
1945.
108:e årgången.

Häfte N:r 8
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Krigets erfarenheter - en offensiv flotta. 

Den S augusti inlämn~,de konleramiral Bjunwr, som av 

cheien för försYarsdepartemenlet varit tillkallad som utred

ningsman för all biträda med utredning rörande flottans fram

tida ersältningshyggnad, sill betänkande med förslag Lill ny

byggnad av ödogsfarlyg under en 10-årsperiod. 
Förslaget, som tid igare rcfcreTats i dagspressen, omfattar 

följande huvudpunkter. 
Endast lälla far tyg nybyggas t. v. Av de~sa är pansar

jagaren en för vftr flotta ny typ. 
Torpedvapnet utö·lms avsevärt därigenom att samtliga nya 

fartyg bes lyckas med torpeder och att torpedbåtarna mer än 

fördubbl as i jämförelse med nuvarande bestånd. 
Västkustens sjöförsvar LillföTes moderna fartyg. 
I nuvarande linjeflotta ingår äldre fartyg, som efter nog

granna undersö•lmingar visat sig väl kunna modernis·eTas så, 

att dc alltjämt kunna fylla även högt ställda moderna krav på 

mots tåndskraft .och flytbarhet. Dessa fartyg - främst Sverige

skeppen - förcsMs därför till genomgripande ombyggnad. 
Förslaget innebär, att det blir den lätta delen av vår flotta, 

som även under n~is la uppbyggnadsperiod komm.er att utbyggas 

och ersättas. Erfarenheterna från det andra väddskriget peka 

111ot rilzligh elen av en sådan avvägning. Utredningsmannen, 

som vm·il bunden av eu kosluadsram av 36 miljoner kronor 

Pei' ft r för nybyggnader, har vidare letts fmm till sill f6rslag 

för a tt kunna tillgodose det oundgängliga kravet på tillräckligt 

antal enheter i vår flotta. Nybyggnad av tunga enheter som 

ersi.ilt are för Sverigeskeppen S·kulle praktiskt Laget ha slukat 

Tids'krift i Sjöväsendet. 28 



- 412-

heb det angivna. rcl. ringa nybyggnads::msbgel uneler tio<'r · 
perioden, Yari genom icke em ersältning kunnat äga t un1 ·f:~ 
' ct 1'' f o d l 

01 
s ~1 ana atta ar lyg, som av al er e ler I)å grund nv försr1• 1 · ~ . ' li n·• 
under neulr rrlilelsvakten under de närmaste ;'\ren lWJS[c> lil~ 
ra ngeras. 

Utredningsmannen har därför wtll, a ll Lillsvi darl' Jat ,, 
S 

. ~ 

vengeskoppen ersätta sig själva. Della är en uödl ösu in0 

Sverigeskeppen u~g6ra dock alltjämt i l'e~p ektf6rsvarel en nw],~~ 
fa],Lor, som särskilt i nuvar-ande ovissa läge kan L1 den .allr;1 

s lörsta betydelse. Det m åste därför a nses välbetänk t. a ll i 
görligas te m ån modernisera dessa fartyg sa, a ll de forlfaunde 
kunna utnyttjas som ell s töd för v~n·a lätta stridsk raf ter. 
Moderniseringarna kunna genomföras för rimJiga kos tna der. 
Tidigare har också Storbrilannien och Förenta Stalema i 

trängda lägen valt liknande lösningar. 

Ut6kningen av torpedvapnet finner stöd i krigscdarenhc
tenEl. och är äv.en en logisk följd av beslutet •alt inrikta nybygg
nadsverksamheten på låtta fartyg. Det m åste dook utsägas. a tt 
de blta torpedbärande fartygen icke i alla lägen nä upp till de 
tyngre artillerifartygens effektivitet. Då de senare emeller tid 
genom den for tlöpande stegringen av örlogsfartygens storlek 
och kostnad blivit allt svårare aU inrymma i en lil.en nations 
sjöförsvar, är den enda lösningen att införa tol-peden som det 
viktigaste offensivvapnet 

Den nya fartygsbyggnadspolitiken framtvingar en 1w sjö
lal{lik Tmpedvapnel kräver, om det icke kan ulnyllja s . i stöd 
:1v svårt artilleri, massinsals. lVlan måste därför lägga upp den 
nya l~kL_iken till sjöss såsom en ·svärm la.J.;tik, i mångt och myc 
ket pamumande om flygstridskraltemas uppträdande. Torped
bötarna är,o strängt beroen de av baser, varför ökade kraY p~t 
basorganisationen komma att uppstå. 

Förslaget alt uppsätta en operalionsduglig västkusteskader 
har framlagts i flera tidigare utredningar utan att vinna be
aktande. Följder:. har blivit, att fö-r västkustens försvar i hu
vuds.al; endast äldre sjökrigsmateriel hitlills kunnat avses. 
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.;ercdskaps ~uem Ei.rciOJllRI' ha särsLill understrukit olägenhe
l 

11
n l1ära \'. I de l m·::t slra Leg i ska läget i Euro11a framträder [Cf c< v ~ ~ 

J;ravet p ~t operationsdugliga moderna sjöslr idskm[Ler i Väster· 
h~ye l änn u Lrafligarc än tidigare. östersjöinloppens slrate
oiska betydel se ha ökat Y ~isenlligl genom av andra världskriget 
~];apade m a. k Lgruppcri ngar. De l ligger d~i.rfö-r mak l upp~1 , a ll 
den Bjumers ka utredningens förslag till en Yäslcrhavsflolla 
snabbt förYerldigas till Mlnad för vår fönn<'lga all hävda oss i 
de l nya ltige, som n[tgon kallat , :\fordens Dardaneller fr åga '> . 

Till utredningsmannens förfogande ha shrskilda sakhm
niga och experter varit s tällda, s;\\>äl fdn floHan som fr[m kust-
artilleriet och flygYapncl. Den sjömilitära expertisen har varit 
enig om förslaget. Del m~1sle av denna anledning anses för
våmmde, a ll de sakkunniga fdm andra Yapenslag och försvars 
grenar fram lägga elt fr i'l n den sjömilitära sakkunskapen a\'
vikande förslag till i Jlottan ingående fariygstyper. Den kan 
ifrågasällas, huruvida det varit Statsrådcts mening, när sak
kunniga ulanför flottan ställdes till utredningsmannens för·· 
fogande, alt des<>a skull e diskutera flottans sammansättning och 
fartygstypcr. Snarare var väl avs,iklcn, all de skulle lämna 
utredningsmannen underlag fö·r hans bedömanden. 

Heserva lionerna mol flottplanen varsla tyvärr om att den 
olycksalig:1. striden mellan för svarsgrenarna ingalunda, som 
man hoppats, för alltid var aYskriven. Det Yore beklagligt, om 
\'i åter igen sl;ul!c fft uppleva såclana ovärdiga företeelser, som 
att krigsmän genom angrepp på en försvarsgren tro sig kunna 
gynna det egna vapens1laget. Svenska folket h ar under och 
genom en lång beredskapst jänst visat sig kunna stå eniga om 
ett svens/:t försvar. I riksdagen har samtliga partier givit ut
tryck för samma enighet. Denna enighet kräver all försvarels 
män m{tsle försöka lära sig föTSlå varandras dter sakliga över
väganden framlagda förslag ooh synpunkter. Endast härigenom 
kan grunden läggas för den samverkan m·ellan försvarets olika 
delar, förulan vilken under krig förelagda uppgifter icke kunna 
lösas. 
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Kortfattad redogörelse för flottans 
beredskapstjänst 1939-1945. 

En full<;tänuig redogö relse för marinens lJeredskapslj i1ns t 
under de nu tilländalupna krigsåren måste bli mycket omfat
tande, icke minst beträffande flottans verksamhet. Om, sasom 
här är fallet, berättelsen dels begränsas Lill flottan s insa ts i 
neutraliletsvaktcn, dels endas t y tligt behandlar vissa k1 gor. 
kan rcdog6relsen emellertid ·bli si kortfatl<flld som det i d\) lta 
sammanhang är önskvärt. 

Under nyssnilmnda förutsättning har del synts liimpligt att 
fö,rst ,och tä1;1ligen ing~1ende behandla beredskapens intagande, 
vilket skede erbjuder särskilt intresse, om vi åter ställas inför 
nödsändigheten alt hastigt försLärka beredskapen. I en annan 
del av redogörelsen skall sedan i stona drag framhållas bered
skapens anpassning efter det utrikespolitiska lägets växlingar. 
Slutligen kommer att i en tredj e artikel lämnas sådana lwm
plelterande uppgifter beträffande vissa speciella verksamhets
områden, som äro ägnade a lt belysa de krav, vilka ställts och 
.alltid kommer all sltällas på Yh ödogsflotla under orosti der. 

I. B creclsl;apens intagande. 

Sommaren före det andra världskrigets ulbroll höslen 1939 
hade kustflottan bedrivit sina övningar i stort sett efter normal~ 
planen, .och den hade första veckan i augusti uppeh ålli t s i ~ 1 

mellersta Östersjön, siirs,l;.ilt i farYattncn kring Gotland. J)~H·-
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r vid log en omfattande övning, varunder utfördes vissa 
efl~ti ska övningar, ett Ilel'lal artilleriskjutningar till sjöss och 
tal' större mineringsöYning likaledes till sjöss. Yidare örvades 
en l·uerincr av s<'lrade och prövades bas- och försörjningsverk-eva' "' 
samheten. ~ . " 

"led utcran cren av Lorsdacren den 11 augusti, da kustHottans ;' u v u 

huvudstyrka befann sig å sin ordinarie förläggning~plats __ p[t 
l{årsfj ärden, var sommarperioden slut, och de sedvanliga h?st
Tkesskolorna skulle Laga sin början. Kustflotlan, vars stnds
~erdslw.p då stod på höjdpun1;.len under ö•vningsåret, fiok där
med sin användharhel såson1. opera tiv enhet nedsalt gen~m 
den minskning i antalet rustade stridsfartyg, som planenligt 
inträdde, bl. a. med en jagare, en v·edeUbåt av Jägaren-typ ·Och 
en ubåt. I anslutning till gällande organisationsplan ägde sam
tidigt vissa personalomby ten rum biland stamman~lm:pet å samt-
].1cra fartvcr. De p ii <"rund av elevernas avkommcndering (dels u .., u o . 
ti ll den i kustflottan ingående skolavdelningens fartyg, dels till 
underoHicerssl;.olor i land) uppkomna vakanserna å kustflottans 
stridsfartyg fylldes med nyemharkerad personal, såväl tam 
som värnpliktiga. 

På grund av dessa samverkande omständigheter var kust
flottans stridsberedskap under veckan 20--26 nedsatt. 

Sedan den ulrikspoliliska situationen ontkring den 20 aug. 
19~19 börjat allvarligt tillspetsas, vidtogos i början av nämnda 
vecka åtgärder för att förbereda en återgång vad de rustade 
fartvgen beträffar till dc besättningar, som varit kommenderade 

v c 

ombord omedelbart före den 16 augusti. 
Onsdagen den 23 augusti hade den betydelsefulla tysk

ry<;ka pakten underleeknals .och därmed tä tnade orosmolne~. 
Den 26 am!"nsti hemställde också chefen för försvarsstaben, da-· 
varande g~ncrallöjtnantcn O. G. Thörnell, efter samråd_ med 
chefen för marinen , viceamiralen C. F. Tamm, hos regenngen 
0'111 vidtagande l1eträffandc flott~n av följande förhererlande 
försvarsåtgärder på V~1stl<mLen och Sl;. fmekusten. 

Göteborgseskadern skulle rustas i Yad ~tYsåg stridsfartygen; 
jagarna Malmö och Klas Uggla skulle rustas för atl m edge 
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otnedelharl dl'l~chcrand:2 a' L\'a ja3arc fr~!n kuslfl oll;111 lill 
Väslkuslens marindislrikt, och tvä !ildre vedellbalnr fiircs logs 
a lt ruslas för a ll ing~t i öresunds marindisLri].;;l. 

Genom redan samm~ dag, den 26 augusti 19:)9, nwrl \l" 
m · khr utfärdade generalorder inkallades ocks:\ bl. :1. Jiilj<~n~rl 
värnpliklsk:1tegorier: e 

. ,av m~rinen i sjöLji.inst [u·sldasserna 19:~7 och 19:JD s:u11l av 
klass A vtssa av dem, som voro födda :Jren 190ii- Hl Hl . 

Därjäwle hcmyndig,ade Kungl. i\faj:L i nyssniim ncb kbr 
chefen för marinen all låla inbeordra lill ljänslgöring p Tso nai 
p :1 Ö\'ergangssl:lt, reservstal och i reserven i den m [m s:1 till 
fö ljd av värnpliklsinkallclesen och för tj~tnslgöring i expcd ilio
ner 111. m. ,ävensom för bemanning enligt gällande mohi lise
ringslabeller m till rustning anbefallda farlyg var omHh~~i n g 
ligen erforderligl. IHlw.llclsen skulle vetl:slällas enli gt i kom
mandovtig u lftirclade föreskrifter och ·om möJ'li er [ p a fr t\ i [] 1' cr .. ' L' . h 
helens väg. 

Den 23 augusli uls~indes fr fm chefen för marinen fiirlwrc
dand,e besked ang[lende anfordran ,av hjälpfartyg; och cbgen 
därp <'i, lördagen den 26 augus ti , utfärdades etl kbr, som ul~j orde 
grundval Iör vissa rustnin gar m. m. 

Genom genera lmder sisln.ämnda dag anbefalldes rust ning 
a y jagaren Klas Uggla, som skulle ing~t i kustflottan, a\ pan
sarsl.;;eppcl i\! a n l ighelen, jagarna vVrangel och \iV achlme ister, 
ub{ltarna Hajen, S~ilen och Valrossen samt minsveparna Slark
oclcler och Styrhjön1, vi1ka fartyg skulle ingå i GU.teborgse~ka
dern, ävensom av v.eclcllbåtarna V 27 och V 33, ~som skulle för·
delas Lill öresunds marindistrikt. Dessulam bestämdes i sam
ma generalorder, a t t jagaren Mfclllmö snarast m6jligt skulle av
si u ta sin pågående provlursexpedition och därefter i ng:\ i kust-
flolLa n, vilket ägde rum den 31 augusti. Den 29 augusti anbe
falldes, att jagaren Ehrenskö-ld även skulle ruslas, varji'nnte 
samtidigt bestämdes, att tidigare beordrad aYrus lning m ubå
tarna Nordkaparen och lTlven samt Yecletth:llen Kaparen skulle 
upphäYas. 
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p [t grunc[ a\' del sisl nitmnda kungl. brevet heordracle che
. fö r marjncn elen 26 augusli avbrytandet av mrJ)ord och i 
Jc il 1 ( "'l · l l ) l d P

åo·t1endc skolor och mrser utom. 'S·JO ~ngss w an sam Jan "" . . 
b

'l iserin"shemannandet av rustade farlyg. Erforderliga be-1no l " . .. . . .. llil incrsbvlen verkställdes under elen 26- 27 , varv1d sarsk1lt sa " " . . .. ·ad angår Karlstrona örlogsstation tillhorande persorual dc ur-
:~rungl i ga beo;; ~1lln i ng a rna i mycket s:or ut~.tr.äckning å_te•·em -, 
barJ,erade. Genom. dessa byten erhollo kustflot~ns rustade 
·t ··ctsfarlv cr en i s lort sett tillfredsställande bemannmg, som gav sll · ·· c " " · ·· ·11· er h eten till elt snabbt återvinn::tndc av stridsberedskapen moJ ., 

;1 dess.a fnrlyg. 
Vissa å tgärder Lill höjandel av kuslflotl::~ns materiella be· 

redskap vidlogos omedelbart. 
2. ubåtsdiv isionen (Sjölejonet och Sjöbjörnen), vars anbe -

fallda expedition till Ostenrle redan den 21 augusti inställts och 
~0111 därefter varit detacherad för övningar i Östersjön och 
Bolln iska viken, :Hcrl<alladcs till Hårsfjärden elen 26. Följande 
dag de tacher.ades enligt marinchefens order jagarna .l{l~s Horn 
och Göteborg - av vilka elen senare r edan befann stg 1 Karls
kroona för himtnin q, av torpeder m. m. till kustflotl.an - för alt 
tillfälli gt ingft i G6teboi·gseskadern, dit nyssnämnda ubåtsdivi
sion i början av september även rsändes från kuslflot~an. . 

