vid 

dessa brännskador är det ytterst viktigt a tt ta hänsyn till 

shockbehancllingcn. 
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Fartygsförluster 1/8 1944-28/2 1945. 
(End as t av dc kri gför an de erkänd a förlus ter.) 

Föl' enta State1l'na. 

Han garfar tyge t Prince ton. 

Esk orthan garf:1 rtyg: Gambier Bay, Om man ey Bay, 
Saint Lo. 

J aga re : Almcr Read , Coop er, Hocl, H ull, J ohnston, :\Ia ha n 

Mon aghan , Reid, Spence, \Var d, \Varrington. ' 

Esk ortjagare : Evcr sole, Fisk e, Samuel B . Rober ts, Sher lon. 

Ubå tsjagar c: PS 1261 , SC 744 och l enhe t. 

Ubå ta r : Da rter , Escola r , Fli e r, Golct, Growler, Gudgl'lliJ , 

Harder, Hcrring, Hobalo, Seawolf, Shark, Tang. 
lv[o lortorpedhåta r: 8 enheter. 

:\finsYcpar e: Hovcy, L ong, Osprcy, Palm·er, Per ry, SwetTc, 

Y:\:fS7 0 och 2 enhe ter. 

Japan . 

Slao·skcpp: l enhe t. 

Kryssar e: 2 enh e ter. 

Hangarfartyg : l enhet. 

J agar e: :3 ·enheter. 

Storbritonnien 

Kryssare: Aus tra lia. 

Jagare: !si s, Qnom, Hockingham. 

Eskortjagar e: Aldenha m . 

F r ega tter : Bick erl on , C apel. 

Korvetter : H ul.st Castle. 

Ubå ta r : S tra tegem, Porpoise. 

Minsvepare: Ca to, Ganilly, Hcyborne, Mag ie, P y lndcs uch 
l enhet. 

T yskland: 

Slagskeppet: Tirpilz. 

Jagaren : Solfernio (f. d . i ta liensk). 
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Litteratur. 

Brittiska synpunkter på marina konstruktioner. 

I decembrrnumrct 1944 av »The S hipbuihler and Marine Engine

lluilder» återfinnes en artikel om llen senaste uhecklingen av krigs

fartygskonstru kt" ionPr :författad av Sir Stanley V. Goodhall, Assistant 

Controller of t he Na' y for ' Varship Productiou. 

·Då i nr til.;:e,ln åte rgiYna erfarenheter och fakta iiven för svenska 

fö rhåll nnden synas Vcl.l'a av intresse har lödattaren här sökt ~1 tergiva 

dem i huvudd r ag. 

1. Inredning och utr ustning . 

l' å gr und av dc varieramle klimatförl1ållanden, uneler vilka brit

tisk a flottans Jartyg Jå tjänstgöra, l1ar särskilt st.or omsorg nedlagts 

på isoleringen <W hostadsutrymmeu a., varvid särski Id häns.yn har ta

gits till e ldfaran. Det himp]igasto materialet har bdunnits vara 

sprutad asbest, vars yta seelan »rappas >> med on speciell cr<nl'Cnt, vil

ken gc•r en J'ulJJ-conuligt tilt :vta och h ind rar fuktslagning-. Detta 

förfaramle användes ävc·n J'ör umlPr byggnad varande svenska kry ssare . 

Stor häns,,•n tas till behovet av luftkomlit ionC' ring, men det an

ses f. n. omöjligt att förse alla lJostadsutry,mmen i ett stort fartyg 

lllecl dy li ka anläggningar, emc•clan el ess a kräva alltrör stort utrymme 

och vi kt. 

]~ 1 d sv ådorna på f art:vgen l1 a va rit mer a öclP lägg:mclP u n der de tta 

krig än uncll' r det förra. 1\:t·av lt nr därfö'r rc•s ts pfl -J'l Pra oc)h liii.tt r e 

eldsläckningsanordningar och på minskni11g a\· mängclPn hrännhnrt 

material. Arbete nwcl utvecklingen av elcHastn färge r pågår. 
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Fartygen förses med ytterligare eldsläckningsmateriel enligt 
nedan: 

Fler fasta pumpar hava installerats för matning av branclpo.~L
lcdningen och antalet bärlJara pumpaggregat har ökats· en del 
l ·· d' l l · ' a v c ess a aro 1ese motorc nvna. 

