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Flygvap net utprova de och godkän da direkts ändande träffind ikatorn , och anskaff ad av samtlig a
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Tre nya torpedbåt ar namngivn a .

De tre torpedbåtarna av Spica-typ, som byggts vid Götaverken,
fick sina namn vid en högtidlig ceremoni i Göteborg den 26 april.
Prins Bertil förrättade dopet, som var unikt såtillvida att de t re
fartygen befann sig i olika byggnadsstadie r. T 121 Spica hade redan
sedan en tid utfört leveransprovtu rer, T 122 Sirius låg under utru stning vid kaj och T 123 Capella lyftes vid tillfället i vattnet av Götaverkens stora kran.
I sitt tal sade chefen för marinen, viceamiral Åke Lindemalm, att
tillkomsten av Spica-seriens torpedbåtar utgör en värdefull förstärkning av marinens och därmed det totala försvarets slagkraft. Em ellertid måste vi komma ihåg den mängd fartyg, som utrangerats och
kommer att utrangeras i en nära framtid. För att ersätta och vidare464

utveckla marinens styrka har vi en mycket nogg~a!1t genomarbetad
grund i marinplanen. Denna har accepterats av C?B och st~ts~llak
terna och vi har den som rättesnöre. Det är ve rkhgen en gladJedag
för flottan och marinen att vi nu ser ett reellt resultat av allt utrednings- och planeringsarbet e.
De övriga tre fartygen i serien, T 124 Castor, T 125 Vega och
T 126 Virgo byggs av karlskronavarv et och kommer att levereras
under 1966 och 1967.
Den totala kostnaden för de sex nya torpedbåtarna uppgår till 115
..
miljoner kronor.
Allmänna data för fartygstypen: langd 42,5 meter, bredd_ 7,1
meter deplacement 190 ton. Maskineri: 3 st Proteus gasturbmer,
som ~tvecklar 13 000 hästkrafter. Farten uppgår till över 40 knop
och bestyckningen utgö rs av 6 st 53 cm torpedtuber för fjärrstyrda
torpeder och l st 57 mm Bofors-akan.
leverantör till torpedbåtarna återfinnas i slutet av häftet.
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Lots- och fyrväse ndets verksam het i fred

Historik
"Vägled ning av fartyg" har mycket gamla anor. Redan under
medeltiden lotsade fiskare och andra skärkar lar, som i sin hemtrak t
var väl förtrogn a med skärg:hd ens leder och kustens förrädiska
grund. Ur stadslag ar från 1300- och 1400-ta len framgår att "ledsagaryr ket" således utövades av enskilda personer. I skipmål abalken
från 1350 heter det: "Nu Leger man ledsagare, som skall säga dem
led".
Lotsens yrke var således från början ett privat yrke. På vissa
platser organiserades styrman sskrån eller gillen, vars "ledsag are"
eller "styrmä n" utförde lotsning, såväl långlotsning som i hemmafarvattn en. Ersättni ng för lotsning överenskoms från fall till fal l.
Det är ganska självkla rt att våra Kungar tidigt kom att hysa ett
särskilt intresse för lotsningen på grund av behovet av vägledning
av Kronan s fartyg. Det var dock först under mitten av 1600-ta let
som den egentliga grunden lades till vårt lands lotsväsende.
Genom ett flertal förordn ingar från 1652 till 1696 reglerad es
lotsningstjänsten. Följand e årtal förtjäna r att uppmär ksamma s.
År 1652 lades tillsynen över rikets fyrbåka r under Amirali tetskollegiet. Detta var den första förordn ingen angående fyrväse ndet.
Ålderst yrmann en och kaptene n vid Amirali tetet John Månsson
ålades år 1655 inspektionen av lotsning arna i riket. Han begräns ade
sig dock till i huvudsa k Stockholmsområdet.
Lotsplik ten infördes år 1667. Det föreskrevs då att lotsen skulle
på eget ansvar komme ndera fartyget att vara berättig ad att uppbära
lotspenn ingar och erhålla kost ombord .
År 1677 förordn ades att "såväl lotsar som fyrbåb r skulle bliva
under amiralit etets disposition".
Tre år senare (1680) anmoda des amiralit etslöjtn anten och viceamirale n Werner von Rosenfelt att på av honom utsedda platser i
'' Årsberättelsen författad första halvåret 1966.
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Genom Kungl brev den 21 decemb er 1871 bl.ev Kungl Lotssty relsen ett självstä ndigt verk. Det kan. vara av ~ntresse att se hur
lotsväsendets organis ation i stort var vid denna tidpunk t.
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Härtill fanns l tjänstef artyg (ångfar tyget Frej), 66 fyrar och ..10
"fyrfart yg" förvalta de av Kronan samt 17 led- och hamnfy rar forvahade av enskilda.
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Lotsstyr elsen fick därefter verka i 85 år. Dess verksam het öve rtogs år 1956 av Kungl. Sjöfarts styrelse n.
År 1881 indelade s rikets kuster i åtta lotsförd elninga r, var och
en med en lotskap ten som fördelni ngschef och med en överlots av
J.r
l :a graden eller lotslöjtn ant såsom närmast e man. Redan från
överlots
som
ngar
befattni
1893 ersattes så småning om kvarvar ande
av l :a graden med befattni ngar för lotslöjtn ant.
Lotsför delning arnas antal minskad es år 1905 till sex och deras
benämn ing ändrade s samma år till lotsdistr ikt. Distrikt ets gränser
blev i stort de som nu är gällande . Kuststrä ckan Husum -Ulvö överflyttade s dock först år 1924 från nedre norra till övre norra lo tsdistrikte t.
I mellerst a lotsdistr iktet var förutom befälet p å distrikts expeditionen i Stockho lm anställd även en lotslöjtn ant med statione ringson
i Visby. Denna befattni ng indrogs emellert id år 1928.
Från och med år 1945 ändrade s distrikts befälets benämn ingar
från lotskapt en och lotslöj tnant till lotsdire ktör och lotsinsp ektör.
År 1937 blev den till synes åldriga (32 år gamla) distrikts in delningen föremål för Kungl. Maj :ts prövnin g. Härvid fann man att
den dåvaran de distrikts indelnin gen, d v s de nuvaran de sex lotsdistrikte n, borde bibehåll as oföränd rade. Detta blev också Ku ngl
Maj:ts beslut.
I april 1960 tillsatte chefen för sjöfarts verket en utrednin g med
uppdrag att inkomm a med förslag till ny distrikts indelnin g, under
förutsät tning att antalet distrikt - såväl lotsdist rikt som fartygsinspekti onsdistr ikt - skulle utgöra sex alternat ivt fem. Utredni ngsmännen f d sjöfarts rådet J H Nyman och överins pektöre n C-0
Holmbe rg överläm nade den 30 mars 1963 två alternat iva förslag till
ny indelnin g. Någon ändrad indelnin g har dock icke beslutats.
Nuvara nde organis ation och arbetsu ppgifter

Lots- och fyrväsen dets organisa tion i fred framgår av nedanstående bild.
Den centrala ledninge n av rikets lots- och fyrväsen de utövas av
Kungl. Sjöfarts styrelse n. På grund av att en föregåen de år (196 3)
tillsatt utrednin g håller på att granska verksam heten i central insta ns
och inom kort bedömes framläg ga förslag om än drad organis ation
468
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av Kungl. Sjöfartsstyrelsen behandlas icke denna instans i detta
arbete.
Under Sjöfartsstyrelsen sorterar sex lotsdirek törer var och en chef
för ett lotsdistri kt. Rikets kuster och farvatten är med avseende på
lots- och fyrväsen det indelade i sex områden kallade lotsdistri kt,
nämligen övre norra, nedre norra, mellersta, östra, södra och västra
lotsdistrikten. Dessa har följande utsträckn ing:
övre norra lotsdistriktet: kusten från gränsen mot Finland till
gränsen mellan Nätra och Ullångers kommuner, å ena, samt Nordingrå kommun å andra sidan, i Västerno rrlands län. Distrikts expeditio nen är förlagd till Umeå.
nedre norra lotsdistriktet: kusten från gränsen mot övre norra
lotsdistri ktet intill 60:de breddgra den, där denna skär Håserö och
Väddö kommun er i Stockholms län. Distrikts expeditio nen är förlagd
till Gävle.
mellersta lotsdistriktet: Stockholms skärgård med tillhöran de kust
från gränsen mot nedre norra lotsdistri ktet till en linje dragen i
bäring 145 ° från en punkt belägen å N58 °45' 6, O 17° 18'0 invid
Helgö i Tystberg a kommun i Söderma nlands län, Mälaren och Hjälmaren samt därmed sammanh ängande vattenvä gar ävensom Gotland
och kringligg ande öar. Distrikts expeditio nen är förlagd till Stock-
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holm.
östra lotsdistriktet: kusten från sistnämn da distriktsg räns till en
linje dragen i bäring 155 ° från en punkt belägen å N56 ° 11'5,
01 5°57' 8 invid Orranäs i Jämjö kommun i Blekinge län, Vättern,
Göta kanals östgötalinje och därmed sammanh ängande vattenvä gar
samt Oland. Distrikts expeditio nen är förlagd till Kalmar.
södra lotsdistriktet: kusten från gränsen mot östra lotsdistri ktet
till gränsen mellan Kristians tads och Hallands län; med distriktsexpeditio n i Malmö.
samt
västra lotsdistriktet: kusten fdl.n sistnämn da distriktsg räns till
gränsen mot Norge, Vänern, Göta kanals västgötal inje och övriga
med Vänern sammanh ängande vattenvä gar. Distrikts expeditio nen
är förlagd till Göteborg.
Det måste dock observeras att lots- och fyr- och sjöräddn ingsväsendet på Vänern, vad såväl anskaffn ing som drift beträffar , bekostas och ombesörjes av ett icke statligt organ benämnt "Venerns
segla tionsstyrelse".
471