:\Iåndagcn den 28 augusti igångsattes forcemd stndsutblld
ning. P å grund nv besällningarnas goda sanunansä~Lnin~. och 
icke minrst till fö-ljd av alt de värnpliktiga >>i allman t}anst» 
kvars todo ombord, kunde ett snabbt utbildningsalternativ till
gripas för att nå målel, d. v. s. stridsberedskapens återvinnande 
~naP<'l.St möjligt. Vid månadens utgång ansåg sig också då 
varande chefen för kustfloll:m, konteramimlen G. C. A. Ehren
svärd, efler v issa lill .sjöss då hårlilna ö,vningar, kunna fälla det 
omdömel, alt rle stridsfartyg, som den 21 augusti varit rustade 
och s lodo uneler hans direkla befäl, befunno sig i god beredskap. 

Torsdagen den 31 augusti 1939, dagen före krigsutbrottet, 
Voro kustflottans fartyg förlagda enligt följande: 

S toc/;/wlms södra skärgård: pansarskeppen Gustaf V och 
Drollnin o· Victoria: ].:;n·ssaren Gotland m~eel 3. div. F 2, jagaren o - . 
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Malmö, Klas Uggla och Stockholm smul en spaningsgn 11111 lir 
l. div. F 2 •och Dristigheten; depåfartyget Svea jämte ub<J tar, , 

Sjölejone t, Sjöbjörnen, Springaren och Delfinen; Yedettha tar,~:l 
Kaparen, Jägaren och Snapphanen samt logements [a rLyo,'~ 
Niord med tendrarna Sökaren, Sveparen och Spri.ingaren. · ~~ 

I Västerhavet: jagarna Klas Horn och Gö!eborg, som li]]_ 
fäll igt utgått ur kustflottan. 

Slackho lms ör logsvarv: ubåten Nordkaparen. 

1\arlskrona örlogsvarv: ubåtarna Ulven och G•·ipen s 
- ' ' )11] 

vän lades till S Lockholms skärg~u·d den l sep tember. 

Från chefen för Västkustens marindistrikt meddela des den 

31 augus ti , att Göteborgseskaderns fartyg fr. o. m. dagen hr:

dreYo övningar fö~· utbildning av farlygsbesällningam.a och 

stridsberedskapens höjande ävensom vis,s övervakning ay kus t

farva ttnen. Chefen för Göteborgseskadem, dåvarande kommen. 

dören i marinen, f1ottans reserv, I. A. Cassel, som saml idicrt 
b 

uppehöll befattningen såsom chef för Västkustens marindis tr'lz t, 

hade hissat sitt befälstecken den 28 augusti. Under mi llen av 

september månad tillträdde viceamiralen i flottans resen C. H. 
Ak(inmark sistnämnda befa lln ing. 

Den l september .fö~·ordnades genom nådigt beslut om in

tagande av förstärkt försvarsberedskap, varvid söndagen den :l 

september skulle vara första dag för fö·rstärkt ·försvarsberedskap 
(1. FP -dagen) . 

Utsändandel från chefen för marinen av anfurdringar be

träffande hjälpfartyg tog sin början den l september. 

Sistnämnda dag uLfärdades jämväl kbr ang:)endc ledni ,1gen 

av hög-kvarleret .ävensom av de under förstärkt försvarshered

skap organiserade stridskrafterna intill dess överbefä lhaYnxen 

över försvanskrafterna förordnats. 

Den l september överskredo tyska trupper den polska grän

sen. Omedelbart efter krigsutbrottet utfärdade sYcnska rege

ringen en neutralitetsförklaring. Nyssnänmda dag utgavs så

,}unda en kungö,relse, i vilken förklarades, att under det krig, 

som utbrutit mellan Polen och Tyska Riket, Sverige skulle 

iakttaga fullshiJ1clig neutralitet, varjämte meddelades, a lt i av-
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nde å SYeriges neutralilet skulle 1938 ars ncutralilelsbe

~~~1nmelser gälla. Seclan Storhri lannien och Franl;:rike den 3 
51

' tember förklarat Tyskland krig utkrdades samma dag en 

se; J.;ungörelse i vilken förklarades, att vad i kungörelsen den l 

n) tember stadgals rörande Sveriges neutralilet skulle äga till

~~~1pning jämväl i förhållande till .andra i kriget dellagande 

JJ1aJ;:ter. 
Genom generalorder den 2 sep tember anbefalldes instäl-

lande av dels en luftförsvarsövning, s·om skulle ha ägt rum un

der tiden 17-20 september inom Östergötlands, Jönkö·pings och 

Kalmar län, dels en stor, f6r armen, marinen och flygvapnet 

,.emensam kri gsövning, som var planlagd till senare hälflen av 
" september 1939. 

KadellutbildJ.'Jiingen hade under sommaren 1939 i stort sett 

bedrivits normalt fram till tiden fö1r den fö-rsl,ärkla försvars

beredskapen. I samband med dennas intagande konstituerades 

äldsta årskursens sjökade tter den 6 september till Himikar samt 

flottans och mar,imintendcnlurkårens reservkadeller den 15 resp. 

22 sep tember till fänrikar i reserven. Under seplenilier m ånad 

disponerades ö~vriga sjökadetter för praktisk tjånst sås-ont un

dcr,officl';rare eller korpraler å rusade fartyg eller kustsignal

slationer. De aspiranter, som under normala fö·ph[Jllanden skulle 

ha deltag it i ex pedition till avlägsn~ne farva llen, fingo under 

vintern 1939- 1940 i stället tjänstgöra omJJmd på fartyg i hem .. 

landsvaltc111. 
På f. m. den 2 septembe·r beordrades chefen fö-r kustflottan 

att under 2-3 september utföra patrullering under dager läng..-: 

territorialvattengränsen mellan Landl'art och öJ.a,nds södra udde 

utanför Öland. Samtidigt angavs till chcJen för Västkustens 

lllarindistrikt, att Göteborgse,skadems huvuduppgift tillsvidare 

skulle vara patrullering under dager längs marindistriktets 

territorial va t Len gr än s. 
Den 4 september 1939 meddelade tyska regeringen svenska 

regeringen, all den för avvärjande av f-ientliga fö,retag mot 

Västra delen av Östersjön s.<':Jge sig nödsakad att under hän

synstagande till neutrala territorialvatten temporärt föddara 

Vissa områden söder om Öresund och Stora Bält för minvar-



-- 420-

ningsomrhden. Borlsell fr a n en mindre avyikclse Yi ll ·, l· 
' \(.'!) \ l! 

lm. va berott p :l en felaktighet vid heräkniu cren av Jns1
1
· · llde 

. . . .. .. o <. llJcn r-·. 
mmennge•n 'Soder om Oresund och på vilken man fran . . 01 

sida fäste tyska Yederhörandes uppmärksamhet svnLt- S \ ensk 
. f' l , . . s el ett 

mm a L. h a ya uLlagLs med hänsynstagande till deL SYcnska s· .. ~ 
lentloneLs utsträckning. Genom dessa tyska mincrin "'! .. Jo
.1.. . . . ,.,d ~ Ut
aggande blev mgnpande av >> U'Lomstiiende >> örlocrsf::trtyn · .. 

• .. o .. • 
0 • " 1 Os-

ters .Jon redan fnm horJan starkt f6rsvårat eller hel t O!ll .. ·
1
. 

o . ·t T . l .. l . OJ lg-
;:,]01 . ys za or agsfartyg kunde sedermera tillsvidare os törd 

kontrollera sjöfarlen pa ös.tersjöns fria vatlenom rac!cn. Fö~ 
Sveriges del medförde detta förhå llande skärpta krm [l·J ' 

_.. . , upp-
1 altande t av et: neutraliLelsled, genom vilken den sYcnska sjö-

farlen kunde 1 skydd av internati.onellrätt sliga hcslii mmelscr 

framföras helL inom svenskt lerrilDrialvatten . In om ett Lltal 

dagar Yar neutralitetsleden utom {t Norrlandskusten utpr ickad 

och de nya sjökorten klara för leverans. 

. \'id stormaktskrigets utbrott i septmnbcr 19i~9 slär:kl('s inga 

l~Tar. Del Yar först i samhand med minfarans upplriidan dc på 

''astkusten och vid finsk-ryska vinterkrigets hörjan som Yi ssa 

fyrskepp och lyshojar indrogos och någon fyr släcktes. 

Chefen för marinen beordrade den 4 septcnlJber hefiilhm an

de amiralen i Ostkustens m.a1•indistrikt, dåvarande lwn terami

ralen C. O. Lindsström, att detaohera två vedettbå lar till öre

sunds marindistrikL, varjämte befälhavande amiralen i Svd

kustens Inarindistrikt, konteramiralen H. V. Sin11on sson, anlJe

falldes a lt utsända minsveparen Arholm.a till Bornholmsga tlet 

för alt varna sjöfarten för den utlagda mineringen. 

\'yssnämnda dag p;\börj a des ä Yen utpniolming a v ('Il sYc nsk 

led .;;vd och vä~L om Falsterbo till Kogrundsrännan , oeh den ;) 

sep tember förbereddes en ny led för stö.rre djup u tanfiir den 

första leden och närmare den tyska mineringen. Enligt ,, u n

derrättelser för ~jö.farande » hade den förstnämnda leden ell 

minsta djup av ;) m or;h den sistnämnda, viikon blev klar den 

1.3 september HJ:l9 men efter 2 ~~~ tn{mad efter utpri ckni ngen 

drabbades ay ulsl6ickL tysk minering, ett minsta djup aY R 111· 

Kustflo ttan m·gick den 4 september för skydd a\ yissa 

transporter. 
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SI·a far[yn tillnddcs att Dlll möjligt ga pa neutra lt 
sven ' ' t:> c 

• .. 

. , de. och genom ett särski!L meddelande 1 , Underrallelser 

oJJl1 a • · l I· · 
... farande >> elen 28 september 1939 uppmanace ,onLJ.neis

r r SJO• 0 ~ ·um och chden för mm·inen s.an11lliga SYensk.a fartyg alt 
j·oll Col . . . . 1 . 
' .. ·J·oaste mån framera mom neutralt terntona \ a llen. 
· ool l o · ::> 
1

" H jälpfartygen yoro ö\·erhuntdlaget aY stor be tydelse, l.v 

. :e a" o·de en väsenlli o [ mindre örlogsflo !la, då det andra 
sverJg c O D. ... u .. • . . 

riirld ~1kr·i gel bröl ul ~'in YJd. de l l01·sta varlds.kngets ut~JIO~L. 

J) ess utom fylld e c•nd::l'il en mmdre del av ~arly~~n ~en n) a L1-

l· -n ,· Men ]TJ\'en p 't fiollan voro 1ckc formmskacl c. I 
den s d "' . . , " , ... . 

.· l ,,\ örJonsfarLvo too-os fördenskull ett stort anta l hjalpfarL)-g 
b!J S l« o .. n ::o . • 

fr i\n handelsfiollan i a ns1w~ll~ för alt se~a~~ de d~lYJs .~mhy~gh 

och heslycl,ats ersälla örlogsfartygen 1 nssa for hjalpfm tyg 

liimpade uppgi [ter av olika slag. . . 

)lär inlagandel ar för :-: lärkl försv.arsheredska p bemdl·a"cles 

börj an av seplcmb~ r 19il9, intensifierades Yerksamheten pa .~r

logsvarven, vars chefer \'Oro kontenamiralen i marineno N. vVJjk~ 

mark i Karlskrona och kommendören S. Y. O. Halz.anscn l 

Stockhol m. Utruslning.;;kaj('rna fylldes snabbt med all den 

m.a terie•l, som Jll~l<;Le t::>.gas ombord för kri.gsruslning av fartyg, 

~ li ptagna bå tar sjösat tes, och reparalionsarbeten på:k~ndade-;. 

Samtidigt härmed strömmade de inJ<1alladc värnp!1kllga och 

reservpersonal av alla grader till örlogsstationerna, YJ!kas. chefer 

voro konteramiralen H. Friis och dåYarande lwmmendoren C. 

G. Wahlström, d~'ir dc has.tigt samma-nsattes i besättninga r för 

de nvm stade farlvgen . 

l3ri slen på m~dema örlogsfartyg var i sj älva Yerkel <;å stor, 

a ll >>allt som flöt>> fick sättas i sjön och rustas. Många av de 

farty g, S·om efter 1914- 191S års Emga ncutr::lliletsYakL inlagts 

p:'t örlo·gsyan·en - som man trodde för alltid - bemannade-s 

åter. Förh. tdlandel var nämligen närmare hestämt sådant, all 

flotl3.n endast disponerade H läua örlogsfartyg för eskort- och 

P<llrulltji.1nsl mot 76 under 1914- 1918. Det totala anLalct fartyg 

1939 var 7-1 mol 9'5 ~1r 1914. Fa rlygens medelålder nr 19 rnot 

13 å r under Yi.i.rlds.krigeL 1914- 1918. :n °/o aY fartygen YOro 

över å ri ga 19:~9 mol 17 °/o uneler förra neutraliteLsYaklen 
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Sedan de ny rustade örlogsfartygen tagits i bruk, vi~ad, 
. ''d .. d ' c dq stg no van rgl att underkasta de äldre farlyoen 0 ,tt., 
. . . . • o « gans]· 

genomgnpande reparalloner och ombyggnader för aU sätt· ' ::t 

i st~md. Del slod snart klart all hur myr.ket penuar a den1 

. • . " ' • · · o~ son1 ät 
tades ned pa manga av dessa fartyg , sa skulle dc icke l· 1 

l . J l . . . .. .. . 'unna 
1a as 1 LJans:l mer an nagol eller nå o·ra få år Därfö1· · . · . ~ o · tgana, 
sattes en febr~lnybyggnadsverksamhe t, i första hand av ll1ind~ , 
fartyg, som 1orl8st kunde färdigställas och som då i fräll1st e 

rummel behövdes för neulmlitelsvaklen. a 
Efter denna första period av forcerad verksamhet för a u f' 

cle äldre fartygen användbara för beredskapstjänsten och fö~ 
a lt ersättningsbyggnaden skulle komma igång, tog man itu med 
ökandet av stridsvärdel hos vissa av cle äldre mera Yiirdcfulla 
fartygen genom nJ<ocleDniscr1ing. 

Bland dc ö:rlogshrtyg, som. i september 1939 ,icke voro klara 
för omedelbar rustning, Inär:ktes pansarskeppet SYerige och 
pansarkryssaren Fylgia SaJll!t pansar~keppet Oscar II . Sverige 
Yar avrustat för rnodernisering och Fylg,ia skulle unelerkastas 
ombyggnad, vilken seelermera iCike kunde slutföras fäTrim sen
hösLen år 1941, uneler del att Oscar II före krigsutbrottet m·selts 
såsom ka dett - och långresefartyg under vintern 1939-19-!0. 

Enligt rapport från chefen för Karlskrona örlogsvarv elen l. 

försvarsbereds,kapsdagen beräknades pansarskeppet Oscar II 
Yara färdigställt i slutet av nktober, och den 20 i nyssnii.mnda 
m{mad hissade fartygschden sitt befälstecken å clebt a far ty~. 

Beträffande pansarskeppet Sveriges färdigställande ~n·gavs 

i milten av december förslag och utfärdades bestämmelser, som 
möjliggjorde fartygels rustning i april 1940. 

I mi l len a v sep lcmhe!· hade rustningsarbeten inom Os t
kustens marinelistrikt fortskridit så långt, rutt eskaderfartyget 
.~\ran kunnat utgå från Stockbolm Lill sin bas i Stavsnäs. Sam
tidig t hade jagarna Munin och Hugin kunnat påbörja avpa trul 
lering av distriktets yttre territorialvallen mellan Svartklubben 
och Landsort. 

OmfaHningen av arbetena å örlogsvarven framg år bl. a. av 

Ya rvschefens i Karlskrona dagrapport elen 11. försyarsbered
skap<sdagen, i Yilkcn rapport det omnämnes, a ll sanunanlagt 
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. 'JOD 111ilitira och civila personer da tj:änslgjorde ~l Karlskrona 
J .~ 
... 10osvarY. 
Ol o . f" j . . fnOill mann 01'\'2. lntn~Elll, YatS chef Yar konleranuralen I\ . 
(J . .Gjnrner, vidl,ngs i övrigt omedelbart :\tg~irder för forcering 
utav gj.orda heställn ingar av krigsmateriel. Medel begärdes och 

811
y,isacl es fö·r Läckande snara>sl möjligt av utrustningsbeh ovet, 

nva ]Je-s tällningar verkställeles och igångsällande av krigstill
y~r]ming förbereddes. H jälpfartygens utnyttjande och utru s
tande föranledde en m ångfald förvaltni ngsåtgärder, besiktningar 
och vm-vsarbelen. Marinens behov av oljor och kol s::unt be
J;lädna dspersedlar och prov,]an l rni\ste tillgodoses och framtida 
J;ompletleringar planeras och avtalas. Ett otal arbeten vid 
kustartilleriförsvarets befästningar igångsaltes ä ven ofördröj

!igen. 
I samband med eller kort tid efter elen fö rstärkta försvars 

beredskapens anbefal,Jande och inlagande utfärdades av Kungl. 
~Iaj :t bestämmelser rörande bl. a. det allmänna knigsförvalt
ningsreglementet, l.::rigsförpkignaden, konstituering och förhyr
ning samt krigskassareglemenle. 