.. Emedan cldsYåc~or på grund av träHar i allmänhet äro o]j '"
brancler, ha de vanliga s trålmunstyckcna ersatts med »dusch>>-lllltll
styckcn. Stora skumsläckningsanläggningar ha installerats för lJL•
k,lmpanclo _av oljc- och. bens inbränder och arrangemang för ang. 
slacknmg imncs 1 m askinområdets olika rum. 

Kemi8ka eldsläckare> finnas runt om i fartyget för slllcknin•> 
av eldsYådor i ett tidigt s tadium (vattenelcl släckare för vanliga eltl~~ 
Yådor, skum Jör oljcbränclcr och koltetraklorid för elektriska IJr,in
dcr). På hangareartygen indelas hangarerna i sektioner av aslwst
ridåcr. Yarje sektion har soparat ventiJation .och sprinklers,·otL•m 
matat från en särskild pump. " 

Plastiskt material har ännu icke kommit till användning i uä
g~n större utsträckniJJg, e tucdan hitti!Js provade typer icko uppf_,·lJ a 
nssa av dc speciella krav, som flottan ställer på materialet. Dl· :ta 
t. ex. varken brinna eller orsaka tjock ro k och do må sto ä ven mot
stå chockverkan. Kunna dessa krav uppfyllas, finns emellertid sto r 
anvilndning :[ör dem, emedan de icke korrodera, äro lätta och kuun::t 
u_tföras ,genomskinliga som glas eller i alla färgnyanser; clärj iimlc 
fmnas typer som ha avsevärd hå llfasthct. Plastiskt material kan 
användas för inrcclningsskott, isolering, möbler etc. 

Fördelarna med elektriskt svetsade fartyg belysas med föl jaJ,Lle 
exempel: 

Det förs·ta helsvetsade brittiska krigsfartyget - minsven 'tl·en 
»Se,agul h - levererades 19>38, och har seelan tjänstgjort i någ~·a av 
el~ stormigaste farvattnen i v'irlden och utsatts för undcrvattensexplo
slOner. Vanligen bruka små fartyg i sådan tjänst få läckor i oJjc
tankarna, men >> Seagull» har anmcirkningsYärt IIJog icke hait så
dana haverier. 

I~andstig1'ingsfartyg ut.~~ittas ofta föt· kraftiga grundkänninga r 
med bottellJS,kador som fö lj d och det har chirvid visat sio· att ni tnek 

"'' fartyg fått sådana läckor, att do måste tagas ur tjänst för reP <' ra-
tion, medan do svetsade trots bucklorna fö·rblivit täta. -

På ett fartyg hade förskeppet Llivit bortsprängt, men den hel
svetsade l~onstruktionen var tt·ots kraftig deformation tät och t d r
skcppsbrottet höll för en resa på drygt 1.000 sjömil, varvid fa rt.C' n 
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tundtals yar så hög som 19 knop. Då kraftig Yind och måttlig SJO

s·vnino· från förlig b'iring tillstötte minskades farten till 8 ' /o knop 
}la o . .. o • 

under en kort tul men okades sedan ater t1ll 14 knop. 

3. U ndcrsökningar i skcppspro.Yningstank. 

Fartygsmotståndet vid marschfart är av stor betydelse med 
hänsyn till bränslciörbrukning och aktionsradie. Brittiska krigs
fartyg ha icke så stor bulb på förskeppet som andra mariners fartyg, 
beroonde på att vinsten vid hög fart icke anses uppväga förlusten 

vid marschfart. 
Häckaktern har på jagene visat sig ö1·crlägsen kryssaraktern. 