•
Den nuvarande lotsdistriktsindelnin gen med dess distriktsgränser
synes med hänsyn till den allmänna utvecklingen på sjöfartens o111_
råde, som ägt rum sedan gränserna fastställdes för 29 år sedan, fonfarande vara väl avvägd och ändamålsenlig. Detta gäller även
distriktsexpeditione rnas och distriktsfartygens förläggningsorter.
Distriktsindelningen innebär en tämligen jämn och naturlig uppdelning av rikets kuster med avseende på de säkerhetsanstalter, so m
är belägna på eller utanför dessa. Ett undantag är mellersta lotsdistriktet, som i de flesta avseenden är större och arbetsbördan är
tyngre än i de andra. Det kan nämnas att frågan om huruvida Go tland bör tillhöra detta distrikt eller östra lotsdistriktet har diskuterats. Det har i dessa diskussioner hävdats att Gotland geogra fi sk t
hör mera hemma med östra lotsdistriktet. Här har dock sjö- och
flygförbindelser och ekonomiska intressen hittills knutit Gotland till
Stockholmsområdet . A ven ur försvarss ynpunkt hör Gotland sam man
med detta område.
Som förut nämnts är lotsdirektör chef för lotsdistrikt. Dennes
närmaste man och ställföreträdare är distriktets lotsinspektör. Dessa
båda tjänstemän utgöra distriktsbefälet.
För den regionala verksamheten inom distriktet finns en distriktsexpedition, distriktsfartyg och distriktsförråd och gasningsjakt (endast i mellersta och västra lotsdistrikten).
Vid distriktsexpeditione n tjänstgör en distriktskassör, en konto ri st
och ett kontorsbiträde. I södra lotsdistriktet finns dessutom en
distriktsfyrmästare.
Besättningen på ett distriktsfartyg utgöres av en styrman, en
maskinist, en kockstewart och sju man, alltså sammanlagt tio man.
På fartygets resor är antingen lotsdirektören eller lotsinspektören
befäl ha vare.
Som tidigare nämnts finns gasningsjakter endast i mellersta och
västra lotsdistrikten. I dessa båda distrikt är antalet obemannade
mindre fyrar särskilt stort - såväl elektriska som aga-fyrar varför det s k gasningsarbetet är av mycket stor omfattning. Gasningsjakten är i mellersta distriktet stationerad till Stockholm och
bemannas av fem man. Inom västra distriktet är gasningsjakten
förlagd till Ersholmens gasstation vid Marstrand, där den för distriktet erforderliga acetylengasen framställes.
Stationens personal bemannar gasningsjakten. Förutom med all472

rnänna arbete och transporter som kan utföras av dessa relativt små
fartyg.
Kungl Maj :ts instruktion för sjöfartsverket, 4 :e § anger i koncentrerad form sjöfartsstyrelsens uppgifter inom lots- och fyrväsendets områden. Nämnda paragraf har följande lydelse:
"På lots- och fyrväsendets samt sjöräddningsväsende ts områden
har sjöfartsstyrelsen särskilt till uppgift
att verka för att erforderliga säkerhetsanordninga r för den allmänna sjöfarten inrättas i rikets farvatten och angränsande havsområden;
att vaka över att sjöfartsverkets inrättningar och anordningar vidmakthållas och betjänas samt att de säkerhetsanordninga r för sjöfarten, som handhavas av kommuner, korporationer och enskild a,
bliva behörigen underhållna, och betjänade;
att bestämma angående utprickning, fyrbelysning och annan farledsutmärkning i allmänna farvatten och hamnar samt att vaka över
att sådana åtgärder icke vidtagas inom dylika vattenområden, att
den allmänna sjöfarten därigenom försvåras eller förhindras: samt
att genom kronolotsar ombesörja föreskriven lotsningstjänst vid
rikets kuster och i Mälaren ävensom fastställa lotsledsförteckning.
De lokala uppgifterna inom lots- och fyrväsendet samt sjöräddningsväsendet ombesörjas av personalen vid lots- och fyrstaten."
I princip kan man säga att motsv uppgifter åligger lotsdirektören
i regional instans.
Det arbete inom vart och ett av de sex lotsdistrikten och det ansvar som åvilar lotsdirektörerna är omfattande. I det följande ges
en kortfattad redogörelse för detta.
Under lotsdirektören lyder all lots- och fyrstaten tillhörande personal inom lotsdistriktet. Antalet helårsanställd dylik personal uppgår till ca 200-300 man inom varje distrikt.
Lotsdirektören har överinseende över verksamheten inom distriktet
och har att bl a genom årliga inspektioner övervaka de inom distriktets befintliga säkerhetsanstalterna s funktion. Han svarar vid are för
personalrekrytering en och anställning a v icke-ordinarie personal
inom distriktet samt för förvaltning av medel, som ställas till hans
förfogande för säkerhetsanstalterna s drift och underhåll samt för
avlöning av personal. Omslutningen av lotsdirektörens medelsförvaltning belöper sig till ca 1,5-2,5 miljoner kronor per år.
Den snabba utvecklingen på sjöfartens område kräver, att lots34
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ningsverksamhet, fyrbelysning och säkerhetsanstalter i övrigt anpassas efter sjöfartens väx lande behov. Den tekniska utveckl ingen
under senare år har på ett genomgripande sätt förändrat möjligheterna att effektivt vägleda sjöfarten utefter våra kuster. H ärigenom har ställts ökade krav på lotsdirektörerna i fråga om förrn åga
att taga initiativ till moderniserings- och rationaliseringsåtgä rder
ävensom att åstadkomma bästa möjliga service och samtidigt tillvarataga det statsfinansiella intresset av att förvaltningen så vitt
möjligt förbilligas. Lotsdirektörerna har sålunda bl a fått att taga
befattning med vissa allmänna sjöfartsfrågor, en uppgift, för vilken
de med hänsyn till sin ställning synes ägnade att kunna anlitas i allt
större omfattning.
För att kunna bedöma lotsdistriktens arbetsuppgifter hänvisas till
nedanstående sammanställningstab ell omfattande säkerhetsanstal ter
för sjöfarten och personal m m inom lotsdistrikten enligt nu gällande distriktsindelning. Tabellen är hämtad ur "Utredning rörande
ny distriktsindelning för sjöfartsverket år 1963."
Distriktsfartygens arbetsuppgifter är betydande. Direkt efter islossning skall utprickningen till sjöss omsättas - den s k vårutprickningen - . Detta arbete tar ungefär en månad i anspråk. Det är i
detta arbete främst väderleken, som avgör hur snabbt det kan bedrivas. Distriktsfartygens utrustning med radar och deccanavigator
gör dem i stort sett oberoende av sikten till sjöss under utprickningsarbetet men kraftig sjöhävning omöjliggör hanterande av tunga utsjöprickar utan att dessa skadas.
Det är inte enbart utläggningen av prickar och bojar som är viktig
och kräver snabbhet. Ofta krävs större snabbhet med åtföljande
större arbetsinsats vid isläggningens början, då det gäller att i starkt
forcerat tempo intaga distriktens kajer så att skador på denna dy rbara materiel undvikes.
En annan arbetsuppgift för distriktsfartygen är gasning och underhåll av distriktets obemannade fyrar. Varje fyr har ett gasförråd
som räcker c:a 14 månader det innebär att varje gasdriven fyr måste
få service minst en gång per år. För fortlöpande tillsyn av dessa
fyrars funktion finnes särskilda tillsyningsmän anställda.
De dagar då distriktsfartygen ej är i arbete till sjöss ligga de med
2 timmars gångberedskap för insats i sjöräddningstjänst eller för
annan viktig uppgift beträffande säkerhetsanstalterna för sjöfarten.
Man kan således säga att distriktsfartygen är specialfartyg, som
474
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har mycket viktiga uppgifter att fylla om sjöfarten skall kunna betj änas på rätt sätt.
I samarbete med försvarets myndigheter främst då givetvis marinen har sjöfartsverket och därmed även lotsdirektörern a och dem
underställd personal omfattande och betydelsefulla funktioner i försvarets t j än st.
För att lots- och fyrv äsendets funktioner i krig skall kunna fyllas
fordras i fredstid ett omfattande planläggningsa rbete där lotsdirektör
samverkar med resp marinkommand ochef och bevakningsomr ådeschef. Planläggningen omfattar inrättande av neutralitets- och krigsleder av olika slag och dessa leders förseende med utprickning och
fyrbelysning. Vidare planlägges i vilka avseenden den fredstida utprickningen och fyrbelysningen måste användas och hur den vid
beredskaps- eller krigstillstånd skall indragas, fyrar omskärmas eller
släckas m m.
Ett annat område som kräver särskild planläggning är hur lotspersonalen skall användas för krigslotsning och minlotsning.
Planläggningen är föremål för fortlöpande revidering och omarbetning efterhand som förutsättningar na ändras.
Vidare måste sedan i fredstid materiel av skilda slag, såsom prickmateriel, lysbojar, omskärmningsa nordningar mm, anskaffas och
för rådshållas.
Det bör i detta sammanhang nämnas att distriktsfartyge n ingår i
marinens ubåtsbärgnings organisation. Fartygen kunna nämligen vid
behov utrustas med dykarklocka för bärgning av personal på sjunken
ubåt.