I anslutning till försvarsberedskapens intagande v1idtogos 
s[rväl inom s,om ulom marinen å tgärder för beredande av skydel 
åt elen svenska sjöfarten. 

Av vad härovan anförts rörande tiden omedelbart före orh 
efter det andra världskrigets utbrott framgår .b]. a., att örlogs
flottan och sär~ki1L dess viktigaste del kustfloU.an, utgör en 
snabbmobiliserad länk av riksförsvaret Förutsättningen. här
för är emellertid först och främst att sjö's,tvrkorna redan i freds
Lid i väl avvägd omfattning håll~s rustad~ och att far,tygen som 
regel endast förläggas avrusLaclc vid varven i den utstr äckning, 
som kräves för materielens översyn och repara1tion. H är till 
kDmmer fordran p~l ny- och ersä ttningsbyggnad av flottans 
egna fartyg i sådan omJattning, all hjäl P'fartyg från ha~ndrls-· 
floHa n icke omedelbart behöva utnyllja.s i avsevärd grad. 
SluUi gen m t1sle kravet på slamkaderns upprätthållande vid be
tryggan de numerär beaktas och till godoses. 

111. von Arbin. 
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Handelsflottans organisation i de krig: 
förande länderna under världs:: 

kriget 1939-1945. 

I ni e el n in g. 

Dc uppgifter, som under vicirldskriget 1939-194;) ayila t dc 
krigförande ländernas handelsfl ottor, h a varit utomorden tlig t 
s tora och av krigsavgörande beLyddse. Della krig h ar kanske 
me~ än något annal varit en kamp om och nwt sjöförbindelser
na. För de huvudagerande i världsdramat, Storl}l·,itannien och 
Tyskland, framsEtr detta tydligast. öppeLhållandet av sj övä
garna var för örikets exi'llens elt absolut livsvillkor och in
riktade sig även därför Tysklands anslrängn1ingar att hry!a 
dessa, främst med hj~i.lp av ubåtar och flyg. Det ofta lancerade 
uttrycket »slaget om Atlanten» kan utan överdrift lika viil be
nämnas slaget om Storbritanniens försörjning. Lösandel a\ 
problemet att skydda handelsfartycren och möJ"licrgöra för dessa .. o b 

att forsla sina lasler av råvaror , krigsmateriel, livsmedel och 
trupper utgjorde kärnpunkten i Storbritanniens strategi och 
taktik. Sannolikt kommer även framtida redogörelser av h iget 
alt Yisa, hur ytterst nära det varit alt de tyska ubåtarna i sanl
verkan med det i krigels första skede överlägsna tyska flyg
vapnet lyckals betvinga det brittiska moderlandet. 

De stora vidder, som skiljde de allierades operationsområ
den och baser, försvårade även deras transportproblem i hög 
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d Uttänj n ingen av transportvägarna ökade sY:trigheteu all 
g;;:J;tiYt fö r <>Yara dem. De tyska ubåtarnas framgångar Lvinga
~e de allierade a tt draga sina router i stora onwägar förbi dc 

11
csl boLade och oslzycLclacle omdtdena. Detta tärde hår t på det 

:-edan förut överansträngda transporttonnageL 
Lika lönslig för blockad som Slorbrilannien var även dess 

n
1
otståndare Japan. Försett med ett ä>verflöcl av människor, 

men fa ttigt på r åvaror var Japans sjöförbindelser av m inst lika 
stor betydelse. 1\Hilmedvete t hade även japanerna under lång 
tid före krigsuthrottot byggt upp sin handelsflotta 1ned tanke 
på lwrnmande erforderligt lransporttonnage. Det hedövande 
slag japanerna utdelade i krigsöppningen med Amerika och 
vilket till en hörjan resulterade i en allierad uuderlägsenhet till 
sjöss incm delta operaliomområde, gjorde atl även här ubåtar 
och flyg voro de motmedel som 'kunde insättas mot de japanskft 
sjöhan delsvägarna. 

Men även Tyskland va r i viss utsträckning beroende av sin 
- och ockuperade Hinders - handelsflotta . Tro ls stora an
strängningar att göra Tyskland självförsörjande erfordrades 
viktiga rå varor från fjärran ö stern och andra lika vi Lala varor 
forslades 1notsatta vicigen. 

Sammanfa ttningsvis kan konstateras, a ll h andelsflottans 
uppgifter i stort se lt fördelade sig p~\ följande områden. 

l) Transport av råvaror, livsm edel och krigsma teri el. 
2) Transport a v trupper. 
3) Ekonomiska hertydelsen, enär det för krigsfinansieringen 

är av s tor vii.;t alt upprätth ålla handel och industri. 
Sa mtidigt bör även framhållas, att icke n ågot annat tran

sportmedel, Yare sig under eller över VQttnet eller på land inom 
~verskå clli g tid ens tillnärmelsevis kan uppnå elen kapacitot och 
1 pr,opor tion därvill slående briiusleförbrukning, som handels
flottan besitter. 

?I!Jot hakgrund av ovan framhållen betydelse av handels
flottan , synes det därför vara av intresse atl i stora drag granska 
det sätt, på vilket de krigförande uneler detta världskrig inlem · 
111at och handhaft sina handelsflottor i lnigsor.ganisationerna_ 
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S lorbril annien. 

. . .. . StorlxiLanuic:1 är o~h _hm: sedan långliga Lider Lillbnla \" .· 

SJOla J Lsna ll011 Eill frmnfor 0\TJ era. Grundlä o·o·ande ors·>]· l .. allt 
.. . . o on ""'' la rt· 
ar n a turl1 g lvJ S landeLs ka raklär av öri1ke. 

1
11 

. Den britti ska handelsflottan beiann sig vid delta Y~irl 

kngs ulhrolt på en g~mska :\ldcrs:big·en nivå . Delta är icke uds. 

b~tydclsc under ell h ·ig, cn~ir snabbgliende med modema 1_L: '1 

, .. . l . . r·· . dd f .a~t-
nms~an Ol c nmgar orse a · arty·cr h a r avsevärt stör t·e ]· ·, . 
.. _ • _ L _ • .. • "' '"PacJ Let 
an ett langsam t g a ende aldre fartyg. 

S_jöfarlsn~i._ringeJ: i SLoPbriLannien har sLädsB sökt arbeta 

utan mbbndnmg fmn statens ~ J da, men när de subven Liu neradc 

hand e:lsfl.oltorna und er [n·cn 1920-1930 insa ttes i v.ärlclshande!n 

uppstodo slor.a ekonomis~..:a svårighe ter f6r de brittiska 1·eda ' 
~ rna. 

Det var emellertid förs t i samband m ed den ökade p0 li li ska 

spänningen i viiriden som subsidieplanerna Logo fastare fonn i 

Storhrila nnien och dc voro därför närni::lst alt anse som bered

skapsåtgärder. 

Under kri get erhöll e:meller l·id Storbritannien mycl..:cl stora 

och mycket välkomna tillsl\cott till sin handelsflotta fr im ocku

p~ra de och n eutrala länders flottor. 

Den brittiska va rvsi ndustrien h ade under 1930-lale t även 

lidit av den allmänna lii.glwnjunkturen och ett fler tal varv 

tvin gades a lt nedligga sin Y.ePksamhet. Ett stort antal utbilda

de Yarvsarhelare sök te sig i smnband därmed till andra yrken 

och när under k11iget dessa nedlagda varv <>kulle Merupptaga 

driflen uppsLodo sv[n'igheter alt åter få en kompetent arbetar

stam. 
För a ll m oLYerka dess.a faktorer och öka fartvcrs,produktio· 

" o · 

nen tillämpade Slorhritannicn, om än inte i samma uts träck-

ning som Amcnika, seriet illverlmingsprincipen. 

Vanens l..: apaci-Lel kunde emellertid i eJ., e enbart tagas i bruk 

fiir handelsfiollans r~i ·lming. Rustningsprogramuret upp tog ett 

s torl a n tal nybyggen av örlogshrtyg san11l dessutom. repara tio

ner ::n dessa. För att sarnmanj.ii.ml<a och avväga lämplig pro

polion häremellan övertog d~irför amiralite tet kontrollen a1' aH 

skeppsbyggnadsindus tri. 
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Under krige t dirigerades handelssjöfarten av >> Ministry of 

Shippin g>>, vilket rekvirerade samtliga s törre fartyg. Dessa 

51,ö tles emellertid for tfarande av sina redare men am.visades 

arbetsområden, vilka de vor-o skyldiga att följa. Vinst eller 

förlus t r edovisades ti ll s ta tskassan . 

I sjöfar bsm inisleriet tjänstgjorde även en >>Diroktor of 

~lerch.anl Shi phuilcl in g a u d Repairs >> , UJnder ' 'ilken de civila 

skeppsvanen närm:1st lydde. Amiralitetets kontroll ha-ndihad•2s 

av en >>Controller of J\Ierchanl Shipbuilding >> . Denne synes i 

<;in verks-1mhel ha b i trälls av inom flertalet varv befil1ltlig ma

rinavdeln~ng. Dennas uppgift var att närmast företräda ma

rinens intressen när det g~mde ö-rlogsfartygs byggande och re

paration men även handelsfartygs utrustning ur mil1itär syn

pn1ld. 
En annan mycke t , .- ikti g del av den lwitti s,ka handelsflottan, 

som und er kri.gc t varit ytterst värdefull var den stora fiske

flottan. Vid disponerandct av dessa må•s le även här en omsorgs

full a vvägning s·ke m ellan militära och folkförsörjningsskäL 

För att effektivt utnyHja ett handel-sfart.)'lgs lastkapacitef 

mås te ticlen i h2-nn1 n edbringas till minsta möjliga. Ett led 

häri var, att samtli ga hamnarbetare registrerades och inträdde 

i statens ljän>.L Detta innebar, a tt staten hade mö.j1ighet att 

disponera dessa arbetare allt efter behovet i olika hamnar. 

Enli gt en tidningsuppgift ernåddes genom detta system en 

minskning av den ineffektiva Liden i hamn med c:a 40 °/o. 

Handelsflottans bemanning reglerades g.e:nom organilseran

de av en >> ?\!Jerch::mt N.avy Reserve Pool». I denna inging10 såväl 

Vid kri gsu lhrottet ~Jl, L·iy personal av alla grader som ock sådan a, 

Vilka avgå tt fdn sjötjänsten. För a tt utöka denna kader över

fl yttades d it även Yiirnpl·iktiga, vilka tilldela ts marinen men 

icke erfordrades på örlogsfartygen. Dessa erhöllo doclc först en 

grundläggande utbildning. 

Enär handelsfartygen lmder kriget nästan 100 °/o b eväpna-

des upps todo svårigh eter a lt erhålla kanonbetjäningar i erfor

d~rlig grad. Befäl och besättningar p~t handel,s.farlygen ut

bJldadcs, pensionera de riktare från flottan inkallades, med sjön 

Tidskrift i Sjöväsendet. 29 
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ovant folk utbildD.des direkt, men ändock mflsle l;:anouhcljä, 
ningar lånas från armen. Bemanningen av ulbildaL folk ha

11 11 
ej i kapp beväpningen. 

Storbritannien har ärorika sjötraditioner och den nu\'ara 11 _ 

de sjömansgenerationen har under detta världskrig vi sat si·> 
D . d b kompetenta att upprätthålla desamma. et maste ocl ;: ihag-

kommas, att traditioner kunna vara farliga i den m~m hii.n s\·n 
till det gamla förhindrar införande av förbättringar. · 

U. S. A. 

Utslagsgivande faktor för den amerikanska handels<flolt ans 
utbyggnad ha varit de stora vidder, som skilja Amerika fran 
övriga makter och egna kolonier. Dessa Hmga förbindelselin
jers stora hav på tonnage beaktades dock ej Lill full o redan 
under förra världskriget ulan var Amerika då tvunget all fö r 
sina nödvändiga transporter delvis anli la allierat tonnage. 
Uneler krigsåren pressades emellertid varvsindustrien ti ll top p
prestationer samtidigt som fartygslwnstruklionema förenklrides. 
Belys;mde för den amerikanska handelsfloHans snabba u iY<'cl;: 
ling är att den år 1914 endast omfattade c:a 2 milj. b rutto
register ton, n1:edan år 1926 12 milj. amerikanskt handelston
nage deltog i den stora världshandeln. KvalHelen på dc dle•· 
dåtida förh:\llanden snabbyggda fartygen, 10- -~ l 2 månarl.er k m 
kölsträckning till fullt rustad, v2.r dock låg. Detta överskolt p;l 
fartyg orsa1kade emellertid dels allmän nedgång inom Y~HYS · 

industrien, dels slora svårigheter inom sjöfartsn,iringen över 
huvud taget. Delta observerades emellertid av kongressen och 
»Merchant Marin Acts» utarbetades. Dessa inneburo i korlhd 
att den amerikansl\a haneldsflottan skulle bEstå av väl by~gda 
och utrustade fartyg i tillräckligt antal att ombesörj a större 
delen av amerikansk sjöfart och att biträda örlogsflollan . F ör 
att ytterligare slimulem s<h.eppsbyggnadsverksamheten införde; 
sedermera subsidiesystem, vilket innebar, att stalen ekonomisJ;: l 
understödde rederier, vill<a byggde fartyg , som uppfyllde yissa 
krav. Det [! syftade m:'\.let uppnåddes dook ej. En gmnskni n'-( 
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L],ovds register ~n· 1939 ...-isar nämligen, alt c:a 82 °/o av däri 
av pta; na handelsfartyg Yur:o byggda 191-.1~1\12 1 , och del v.ar 
up ~ . . . . -
s~tJedes med en ganska omodern handels,floUa Amenka forbe·· 
·edde sig för ett nylt krig. 

1 
Den försl a ~ttgärd Amerika m~tste vidtaga vid världskrigets 

utbrott var därför ii Y en en snabb utökning av handelsflottan. 
Fartygstyperna standardiserades i än högre grad än under förra 
!o·iget, konstruktionerna och hopsättningen av fartygen ratio
naliserades, Lihertyskeppens byggnadstid Yar i krigets början 
?-3 m ånader för a l l i dess sluls1kec1e näslan vara nedpressad 
;ill molsYamnde antal dagar, och varvem; antal mångdubblades. 

Regleringen av handelsfartygen ombesörjdes under kriget 
av ,,\V::u Shipping Admill!slration" (\VSA). Chef var Amiral 
L.and, vilken synes ha lylt direkt under lwngrcssen-preside~1len. 
WSA erhöll Jf)Jl nylljandcräll till samtliga oceangr1ende ameri
kanska farlyg , yarigenorn lejonparten av handelsflottan ställdes 
uneler regeringen<; kontroll. \VSA uppdrog emellertid åt ,,J\fm·i .. 
lim Commi s<;ion» (1ViC) all dels utarbeta pbner för handels,far
tygens nybyggnader och dels tillgodose ar:mcns och marinens 
behov av erforderligt tonnage. 1\miral Land var iYen ordfö
ra:nde i MC, varigenom o;amarbetel mellan dessa tYå institutio
ner underlälta(!es. 

Transporlproblemen sköltes av »Division of Emei,gency 
Shipping>>. 

TanUartygen summanfördes till en särsk1ild a vdelning, 
»Shipping Pool». Dessa fartyg sl;öttes av sina redare men un
der statlig kontroll. 

Ameriknnska regeringen har under kriget 3ålunda v-idtag i t 
flera åtgärder för alt lösa den brännande tonnagefrågan och 
tack vare sina tclmiska och C'konomiska resurser lyckades dei 
även. Van"sinduslril'ns ulöl:ande, mass,produkt,ion av stan
clardfartygstyper, iståndsältande av äldre far tyg, beslaigtagancle 
l'esp. förhvr.ande av Iienlliga, ockuperade och neulmla länders 
hrtyg, allt i slall ig regim, ...-oro de främsta metoderna härför. 