För en jagartyp minskades motståndet med 3 % vid full fart och 

5 % vid 20 knop. 

4. Undervattensexplosioner och skydd mot dessa. 

Av dc större brittiska krigsfartyg, vilka utsatts för anfall med 
unclcrvattcnsvapcn, angivas tre på fyra ha överlevat i stridsdugligt 
skick. Man har under många år brottats med problemet, att mot 
den ökado kraften hos undcrvaltcnsvapnen ställa ett tillräd:ligt sl;:ydd 
t rots a t t ett begränsa t deplacement icke till å ter någon ökn i.ng a v 
vikt och utrymme på bekostnad av andra militära faktorer. 

Skydd mot undervattenssprängningar i kontakt med fartygssidan. 

Dc stora fartygen under förra kriget hade på något avstånd 
från fartygssidan ett enda långskcppsskott, men detta visade sig icke 
tillräckligt. Försök utfördes med skrovdetaljer och sprängladdningar 
i liten skala. Erf.arenhetcrna från dessa försök bekräftades vid fö-r
sök i full skala och resulterade i införandet av bulgeskyddet och ök
ning av vattenlinj,ebredden. Ett kraftigt skyddsslwtt av speciellt 
utförande in sa t tes och utrymmet mellan detta och fartygssiclan a r
rangerades så att mesta n'Löjliga energi här skulle absorberas, bl. a. 
genom expansionsrum med >>vcntilatio,nsöppningar» till fartygssidan. 

N:~'are sprängningsförsök ha utförts i liten skala, varvid man 
använt sig av en >> lådkonstruktion», i vilken plåtar ha kunnat bultas 
fast på varierande avstånd. Försöken ha fullföljts i full skala och 
har resulterat i ett skydd, som fortiara nde kallas >>bulge>> cHersom 
Principen är densamma. Avståndet mellan skyeldskottet och fartygs
sidan bcstämmc,s av sprängladdningens storlek och de energiabsorbe
rande arrangemangen, men >>vcntilati.onsöppningarna>> på expansions
rummen stå numera icke i förbindelse med fartygssidan ovanför 
Vattenlinj en. I för- och akterskeppen minskas möjligheterna att 



anordna torp<'ll sk:-·cld. 
tionsarlwte har giYit 
:;cencle. 
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Jnc•n omfattande ec;pcrim.ent- och konKtruk. 
t illl'reclsställandc resultat även i det ta hän. 

Sky<ld mot undervattenssprängningar i närheten itv fa.rt~·gssi dan, 

Effekten av en s1•rängning i n ii rhc ten av far tyget m r11 ic·ke 
kontakt med Jartygssidan kan indelas i: 

a) Skrovskaclor med vatten-fyllning av viktigare rtll u , 0111 

följd. 

h) Verk•an på :fartyget i sin lwl hct . 

c) Verkan på maskineri, utrustning och personal. 

a) Skadc·r på skrowt. Jiimrförande sprängningsförsök med ladd
ningar placc·racle del s i närh eten av och dels i kontakt med far l.vg;c t 
l1a visat, att vid r<:qJlosiOJlC'r intill Iartygssidan ovanför slagc·t bli 
skaclorna av a\IYar li ga re art vid kontaktladdningar än vid ladcl
ningar i nårh.ett-n av fartyget, t rots att skadorna i det senare l'al lct 
Jå störn! utst räckning. Vid explosioner uneler f artygets botten bli 
skadorn:1 vill laddningar i n ii rhetcn av fa rtyget cläreu1Jot bet ydl igt 
mera törödande än för en kontaktladdning av samma vikt. 