"

>.D rl

·~...;

rl "

"·~

" o

"'

w

·~

~

_.. ., ro

o

.w.:.:

,.....,

u

· ·rt

~.,

•

C..
(/J

<1J
!/J

!:.Or\1

t::

Q:J:,il

o :ro,.....;
~ ...;

:8

.r::
~

o

>IJJ..:::::

(Tj

8 :~

.r::.w:.::~-;

Q>O.W

(/) "':ro oo

u H .-i
iii;;:........- d
il>

~ E ~ @
C <n~

-" ~
.,. .; (/)

.-\-!.J~

E :J

ro

v

~

'O :o H

'-'""
c ~
... O,jj;('lj
>:cc >

rl
"

·..-!-~Q)

~

..cd
Q.

:Q

rl.>:
-W

-~

:o

~-W

(l)

+l

"'"
o>. C: -W-W
-W :L.
.w -c 0 ro
+l c:{() Q)
.:l oro c !:J

.C

"" o

E

ill

ro ~

w

E

U ill
<Il ·r-i H

E~ d~
"':rJ..t:;
ro
::,o -,.,

'".::
Q)

c
::O

'"d

r-!

Q:l-W

c:..:::::

ro:ro

...

s::

:l Q)
1:.:1,...; .D .:::::

-,.;
.-i

H

:ro

m .r::

QO
·rl

U

o

'-;ri

·r-1

>
H
Q)

.,

ID H 1-. ....;

4D

:ro et

:\l

~~...,

.w

-r-1 H

""

.. ;:'0 (/)

C:: c:.\1,...;

<>:0 H

,-u

t,..;~

<Il

> ... .c
ro U) u
.w o

" t::

r.;.

~.w

.w c
"'.w
.w
"'<Il

c.

lJJ Q)
1lj·"

t:w

·r-1

>

ro
c:o
·rt

'O H v
:,v :o :ro
H t..-.~ s.,
:o :o
.,..,,.::::: ' !'""')
1.1)

"

()

o

tll

.c(/)

·r-1

-o
r.n

.w
H

H

""~
[J}~:;:;
~ o ro

rl

(/J

~

~H

~

> ...

lJJ·r-i
......
:o o ·:-1
-W

,. . ,

ro
c
o
!Il

H

c.

'"d H

v ro

l
<Il

o

.w

"~

"'"'

·~
.j.)

t:

...

o

rl "

~m~
~

d """
c
.w

.w~

Il>

::::
d
H ·ri o

1/J-W;Q

<Il

1

1

Lots- och fyrväsendet på lokal instans

o

...;

"'"'w <; "

c

C:·r-i 0.0

"'o

1

dC.<n

ffi-o"'
rl

1

o

o

<Il"'

<1J

> ·rl

1

= =
d===
1

'-'

::\l·r-1

·ri

"

'"d

·r-1

...
,...; a> :o

::

~(/J

"'

..!:1::

...;><..;

11o
:ro

t..D

Q)

"' .w'" "H

<Il

"'

·c s::;... .5c:
-~ ~

Q)

Q)

:ro

<Il

c.

·~

~

(J

{f)~

<Il .W

H O H
<1J.--I:("'j

.w

.C: :L.

.w

o

S::"'·.-t

Q

:ro "d 'U
E C: C
E .:l

<> ('j-W

.r::

('ij.,.;,.....;

:o

.w " ~
d
-o" C: E

~

;:l

rl<n.W

<Il

ro

rJl

c

"'t

o~
-W

~

· ~.w

d$...! t::

-o.-;~

c:;::!

<Il.>:

;:l :c::l::';l

>:;C..... ..::t:.!:::
:l <ll·.-1{/J
Ql)>

"
.>:
O r"l

<Il

"' ""

".w

~ .§ ~

<Il

rl

Q. Q..,

"

~
:o

~

•.-1''")

Q)(/)

E E ~

.w

"'

~

o
"""
o
"
"'"''
o. o. ro

.w

<..;

.woo>

rl <ll.W

s::

..c

" oo
E .O
" l
o .W

>
" "'.,
c:

H ill

:: -"'>

O.,...;

t.D 0.0

"t:: "'d" "'"

<..;

~

Q)rl

<Il

:ro :o
....-i

"
rl

> '">.
oU) :o

Q)(/)

""<n

~

c " c.

rl "

.:.:.w o

·~

.w

.o >

·r-1

'O

> (/) (/)

"
.w
o. o .w
H

S:: E

~

.o"
<..;

<Il

<>:j"'

>
:o

·r-t,....., ro >

476

~

1/1 o('j O C:
·.-t H ..u -W
:ro
-WC.....

:l

~

<Il"

.W

•

:.::" c -W" ·r-1c

".:.:

~

" >
@~

C:·:-1

(!)

c:

:.:: ,...; QD

.w "

<Il·~

·~

<Il

·r-1-W

""'

Q)

(l)({).!!:

..0

"o

~

·~ <Il
~.w

UJ...-!~

-W

~

~ ~

-o :ro :o

"

Q.

"<Il

"
<..;
ifJ:ro

lll

lJJ ::::: 1-1

·rt

~

'" .
""'

.>:

Q

.w"'

> (/)

ru ro

b.O

"J:: ro ......c
ril"''.::::

~:...j...-!"'0

c..;·:-!":>
:ro~ :;j

l< <n >,
H :o

~

o

!!l

;,'j . .....,
fiJ

(()

l
<Il

~

o

rl

...o .w"
...... "
C: H

~

=H

QJ

H,...., H H+>

o

<Il

a>

Q.l

d

ro

ro

H

H-::i...-i~":JrtJ
:('j

> o () U) :o
:o C: E :o w
Il

Il

%

~

Il

Il

:o r. :<::o

Il

:o
lll

>
Il

>

Vart och ett av de sex lotsdistrikten "indelas" i ett antallotsplatse r
med tillhörande lotsningsområd en. Antalet lotsplatser inom resp
distrikt framgår av tabellen i bilaga l. Jag har som exempel valt att
redovisa södra lotsdistriktets indelning.
Till varje lotsplats hör ett lotsningsområd e och ett prickningsområde. Lotsplatserna och prickningsområ dena inom södra lotsdistriktet framgår av bilden.
Varje lotsplats står under befäl a v en överlots eller lotsförman.
På lotsplatsen tjänstgör dessutom ett antal lotsar och båtbiträden
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lOTSPLATS ER

3. därest avbeställning eller ändring av begärt lotsningsuppdrag måste göras, anmälan härom skall tillställas vederbörande lotsplats senast två timmar före den tidpunkt, då
lotsningen skulle ha påbörjats.

'"'''"' PR ICKN INGSOMRÅDEN
- - - - - LOTSNING SOMRÅDEN

4. vid för sent inkommen eller utebliven ändringsanm älan
väntpenningar och i förekommande fall rese- och traktamentskostnade r skall debiteras beställaren.

Skala l: l milj.

5. lotspliktsgränse n skall höjas från 80 nettoregisterton till 300
bruttoregisterto n och för fiskefartyg från 100 bruttoregisterton till 300 bruttoregisterto n samt
6. den nuvarande lotstaxan ändras bl a så att lägsta lotspenningen skall utgöra 40 kronor för distansklassen högst två
nautiska mil och 65 kronor för mer än två nautiska mil.
Christiansö

PL

QL

Kungl Maj:t har i år fattat beslut i överensstämma nde med
utredningens förslag.

BL

av antalet lo tspåo lotsplatsens "storlek". Storleken avo-örs
beroende
o
.
ar.
per
nmgar
Om anlitande av kronolots, lotsningens utförande samt kostnader
härför finns stadgat i Kungl Maj:t förordning angående lots- och
fyrväsendet (lotsförordning en) av år 1957. Innehållet i denna beröres
icke i denna årsberättelse. Under den tid berättelsen omfattar h ar
dock vissa förslag till ändringar framlagts av den under 1964 arb~ta~1de " lotsorganisatio nsutredningen" . Utredningens förslag innebar 1 stort:
1. obligatorisk skyldighet för fartyg att beställa lots senast fem
timmar före lotsningens början .

2. beställningen skall innefatta tidsangivelse och uppgift om
önskad lotsningssträck a.
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Lotspersonalens uppgifter stort framgår av "Tjänstereglem ente
för lots- och fyrsta ten".
Huvuduppgifte rna är att utföra lotsning inom lotsplatsens lotsningsom råde, varje vår förse lotsplatsens prickningsområ de med
vederbörliga sjömärken, tillse och underhålla dessa sjömärken, deltaga i sjöräddningen, deltaga i gränsövervakni ngen, inrapportera
främmande fartygs rörelser vid rikets kuster, samt iakttaga och inrapportera vissa meteorologiska förhållanden.
Som framgår av ovanstående är det stora och betydelsefulla uppgifter - förutom den egentliga lotsningen - som lotsplatsernas personal har att utföra. Beträffande vå rutprickningen kan nämnas att
lotsplatsernas prickningsområ den är indelade i skiften efter antalet
vid lotsplatsen tjänstgörande lotsar. Dessa skiften fördelas från år
till år mellan lotsarna. Vårutprickning en inom en lotsplats område
tar som regel 14 dagar i anspråk och består i att flytande sjömärken
utom bojar skall utplaceras med undantag för utsjöprickninge n.
Denna samt utläggning av bojar inomskärs sköts som förut nämnts
av lotsdistrikten med hjälp av distriktsfartyge t. Exempel på lotsledsförteckning en ges nedan.
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Östra lotsdistriktet

Östra lotsdistriktet

Bergkvara lotsplats

Kalmar lotsplats.