Antalet slat'Sunderstödda fartyg i Amerika synes ha utgjmt 
nära hälflen av den Lotala handelsflollan . Della har givetvis ur 
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militär synpnnkl underbllal Yidmrrl\lh<1llandcl ay fö r lö r ·. 
~\::J. te t 

bmpliga fartygslyper. 

Efter .förra. världs.krigel h~ de Ameri l~a crhttll i l en gans];'l 

stor, om an mmdre Ullfredsstallande ulb1ldad, bemanniugsre_ 
serv för sin handelsfloLLa. Effektiva åtg,ärder för alt unclerh ~tll 
och utveckla denna synes emellertid ej ha vcicllagits förr~\n 01n~ 
kring år 19:l8 då ovan ni:imnda MC igångsalle kurser fö1 au 
utbilda befäl i handelsflolian och uppl,acle även program fö; 
alt utbilda manskap. Åtgärderna voro emellertid vidtagna .a llt
för sent, cch under hela kriget har Amcrjka n1åst kämpa med 
mycket svårlösta bemanningsproblem. Snabbutbildning av sjö
folk, massproduktion i IlJästan samma takt som fartygshyggen 
har dock icke vari l ägnat alt förbättra h.andels<flottans kapac itet. 

TysUcmcl. 

Tyskland är en typisk konLinental makt. Handelssjöhrtcn 
var ändock av gal1Jska stor betydelse även om den inte erhöll 
någon större ornfaltning förrän i början av ~900-t.alc t, d[t den 
em,ellerlid bö·rj a de konkurera med dc stora sjöfarande n al ionet
na på världshaven. 

Efter förra världsb·igets slut måste Tys,Jdand dock i Clkadc
st[tnd llll de a ll ierade utlämna störsia delen a~' 'sin handelsflotta. 
Sjöfartens stora betydelse för ett lands utveckling stod emeller
tid fullt klart för de malktha vande och ~1 teruppbyggnad av han· 
delsfiollan igångsalles därför. På relativt kort tidsrymd hade 
Tv:-:kl.and även lvcl.;,ats härmed och den tyska handelsflottan låg 
ö~· HJ:39 på feml~ plats. Denna flotta hade dessutom den obe
stridligt stora fördelen, att den huvudsaUigen bes~od av J110-

derna fartyg såsom en naturlig följd av den snabba [Jlerupp
byggnaden. 

I Tyskland utdelades, liksom i de flesta .andra sjö,farandc 
nationer, stalsunderstöd till rederier, vilka byggde fartyg, läm
pade för örlogs ljänst. Skäl f~nnas även alt förnuoda aU p~'t ett 
ganska tidi.gt stadium n~'byggnadspolilikcn inliml samarhc tade 
med militära synpunkter. 
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Genom omsorgsfull planläggr:.,ing och undersökning förbe-

dde Tyskland sin handelsfiollas insa ts och konstaterade sitt 
re • 

. imibehov av tonnage. 
j]Jll1 f" .. ld l . .. d h d l f ·t l ·J-Under orra var s znget an van e s an e ·s ar y gen zan1s ~e 
·rämst som hjälpkryssaPe och dellog verksamt vid fä<rsöken att 

b
i . -ta Storbritanniens sjöförbindelser. 

l ) all' Under delta krig däremot vm· handelsHottans huvuds '1g.a 
u pgift alt underhålla ockupationstrupperna samt upprätthålla 
t!fiken på Östersj ön. Denna senare var ur råvarusynpunkt 

m~cl ~~- . . 
För all effektivt kunna reglera handel1sHottans omfaltnmg 

och insats underställdes densa~nma >:Reichverkehrs.gruppc See
schiffahrt» under »Reiclwerkehrsmin1sler». Denne utrustades 
med viLtgående befogenheter och kunde närmast enväldigt eLis
ponera det tonnage, som icke direkt lydde under marinen. 
Seesehiffahrt var uppdelad i olika f.ad.;,grupper, var och en 
representerande med sjöfartsnäringen sammanhängande organ, 
såsom redare, lotsar, mäklare, varv, fisket m. fl. 

Ehuru hjälpfartygen icke kommit till samma användning 
under della kr ig ha handelsfartygen dock i viss utsträckning 
utny ttj ats för rent mi l,itära ändamål. 

Dessa handelsfartyg registrerades och handhades av 
»Schiffahrts.ahtellung", vilken sorterade under marinlwmmandot. 

· Storbri ~annicns blockad fö~·hindrade en'lellcrtid den tyska 
·sjöfarten på Atlanten och M cdelhavet, vi~ken tvang handels
fa_rtyg av oeeangi\ende typ till minskad sysselsättning, enär 
dessa fartyg ej tillfullo kunde utnyttjas i de nordiska farvattnen. 

. Den tyska regimen nedlade stor omsorg på bemannigns
problemet av handelsfartygen. De svårigheLer, som förefunnos, 
\;oro emellertid ej heller. på långt när av Storbritanniens eller 

Amerikas storleksgmd. 
Grundprincipen i den tyska personalorga111isationen var 

kamrat- och samhörighetskånslan, vilken utmynnade i parti
andan. 

Stor omsorg nedlades även på att väelz.a ungdomens intresse 
för sjön, och var den utbildning dc blivande sjömännen erhöUo 
al!sidi crt och crrundlirrt upplagd. 

D C'> C'> " 
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Del parlipolili •;l.::a inflytande l Yar den röda lrad, s0111 sa 
manhand samtli ga organisationslonner inom SJ. öfarte11,. < • < lll -

. . ,, ll ll l' ~\ l ' 
Genom dessa beuh:h-t organiserade besä ttningar och far l\· u 1 .. l e. 
d Il 'd , . h . . . "' olJ-

c cm~ er l1 SY:1 n g c ler alt erhålla alltefter uppkom 1nan 
olika oförutsedda fall önskYärd clast ici leL de 

J n p an. 

Den offemi va l.:: r,igföring japanerna förde under kr ige ls 
första <tr hävde s tora m iingder tonnage. De erövrade Lt \·aru
rika områdena skulle ulnylljas, transport och un derhall till de 
fr:1n moderlandel avläg;sna krigsskådeplatserna m~1 slc kdnli 
nncrligl äga rum och den egl1Ja fö•rsörjningen skulle siikc rs lj Jlas. 
~[an lwn s[llunda ulan Ö•Yerdrif t konslatera a lt Japans offe ns in1 

kraft var uppbyggd på dess handel:sfloua. 
L iksom inom de flesta områden var Japan ~i.Yen a \'SC \' ~i r t 

förlegen om sin skeppsbyggnadsverksamheL Det är d~irför 

ännu ganska litet känt om h andel sflottans organ1isali on och 
utnyttjande i krigets tjäns t. 

, Disponibla uppg>ifler ge emelleTUid vid handen, a lt Japan 
under tiden mellan de två världskrigen nedlagt storl intresse 
och energi på handelsflottans utvidgning. De farlygstyper, som 
främst producerats ha varit passagerarfartyg ·eller lwmhincrade 
las t- och passagerarfartyg, lankfartyg och srtörre la stfa rtyg. 
Dessa fartygs påfallande höga farter samt disponeranrlet av 
olika utrymmen tydde emeller tid på, att de ioke enbart voro 
av,sedda som rena lastfartyg ulan även som hjälpkryssare eller 
trängfartyg. Påtagligt är även att vissa fartyg ombyggdes från 
die<;elmolordrift till m odern ~mgpannedni<ft, trots att ulyeck
lingen i ö>vriga Hinder ledde åt motsatt hålL Qpsaken kunde 
kn appas t ha Yarit m er än en , näml igen atl Japan i m öjligaste 
mån avsåg minska förbrukningen av under krig svånHkomlig 
ol ja. 

Aven i J apan har stalen lrå ll emellan vid byggan de av 
handelsfartyg. Verksamhelen vjd varven syntes helt h a lag ts 
under slallig kontroll och inf6rdes under kriget även stand:J. rdi-
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sering av b rly gs lypern[l. Genom sina er6n-ingar fingo japa
;1erna även -;lora va n sanläggningar till sill förfogande, Shang
]1ai, B ongl.::ong m . fL , Yilka efter reparation sannolikt kunn a t 

utnyttjas . 
Handelsflo lian ingick i kr i,gsorganisa lionen sannol ikt så, 

a ll ]J.åde fa rtyg och besättning yoro en del av kr igsmaJ.;: ten. Dc 
fartyg, vilka Yoro avsedda som hjälpkryssare eller hjälphangar
fartyg m. m . ingingo naturligtvis direkt i örlogsflottan, de Ö>V

riga , avsedda för försörjning cch t11upp transporter, voro under 
s täll da kri gsrådet. Delta beslod av experter .för folkförsörjning, 
industr i, sjMar t, varv m. fL, förutom de militära ledam.ö lerna. 

Det överbefolkade japanska ö11iket torde icke under kriget 
ha li dit av någon brist på sjöfoJ.k. Förutom från moderlandet 
kunde även gott sjömansmaterial ha erhållits från erövrade öar. 

Som ovan nämnts voro besättningarna å handelsfartygen 
ett med sina far tyg, d. Y. s. äYen de voro en del av krigsmakten . 

Avslutning. 

Av ovansli'lende granskning av handebflollomas organisa
tion och ·ställni ng hos de fyra huvudagerande i delta världskrig, 
framstår tydligt, att handelsHotlan måste anses såsom. en grund
faktor i nation.alförsvaret. Men för alt kunna utnyttja den
samma under krig erfordras ett effektivt skydd av sjöiCörb~ndel
serna. Handelsfiol lans kapaci tet och möjligheter till insats är 
därför intimt beroende av ett starkt sjöföPsvar. 

I viss mån belysande härför är meddelandet från amel'i -
kanska marindepar tementet, aU Japan, som nu an tagit l<apitu
lationsvilllwren, under kriget förlorat större delen av s.in örlogs
flotta och ni<; lan hela sin till drygt 5,r> milj. ton uppgående 

handelsfl o ll a. 
Bengt Hedlund . 
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Om sjöartilleri mot landmåL 
Av M. H ammar. 

Omkring millen av 1942 Yar de alliera des Eige efter ut
rymningen av Grekland, Ostindislza öm·na och Burma sada nL, 
a lt en Ö•vergån>g från defensiv till o.ffe.11s~y uppenbarli gen mas le 
ske till sjöss. Della insågs odZ~s [t och f6rh eredelserna för am
fibie:krige t påbörj ades m ed all kraft. DeL fauns föga erfaren
heter alt hygga på. Visserligen hade styrkor, speciellt sjömän 
eller, marinsoldater, tidigare landsatls i skydel av f~nlygskano
ner, m en efter förra kriget hade intresset för sådana operationer 
minska~s. Det hade uppstått ett strategiskt tänkande, som hl. a. 
kraftigt hävda de »respekten för fiendens kust» och som därför 
knappas t erkände möjligheten av sådana operationer, som vi 
sedan ha bevittna t Nödvändigheten framtvingade emellerti d 
de kom.b inerade operationerna och i dessa blev fartygsartilleriet 
en v~ikti g faktor förr att i avgömnde ögonblick åstadkomma den. 
erforderliga kraftkoncentr.ationen. Detta slags kr igfödng med
förde okade krav på både kvantilet och kvalitet, varigenom en 
mängd proplem uppställdes, vilka pockade på lösnin g. Dc ble
vo lö·sla och i många fall på ulomord enlligt sätl. Del ],an 
därför vara av intresse att sammans tälla och för eaen del sölw t:> 
utnyLL.ia de erfarenh eter, som kunna utl äsas ur tillgängliga, i 
detal jer ofta sparsamma, käUor. Smnmanställningen skall här 
emell er tid hegrilnsas till frågor, som ha direkt samband n1ed 
sjöartilleriets användning mo l landmåL 

A. Erfare.nheter från kriget. 

l. A llmänt. 

En lista över operationer med in:sats av sjöartilleri nwt 

1
dmål fr:ln den 1/9 1939 till den 20(10 1944 upplager c:a 120 

!aJ ·· · · · l l ·1· o!ilza företag. :\fan lzan har ur ar ldlen s ll sk synpun zt urs z1 Ja 
,·ussa huvudtyper enligt följande: 

1. Bomhardemcmg av ari er, vii.glmulpunklcr ell er hamnar , 
antingen ulan samband med andra operationer eller utförda S ~l
som skenföretag. 

2. Direkt beskjutning .av trupper, tanh och befä.sLn ingar 
m. m. för stöd av landstridskrafter , speci ellt i kr i l islza si tua-

tioner. 
3. Indirekt beskjutning av försvarsanläggningm· och LJ·up -

per i samba-nd med landsLi gningsopera t·ioner. 
4. Beskjutning m ed rake tl-.:anoner i samhand m ed land -

stignin@sföretag. 
5. Slöcl av en lcmclj"ronls flyglar utan samband med trupp-

transporter till sjö•ss. 
Det kan vtara .av intresse att närmare granska nflgot företa g 

av vardera typen. 

l. Bombardemang av hmnn. 

Det 1slörsta och mest renodlade företaget av denna typ lorde 
vara beskjutningen av Genua den 9 februari 1941. Under c:a 
20 min. avlossade de brittisl<a sl agskeppen Renown och Malaya, 
kryssaren Sheffield samt ett antal jagare c:a 300 salvor med 
svårt artilleri och c:a 1.200 med medelsvårt Fartygen yoro 
under gång med 21 knops far t och utnyttjade dimhanl<.ar som 
skydd. Av intresse är dels att riktningen utfördes utan hjälp
l'iktpunkt i sida - d. v. s. med riktning efter kompass - dels 
att vissa fartyg för höjdriktning använde horisonten på motsatt 
!'lida eller dimbank. mlda metoderna fordra vissa speci·ella an-· 
ordninga r inom eldledningen, vilka närmare behandlas längre 
fra111. -Vi llkor, som m ås te uppfyllas för a lt sk ju tn ingen skall 
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kunna ulföras p:'t delta säl.t, är em ellcrl,id , a ll m edel iir a . 
.. l . l . r· ·· l d b f ' . . ' \ Slor utstrac:_,n ll1g oc1 a llmga cgn::t OI")an e mna s1g 1 cless ll~hl 

r;ch dii.rigenom kunna Yå dabeskjutas. Precisionen , id si· . lU 
. l' d d o •• l ' bl' .. . 'J lll -nmg en 1gl enna meta m~l<;te 11am 1gen 1 8YSCYart Jiigre ,. 

Yid inr iktning nrot m ål eller hj ä lpriktpunkt ' an 

2. Direkt beskjulni11.g au lancls lricls/;mjl er. 

Vid ol~k::t tillfällen under fö.lll<1gen p[t Si cili en och i Ita li en 
insattes fartygsartilleri på r elativt korta h åll med direkt rikt

ning mot trupper och anläggningar. Mål för sådan besk ·i uln ina 
. " 

ii. ro dels bunkrar och splintskydda de elds tällningar, ~om fo rdra 

dirckllräff för a tt förstöra s, dels s tridsvagnar i rörelse, dels slut
ligen truppsamlingar och a rtiUeri,sLällningar. I allmiinhcl an
Yöndcs för -;ådan beskjutning jagare eller andra min dn· f a rlyg 
n a vige ra nde nära land, m en i allvarl iga si tuationcr s.a:,on , y, id 

Salemo insa lles även shgskcpps.arbilleri. 

S{ldan beskjutning erbjuder ur eldledningssynpuukt inga 

problem m en kräver dels a lt den fientliga motverl,an fran fl~'g , 

sjö'stridskrafter och lms lar lillcr i är obe tydhg, del s att bn·a ttnen 

ni:irmast kusten äro navi gabla. 

:1. Indire /{t beskjutning au landmål i samband med 

lan'cls t i g ni ng so per at i o ner. 

Indirekt skjutning m ed sjöartiUeei i intim takLi·sk sam

Y~'l'kan nwd egna lands lridskmfler har förekommit i stor sJ,ala 
och vid upprepade tillfällen under kriget. Den st6rs la i ns~ tsen 

a\· detta slag gjordes i salJlbnnd med invasionen i 1\'rJrmandie 

juni- ju li 1944. Beskju tningarna utfördes aY slagskepp, kry-'
sare och monitorer , dels såsom s ti)d ~\ t landslridSikraflemas fö r· 

sYarss trid under det första brohuvudets bildande, dels sftS0111 

slonneld i samlnnd m ed den därpå föl jande framryckningen. 