b) Verkitn på fartyget i sin helhet. När en sto 1· ladd ni ng 
cxploll erar i närheten av ett fartyg- orsakar t ryc kvågen et t kraltigt 
»slag>> pver en avsevärd del av Jartygets ]ängel. Om explosionen ;;kc r 
t illräckligt långt från fa rtyget sl itas plåtarna icke sönde r, men sla
get kan åstadkomma sträckningar på p låtväxlarna, va rjämte farty
get utsiittrs Jör en våldsam skakning (det engelska uttrycket >>W hip
ping cHckh anger, att den skakning f a rtyge t utsättes för, p[uni u
ncr om rörel sen hos en pi sksnärt). Verkan av denna skakning fr ·Hn
träder icke alltid stark.ast 1)å elen del av skrovet, som ligger närmast 
lacldningc•n, utan s kadorna kunna vara större på mera avlägsna •le
\ar av skrovet. Sålunda angivPs att å en äldre jag·arc, sonr skadats 
a v en undcrva ttcnsex plosion, fartygets förskepp på vägen ti lllinka 
till hamn en slPts bort. Midskepps var fa rtyget fortfarande tätt, me n 
a ldPr cm l\laskinrummc·t hado uppstått en krafti g- »rynka» i lH>rd
läggnin ge n. ErfarPnhPterna visa nödvändi gheten av, att man i ag·e r 
hänsyn t i Il ll<-' snabba dynamiska påkänningar (»whipping» ), so J n 
skrovet utsättes :f'ör, vid explosioner i närheten av fartyget. Det. ii r 
nödvändigt att man vid fartygens konstruktion försäkrar sig mn ail 
nå gra allvarliga koncentration er av påkä nningar icke kunna u ppst:'t 
och att det stål, som an vä ndes, t å l chockverkan. 
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c) Verkan på maskineri, utrustning och personal. 

Under de senaste åren har a r ten och g-raden av chockverkan va

rit f:örc:mål för noggranna stud i.er. När t ryckv ågen träHar fa rtyget, 
försättes horcll iigg ning, spant oc h skott i röre lse och denna rörelse 
kan sträcka sina verkningar lån gt utanför det ouuåde, där allvarliga 
skador åstadl'JOJlllli('S. R örelsen fo rtplantas tiJl ut rustning och ma
skineri, fastbyggda vid skrovet, och dessa ob jel.;:t. k unna därigenom 
erhålla svåra skador. Speciell a ins trument ha va tillverkats J:ö r aH 
uppmiita röre lse n hos stöd och infästningar och resultaten av u ttörda 
prov visa att, medan wmliga objl'kt kunna motstå hög accekration 
och liten r elaii1· födl yttnin g, kunna de å andra sidan icke u thärda 
en liten accele ratio n, kontbin er ad Iu cd en stor relat iv fih·Ilyttning. 
För andra objekt g·;illcr motsatsen . ]<:n vridning· orsakad av sto•r :l 
relativa rärelsl'r föro rsa kar h ave rier på apparaterna. Genom do ~yste

matiskt utförda undersökningarna hava stora :Cörbättringar kunnat 
göras på elen marin a utrustnin gens förm åga att utstå verkan av 
chockpåkänningar . :Målet angives vara att kon truera skrov, ma
slöneri och utrustn in g så, att dc kunna motstå cbock1·erlwingar av 
alla s lag intill den s torlek på p å känningen so1n norma lt kan förväntas 
mccHöra rummets vatienf;yllning. ])() objekt , det är fråga om, sättas 
jn härvid i varj e fall ur funktion sdugligt skick. 

Chockverkan på personal kan icke und ersökas i s.in helh et. Djur 
ha använts för att studera möjli gheterna att undvika benskador på 
sådan personal , som st år på 1)lattJormar sä rskilt utsatta fö r skak
ningar. Krigsedarenheterna angivas visa, att dc allYarligaste chock
verkningarna på personalen snarare bero på »th e whipping motion» 
hos fartyget ellrr plattformen iin på den direkta tryckverkan Jdm 
sprängning-en. 

C. F. Slettengren. 
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Förteckning 
å 

under tiden 1/2-28/2 l 945 nyinkomna böcker 
marinstabens bibliotek. 

Förf:ns namn 
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Dick, Carl 
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Busch, Fritz Otto 

Sta tskalendem 
\V ellcs, Sumncr 
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Saundcr, Hilary St 
George 

Bokens titel 
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