Lotsuppassningsställe är Bergkvara hamn.
Från sjön kommande fartyg mottagas utanför grunden. Lotsning från ham narna beställes å lotskontoret i Bergkvara, telefon Torsås 0486/200 86.
Lotsuppassning äger icke rum under mörkell'\

Lotsuppassningsstäile är Tjärhovet i Kalmar hamn.
Från norr kommande fartyg kan erhålla lots ~rid Si_llåsen, Masknaggen
Uer Krongrundet och från söder kommande vid Tradgårdsgr-und. Lots:iog fr ån hamnarna beställes å lotskontoret i Kalmar.
Tele fon: Kalmar 0480/10719. Postactres s: Kalmar.

Väglängd l
naut.
mil

Lotoleder

Från

Sjön vid Bergkvara

Till

Sjön vid Skansgrundet ...... · · · · · · · -~~
Ekenäs eller tvärtorn ............... .
Djursvik eller tvärtom . ... · . · · ·
Bergkvara eller tvärtom .... · · · · · · · · · ·1
Knshanopd eller Ivartom ..... ...... -~
Sandhamn eller tvärtom ............. .
Karlskrona, inre vägen . ...... ... .. . .
Sjön vid Aspö, yttre vägen ......... .

·····l

,,
,.
Sjön vid Degerhamn
(lots tages alt. lämnas
utanför Bergkvara)
Sjön vid Långören
(lots tages utanför
Bergkvara l
Dju rsvik
Bergkvara

Sandhamn
{lots tagcz alt. lämnas
utanför Bergkvara)

18

to
4

3
10

25
38
36

Dcgerhamn elier tvärtorn ... .. ...... .

3

Karlskrona, inre vägen .... .. ..... .. .
S(ö~ Vid Djursvik .. . ............ .. .
Ekenäs eller tvärtom ........ .. .. . .. .
Djursvik eller tviirtom ............. .
Kristianop el eller tvärtom . . .. . ...... . l
Sandhamn eller tvärtom .. . ... . . .. .. . .
Karlskrona, inre viigen .... . ........ .
Sjön vid Aspö, yttre vägen . .. .... .. .

14
4
12
6
10
27
41
39

.... l

3

Sjön vid Sandhamn eller tvärtom

Lotsled e r

Från

Till

Sjön vid Trädgårdsgrund Sjön vid Furön . ... .. . .. . . .. · · · · · · ·
Oknö
.. . . . . ...... . ... .
Sillåsen eller tvärtom ..... .
~!aslmaggen eller tvärtom
Krongrundet eller tviirtom ..
K~lma~' hamn eller redct el. tvärtom ..
Kalm ar hamn el. redd
Borgholm eiler tviirtom . . ·. · · · · · · · · · ·
Stora Rör eller lviidom ............. .
Sjön vid Si!låsen eller tvärtom . .... .
, \!asknaggen el. tvärtom ... .
,
,. K rongrundet el. tvärtom
Fiirjestadcn Pller tvärtom .......... · ·
Mörbylänga eller tvärtom ........... .
Ekenäs eller tviirtom . ... . .. .. ...... .
Sjön vid Vtgrunden ...... ..... .. . . ·
Pataholm .. . ... . ..•......... · · · · · · ·
Sj ön vid Masknaggen
(lots tages vid !\almar)
Sjön vid Borgholm ............... .
Borgholm
Sillåsen . ... . ..... ....... .
Stora Rör
............. .
, Mörbylånga
Mörbylånga

Väglängd l
naut.
mll

44
26
11
8
5
3
18
8
!l
6
3
4
8
14
20
14

3
3
3

Anm. Hagby udde utmärker gränsen mellan de områden, IrAn vilka lotsarna
vid Bergkvara O<:h Knlmar lotsplatser förrätta utlotsning.
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Till varje lotsplats hör ett prickförråd vars skötsel ingår i p ersoJ:alens uppgifter. Om. något av distriktens förråd skulle vara fö rl agt
nll lotsplats ombesÖrJes dock skötseln av detta genom lotsdistrikte ts
försorg.
En annan vik tig uppgift är deltagande i sjöräddning stjänsten
framför allt som rapporteran de men även aktivt med tillgång till
lotsplatsens båtmateriel och annan livräddnings materieL

Fyrväsendet
Inom varje lotsdistrikt finnes ett antal bemannade fyrplatser och
f yrskepp direkt under lotsdirektöre ns ledning.
Personalen vid en bemannad fyr kan variera mellan l och 5 m an,
beroende p å anläggninge ns läge, omfattning och funktion. Bemanningen på ett fyrskepp uppgår i allmänhet till 8 man inklusive avlösningspersona L
Vid en landbaserad fyrplats med mistsignaler ing utgöres bem anningen som regel av 3 man.
Arbetsuppg ifterna vid en fyrplats av genomsnitts typ utgöres i
huvudsak av:
l) vakthållning för mist- och radiofyrsign alering, d vs bevakning av siktförhållan dena samt driftkontrol l;
2) skötsel av den till platsens fyrljusappar atur, mistsignal a nläggning, ev. radiofyranlä ggning och ev. reservkrafta nläggning hörande materielen, inbegripet underhåll i materielvårdande och felförebygga nde syfte;
3) reparation i händelse av fel på den tekniska apparat- och
maskinutrus tningen;
4) underhålls- och reparationsa rbete p å fyrplatsens byggnad er,
bå tbryggor och båtmateriel;
5) journalförin g och rapportering av olika slag.
Vid ett fåtal fyrplatser av ifrågavaran de typ med särski lt sv å rtillgängligt läge, där framför allt landförbinde lserna har ansetts nödvändiggöra förstärkt bemanning, uppgår denna till4 5 man (Gotsk a
Sandön, Dämman, Nidingen).

a
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Vid två fyrplatser deltager fyrpersonale n i viss utsträckning även
5 man
i lotsutkikstjä nst, varför bemanninge n där uppgår till 4
.
.
.
.
Eggegrund)
(Brämön,
Vid fem platser med m1sts1gnalen ng har fyrpersonale n kunnat
begränsas till 2 man beroende på att mistsig?alb~vakningen där d~~
vis ålagts i närheten belägna lotsplatser. V1d nagra fyrplatser, dar
·ngen mistsignaler ing eller radiofyrsign alering förekommer , har plat~ernas svårtillgäng lighet ändock motiverat en bemanning med 2 3
man (Högbonden , Storjungfrun , Väderöbod, Ursholmen).
Bortsett från dessa fyra undantag är de enklare fyrarna bemannade med endast en man. Dessa fyrar - 14 st - är antingen utrustade med enbart fyrljusappar atur, varvid således ingen bevakning
av siktförhållan dena erfordras, eller - i tvenne fall - försedda
med en automatiser ad utrustning, varigenom vakthållning en kunnat
begränsas, medan i gengäld underhållstj änsten som en följd av ~en
komplicerad e utrustningen blivit något mera omfattan~e. I de Sistnämnda fallen är viss övervakning och fjärrmanövr enng av fyr-,
mistsignal- och radiofyranlä ggningarna ålagd i fyrarnas närhet belägna lotsplatser (Oregrund och Arholma).