Om de fartyg , som dcltogo i största utsträckning, kan följa nde 
näm nas: 
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slsk Nelson besköl trakten ;\0 Caen elen 12- 15 juni. Av 

,<len märkes Troa c:a 13.000 m från k us ten; 
111 ' 1J. l J R b . l . ' slsk Jloc nev oc 1 mon. -.o erts 111~a llcs une er s lnacrna 

-
11

6 Caen den 29;6- 8j7 mot m ö.l upp lill :10.000 m fr~m 
],rJ D ' 

strandlin j en; 
slsk T exas och i\'euacla stödde operali ollcma kring Carentan 

den 13- 15 juni . i\l ~ll cn Lcfunno sig c:a 20.000 m inå t land. 
kr Quincy och Tuscoloosa anY.iindes dels för om61det krin g 

Carenta.n den 9/6, dels " 'id Caren Lan den 26/6. Målen l:lgo högst 

7,000 m från kus ten . 
F6relag av dclla slag är0 mycket la tr ika under Liden frhn 

Jandsi:Lgningcn i juni till fram i sep lember- oktoher samma iir. 

Ur vimlet aY detaljuppgifter kunna följande YikLigare karak

terist iska drag ur<;ki ljas. 
De anfallande ha full ständi gt h erravä lde ti ll sjö<ss och be

tydlig överlägsenhet i luften. 
F6retagen ha i allmänhet genomförts under dager. 
Fartygen ha under eldgivningen befunnit sig under g~mg i 

svepta r ännor eller omt'åden. Dc ha vari t indelade i grupper 
(Naval Bombardement Gronps) för olika uppg ifter eller avsnilt. 

Förelagen h a Ya rit synnerli gen omsorgsfullt förberedda med 
utförlig planlä D"rrn in!! och lånavariga föpö.vnip.O'ar. I förbere-

. VO u V "-J -~ 

delserna h ar bl. a . in gåU omfattande flygfo tografering, som legat 

till grund för uppgörande av kartor och eldfördelningsplaner. 
Trots - eller tack Yarc - dc utförl iga planerna har stor smi

dighet kunnat bibehållas och elden kunnat dirigeras mot nya 

tnål alltefter lägel o;; h.aY. 
Särskilda specialutbildade patruller för eldobserYationcr 

ha använts av såväl engelsn11än som am eril<anare. Deras or

gauisation och a rbelssäLt är t äJ:nJ.igen väl Ui.nl. De landsa ltes 
antingen m ed fa llc:.känn eller med den första landsLi gnings

Yå.gen. Organ·isa ti onen och fö.rhindclserna fungerade i allmän-· 
het mycket väl. S:l m ås te också ha varit falle t med organisation 
och instrumentering ombord, varom dock inga de taljer omtalal:s. 

Även fl ygplan användes för eldohservation, m en belräffan·

de deras insatser f"ir föga bekant. 
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örlogsfar l v gen s eld har vari t sYtmerli er en effcl.;:Li v O"lt l .. 
.• v v o " r-arr 

säkerhel en stor. Farlygs.arliller.iel kunde ersätta det tun u .. .. " 

~-r~illeri_et_ ?c~1 verksamt försvår~ ~tön·e ITLolaufall und~~ ~~~
fmsla tut1sl.a skede L av landst1gnmgen . 'l 

Erfarenheten har också visat, alt för operationer, som 
l ·· ·· f o • • det 
1ar m: raga om, Lakl.tsk bombmng eller b eiSJ<jutning fran tl\' cr. 

plan Jcke kan ersätla eldunderstödet fr ån farl.)'o· \Ls]-· 11"."' o· • , 'L t o- ·:t 

mM lmnna icke Mkomm.as med bomber och andra upplrä~< 

i el.;: c förr~i n i samhand med rlc landsL•igande truppernas fram~ 
tnmga nde. I dessa fall konuner sjöartillei<iets kraft, snabbhet 

och precjsion till sin rätt. Dc förb eredande bombningarna av 

kustförsvaret möjliggöra och underlätta emellertid fa 1·t,·rr · · • "'ens 
uppträdande i uärhelen av kusten och vanligen fordras flyg~töd 
under h ela tiden. 

En intim samverkan mellan alla försvarsgrenarna ii r så

ledes ett villkor för fullgod verkan. 

4. l-3esk_iulning mecl raketkanoner i samband m ed 

lanclstigningsf örelag. 

En av erfarenhclema från raiden mot Dieppe Yar all del 

ford rades elt vapen, som kunde lämna trupperna ett luaf ligt 

eldunderslöd från den tidpunkt, då det vanliga sjöartilledet på 

grund av säkerhetsavstånden måste flytta sin eld mot land, till 

lands ligningsögonblicl.; cl. Del var etl problem nwlsvarande , dc 

sis ta 200 metrarna s» problc.m i landkrigföringen. 

Försöken hörjade n1>ed en LCS (Landing Craft Support) 

heslyckad med eu 10,;:; cm pjäs. Denna var emellertid icke till

fredsställande effektiv. Man försökte då med raketapparater på 

landstigningsfarkoster. Sådana insattes m ed stor framgång mol 

Sicilien och senare i slön·e skala såväl i Stilla Havet som vid 

Normandie. 

Värdet av dessa fartyg är således att de täcka ett taktiskl 

svaghetstillstånd i tid och rum. De hmna navigera i ofrin 

farvalten n ii. ra kusten, dit s törre fartyg ick.e kunna intränga, och 

de kunna h ålla n ed försYamrna under dc sista dyrbara och 
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s ofta mvckcL förlu~lkräYande 
;111n.n r . J 

minuterna före sj~i l va 

ds[j 0"!1ll1S!;Cl1. 
]~D •· u ~ 

5. Slöcl av lamlj"ron lens f"lyular ulan somband m eLl 

lrupplrWIS]JOrler till sjöss. 

På spridda krigssU1deplatscr s~~som Finska vil.;en, Kertj 

sundet, Zuidcr-Sec m. fl ha r underslöd i mindre sl.;a la Hinmal s 

:J. \ ' f?.rtyg. Förh{dkmdena ha Yarit mycket skiftande. Vid 

J{angö insa llcs fins].;a psk under g{mg i A.lJolands skärg~1rcl. 

\' id Björkö lwskii tos hatleri erna under l~il dimma av ryskt slag

s.kepp Li ll ankars eller ~l. inmätt bana. l Holl ~ind sl.;a fan-a llen 

operera de ja.;are och kanonbålar mot anfalbndc tyl'bl trupper 

delvis till ankus, sedan roder- och propellc1 skador erhallits. 

Slutl igen insatte tyskarna »Kampffährcn>> eller >>ArtiMer ietrLi. 

ger>> under striderna i Kerlj-sundet mol trupper och Hillhe

fils lningar. 
Gemensa mt för dessa förclatg har varit all de utförts a v en 

tmderlägsen utan herraY3lde till sjöss och i luften. Dessutom 

ha sekundära cmhelcr ulny ltj:als med kaltibrar ned till 10, ;, cm. 

Trots detta ha i m :\nga f.Dll aktningsv~irda r esultat uppn~1tls. 

Delta visar, att insa ts .av sjöartilleri mot landm§l icke är fö~- 

bchållet stormakler med slagskepp och lultarmador. Goda till

fä-llen till samverkan kuuna erbjudas även en underlägsen med 

initiativ. Och i trängda !igen är det nödvändigt alt utnyttja 

~ Ila slrid<>medel , som finnas tillgängliga. Då kan äYen en 

grundstöU eller slmdad minsvepare med 10,5 cm kanoner giva 

ett gott handlag ;"ll egn:a armeförband . 

Il. Materiel. 

A. Fartyg . 

Praktiskt Lage t alla slags fartyg fran s.Jagskepp till n-bi'1lar 

ha använts för bcsll,julning aY mM i la nd. All :i.Ycn u-lJ :1 lar 

kunnat utnyttj as m~1s le b croll p <"1 a ll beYaknin gen till sjöss och 

i luften i cle~sa omr:1den - Si cilien. Cabhrien - Yaril svag. 
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Dc Ilesta fartygeJt h:1 ,.<Hit a\ vanhg typ och ayseclcla för 
0 

l• 

r a tion er till sjöss. D~l fö1·c·komm e~· emellertid i'iven för iin~~ ~ 
m[tlet spccialhy ggcl:1 •enh e ter. Y::ll'a\' de vildigaste iir(l lll 'ln itor~ r 
och ralzelfarkoslcr. 

:\lon i tor-l ,·pen u p pk om i England under förra h i "et 1 • " o c<\ 
del förelag ell hchO\ av speciell.a e rtill er ifar tyg för eldun der-
s löd al a rmt'·n i Flandern. Del byggdes d{t ett an tal s tön·e 
fa ll y g med l :\ 2 kanoner med kalibern :.JO . ~-J5,7 cm or h J1:1gra 
mindre med 15- 2-1 cm kanoner. De s törre fmtyg cn Yo ro pa 
c:a 7,000 tons deplacement och hade en farl p ~t m a x. 12 h 1<op. 
A v d·essa am·ändes ett ~i.Yen under detta Jz r ig, nämligen E n.: hu-; 
(7 ,200l ; 2 st. 3S cm kan; 12 lmop). Engelsmännen ha en,dk !litl 
iiven byggt LYa nya, nämligen Abercrombic or.h Roberls med 
Y::trdera 2 st. :lS cm !z anoner. Dc ha spelat en viU,ig rol l vid 
flera landbeskjulningar. Trots alt ·de äro- speciaUlyggcl a. ~y nc, 
pjhserna icke erhftllil s[t s lor elevat ion, atl kanonernas halli,; Lisb 
skol LYi dd helL lzan utnyttjas. Del har niinmls, alt Robens hli\'i l 
krii11gcl för aU ölza pji:i.scnuJ'S ele,·ation. All denna iir hegrii nsad 
kan hero p ft alt äldre pjäser använts eller att en clcYati nnsölz
n ing an. ·etls medföra för stora tyngder och kostna-d er. Til'lräf
fande cldledning~n ombord är föga J.;:.änt. 

Sedan nöd\'ändighclcn o.v speciellt eldunderstöd ål trupper 
under landstigningsögonl.:licJ.;:cl ].;:onstaterats; tillkom en rad 
a rtillerifarkoster av olika typer och storlelzar. Bäorjan gjordes 
med all en del tr{lnsporlfarlyg försågos med kanoner t. ex. l s t. 
15 cm och 4 st. 7 ,5 cm. Därerfter konstruerades en Landin g Craft 
Support (LCS) beslyckad hp och granatJ.;:as lare. Den yar c:a 
12 m Hmg och hade 11 ma.111s besättning. Enligt annan lzillla 
skulle de~ vara bestvekad med 1 st. 10.~ cm pjäs. Sannolild 
avses därmed ovannämnd granatkastare. 

Uneler SicilienföreLaget insal~cs 6 st. Landing Crafl T::mlz 
(LCT) försedd:1 med rakelapparaler. Erfarenhelerna bleYO !-(Oda 
och masiSLillverkning i §\l~mgs·alles av en större typ med 20 st. 
rakelappnralcr. Dessa benämndes LCT typ 4 eller Rocl.;:el Cra ft 
(RC) . Genom all raketerna kunna avfyras i snabb föl jd re 
presentera dessa fartyg en stor eldh-aft, ehuru denna J;:n nppns t 
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· f.. J d flera sla9'
0

skej1[1 eller J;:ryssare, som jvcrar Jäm orc se mc _ 
111ol . . , 

1
,0 111111 1 l 1 pressen. 

före ' 

Ar l iller i p j ä ser. 
B- . 

Lhur u n ågr a stö·rrc nyheter för del ege~1tliga sjöarlillencl 

f .. ·sports. finnes duck en del fak ta av llllresse att notera. . J·e oJ. , 
,c , ' d nl är all fartvacns clclrö.r - även dc svåra - ulnylljats f, t l sa a " o . .. . . . . . .. 

l
-1ämnvä•rd hänsyn tJll forslrlnll1g. V1sserlJgcn torde slit-utan < • .. • • 

. cren nåao t nedbringats genom anvondmng av rcduceJ"aclc nll1" o ~ . " 
ldll ;11aar men m.änaden ,av utsl1lna kanoner ·m asle trots delta 

]al • ::-> ' " • • • .. 
ha var it avsevärd. Enligt uppglit avlossades t. ex. for~ dc 
all ierades landstigning på H.iv·ieran mer än 12,300 gran{lter fr:l_n 
kalibrar på ;-m cm och däröver. Della måste förutsätta, att mö] 
li"heterna till ersättning varit säkerställda. Uppgifter i vari 
" mån ersä ltning skett genom uLbyle av ~ldrör, lzämrä<r eller 

liners ha i el;: e -s lå t l till huds. Del är emellertid sannol1ikt all 
tillräckligt antal komplella eldrör fmmiLs tillgängliga för all 
möjliggöra snabba byten på åtsikilhga utrustningsplalscr. 

En särdeles intressant nyhet inom sjöartilleriet ä~- emeller
tid användningen av raketlzanoncr. Dessa ha som förut nämnts 
kommit till användning på särstl<~ilcla för understöd a~seclda 
landstigningsfad.;:os ler. 

Det kan här vara på s in plats alt i l\<orthel redogöm för de 
olika slag av raketvapen , som finnas . Man ~<an sk,ilja på 3 ohlza 
konstru~dioner , nämligen elen rekylfria ikanoncn (= »baklåsa
ren,,) , impulsprojektilen och raketen (ra-ketkanonen). Den försl
nämnda är i stort sett en vanlig kanon, som salmar s1utnings-
11lekanism och som i s tället försetts n'1ed en avloppsöppning av 
lämpli g storlek, genom vilken krutgaserna få strömma beki'l t. 
Rcl<ylen ersättes s:llunda av ·krutgaser, som i avsevärd mängd 
Och med hög hastighet slungas baldt. Krutels förbrännäng skeT 
På en tid, som till storleksordningen är lika med vad som er
hålles i en kanon av normal typ, d. v. s. omkr. O,o1 '5 . Projek
tilen styres p:\ vanligt säll i ett räfflat eldrör. Då en s~or del 
av krutels energi g:on· bakå t, mftste krutladdningen hli avsevärt 
Slön-e än Yicl en vanlig kanon. Man kan överslagsvis räkna med 
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a ll kruLYiklcn för samma Yu m~lste J -dubblas. Ammuu it· 
'l .. J . , 1... d . . bl ' lOlls Yl -:.len, sars \. J l or pa troner~ aJrunumhon. ' n dLirför , 

Yärd. :Vled , JJnklClsat-cu" kunna utgångsha:s tigheler =-• kan~"~e, 
. ne~ 

uppn~ls . 

Impulsprojektil en liknar rakelen sål illv.ida all dr iylactct, 

ningen är förenad m ed den kropp, som skall drivas fr~un. Vict 
grana len är s{dedes fäs lad en kraftig hyl;sa, som inneslnte· 

laddningen. Hylsan har haUill utbHtsningsh ål, vilk a i all män ~ 
h e t äro sneds tä ll da fö'r a ll ge proj ektilen rotation och elitrigenom 

gynnsammare balli s tik. Krutels förhrå nning sker langsannnarr 

i1n i bakbL1saren. Förloppet Jmn ber~äknas av;slutat på c:a O,o 5 s~ 
Impulsprojek tilen avskjutcs genom ett ~enkelt oräfflat rör, som 

ej behöver va ra dimens ionerat för nämnvärt tryck Med im

pulsprojeklilen uppnås mycket blygsmmTLa utgångshastigheter 

i s lorlekso rclningen 200 mfsek. 

Hakelen .eller raketprojektilen bär ookså sin drivladcl111ing 

med sig. Den är emellertid avsevärt större än impulsprojekti

lens och förbrinner Hmgsammm,e. Förbränningen tar en 11id av 

upp hU Is. d. Y. s. den pii..går under första. delen av banan. 

Detta medför emellertid s tor spridning, vilket f. n. är raket

projektilcm största svaghet. Raketerna aviyras fr {m rännor 

eller styrbanor av rel a tivt enk el ooh lätt lwnstruk ~ion . 

l 

Svln·ighelcn m ed .alla dessa vapen är den kra.fti.ga bakåt

g{l·ende kruLflammen . 

Om tStorleksordningen på denn:a kan en uppfattning erhållas 

av nedans t~tcnde tabell, som innehåller jämförbara h er~i.knadc 
siffror för e tt vapen med 10,5 cm kaliber. 