a

a

Rationaliser ingen inom lots- och fyrväsendet

Lotsväsende t
Det svenska lotsväsendet kan ur sjöfartens synpunkt anses fungera
väl. Omkring 80 000 lotsningar genomföres årligen. Den .~otsnings
service som i dag tillhandahå lles sjöfarten torde kunna sagas vara
mer än tillräcklig. Möjlighetern a att få lotsning omgående utförd
överstiger avsevärt efterfrågan. Det bö r doessuton:. ~ dett~ sa~ma~
hang nämnas att statsverket knappast erhaller ska~1g ersattnmg for
kostnaderna för lotsningstjän sten genom de lotsavgifter som uttages.
Det har därför blivit nödvändigt att genom rationaliseri ngar söka
en bättre avvägning. För detta ändamål behandlas f n ~råg.or om
lotsväsendet av två utredningar nämligen dels lotsorgamsa twnsutredningen och dels lotslöJ~eberedningen. Den fö.rst~ämnda utredningen har att behandla fragor om lotsplatsorg~msationen oc~. lotsplikten samt sjöfartsavgi fterna. Lotslöneber ednmgen har att overse
löne- och arbetstidsfrå gor inom lots- och fyrväsendet.
483
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Som tidigare i denna årsberättelse nämnts har lotsorganisa tionsutredningen i april 1965 framfört förslag om ändringar i lotsförordningen i syfte att skapa mera rationella arbetsförhål landen fö r
personalen. Dessa förslag har av Kungl Maj:t antagits att gälla.
Lotslönebere dningen har i en promemoria i juli 1965 överläm nat
förslag till arbetstidsför eskrifter för lotspersonal en. Förslaget innebär i stort att nuvarande avlöningsfö rmåner för lotspersonal en i
form av lotslott och andra ersättningar slopas.
Det torde vara uppenbart att dessa två utredningars arbeten
hänger intimt ihop. Lotsorganisa tionens utformning är givetvis i
högsta grad beroende av de arbetstidsför eskrifter och de avlöningssystem som kommer att bli gällande för lotspersonalen. Det har därför befunnits vara av värde att utredningar na samordnas tidsmässtgt.
På grund härav har lotsorganisa tionsutredni ngen framlagt ett
preliminärt förslag till lotsplatsorga nisation. Utredningen har fu nnit
att dess förslag icke kan göras definitivt. För den händelse avtal om
arbetstidsbe stämmelsern a i överensstämmelse med lotslöneberedningens förslag icke skulle komma till stånd måste förslaget till lotsplatsorganis ation arbetas om eftersom detta har direkt samband med
arbetstids regleringen.
Lotsorganisa tionsutredni ngens preliminära förslag framgår av bifogade tablåer.
Förslaget kan icke betraktas som revolutioner ande i fråga om
ändrad uppbyggnad av organisation en som sådan. Det kan snarare
ses som en modifiering av nu gällande organisation . Förslaget syftar,
enl utredningen , till en ökad samverkan och bättre samordning mellan lotsplatserna .
Sammanfatt ningsvis innebär förslaget att 26 av de nuvarande 65
lotsplatserna upphör som självständig a lotsplatser och i stället organiseras som lots uppassningsställen, vilka underställas närbelägna
lotsplatser. Endast i ett fåtal fall har utredningen föreslagit fu llständig indragning av lotsplats eller lotsuppassningsställe. Detta gäller lotsplatserna Bjuröklubb, Ulvö, Sävösund, Öresunds södra, Väderöarna och lotsuppassni ngsstället i Skutskär.
En fråga som man i detta sammanhan g ställer sig är "Vad innebär
denna organisation sförändring för den övervakning av rikets ku stfarvatten som enl gällande förordninga r å vilar lotsplatserna ?"
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Genom det nu antagna förslaget om minst 5 timmars förutanmäla n
lotsning minskar automatiskt lotspersonalens övervakning av
0111
far vattnen genom att, utkik efter fa rtyg, som begär lots, i princip
har upphört .
Genom att stort antal platser upphört att vara självständig a lotsplatser till vilka önskemål om lotsning anmäls och i stället övergått
till att mer eller mindre bli förläggningsp latser för lotspersonal under "storlotsplat ser" minskar möjlighetern a att därifrån hålla havsområdet under ständig övervakning .
Man kan dock sammanfattn ingsvis säga att det nu framlagda förslaget icke innebär någon katastrofal nedgång i lotsorganisa tionens
möjligheter att övervaka rikets kustfarvatte n.
Det bör dock observeras att för slaget innebär en koncentrerin g av
personalrese rver till "storlotspla tserna" varigenom möjlighetern a för
lotspersonale n att medverka i det marina kuppförsvar et minskat
avsevärt.
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Fyrväsendet
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Utvecklinge n inom fyrväsendet under senare år (1948-58) har
berö rts av en av Sjöfartsstyrelsen år 1959 tillsatt " Utredning angående möjlighetern a för en vidgad automatiseri ng av säkerhetsanstalterna för sjöfarten". (Fyrkommit tcn) och framgår i sina huvuddrag av nedanståend e tabell:
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Anläggningar
vid utgången
av år

Fyrskepp
(stationer)

Bemannade
fyrar

Obeman n.
fyrar

Mist sig nal anläggning

Radiofyrar

1948
49
50
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54
55
56
57
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18
18
18
17
17
17
17
16
16
16
16

65
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690
714
719
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744
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853 1 )
865 1 )
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Kanal - och fiskeh amnsfyrar här inräknade.
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Man finner av tabellen att nybyggnad av fyrar nästan uteslutande
har omfattat obemannade fyrar. Vidare har totala antalet bemannade fyrar minskat. Visserligen har en bemannad fyr tillkommit
under perioden men flera tidigare bemannade har automatiserats.
Radiofyrarna har ökat i markant antal.
Den fortsatta rationaliseringen har fortskridit efter två huvudlinjer:
l. ett antal fyrskepp har ersatts med bottenfasta fyrar. Som
exempel kan nämnas Urgrunden 1947, O landsrev 1951, Grepen
1955, Grundkallen 1959, OstraKvarken och Svinbådan 1960, Alm grundet 1965.
2. automatiserade fyrar han anordnats som ersättning för äldre
bemannade fyrar. Härvid har manövrering och bevakning ålagts i
närheten stationerad lotspersonal. Exempel på sådana fyrar är
Hävringe, Tjärven, Grimskär, Skag.
Fyrkommitten framhåller vidare i sin utredning att när det gäller
driftsäkerhetens beroende av utrustning och bemanning måste man
skilja på den nautiska driftsäkerheten, som är ett uttryck för den
grad av säkerhet, varmed fyren fyller sin nautiska funktion och den
tekniska driftsäkerheten, som hänför sig till anläggningens inre fu nktion. Det torde vara själv klart att den nautiska driftsäkerheten är
den viktigaste och måste hållas hög, även efter en avbemanning ell er
persona lreduktion. Funktionsstörningar som uppträda vid en höggradigt automatiserad och helt obemannad anläggning, blir som regel
av betydligt längre varaktighet än vad som behöver befaras vid en
bemannad plats. Enligt fyrkommitten motiverar enbart detta f örhållande bibehållande av bemanningen dock i begränsad omfattning
vid flera av de viktigare fyrarna.
Ett snabbt avhjälpande av uppkommet fel är icke den dominerande uppgiften för fyrpersonalen framhåller fyrkommitten vidare. D en
täta rutinmässiga övervakningen, som endast är möjlig med vid
anläggningen stationerad personal, gör det ofta möj ligt att upptäcka
tecken på begynnande fel innan det uppstått varigenom driftsavbrott
undvikes.
I detta sammanhang bör också nämnas att fyrkommitten uttalat
som sin mening att man icke kan förutse en sådan minskning i värdet
av de primära hjälpmedlen fyrljus och mistsignaler att de inom en
nära eller ens överskådlig framtid sku lle komma att förlora sin betydelse. Det torde i stället förhålla sig så, att sjöfarten kommer att
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ställa ökade krav på hjälpmedel av skilda slag för att säker navigering skall kunna ske under praktiskt taget alla förhållanden. Nya
hjälpmedel kommer därför i första hand icke att ersätta befintliga
utan i stället komplettera dem .
Fyrkommitten har framlagt ett förs lag till automatiseringsårgä rder
för fyrplatser och fyrskepp. För förslaget redogöres icke här. Man
finner vid en genomgång av förslaget att detta huvudsakligen är
baserat på tekniska bedömanden. Fyrkommitten förutsätter också
att dess förslag bör bli föremål för överväganden även ur na utisk
och andra synpunkter.
En viktig funktion som personalen vid fyrplatserna har är i livräddningstjänsten. Genom övervakningen av farvattnen runt fyrplatsen kan inrapportering av och ingripande vid sjöolycka snabbt
äga r um. Det har i olika sammanhang framförts att den fåtaliga personalen vid fyrplatserna icke har möjlighet till kontinuerlig övervakning. Detta är dock ej det viktigaste i detta sammanhang. Genom
den vana och den erfarenhet som fyrpe rsonalen skaffat sig att iakttaga väderleksförändring ar och andra i detta sammanhang väsentliga betingelser gör att t o m en enmansbetjänad fyrplats är en viktig
länk i denna säkerhetskedja.
D etsamma kan sägas gälla vad beträffar den övervakning ur
försvars- och gränsövervakningss ynpunkt som skall utföras av fyrplatsernas personal.
D e konsekvenser, som en alltför långt driven avbemanning av
fy rplatser medför i dessa avseenden belyses bäst av följande exempel
berörande Olands ostkust. På denna kust har föreslagits helautomatisering och avbemanning av fyrarna Högby, Kapelludden och
Segerstad. K var blir då endast O lands norra udde och O lands södra
udde bemannade.
D etta innebär att den utsatta ostkusten av O land (ca 80') blir helt
utan övervakning såväl ur sjöräddnings- som ur försvarssynpunkt.
Det bör även observeras att bebyggelsen på denna kust ligger långt
indragen (1-2 km) varför ortsbefolkningens möjligheter till övervakning är i det närmaste obefintlig.
Försvarssynpunkter
Ur försvarets synpunkter är övervakningen av kustfarvattnen av
synnerligen stort värde såväl i fred som krig. Försvarets myndig35
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heter, då främst marinen, följer därför uppmärksamt de rationaliseringssträvanden, som de olika civila myndigheterna bedriver.
Det är alldeles självklart att de civila verken ur ekonomiska, personella och andra intressen måste rationalisera verksamheten. Det
gäller dock här att icke i dessa strävanden drivas så långt, att man
helt tappar andra för riket synnerligen viktiga intressen. Detta gäller
ej enbart Sjöfartsverkets verksamhetsområde utan också tullverkets.
Man kan genom alltför långt driven rationalisering inom dessa civila
verk tvinga försvarets myndigheter att ersätta bortfallna övervakningsorgan med militära förband för enbart denna uppgift.
Ett mera direkt samarbete de civila verken emellan och med fö rsvarets myndigheter är nödvändigt för att lösa denna uppgift.
Det har från flera håll och i olika sammanhang framförts att det
synes vara nödvändigt att skaffa en effektiv statlig organisation för
övervakning av rikets kustfarvatten och för sjöräddningstjänst. D et
torde vara den amerikanska organisationen US Coast Guard som
stått som förebild. Huruvida tillskapandet av en sådan organisation
är sättet att lösa problemet vill jag låta vara osagt. Jag vill dock
understryka att de minskade resurserna på samtliga händer kräver
samarbete. Försvarets myndigheter får icke släppa kontakten med
de civila verken utan på allt sätt hjälpa till att på ett för oss godtagbart sätt lösa deras vällovliga rationaliseringsproblem.

ÖRESUNDSVARVET
LANDSKRONA

HÄRNÖSANDS HAMN
EXPORTERA
och importera över Härnösands Djuphamn. Är
lätt att angöra, väl skyddad och har mer än
erforderliga vattendjup, samt är en utmärkt
vinter hamn.

ERBJUDER
snabba lossnings- och lastningsmöjligheter genom
modern maskinell utrustning.

OLJEHAMN
med nybyggd oceankaj. Vattendjup 10,5 meter.
Välbelägna områden för uppförande av cisternoch distribu tiansanläggningar.
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SKEPP SARB ETEN
av alla slag
yrkeskunnig ledning
under
utföres
Lastrums- och tankrengöring, spolning, länsning
och slamning.
Rost- och färgbanknin g, fartygsm&lning.
Riggnings-, klargörings- och stämplingsarbeten,
avlösningspersonaL
Manskap för förhalning, ombordtagn ing av proviant etc.

Utför arbeten även i andra hamnar

AB Siockho1ms Fartygs- Service
Styrman Sven O . Andersson
Post:~drcss:

Stockh olms Frihamn
Tel. Kontor 67 36 r6, Bostad 39 27 37 Telegr.-adr. "Stofartserv"

N y hamnbassäng
Vändplats i hamnen
Sjöfart hela året

MI

Bogserb&tar 1260 hk
17 kranar 2,5-7 ton
Fartygstelef oner

HALtv1STADS HAtv1 N
Tel. 035/11 80 30 vuxel

KVALITETSELEKTRONIK
På sjön liksom i olla andra kvalificerade användningar duger endast högsta kvalilet och stabilasie uppbyggnad has
elektroniken. Vi är specialister och kan leverera et! omfattande program elektronik från välkända kvalilelstillverkare1 som anförtrott oss att representera dem. Här några
exempel : Motlagare från lO kHz för frekvensstandard isering till mikravågsmolta gare , signal - svep- pulsgeneralorer,
frekvensmetrar, räknare, elektroniska galvanometrar, mi kro-

voltmetrar volt- och amperemetrar, analoga och digitala,
registrerande och !ryckande instrument, effektmetrar från
nanowatt till kilowatt frön lågfrekvens till mikrovåg, spännings- och strömkällor för kalibrering och energileveranJ,
testutrustningar, manuella och automatiska för servosystem,
kompletta datasamlingssys tem och alla i sådana system ingående

enheter,

temperaturgivar e,

fotocell,

"solceller",

magnetiska givare, laser- och infrarödsyslem avståndsmälare
osv.

AMERIKANSKA
TELEINSTRUMENT AB
Nybohovsgrä nd 56, Stockholm SV 182930, 182939

FALKENBERGs VARV
Telefon 0346/141 50

FALKENBE RG
Telegramadress FALKVARV

•

NYBYGGEN upp till 4.000 ton dw
3.500 ton dw
FLYTDOCKA l
6.500 ton dw
FLYTDOCKA Il
1.200 ton dw
SLIP
FARTYGsREPARATIONER
FÖRLÄNGNINGAR
MEKANISK VERKSTAD

•

l

känt för sitt högklassiga kvalitetsurval för

STOCKHOLMS KUSTARTILLERIFÖRSVARS
VARV OCH VERKSTÄDER, VAXHOLM

kvinnlig och manlig klädelegans

-

utför

Renoveringar av motorer, dieselutrustningar
och backslag
Provbänksutrustningar borgar för effektiv kontroll

Teetytbehandling
Svetsning och plåtslageriarbeten
Argonsvetsutrustning
Slip för fartyg upptill 150 ton.
Telefon

0764/301 00 -

NORRMALMSTORG · STOCKHOLM C • TEL. 224300

240

o

ALVAR BATAR
NORRKÖPING

god mat lätt

•
JURG MEISTER

Det tysk-sovjetisk a
marina samarbetet
åren 1920-1941 *

NÄR DET GÄLLER RITNINGSARKIVET
Vänd Er med förtroende
till oss, specialfirma för
arkivfotografering

STOCKHOLM
Tel. 5&10 75 -

5610 76

Post- och järnv.-adress
VIGGBYHOLM

ÖBERG & HORNDAHL AB.
Aul<toriserade skeppsklarerare Sl<eppsmäklare Spedition -

Befraktningsagenter -

Försäkring

Telegramadress "ODAHL"
Telefon 120715/042
Telex 4370

Helsingborg
Kopparverkshamnen

Rå å
Torekov
Båstad

Plötsligt påkommen tysk-rysk vänskap har med jämna mellanrum
helt förändrat Europas politiska och militära läge. Första gången
detta skedde var när tsarinnan Elisabeth dog år 1762, och hennes son
Peter III besteg tronen, varvid han genast inte bara slöt fred med
Fredrik II av Preussen utan också erbjöd honom militär hjälp med
påföljd att Sverige slöt fred i Hamburg. Tauroggenkonventio nen i
slutet a v 1812 innebar Preussens övergång på rysk sida och betydde
början på slutet av Napoleons herravälde. "Äterförsäkringsför draget", som slöts 1887 mellan Tyskland och Ryssland, gav Ryssland
fria händer på Balkan mot faran av ett tvåfrontskrig. Redan efter
några år ville dock Tyskland inte förnya fördraget, och samtidigt
ingick Ryssland förbund med Frankrike.
Sedan Ryssland under första världskriget i början av 1918 hade
måst anhålla om fred hos Centralmakterna, gjorde sig två tendenser
märkbara i Tyskland. Den ena riktningen ville understödja bolsjevikerna i Ryssland, då man därigenom såg en möjlighet att skada
Ententen, medan andra tyska kretsar ville bekämpa kommunismen.
Till slut blev resultatet, en som det förefaller, något egendomlig
kompromiss: i Finland, Baltikum, Ukraina och Kaukasus understödde tyskarna kontrarevolutionära rörelser samtidigt som de var
glada att i det övriga Ryssland makten stannade hos bolsjevikerna
och inte hos de mot Ententen vänskapligt sinnade mensjevikerna
eller andra mer eller mindre "vita" grupper, vilka ville fortsätta
kriget.
Kommunismen hade spelat en viss roll vid omvälvningen i Tyskland i november 1918. I nästan alla delar av landet förekom kommunistiska upplopp, som bevisligen styrdes från Moskva. Trots detta
sökte det bolsjevikiska Ryssland redan 1920 förbund med Tyskland
för att kunna bilda en tång omkring Polen. Det existerar till och
med ett brev från en hög kommunistfunktion är till Hindenburg, där
ett öppet förslag om ett förbund framförs.
' · Originalartikel för Tidskrift i Sjöväsendet översatt av kapten S. Servatius.
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Skrivelsen, som är daterad den 3 juni 1921 och undertecknad av "hemli<>a
sovjetkommissarien i ryska regeringen för Tyskland" G M Smirkoff, är me d st~r
sannolikhet en grov förfalskning gjord a v en skämtare eller också ett försök att
kompromettera Hindenburg.