Vapen Vo Prj-vikt kg 
mise k 

Total l Utan krut 

>Baklås are » 600 15 15 (L=6 kg) 

Impnlsprj ... 200 12,:. 7 

Raketprj ... 300 l 24 l 15 

Förbr.-
-tid. sek 

l 
0,015 

0,04 

0,6 l 

=j 
t- l Bak å 
gas 

ek 
gående 

i kgjs 

300 a 
30 it 

5-

-
400 

JO 

G 

- 443 -

}..v dessa vapen torde huvuds·akligen rakelen lw m1nil till 

änclning under ,kri ge t. P å de senast använda ra ketfartygen 
nJ1" ' 9 
B,C) lär antalet ral<elaggrega t ha varit 20 a 30 st. av lO,G - L 

( 
1 

]-:.a l iber. en 

c. Ammunition. 

De långvariga bomh:1rdcm:ang av C'lil;.a m {ll i land, vilka 

förekommit under k1riget, ha modfört en am mun i Lionsförbrul~-

· 1116 som b cl"dli,gt över:sLigit vad ·som brUikar förelwmm"'l v1d 
!H 'o' .J v ~ 

sjöstrid. Enligt uppgift förbrul;.ade L. ex. Ramill ies un~er .. ell 

månad ·i Normandie 1,000 st. 38,1 cm granater (= 12u(pJaS) 

och Rober ls 700 st. d:o (= 350/pj äs) . De tta mol5 varnr för 

Ramilli es ungefär l och för Roherls 2 a 3 utredn ingar. Dell 

Den sen are ha r således m~tst uppsöl<a s in has l :\ 2' gång,er fö !' 

alt kun na fullfö lja uppgiften . Vid delta före l:aig kunde kom 

plettering givetvis Et lt erhållas i dc nä rhelägna cn.gdsJ<a baser 

na, m en vid mo lsvarande fö·rdag i Medelhavet och i SLilla Havel 

måste avsevärda SV'~lr igheler ha fö-rel ega t. De torde i stor u l

sträckning ha lösts m ed hjälp av förrå dsfartyg. Det är emeller .. 

tid tydli gt, a lt t illgången på basei· rned möj ligheter lill ammu

nitionskomplettering är av stor be tydelse vid före lag av delta 

slag. 
Den omfattande användningen av fartygsartilleri mot land

mål m edförJe stora krav på ammun itions lillvcrlmin gea . Ame

rikanska flottan e.rhöH under de 3 första m~madcrna 1944 3 g.g r 

så mycket ammunition som under motsvarande period 1\:)43. 

l'vlotsvarande gäller fä<r ra.ketprojekli·Ier. ökningen torde i störs ta 

utsträclming bero på insatserna mot landt1'1ål. 

Några säkra uppgif ter om vad slags ammunition, som ut

nyttj ats, s tå ej till buds. Reduoerade laddningar ha em eller tid 

använts, där ej de slora avstånden tvinga t till användning av 

normal V
0

• Dc sm{t laddningarna ge fördelen av stor ncdshgs

vinkel och därmed följande större ho-rison tell Läckning. Dc 

granater, som använts, L01·de dels ha varit av vanlig marinmo

dell m ed pgr och hpgr mot kraftigare befästnJingar och sgr mol 

andra mål, men del s ocl<så .av speciaUwnstruk~ion. Detalj erade 

Uppgift er salmas emellcrli d. 

Tidskrift i Sjöväsende t . 30 
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l)_ J-.: lcllec/ning . 

Om eldledningens mater iel och organisation ombord , 
som tidigare omnäm:nls, föga k,än t. Det framgår dock ay sk il~~ 
ringar fr ån bombardemang, a ll den m ås Le ha var i t ~inclamitls
enlig. Den torde h a medg,ivit riktning of ter gyro i sida Och 
n:röjli gen även i höjd. Den har nuöjliggjorl snahba m{tlombv te 

- n även vid indirek t skjutning. Detta föruts ä ller en händig appa-
ratur för a ll uttaga skjutelement ef ter 1n~tlangivning i karta. 
Man torde ,ocl~så kunna förutsätta, a tl personalen varit a\" hö cr 

\3 kvalilet och specialtränad för dessa uppgifter. 
Om eldledni n.ge.n i land är diremot å lsk•illi gt känt. Ameri

kanarna använde för varje Jartygsgmpp (Naval Bombardement 
Group) en cldledningsp.a lrul•l besHtcnde av en sjöofficer NGLC 
(Naval Gnufire Liaison Officer), en löjtnant ur landarti lleriet 
samt en sergeant och nio tråd- och radi01signalistcr ur annen. 
Dessu tom fanns ombord en armcoff1ic cr som förbindelseofficcJ 
å t AO. ArmcoHiceren i land anger mål och ge•r cldobscrYa tio
ner, 1ncdan elden re[;.v.ireras av NGLO. Om så erfordras, ka!l 
den senare .dock sjä•lv leda elden. Skillnaden mellan engelsk 
och , ameri>kansk organi•sation av eldledningspatrullen är 

L Den engelska befälspersonalen bilihör armen, medan 
den amc1·ilcanska har en sjöofficer som chef. 

2. Dc amerikanska sli.gnali~sterna tillhöra ·armen, dc engel
ska huvudsakli gen flottan. 

3. Den amerikanska paLrullen är större än den engcls1lw. 
I patrull ernas utrustning ingår i allmänhet 2 >>jeeps '' fö,· 

a tt möjliggöra snabb för flyttning. Genom palrullerts uppdel
ning i 2 omgångar erh~lllcs viss garant i all icke hela patrullen 
g~t r fö rlorad på en gång. 

IIL Mål och verkan_ 

Dc mttl på land, som under kriget b e::d.;: jutits 1ned sjöar til
leri, ha varit av den mest ~kiflandc beskaffenhe t från fullt ut
byggda lmslbefäs lningar till provi sorisJ.;:a fä ltstäilningar och 
oskyddad trupp, och elden har avgrivits på ski.ftande siill från 
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,d]1~tllande eld över stor::~ områden till prickskjutning p[t 
11 0 

1.1-ar eller rörli ga stödsvagnsgrupper. j)Ui1' ' ~ ~ 

J{ ustbe{cis In in go r . 

A.t•skilliga exempel på a lt kusLartille11i nedkämpa ts av far
,,,.seld finnas fr :l n kriget. Vid Oran tys tades hallerier~a av 
i:dney och Reggiobattericrna vid Messina. saltes_ m; ~lrt~ ~~ 
j\elson och Rodney. Under den s tora mvaswnen 1 Norma11d1~ 
dtrade Churchill den 6f6, a lt »elden från örlogsf~rlygcn hade 
·reducerat dc tyska batterierna tiU sådana proportiOner, a_Lt de 
. ]·e hade 11 åo on inverkan vid landstigningen>>. Det fnmes !C' · o . . 
emeller tid också exempel på motsatsen. Landsb1gnmgen den 
5/6 vid St \' aas l de la Hougu~ och d~n 7/6 vid Cap de la Ragu e 
m:iss.lyckades, enär kuslba ttenerna eJ kunnat tystas. 

Där nedkämpningen lyaka ls h ar del i allmänhel berott p::t 
antinrrcn a ll materielen vm,it otillfredsställande (äldr~e pjäser, 
~ tillr:Ckliga skydd) eller a lt pe11son alens stridsvå.rde va11it l ~gt 
(Sicilien, T\'ordafrika) eller slutligen på en över~äldigande m 
sats av slagskepp (vid Viri- och Orne-mynnmgarna). ..~et 
mås te därför alltj ämt .konstateras, att kustbatterier med pjaser 
i fullträffsäkra väm äro mycl<.et svfu·a a tt nedkämpa särskilt om 
pjäserna äro av svår kaliber, så att de kunna å•stadkomma 
Yerkan även {1 slagskepp. Tvelmmp med sådana hefästningar 
bör undvikas av far tygen. 

Vad som däremot a lltid kan ås ta9kommas, är störande 
Yerkan eller tillfälli gt tys ta nde. Detta kan ske genom eldgiv
nin o· i skvdd av d imba nkar. En sådan eld kan vara tillräddig 

o " - d för alt förhindra batteri et att ingripa L ex. mot landsLigan e 
trupper. 

B rmkers. 

Dc bunkers, som i allmänhel ingå i ett uLbygg t s.trandfö.r
svar, kunna som regel förslöras e11da:st genom direk t träff_ All 
erhålla dc tla m cct svi\rt eller m edelsvår t ar tilleri genom indirekt 
eld ell er fr :ln normalt be~kju tningsaYs t [md kräYer alltför stor 
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ammuni Lion sinsa ls. f' ör a ll n <J. resultat i n sa tte därför dc al! i, 

rade jagare eller irwasionsfarkoster. vartygen manöncradcs e, 

så nära land som fan-attnct medgav och bunkrarna Iörstö
1
.
1
1n 

c e
med fullträffar, som erhöllos genom direkt eld på nära ha]]~ 

Oskyclclacle mål. 

Mot oskyddad trupp har sjöarLilleri en mycket kraJtig vcr. 

kan - ej minst mora,liskt. Genom träff:Sä:kerhet, snabb insah 

eldhastighet och grov kaliher kommer effek.ten alt ÖYer trä[f; 

ii.Yen ett 1.:rafLigL .bombanfall. De amerikaner, sou1 p ~t GuadaL 

canal upprepade nätter utsattes f6r eld från japanska slagskepp, 

kunde konslatera detta. 

Mot l<ommunikat·ionslinjer och flygfä lL m. m. ha goda re

sullat erhållits. Med sjöartilleriet har n11öjligheler fu nniL-,; J l t 

ingripa djupt .bakom fiendens l1injer. Så skedde L. ex. p{
1 

Sicilien, där vägar, järnvägar och underhållstransporter heskö

los och effek tiva vä.gavbrolt erh öUos med svåit al"Lillcri. 

Rörliga mål. 

Att stridsvagnar uneler gfmg beskjuliLs mod direkt eld fr:1 11 

fartyg opererande Hi tt utanför kusten s·om l. ex. Yicl Salcn!D 

förefaller tämligen naturligt. Men även indir.cJzt eld m ol rörliga 

slJ1id<;Yagnsförhand har förclwmmit. Från amerikanskt hit!] 

uppges, a l l en NGLO på Sicilien upptäaktc ett anfallande pan

sarförband på c :a 60 stridsvagnar. Han angav målets läge, kms 

och fart till utanför kusten liggande jagare, vilka öppnade eld 

med resultat att förbandet skingrades efter förluster. Om detta 

är rikbigt, visar det avsevärd skicldighet, smi dighet och sqabb

het i eldledningen. 

IV. Organisation och plan'läggning. 

Som avslutning på sammanställningen av erfarenheterna 

från kriget sl.;all i största korthet nämnas något om förherrclel

serna fö-r beskjutningarna. 
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SåYäl am cr ikmcr som engelsmän framhalla stark t betyd.~l-

. särskild uLhildnin " för den personal, som skall utgora 

sen ~~1 ingsgrupp i land (l~. O. B. = Forward observation Bom
eldie · ·· d f'·· ·· · d ' l t 1·· · 
]Jardemenls). SärsJ,_ilcla s l~olor upp1_·aua cs ; o~· an_ :m~a c, cm 

... 0.fficerare undcr\'lsades 1 kartlasmng, ::Hmeorgamsalwn m. m. 

sJO · · d "ll b .. , "d d l " 
Utbildning i eldobscrYatwn gjor -es tr ~n orJan v~ ne s U.

0
S-

]Jord och därefter l}lll ]Jord. f'iJ're ett foreLag samoYade far tyg 

h eldledningsgrupper i YecJ\or. 

oc Fo .. l · all mÖJ.li ooöra ood [1l anläggning ingick i förhe1·edelser--
.... uv u .._,.._, 

On1Ifallande flvufolo"rafcrin o. För Sicilien behövdes mer 
11a en " . . "' o o 

·· ~)00 fly·crninO'ar för delta ~indamål, och den franska kusten 
an , o o " 

f tooraferades forllöpand e fr{m Dunkerquc till inYasionen. Pa 
o " . d"" 

"rundYal av fotografierna uppgjordes noggranna kartor, a r 

~1å l och uppg ifter om aYsedd ammunitionsinsats inlades. 

f'ö-rsök i nalmlig sk~.lla ha ocl\s{t fö·rekommit. Amerikmer

na byggde kopior aY tagrn japanska bunkrar och pröyadc olika 

ammunition mot dessa. 

B. Tillämpning på svenska förhållanden. 

I. A llmänl. 

önskemål om ins.als a\" sjöst rid skrafter mol lanchn[tl l\an 

för svensk a förh:1llanden Ulnl,as uppst:1 exempelvis för fö,ljande 

änd::tm ~t l: 

l. Bombardemang a y fientliga hamnar, fr ~m Yilka irwa

sionsföreta rr mol Sverige anses förestående. 
o u 

2. Stöcl ål sYensJ\ landstigning på frömmandc lmsl eller i 

ryggen på fiende, som inYaderat svenskt territorium. 

3. S t öd <
0

l L lancl"itriclskr:-tfl er, som sj ölecles natuera en 

stäl!ning. 

4. Flankst,l)d [t t egna Yid lmslcn opererande trupper. 

Möjligheterna ::t ll tillgodose dessa önskamål äro horaende 

av dels i vad m fm fartygen äro upptagna ay eller måste sparas 

fö,r andra uppgifter, dels a v geografisk::~ och na u ti ~l.;a förh~tllan-
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den, dels i Ya d 111~111 erforderlig t flygs Löd ka n lämnas a\ e'" 

eller allierade stridskrafter. Av dc svenska fartygen kun na~~~ 
väl psk som kryssa re och jagar e med fördel insällas m ot la nct_ 
m {d, därest clella anses s~t viktigt, alt de egentliga SJ.Ösl raleo 1· 51 . 

\::) \ Q 
uppgifterna lmmw uppskjutas eller helt ås idosättas. De nou-

li sLa fö,rh ålla ndena m åste emellertid vara sildana som a nges i 
»Provisoriska bes lämmelser för indirekt sk jutnilllg m ed sjöar
tilleri mot markmttl», d. v. s. a ll farvattnen utanför m [den llled .. 

giva navigering inom karlare a vsUmd ,ä n 20.000 m med l' an'" " ., 
bestyckade med 28 cm k anoner och m ed övriga inmn Ht n,, antal 
km än kalibern i cm (15 cm inom 15 km elc.). En gran'k ning 
av svenska kusten vis.ar, all det finnes åtskilliga områden. inom 
vilka psk och h ej Iämpligen kunna utnyttj as t. ex. Kalnwr
Yästervik-Valdem"''ll'SYiksomri'tdet, vissa del ar aY östergiilb nds 
och Stookholms skärg3rdar samt Umeå-Skellefleå-P ile;~om

rådena. Inom dessa områden l\Junna emeHertid småfartyg Laga 
sig fram. Snabbg?wnde kanonhMar m ed r::ukelkanon er k unna 

h är Yara Lill stor nytta. Lämpliga typer av dylika fart~·g och 
rakeler böra därför utprö·vas. Beträffande behovet ~Y Ily2;stöd 
bör framhållas, att sjustridskrafter icke under dager ku nna ut 
föra långvariga operationer mot lanchnål ulan tilkäokligl flyg · 
slörl. Därest detta rn{tsle bedömas överstiga det egn a fly get:; 
krafter bör ihågkommas, a ll därest vi i ett higsfall ej sla hell 
ensamma, iir hjälp med flygs tnidskrafler det som snabhn-;t m~h 
lätlast kan lämnas av en allierad . 

Om emellertid j.aktskydd ej kan lämnas, mås.te de ömkad"; 
operalian erna kunna ulföras na ttetid . Detta medför fö rsvarade 
oms tändigheter, som man dock ej bör rygga tillbaka för ulan i 

stä llet förh ereda sig p:l . Man m åste taJga alla tekniken s m öj 

ligheter till hj älp för navigering och eldledning. Man bör ku n

na navigcm i bana efter lr.ansport.abla radiofyrar p ~t s.amn1a 

<säll som nu i belyslmililärled, och mnn hör kunna ~lstad kotn lll-3 

hjälpriklpunkler, till Yilk a bäring och avstånd kan uL La gas 
m ed ER. 

Sannoli,kheten för att det i krigstid skall finnas beh ov ,a\' 
och möjlighe ter till alt ins~illa SY~1rt sjöarti lleri mot lanclm ~ll är 
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.. -för Lillräcldi gl stor fö r a ll motivera förberedelser för alla 
dlaJ

65 
skjutningar m ol landmål genom utbildning och anskaff-

s a, . . 
·ng av matenel. 

)11 > 

II. Maleriel. 

;,.. Pjäsmateriel. 

Praktiskt tagel alla fJollans pjäser m ed kaliber över 10 em 

1
{l

111
na använda<> för beskjutning av landmåL De ha em elle:·tid 

en del svagheter. För all en fartygspjäs skall kunna anses fullt 
lä!rnpad för detta ändamål, bör den nämligen ha stor skottvidd, 
-;Lor elevation samt vara slitstark eller lätt kunna utbytas. 
Slwllvidden fordras av lättförstådda taktiska skäl; elevationen 
fordras dels för all uppnå den slora skottvidden, dels för .a tt p :J. 
kortare avst~md ,Jmnna ulnyllja lng l , vars krökta banor ge 
måjlighet atl skjuta över mask och mot vissa mål ger bättre 
grana lved.;an. Utby tbarhel fordras på grund av den stora ammu
ni.tionsinsals, som m å:s le h '?räknas för operationer av detta slag. 

Dc fartyg, som enligt författarens m ening i f.örsla hand 
kunna tagas i anspråk för samverkan rned landstridskraf ter, 
äro de äldre pansarskeppen, dil så sm.åningom äv,en Sverige
skeppen få rä,lmas. Deras ~kottvidder och elevationer äro dock 
relativt sm:\ och kunna enelast obetydligt ö'kas genom krängning 
av fartygen. Den fr~t,gan uppställer sig då, om en ombyggnad 
av artilleri e t skulle vam lämpl,ig. E111hart önskan att kunna 
utnyttja fartygen mot lan dmål torde knappast n1otiV'era de 
ganska höga k os tnader, del här är fr åga om. Emellertid ha 
såväl Aran -skeppen som O II ganska m åttligt värde för insats 
till sjöss. D~l dessutom en ombyggnad skulle öka även de t 
sjömilitära värdet, kan det möjligen vam välbetänkt alt om
by1gga etl fartyg - L. ex. O Il -- så alt della blir vä:l lä mpat 
fö r insats mot landmåL Ombyggnaden borde då innebära ök
ning av pjäsernas elevation till 40°, anskaffning av speci ell eld
ledningsutrustning och lämplig ammunition samt påbyggnad 
rned hulge. Dessutom höra å tgärder vidtagas för att säkPr:stäHa 

ersättning :av förslitna el drör. 
För pjäser {t öniga farly,g sy nes i delta sammanhang n~1gra 
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särskilda :)lgi.irdcr knapp.::t~l erforderliga 

elJ er u lök a resenen a Y eldrör. 
utöver .att :<n~J·~ rr 

\ " 1 a 

\'ad som di1rcmol ka n f,ndra särsJ,ild uppm~irhamhc t .. 
a·· 

ra ketvapnen. Tidigare har nämnts all n~tgot sbg av mo tor~ 
kanonbal med ntketvapcn skulle kunna Yara viirdefu ]l ino

1 
Yissa skärgårdsomr[lden. L1mplig typ ay rake tvapen hör t.Hii~ 
för ulprövas och a nskalfas. 

Vid Yal mellan >> bakblåsare>>, impulspmjeklil oc.:h raket

pjäser a fartyg framg:h a v tidigare jämförelsetabellen all cieu 

bakå tg~tende fla mmen för den förstnämnda är wnner!'1o·c 
. "' n 

kraftig. Detta medför s~or.a svårigheter vid uppställning CllJ. 

hord, va rjämte an tal et pjäser m ås te starkt begränsas. 

Impulsprojektilen har förmånen av en relativt god preci

s i on, m en ii ven hör medför bakilammen avsevärda svarighc lcr. 

Dessutom är ulgangshas ti gheten och skottvidden all tför l:1g för 

alt göra en b[tl med sådaila pjäser taktiskt anYändbar. 

Trots den bristfälliga precisionen hos rakelen synes diirför 

lämpligast all för båtar av skisserat s'lag hamlwnstruera cll 

raketaggregaL Om rakekn göres av måttl1g kaliher - 10 i1 12 

cm .- torde de l vara möjligt all göra aggrega len enkla och 

flyttbara, så all de kunna anskaffas i s~or l antal för aU vid 

särskilda operationer kunna ombordsättas å jagare, minsvepare 
och andra mindre fartyg. 

Därest pjä~erna m:Jsle plaoenas så, alt flmnmi:m ej sEn· mo t 

fartygslwnstrnktioncr kan detta uppnås t. ex: . genom placering 

horelvarts med slw llriktnin g [rt motsatt sidn. . Så torde upp

.;;Lällningcn he1 Yf\J'll nrclne1d ;\ en del smrtfartyg under kr ige t. 

B. Ammunition. 

.\IIot osl;ycfc/rnl trupp kan man använda ögonhlicksbrisad, 

luftbrisad el ler sludsbrisad. Under i övrig t lika förhållanden 

anses studs- och luftbrisad mot en fiende i värn m edföra 2-.! 

ggr så stor verkan som ög•Jnblicksbrisad. T errängen vid his

lerna erbjuder emeHer tid endast i undantagsfall användning av 

s tudsbr.isad. Luflbris.adeld bör därför efters trävas. Instrumen

tering och lämplig:a rör härför bör i den mån de icke redan 

förefinnas ansl,affas för svårt och medelsvårt artilleri. Ohser

w ras hö~r att Lidrör med urverk äro alltför dyrbara och att vi ssa 
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, : 6]1eter finnas, alt i langnings- och laddningschemat in-
srflll " . b l l" 

.. 
66

a eLt tempo för tempermg. Men dessa pro lem mnna o-

1<1"" Goda utsikter finn as f. n. a tt få fram satskanalrör av ny 

sB~ bät tre konstruktion. Sådana rör försedda med känslig an

o~ags i nrältning torde väl läntpa sig för beskjutning av tL up_~· 
fs .. . ?8 cm kalibern hör event. en ny typ av sgr m ed spelsror 

Ol -
J;onstrueras. För 15 cm k1libern finnes ioke denna svår~ghet, 

11 ~varic5helen a ll innlacera eu temperare nvellan langnmgen 
]!le - • ::o · · ,, • 

och laddaren är här större p. g. a. det begränsade utrymmet. 1 

tornen. För all göra utgivni111gen av skjulelementen lättare v~d 

äldre instrum enterin gar kan avsLån:det (upps.) använda-, v1d 

orader ing av rö'!·et eller lemperingsnyckeln. Avståndsfaktorn 

~orde vid ifd1gavarande skjutningar bli Lämligen liten enär 

pj ä~erna hära bäst då skjulriktningen h ålles i närheten av tvärs. 

Den ex tra korrekli·on~ som behö-Vler tillfogas till tempering-en fö r 

Jaddtiden hlir sålunda obetydli g och kan jämte korrektion en 

för krevadens förläggande på lämplig höjd över marken vid 

äldre instnnnenteringar tilläggas uppsättningen i centralen. 

Som temperare kan vid centr:1lriktning sicklinställaren användas. 

Om n11c1.n avstår från luftbrisadeld kan granater med ned

slagsrör, lämpligen ö· k sar, användas. Den verkan, som då 

erhå·lles, är heroende av lerräng och nedslagsvinkeL I skog 

kan brisad erhållas i trädtopparna, varigenom venkan blir 

liknande den vie\ luftbri sad. I småkuperad terräng bli för

håll andena hetydhgt ogynnsammare. ökas nedslagsvinkeln, 

ötkas verkningsområdet Språngbitarnas riktning blir mera 

horisonteil och större täckning ei'hålles. Man bör därfö·r an

Yända en laddning, som ger en nedslagsvinkel på minst 20°. 

Detta är en av fördelarna 1ned att använda lng L Hur verk

ningsområdet varierar med nedslagsvinkeln för 15 cm stgr 

fram går av följande exempel: 

Utg5ng.sv in kel 

10-' 

20 

Verkningsområde (m2
) 

3-±-1 
366 
398 

45° 545 
(Enli gt Elmrot och Wallin). 
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V crlmingsområdcls storlek beror emellertid ocks~l a\' , 
natens konstruktion. Vid slön·e sprängbddnincr och Lu ;i ra . 

• .. .. . " nnare gods erhalles flera srnarre sprangb1tar med högre hasti"hct .. 
.d . d .. l .ld . l . l " an VI mm re sprang au n mg oc 1 tj'0C1zar'e gods. De sma bi tar 

b l ' Il l l ·d · ·1 · ·· n a e 1a a eme erLI s m 1aSL1gheL mindr e väg, varigen om ekra .. 
ver·kan hastigt avlar med avståndet från krevadccnlru lll. Dc,, 
finns s<lledes cLL oplirnum i avvägningen mellan spräugladci~ 
n ingsvikL och stålvikt i granaten. J·äanförandc spriin un·11 a . 

. " \~<II 
med 15 cm sgr och slgr m ed Öo k sar ha visa l all st ·1l". ~"11 1 l ....... · • ' • < t"' c a en 
har större verkningsomr~åde ( = område med skrotläthel .> 0

1 
skrot/m~) än spränggranaten. Därvid är dock all m ärka, a'u 
skrotlillheten för sgr inom dess verksamma område är h etYdli ut 
s törre än för sLgr. Den vid j ämförelsen anv~mda 15 n n ~gr ~r 
emeller tid en ganska extrem l<'onstruJ<ti on med mycket lunna 
väggar och försö·ken böra därfö·r icke lydas så all slål ora wli
Lypen för alla kalibrar ä r öwr1ägsen spränggr;nalen. De y~·s.a 
endast, att ifråga varande 15 cm sgr har för Lunna Yä" ''ar r0·· 1· u tJi"'' 

optimal verkan. Väggtjockleken på våra sgr för sv~1rl arti lleri 
torde däremot vara fullt tillräcklig. Genom sys tematiska spri'111g
förspk med granaihoppar med olilza tjocka v:ätggar hmna dess~ 
förh<\llanden ytterligare utredas. Sådana fä<rsök ha igån gsa lls. 
När dessa slutförts torde frågan om eventuellt införande a\ nya 
granattyper för svårt och medelsvårt arti.Jleri. kunna bes\ara~. 

Om svårt artilleri skaH användas mot mål av delta slaJg (osk~rd
dad trupp), fordras emellertid att granaler med ö k sar eller 
tidrör finnas tillgängliga. Om stgr skola användas, m~1sle dc 
föPses med ö k sar. Denna kombination utnyttjas L n. iclw 
vid fJollan. 

Vid användning av lng l för stridsammunition m åste ob
serveras, all f.l,ertaleL krulsorter, som hittills anv~inls fö r Ö\

ningsän damål (OinapteraL äJdr·e slridskrut) ge så lå o'a tn·cJ;, ..__ ' '- o ~ 

alt stridsLändrören ej armeras. Detta är dook lätt avhj älpt ge-
nom all Lunnare krut avses för ändamå let. En förän dring i 
denna rik lning genomJörcs f. n. successivt. 

Mol fällbefästn ingar bör användas ammunition m ed fö r
dröjd brisad. De med fördröjda basrör förseda sgr och hpg r, 
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· l " t 1 JlJedels· \''ll' L aJ·till nri, äro Yäl lämnade. finnas v1c sva r oc"1 . " t' 

so·J11 . 
6 

av neds]acrsvinkdn förhällrar Yerkan, varför även mol 
ö]{!11 11 o G " • d nrU reducerad laddning ].;an behöva ulnvllps. l\'le dessa G . • " o 

Jibrar under 15 cm torde knappast fullgod verlzan crhallas. 
~:öjli gen Imnn ~ 12 w1 J~anoner avse~ för h elzämpn.illlg aY dessa 

•J m edan mindre ka.librar avses for andra uppg1flc1. ma ' · · l d Striclsvctf71lOI' kunna bekämpas anlmgen genom dJl'ek t e 
å l<orl a avsl tmcl med 10- 12 cm pjäser i avsikt all erhMla 

fullträffar, ell er med grövre pjäser p~i l~ingre håll (ev. indir~].;t 
eld). \ 1ot s tora slridsYagnar erfordras med de smärre kallb
rarna pgr eller hpgr. Om sådana ej sla till buds 1nåste sLgr 
tillgripas, ehmu nmn med denn a ej säkcrl kan p~1rälma til1-
räcldig genomlröngning. Vid dc gröne J,alibrarna äro sgr 
eller s tgr med ö k ::ar lämpliga. Resullat ka n p å räknas genom 
skrot .och sprängverkan. 

För alt oskadli ggöra permanen/n bcj'äs lningar s~1som he-
tongfort och bunkers nödgas man antingen alt sälta in det svåra 
(möjl igen medclsv:'u-a) a rtillerie ls dyrbara och svårersättliga 

Por och hpcrr \){1 relativt stora avstånd eller ock sälza erhålla: 0 t""l 

ful!L.r iiffa r i embrassyröppn inga r e.l. dyl. genom d i rek l eld på 
nära h ~lll fr~111 sm3.rre fartyg. F.ör senare ändamålet torde 
befintli ga sgr eller stgr vara Lillfy.Jlcst. 

Mot övriga mål såsom förråd, lzommunikationslinjer, hrrm
nar m . m. erh{Illes tillfredsställande vedz.an med sgr med bar, 
sgr m ed k S(lr eller stgr. För dessa sistnämnda l< an del vara 
önskvärt alt ·kunna använda ö k sar. 

C. E lcllcdniny. 

Den materiel, som erfordras för eldlednin g mot landm ål, 
hes t1r dels av instrumentering ombord elds av utrustning för 
grupper i land . 

Instrumentering ombord. 

A alla farlvg med artilleri finnes enldare eller fullständi
gare in s trum ei;l ~ring för beskjutning av mål med användande 
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2 v din•kt riktning. In slrumcnlering~una ä.ro icke urspruncr ]" 
l l d r·· l . l . d . d. l "l . " Igel l .zons ruera c or s ZJU tung me m tre zl n ;Jnmg. För . 
l f·· · o d l · · f d ·· ·· · au dlllna genotn ota en sa an SIZJutnmg ·or ras darfor v1ssa k 
l 

. . p o • 0111-
Jl e llermgsmstrm tent. a dessa kunna fölJande kl<'1v upps t~"tlla~ : 

l. Skjulning skall kunna utföras :111tingen m ed ril· t1 · . ~ ' lllln 
clter gyrokompass eller m ed hjälpriktpunkt t:> 

2 . .. ~-el normala eldledningsarbetel hör fö1 ändras ~a liter 
,;om nloJllgL 

3. Erforderlig extrapersonal bör Yara begränsad till mi nsta 
möjliga. 

-1. Ullagning ay bcgynnelseyärden och mMomh_Ylen skola 
], unna ulföras snabb t och ~äkerl. 

5. Instrumenteringen bör Yara i möjli,gqstc m un auto ma. 
Lis], , så att elt flertal avläsningar, uträkningar och inställnincrar 
med ty :'ltfö,ljande felanledningar kunna undvikas. t-

6. Instrument m åste ge tillräcklig precision. 
7. Instnunent skall kunna arbeta med avsevärt olikt för

hållanden mellan avsl{md cn fartyg- hjälpriktpunkt (hrp) resp. 
hrp-mål. 

ben enklas te instrumenteringen består av sinus - cosinus
\·erk, n onwgram, räknesti cka och korrcklionslabeUcr. Den är 
beskriven i ASI kap. 59 och torde vara för väl. känd fö r alt här 
behöva närmare behandlas. Den fyller ej ovanstående krav, 
speciellt ej l, 2, 3, 5 och 7. Den t-xde ookså vara a lt anse som 
ett snabbt ordnat men snart lämnat provisorium. 

Bidragande till svftrighetm·na med denn:l materiel vid n or
mal fb-instrumentering är a lt möjligheten till inställning av 
<>idsättning ii.r så begränsad, all man slundom måste låta riktar
na vid kanonerna följa e lt e-ller fl era van från CS gro n ism·e. 
Della medför stora felmöjligheter. Det kan avhjälpas geu orn 
n.ll i befintli g instrumentering ins~ittes en särskild givare för 
sidvinkeltill<;kot tet (SVT) kopplad mellan tappaxelkon-eldören 
och differentialgivarna. SVT fogas dels till sidriJ<LvinJ< eln , so!11 
g:tr till pjti.serna, dels till sicl.vinkeln, som går till indikatorns 
sidvil11kelmollagare, Yarigenom korrektionen även inMres å pa-
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1 
xräl;;nare och Lappaxelgyro. Genom denna apparatur av

r~~-~ - es den ovan senast n ~imnda svårigheten. 
]!Ja ~1ed det ymfis /;n rä/.'nc instnmoenl et erhålles en förhältrad 

~n" Della in~Lrumenl utgör en direkt grafisk avbildning av 
]ösnl o· o 

stridsomra det. 
-- - -- - -------

Instrum entet betj~"tnas a\" 2 man. 
Della instrument i1r lämpat för fartyg utan fullsländig eld

led ning och centralriktning. P å grund av sina stora dimensio
ner och saknaden 3.\' direkt anslutning till centralriktanläggning 
f 

1
ller det dock ej dc krm·, som m åste uppställas för modern a 

;rtillerifartyg. Dessa svagheter kunna speciellt h~1nföra~ till 

pkt l, 2, 4 och 5 enligt ovan. . , . . 
Ett tillsatsinstrument med huvudvikten lagd pa skJulnmg 

efter gyrokompass finnes även konstruerat. Det avser att efter 
inställda utgångsvärden p ~t riktningen till målet och avståndet 
med hj älp av indikalorselcment skapa för indirekt skjutning 
erforderliga fortlöpande grundvärden. 