Brevet förblev dock obesvarat. Dc f d kejserliga officerarnas motvilja mot bolsjevikerna, som felaktigt gjordes ansvariga för sammanbrottet 1918, var för stor för att tillåta ett öppet samarbete. Då
Frankrike uppträdde som Polens bundsförvant, hade Tyskland dessutom måst räkna med en konflikt med Frankrike, vilket vida översteg Tysklands krafter. Icke desto mindre har vissa tyska kre tsar
1920 försett ryssarna med underrättelser om Polen och med oförställd glädje betraktat röda armens fälttåg, som till en början var
mycket framgångsrikt. Efter nederlaget vid Warszawa måste stora
delar av röda armen låta sig interne~as i Ostpreussen, varvid tyskarna också här visade sig mycket välvill iga. Hatet mot Polen visade
sig vara ett starkt politiskt och . psykologiskt bindemedel mellan
Tyskland och Ryssland, vilket emellertid inte behövde påverka ländernas regeringsform.
Om det tysk-ryska samarbetet hittills mer eller mindre hade varit
en fråga om några officerares och politikers p rivata initiativ, så
ändrades detta i och med avslutandet av Rapallofördraget den 16
april 1922. Visserligen omfattade detta fördrag uteslutande ekonomiska frågor, vilka uppstått som en följd av det av bägge staterna förlorade världskriget och den politiska omvälvningen i Ryssland. Dock öppnades härigenom dörren till ett vidare diplomatiskt
och ekonomiskt samarbete mellan de båda staterna, vilket så småningom utvecklades till ett politiskt och slutligen även militärt samarbete. Denna utveckling hämmades inte ens genom de talrika intermezzon som förekom mellan beväpnade tyska kommunister och riksvärnet. Till och med när på sommaren 1921 den tyska kryssaren
Hamburg och två minsveparflottiljer besköts av ryska kustbatterier
under fullgörande av Versaillesfördragets bestämmelser om minsvepning utanför ryska ishavskusten, nöjde sig tyskarna med att besvara
elden ...
Redan i januari 1921 hade en tysk expertgrupp bestående av militärer och krigsmaterieltillverk are rest till Ryssland för att undersöka
möjligheterna att få tillverka flygplan (Albatrossverken), ubåtar
(Blohm o Voss), kanoner och ammunition (Krupp). Denna kommission leddes av majoren dr Oskar von Niedermayer, som under kriget
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l de verkat som "Tysklands Lawrence" i Persien och Afghanistan
1
\
som talade ryska flytande. Till följd av det dåliga tillståndet
~~s de genom krig och re;olu.tion nedslitna. ryska fab,;ik~_rna förde
ryskarna ett snarast negat~vt mtryck med stg he.m. Pa ~osten k~m
edan en rysk delegation ull Berlin ledd av Leomd Krassm och for~1andl ade med tyskarna, vars delegation numer leddes av överste
Basse. Sammanträdena hölls i privathus mestadels hos sedermera
rikskansler von Schleicher. Generalöverste von Seeckt och den dåvarande rikskanslern Wirth orienterades också om dessa samtal. I
början av 1922 erhöll armeledningen en hemlig fond på 150 millioner riksmark och i armestaben bildades en "specialgrupp R(yssland)" under Seeckts f d adjutant Fischer. Under våren 1922 skulle
Junkersverken sätta igång flygplanstillverknin g i Ryssland, för vilket ändamål 140 millioner mark ställdes till förfoga nde och det från
tysk sida ...
Det är möjligt att en första tysk delegation besökte röda flottan hösten 1922
under ledning av konteramiral von Hintze, som till 1914 hade varit tysk marinattache i S :t Petersburg. Aven Kap t. z. See Lo hma n n var i USSR 1923 för att
klarl ägga vilka konkreta kontakter som kunde upprättas. Båda missionerna tycks
dock ha runnit ut i sanden, då inga skriftliga resultat föreligger.

P å tysk sida grundades nu hemliga sammanslutningar för uppföran de av rustningsindustrier i Ryssland - "GEFU" - , vilka stod
bakom Junkersverken i Fili vid Moskva och ammunitionsfabr.ike rna
i Pet rograd, Schli.isselburg, Tula och Slatust. För framställmag av
gas hade firman "BERSOL" uppfört en fabrik i Trotzk vid Samara.
Ytterligare en överenskommelse 1923 faststä llde leverans av tysk
krigsmateriel till ett värde av 35 millioner guldmark, och på sommaren höjdes detta belopp till 75 millioner.
I mars 1923 hade också Reichsmarine i Berlin tagit kontakt med
ryske attachen Petrov, som framlade en lång lista med ryska önskemål i samband med den planerade återuppbyggnaden av östersjöflottan. Den tyske kontaktmannen, Kapitän Stefan, lät förstå att
Tyskland var intresserat av att framställa ubåtar, flygplan och
minor i Ryssland. Man kom dock inte till några konkreta resultat,
eftersom det snart därefter framkorn att den hemlighetsfulle Petrov
förmodligen inte alls var ryss utan fransk Kominternagent. Aven ett
sovjetryskt anbud att utbilda tyska marinflygare i Ryssland avböjdes nu från tysk sida, liksom överhuvudtaget tyska marinen - i
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likhet med armen
närmast motsatte sig samarbete med det kommunistiska Ryssland . Minnet av de tyska matrosernas revolt 1917
och 1918 torde ha bidragit till denna inställning.
Emellertid tycks tyska marinledningen omkring den 25 april 1925 ha svarat
på en rysk förfrågan fr ån slutet av december 1924 angående uttagning och utbildning av ubåtspersonal, ub åtsflottiljers ledn ing samt ubåtars taktiska och operativa utnyttjande. På tysk sida svarade man nu på dessa frågor och läm nade
även ut en del tjänsteföreskrifter.

Frånsett utbildning av fackpersonal, utveckling av nya vapen och
insamlande av erfarenheter beträffande för Tyskland förbj udna
vapen såsom flygplan, pansar och gas, medförde denna sovjetryska
verksamhet sporadiskt också krigsmaterielleveranser till Tyskland.
Så till exempel anländ.e i september 1926 lastat på tre fartyg 3000
ton ammunition (300.000 granater samt tändrör och patroner) till
Stettin och Pillau under benämningen "rundjärn och aluminium" ...
De tyska företagen i Ryssland gick annars med förlust, vilken t ex
vid flygplanverken i Fili uppgick till 50.000 riksmark per flygplan!
1927 upprättades också en stridsvagnsskola i Kama nära Kasan för
tyskt ändamål, och liksom året innan skedde utbyte av officerare
mellan riksvärnet (25) och röda armen (13 ). Visserligen kunde skolan p g a brist på stridsvagnar inte uppta verksamheten förrän 1929,
medan däremot den tyska flygplatsen Lipezk norr om Woronesch
fungerade redan 1924. Under sommarmånaderna befann sig ungefär
200 tyskar där, av vilka ungefär 50 årligen utbildades till pilo ter
och annan flygande personal.
I början av 1926 besökte amiral Behncke Moskva och försökte nå
kontakt med ledande personer inom den sovjetryska marinen, vilket
emellertid misslyckades, då ryssarna trodde att man i tyska riksdagen skulle fastställa ett flottbyggnadsprogram med hänsyn till de
ryska nybyggnadsplanerna. Behncke lät emellertid oförsagd den
sovjetryske utrikesministern Tjitjerin förstå att för tyska flottan endast Polen och Frankrike kunde komma ifråga som motståndare.
Förmodligen p g a denna "framstöt" förhörde sig ryssa rna ett par
veckor senare i -Berlin, huruvida Tyskland kunde medverka vid en
reorganisation av röda flottan. Vid förhandlingarna deltog från rysk
sida militäratrehen Luniev och en sjöofficer vid namn Oras samt
från tysk sida konteramiral Spindler och ytterligare tre högre sjö494

fficerare,l tyske militärattachen i Moskva, överste Thomsen, och
~ajor Fischer från krigsministeriet.
R ssarna inspekterade den 8 april kry ssaren Emden i \'V'ilhelmshaven och påda g det gamla slagskeppet Elsass i Kiel, efter att redan den 2 a.pril ha
··kt den kamouflerade ub åtskonstruktionsbyrån I. v. S. 1 Haag, dar ntnmgarna
beso
.
.
k o
. k
o
o en 600-tons ub åt visades för dem. I Berlm visade tyskarna oc sa proJe tet pa
~:nsarskepp "A", sede~mera "Deutschland-.~i.itzow", f~r ryssar~1a s~mt disk.uterad~
rned dem allmänna fragor och problem rorande man n doktnn och politik dock
utan att gå in på tekniska detaljer.

följa~de

Ryssarna ville framförallt bygga ubå tar. efter tY.sk~ ritnin~ar och
erbjöd i gengäld tyskarna tillfälle att utbilda besattmngar pa dessa
ubåtar.
D ärpå for amiral Spindler - kam~uflerad som "her.r Kock" tillsammans med Kapt. z. S. Kinzel ull Ryssland och 1?spekterade
olika slags anläggningar och fartyg i Kronstadt och Lemngrad.
Resan varande mellan den 2 och 18 juni 1926. Den 7:e besöktes i Moskva
Unschlicht och Zof, som underströk det ryska intresset för ubåtar och kanske
också moderna sla gsk epp. Tyskarna besökte sedan jagaren Engels, ubåten Batrak
och slagskeppet Marat t illhörande östersjöflottan. Den 14 o~h 15 juni ägde ytterligare överläggningar rum med Unschlicht oc h Zof, var.vi~ bl a berordes planerna på att bygga turkiska ubåtar i Holland efter tyska ntmngar.

F rån tysk sida uppfylldes delvis önske_m.ålen om över}ämna1:de av
ritningar på speciella ubåtar samt utredmngar om t~batstaktlk och
värdering av ubåtstyper. Avsiktligt lämnades emellertid endast ofullständiga och föråldrade ritningar.
1 juli 1926 ägde sedan en disk ussion rum om hela det tysk-ryska marina
problemkomplexet i marinledningen i Berlin, i vilk en endast tyskar delto g, namligen konteramiral Spindler, kommendörkaptenerna Werth, Canaris~ Lahs och
Dönner, Geheimrat Presse, doktor Morath och andra. Medan Canans var em?t
varje överlämnande av ritningar lutade de övriga åt att. m.an sk u.~le lämna u: till
ryssarna åtminstone ofullständiga serier av byggnadsntnmgar over .de ubatar,
som sedan 1918 ändå hade måst överlämnas till västmakterna, nämligen B-III,
M-S och U-kryssare. Beträffande motortorpedbåtar och en flygplamk~tapu~t,
vilken senare också svenskarna var intresserade av, kom man emellertid une till
1

Kapt. z.S. von Löwenfeld, Bindseil och Reimer.