Instrumentet är av stort intresse, men har en del brister. 
Man kan icke nöja sig med att endast kunna sl,juLa efter gyro 
på gmndval av i sjökort uttagna låge och riktning. Det ger i 
många fa:ll otillfredsställande precision. Instrum:enlet imwbär 
en dubble-ring av vissa i eldledningen redan befintliga organ, 
nämligen indikator, avs tåndsl;J.ocka ooh bäringsbord. En för
bättring bör närmar.c anslutl'i s till befintliga apparater. Till
s·atsinstrumentct möjli<g,gör ej heller uttagande av begynnelse
element. Om hänvi~ning gö·res tiH tidigare uppställda krav 
har detta tillsatsinstrument sina sYagheter i pkt l, 2, 4 och 6. 

En annan konstruktion med särskild tanke på att bibehålla 
clet normala arbetssättet för eldledningen skall här skis.seras. 
Inst rumentets inpl·accring i centralriktanläggningen framg:'lr av 
skiss. 

1nstrument.et arbetar på följande sätt. Med två rattar in
ställas avstånd hrp-mål och bäring l11·p-mål. Dessa värden 
än,dras ej under beskjutning aY ett och samma m ål. Med två 
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Princip för tillsatsinstrumentets inplace . 
n ng. 

l nstrumentering enligt A. S.l. 

Båri".S hrp-må! 

Rv.JI.hrp-mol 

Ti/l.sals
insfrurn 

sv fil/ h rp. 

.Sias. 

7711 k ano n. 
J'V tSVft JI(iJ. 

=SA.V 
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d 
·a ral lar insl~illas avsland till hrp (mält enl. A;\l) och 

n Il 1' 
' .. :n<> från sk j utan de fartyg LiH hrp. Dessa värden under-
vari 'o . . . . . 
. JI]as Jwn tmuerhgt under sJqutmngen av l man. Ev. bör av-

111'{lndsins tällningen kombineras med en klocka. 

s 1 instr um entet bildas avs lå,nd till m ål. Della överföres till 

Ot t:acrare vid avsl~mdshord e t och avsät les på delta. Vidare 
Ill o 
erhålles sv t, som elektriskt tillfogas sv från CS till indi ka Lo r 

och pjäser enligt sl..:issen. 

På detla s~Ht kommer s[tväl avs l:J ndsbord som indikator all 

arbeta DlJOL målet precis på samma sält som vid dir ekt skjutnin!J 

mot sjöm ål. Della m~t s le a nses vara en stor fördel. Dcan a 

utökas om även eldobserva tion er kunna erhållas p tt vanli g t 

sä ll, d. v. s. enligt fl.otlans terminol·ogi och m ed den kocle, som 

användes vid flygeldlcdning. Om så blir fa.Uel, som nedan 

rekommenderas, bortfa1ler behovet a\' instrument för omvand

ling av rältelser enligt ldocl<metoden till hektometer och streck. 

Ins trumentet torde kunna ulformas så~om standard pas

sande för så v ä l p<sk, kr och j ag. 

Utrustningen {ör grupper i land. 

Fö,r förbinde,lserna utnyltj.as lämpligen ~'lnnells bärb.ara 10 

\V kv- stali·on. Om matcri0ltillgången m edger det, bö>t· en sådan 

station m edföras i reserv och eldledning,sgruppen delas för alt 

försvår a tota lförlust. De 25 vV stationer, som medfö-ms å ter

rängbilar ·OCh stridsvagnar, torde 10ckså vma väl användba.ra för 

en 0ldledningsgrupp. Därest sådana kunn.rt disponeras, m edför 

det en avsevi.irl förbättrad rörhghet f·ör gmppen. Om så ej är 

fallet, hör annal terriin&gående fordon (jeep) in gå i utrustningen. 

I den personli ga u tru stniagen fö-r eldledare ingår kikare, 

korn pass , l\artvinkclmätare, el d, cdnings- 'och fältkartor m. m. 

III. Personal. 

Den vikti gas te personalfr·~1gan i de lta samm anhang i.i.r eld:

ledn in g.;;pa t rull ens sto rlek och s,anuna nsi1 LLnittg. Del förh ~d hn-
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dc, all goda rcsullat erhallils sa väl med dc enne]sl .
1 · . 'u "' so111 

amenkanska patrullerna med deras sbljaktli cra san dQ 
. . . .. . u , un.a.lWit 

nmg, YJ Sar a ll demw lraga icke är avcrömnde. Del vih'o· . ' l-
. f · • • • .• .. t> ' 1t>.as lc ... 
u ,b1ldnmgen. VId el l hast1gt o·vena.gande synes det ch 

1
.. a1 

l' l ll f.. Il ' ztn1p 1gas a or palru en använda enbart personal ur . . -
P l 11 r· d ' · • a1ll1en a ru en mnes a 1 manga fall p [l platsen. Det finns , ,1 · 

Lid en del förhallanden, som tala fö-r a lt ~i.Yen persm~~t~~~~-l' -
11ol lan bör ingå. an 

Det är av största vikt, att förbindelserna mellan eld] 'd . 
l I' t f . c a1e 

oc 1 a r yg ungera perfekt. FJollans radiopersonal har st·i. 
förutsättningen a LL C1stacLkomma detta De ha ocl-s·i ,., · (t sta 

. . . ' ' u.llQ \'td 

flo ttans lenmnologt ~Jch koder, därest signalerix1gen skulle be. 

h~va_ lll:<> tr~~cka~ VId s1d.an om eldl odningskoden. I patrullen bör 
darfor mga l a 2 radiomän från :flottan . 

. . Sjäha observa tion erna 1Prde bäst u tföras av dän-id Yan 

officer ur artilleriei. Emellertid fordras för bäsla resultat m·se

vf~rd .. k~nsla för fartygsartilleriels metoder och möj ligheteL 

Darfor :ar det v.ärdefull l, om en officer ur flottan ingCu·. Denne 

hör utbildas genom kurser vid artilleri els skjutsk;la. Genom 

a ll , till denna utbildning utvälja blivande artillerioffi cerare !t 

fartyg, vinner man all den som närm ast har ansvaret för eld

givningen, fa rtygels AO, frlm tidigare {n· kan ha en personlig 

erfarenhet b åde om Hi llart ill eristens sätt att ,observera och om 
eldledn i ngspalrullcns möjligheter. 

P t1 grund av vad ovan sagts, synes en lämpli g samman-
säl t ni ng av eldledningspatrull-en vara 

l liijtn:anl ur artilleriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chef 

1 fänrik ur .flo ttan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . assistelit 
2 radiom~in ur flottan 

(C\'. ytterligare förbindelsepersonal från armen) 
2 ol.JserYalörer ur armen 

personal fö r transpor ler m. m. ur armen. 

Chefen sköter sjä lYa observalions tj ~inslen. Assistenten skö

ter rapporternas u tform:mde samt övenakar förbindc:lsetjiinstcn 

<>amt gör sjiilv obsenal ianer om s<'\ erfordras. 
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p.a trull cn uppclebs i lYa gn.tpper om sa befinnes lämpligt. 

0n1hord hör vid före tag, som omfatta etl flertal fartyg fin-

s en sambands.officcr fdln armen. 
u a 

I\'. Utbildning. 

Om utbildning har ovan nämnts kurser fö-r sjö-officerare vid 

sl(julslwla i land. Pi samma sätt höra oliicerare ur arliHeriel. 

]Jcreclas tillfälle att studera vid flottans skju tskola. Omfatt

ningen av delta utbyte blir väl närmast en fråga mn tillg~mg 

på personal. 
Farlygens utbildning för beskjutning av landmål kan in

rymmas i det ordinarie utbildningsprogrammet. Vid planeran

det nv ÖYningsskju lningar hör beaktas värdet aY smmn::mföran

det av fl era skju tnin gar till en relativt kort period . Om ett 

fartyg avses för att öva indirekt skjutn ing tillsammans med 

förhand ur armen under L ex. 3- 5 dagar i följd, kan därav 

betydli gt gedignare ulbildningsresulla l och erfarenheter e11hållas 

än av en-;taka sl(jutn ingar ulsLrödda uneler en Eingre period. 

V. Synpnnkler på skjulltinganws u lj'önmc/ e. 

I »ProYisoriska heslämmelser för indirekt skju tning med 

sjöartilleri mot markm~ll » finnes fastställt hur sk j u lning skall 

planläggas och utför!lS. l\Iånga punkter kunna gälb även för 

direl,· t sl,ju ln ing mo t mm•km ål. Sådan kan ej sällan bli :1Uuell , 

varför den omnämnda bes tämmelsen bör utvidgas till »Bestäm

melser för skjutning med sjöartilleri 1not markmåh. 

Vad som nu finnes fastställt torde emellertid räcka till dess 

Ytterli gare ÖYningar .och ev. nytillkommen nrateriel .ger anled

ning till ändringar eller utvidgningar. 

Det kan emeller tid ifrågasä ttas, om icke användandet av 

>> klockmetoden >> innehär en onödig komplicering av eldlednings

arbetel ombord. En icke m~äs.entlig förenkling skulle uppn~1s , 

om i s täll et fiollans terminologi am·ändes. Detta sh1llc ocl\så 

innebära tidsbespGring och snabbare eld. Att del är möj·ligt 
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framgar aY all metoden nnYänls ay amerik anarna. i \.::t rje I 

s_vnes det onödig,l, ~lll eldledningsflygare skall hehöYa li ll g ti<~l! 
denna metod (AS I II mom. 6314). Pa 

Obsen·alören i land orienterar nu sina ubserYalioner 
1
. 

l ""' i\ r 1 ' 1· .. ..l. 1 1.. 111 
_.;onlpassnoru. J · en 1an masle or va Janf e av amplic 

1
, 

l .. "ll f' l r· . "' ),at, 
..:anna 11 Wir · m·t_vgel )C 111ner sig. Del borde da irke \ 'a. · 

omöj li gt all nrienlcra ~ina observationer till bäringen lllol r~:-~ 
lvget och anYiinda J'l(J llans lenn inrJlogi för eldre2"lerin o S·']· 
· · ~ ·-· ...,. ' "'en 

bör prövas. 

Man kan förut<;e a ll för vi't r del ins~iltand e av fa rly n 
111 

, 
. o ol 

landm~tl under dager kommer aE bliva förena t med sl ora SV<L 

ri_gheter och risker. Ay stor Yikt ~ir däl"för metoder för skjut

n_mg under naLLen .. Alt fr{m skjulande fartyg belysa en hj:i lp

nklpnnkt med fallJus ellel' strålkastare är icke alltid möj!iP"t 

och är bL a. alllfö·r röjande för att Yara lämpligt, och a ll få 
den belyst fu\n land p å molsvarande sätt torde ocl.;s~l Yara 

mycl.;et sy[u·t. En ulyäg är a lt använda synli g hj älprikt pu nkt 

ay typ miliLärfyrlampa med smal sektor. En annan utyäa är ,.., 

al l välja eller ulforma hjälpriktpunkten sC1, aLL ER k::tn anYä n-

dclS. Det sistnämnda är a ll förcdrao·a om det Ji.o-aor inom lllÖJ·-
n ' DU '"' 

l i gheternas gräns. 

Sa mm n nfallning. 

l. I kort sanummdrag EitllJWs exempel p~t atwän dni ug av 

fartygsartilleri mut landm~U under kriget och en del er

faren heter d ~irifr<"1n. 

2. Uppgifter sammans!iillas bct1iiffande anYäncl matcr iel saml 

m:]} och verkan m. m. 

0. Föl'lllsii llningarna för svensk1 förhällanden undersökas. 

Sanolikheten för a lt fartvg sJ,ola behöva insättas m ol l.<t nd

m tll hcdömns tillräckliga för all motivera förb eredelser i 

form aY malcri2lanskaffning och utbildning. 

-±. Matcrielförh idlanden framlä·ggas. 

n) Det bedömes möjligeu Eimpligl och motiverat al l ont

bygga ell ~ilc.lre psk s:\ alt deL liimpar sig för . ::~ mved<an 

- 461 -

med armen. l\Iolorkanonbålar med raketaggrega t anses 

J.~unna .fylla ell behov. 

b) Möjlighelen all ers~ilta förslitna eldrör hör säkerställas. 

c) En dc·l ammuniti·onsfrågor klarläggas. Möjligheten av 

a ll använda tidrö·r vid hesJ,julning av oskyddad trupp bör 

prövas. Viss ny ammunition kan ifråtgakomma för anskaff._ 

ning t. ex. ö k sar för slå•Lgranater och svåra spränggranater. 

d) Krav uppstäHas å eldledningsins trumentering ombord. 

fn del instrumenteringars konstruktion och möjligheter 

undersökas. Förslag till princip för hjälpinstrument fram

läggas. (Av sekretesskäl hardellaavsnitt vid publicerandeL 

måst starkt heskär:a~s). 

Personal från flottan föreslås ingå i eldledningspatrulL 

Klockmetoden fö,r insignalering av eldlägen föreslås ut 

bvlt mot flottans terminologi. 

. Delvdelsen av Jnetoder fö-r skjutning under mörker på

pekas. 

Litteratur. 

Earl Burton: By Sea aml by Land. 

The story of our }_mphibi ous Forces 

Reg. Bacon o. Fuller: vVadare today. 

Ljt van Buxhreveden: Hemarbete vid KI-IS 

>>Sjöartilleriets användning mot landmåh. 

Kapten Wallin: Hemarbete virl KSHS 

Utredning ang. sannolikt erforderlig ammunitionsinsa ls vicl bo

skjutning av levande må l med det svenska kustartilleriets mecle1-

- .svåra ammunition. 
Kapten Elmrot: Hemarbete vid KSHS 

Utarbe tande . av amnllini t ion s in.sat~bheliPr fijr beskjutnin g av 

oskyckl acle trupper i. land med medeLsvåra oclt .svåra stålgranat8r, 

försedela n' ecl känsl iga ögoublieksrör. 

Reglementen och instruktioner. 
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Redaktionellt. 

Andmc/e postadresser. 

TidskriftshäHcn, .som re turne ras till redaktionen 1:å.so1n ohes t~ JJ _ 
bara, å.sä t tas av pos tverket. särskild lö2enavgiH. För att nerlhring-3 tid . 
. skriftens Llistribut.ionskonto hemställes att ändringar bE'tr äffRndp post
:_:clre.ssen meddelas .såväl r edakt ionen :som 'cdcrbörande posian.-d alt (i 
J:md elle r omhord). K a n bos tadsadressen i land a1w~ncl as i ;otiille t för 
ombo:·cl.sadre.ss·3i1 bör detta göras enär änd rin gnrnu härigPnom tort!2 bli 
fä r re. 

Prenumeralionsaugiften. 

Under de senare åren ha inbetalningåort bilagts det f ör~b häftet 
för året. Påminnelse har därefter gjorts i 3:c eller 4:e hii rtrr. Till de 
so m vid å rets sl ut icke inbct:llt ~vgiften har riikn ing utsänts (lt' n .sist:' 
december. Då detta ö,V:>tem i vissa fal' synes ha ' meclfört mi,.sfö r.;;t ilnd 
rörande vilket år de u tsända räkningarna gällt med påföl jrl att inbe
talningskorten icke utnyttjats får redak tionen h ;irm ed mecldPla att räk
ningar för det löpande året framd eles kommer att ut.sänclas unrlN 3:e 
kvada.ler. 

Sak- och förfaltarregis ter 1901- 1940. 

Redaktionen påminner om det i häfte .j anmälda registre t. DJ 
detta enda.st kan tryckas i en begräns r.d upplaga, uppm an a.:> säv iii be
ta12.nde .som icke betalande prenumeranter, a t t snarast möj ligt i nsänd~ 
sina rekvisitioner, vilket lämpligast sker genom inbetalning av k r. 2: ~ 
å tidskriftens postgiro 12517. :Motsvarande register för årg[l!l i(Rrna 
1836-68, 1869-80 och 1881-1900 äro utgångna. 