495

•
n~got

posmvt avgörande. Redan i juli 1926 erhöll så ryssarna ritningar p ~ de
tyska ub~tarna U 105-114, U 122-126 och senare antagligen ocks~ U 139. Ritningar p~ de turkiska ub~tarna däremot kunde endast ställas till förfogand e med
de turkiska uppdragsgivarnas samtycke. En framställning härom blev genast
avslagen.

Lika litet hade ursändandet av tre ubåtsbyggnadsspecialister någo 11
framgång, clå man på tyskt håll inte litade alltför mycket på sovjetryssarna.
Emellertid dryftades tydligen vid dessa förhandlingar med ryssarna också
grunddragen av ett samarbete mellan röda flottan och Reichsmarine i händelse av
en konflikt med Polen och eventuellt Frankrike. Sålunda skulle röda flo tta n
spärra Danzigbukten för polska fartyg och anfalla franska sjötransporter i Medelhavet (!), en uppgift som sovjetmarinen ända till långt efter andra världskriget inte kunde åtaga sig med någon utsikt till framgång. Tyska officerare
skulle "som lån" överta befälet över ryska ubåtar. Sovjetryske marinattachen i
Berlin, den f d tsar-ryske konteramiralen Behrens, avlösres i slutet av 1926, då
hans antityska inställning hade kunnat kompromettera det tysk-ryska samarbetet.

sjökrigsledningen under amiral Zenker ville dock inte kompromettera sig, då det föresvävade den ett politiskt samgående med
England och Italien gentemot Ryssland, Frankrike och deras östeuropeiska bundsförvanter. I likhet med armen förblev marinen
mycket förbehållsam och misstrogen gentemot Ryssland. Parollen
var: vänta och se vad ryssarna vill, kan och erbjuder.
Då Reichsmarine vid denna tidpunkt tog sina mått och steg för
att kringgå Versailles-fördragets bestämmelser huvudsakligen genom
Kapt. z. S. Lohmanns kamouflerade firmor, hade den i varje fall
knappast några medel till förfogande för särskilda ändamål i Ryssland. De hemliga fonder, som stod till marinens förfogande vid
sidan av budgeten, uppgick nämligen nu till endast 10 millioner
riksmark. Sålunda byggdes ubåtar efter tyska ritningar på spanska,
finska och holländska varv för Turkiets och Finlands räkning. Vidare finansierades kamouflerade försöks- och skolanläggningar för
motortorpedbåtar i Travemiinde och för marinflyg i Holtenau och
Norderney, där årligen ungefär 6 piloter och 6 observatörer utbildades. Hela kedjan av Lohmannska företag bröt emellertid samman
1927 till följd av den s k Lohmann-skandalen, då det visade sig att
Lohmann också hade finansierat affärer, som på intet sätt hade med
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marinen att göra, såsom husköp och delaktighet i banker och i ett
filmsällskap. Amiral Zenker måste avgå och ersattes med R~.eder.
De Lohmannska företagen avvecklades med en samm~nlagd forlust
på 26 millioner riksmark. De återuppstod dock snart 1 annan form
och under andra namn.
.
I alla händelser tycks inget nämnvärt samarbete ha förekommit
mellan tyska och ryska flottorna under tiden 1926-1929. Först med
en skrivelse av den 18 februari 1929 meddelade krigsministeriet
marinledningen (avd T-3) att Vorosjilov hade låtit positivt besvara
ett förslag av major von Niedermayer att återuppta kontakten mellan de båda flottorna. Förslaget gick ut på att ledande personer inom
de båda flottorna skulle sammanträffa. Tyska marinledningen svarade instämmande i mars och föreslog att konteramiral Brutzer
skulle bege sig till Ryssland tillsammans med en annan officer. Dessa
officerare skulle ta reda på röda flottans materiella tillstånd, om
denna flotta skulle utbyggas för offensiva eller defensiva uppgifter
och slutligen vilka stater, som av röda flottan betraktades som
eventuella motståndare. Utvecklingen av ett vidare samarbete skulle
följ a via armeledningen, som besatt mångårig erfarenhet på detta
område.
I verkligheten tycks detta besök inte ha lett till någonting, ehuru
armeledningen (T-3) fortsatte förhandlingarna med Reichsmarine
och röda flottan.
Sålunda skall den ryske Amtschef A, amiral Brutzer i sällskap med Puma ha
deltagit i en av ryska sändebudet i Berlin Kresrinsky arrangerad middag i juli
1929. I februari 1930 skall en rysk delegation under fem dagar ha besökt sovjetryska sjökrigsskolan och andra marina utbildningsanstalter.

Ett förslag att sända tyska sjöofficerare från radioforskningskommando Warnemlinde- en kamouflerad marinflygstation-till röda
Svarta Havsflottan för utbildning i flygkrigföring blev ej förverkligat.
I januari 1930 meddelade T-3 tyska marinledningen, att följande
ryska sjöofficerare hade för avsikt att lämna Moskva den 20 januari
1930 med bestämmelseort Berlin: Orlov, chef för Svarta Havsflottan, under täcknamnet Adamov, Smirnov, jagarflottiljchef, 1 un1 Smirnov ano-avs vid första förfrågan såsom chef för minfartygsdivisionen, andra
g!ngen såsomb chef för ösre:sjöflottans. torpedd ivisio~ och. vid ~tt .tredje .~illfälle
sasom chef för en jagarf!ottllJ, ett typ1skr exempel pa Sovjets forkarlek for hemlighetsmakeri.
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der täcknamnet Sokolin, Leonov och Berg, avdelningschefer fö r
artilleri och forskning i marinförvaltningen, under sina riktiga n amn
samt den redan kände Oras, ställföreträdande chef för marinens teknisk-vetenskapliga kommitte, likaså under sitt riktiga namn. R esan
blev dock uppskjuten.
Den 21 februari meddelade von Niedermayer ånyo via T-3 att
Orlov nu skulle avresa den 22 februari och denna gång under sitt
riktiga namn. Den sovjetryska delegationen inspekterade marina anläggningar i Kiel, Hamburg och Wilhelmshaven och inträffade den
7 mars i Berlin för en avslutande konferens med tyska sjöofficera re.
Från tysk sida deltog vid dessa överläggningar amiral Brutzer, F regattenkapitän Schuster, Korwettenkapitän HormeJ och von Bonin,
samt från rysk sida också militärattachen Putna. Amiral Bru tzer
lovade ryssarna att strax därefter besöka sovjetryska marina anläggningar i Leningrad och Sevastopol. Han underströk också det på
tyskt håll bestående intresset för att kunna utbilda flygare i bom boch torpedfällning i Ryssland. Men inte heller denna konferens tycks
ha fått några praktiska resultat, förm9dli!?en därför att amiral
Raeder inte ville veta av alltför nära kontakt med kommunistern_a.
Denna inställning framskymtar också genom olika randanmärkningar på rapporter från T-3 till marinledningen. Så t ex meddel ade
T-3 den 14 april 1930 att japanska 2 och sovjetryska marinerna numera utväxlade sjöofficerare, vilket försågs med randanmärkningen :
"Detta meddelande från T-3 ingår i armens allmänna politik att
hålla marinledningen intresserad av Ryssland". På en rapport från
T -3 om sjökrigsskolan i Leningrad antecknade Raeder: "Denna
rapport tycks mig snarast alltför optimistisk, helt i linje med T -3 :s
välbekanta tendens att intressera marinledningen för röda flottan
och bekämpa vår välgrundade skepsis".
Trots detta begav sig den 26 juli 1930 en tysk delegation från
Ryssland, sammansatt av konteramiral Brutzer, Kapt. z. S. Witzell
(vapenspecialist), KKapt. Sieburg (marinflygare) och KKapt. v on
Bonin (tolk). Missionens uppgift var att återgälda Orlovs besök och
samtidigt införskaffa uppgifter om utvecklingen av moderna rysk a

vapen, särskilt ubåtar och sjöflygplan, sam t bilda sig en uppfattning
orn D stersjö- och Svarta Havs-flottornas beredskap. Den tyska dele"ationen begav sig först till Leningrad, där den togs emot av den
~;_ilkände Oras och hamnkommendanten Vinnik. 31 juli inspekterades sjökrigsskolan, specialskolor och utbildningskurser i Leningrad.
2 augusti embarkerade tyskarna jagaren Uritzki, som tillsammans
rned jagaren Karl Liebknecht avseglade till Kronstadt. Under färden
gavs de tyska officerarna tillfälle att "inspektera" Uritzki och de
fick även se vissa anläggningar i Kronstadt.
Den 5 augusti inträffade tyskarna i Moskva, där de gjorde hövlighetsvisit hos chefen för marinen, Mukklevitsj och kommendanten i
Moskva. Politiske kommissarien M R Shaponikov förb jöd de båda
höga sovjetofficerarna att återgälda tyskarnas besök, som annars är
allmänt brukligt. Den tyska delegationen for härnäst till Svarta
Havet, där man den 9 augusti ånyo hade tillfälle att iaktta tjänsten
på r yska krigsfartyg under färd mellan Odessa och Yalta, förmodligen ombord på kryssaren Komintern. Denna eskorterades av torpedbå tar, grupperade på bägge sidor som antiubåtsskärm 1500 m
framför kryssaren. Den 12 augusti besökte tyskarna Sevastapol med
vapen- och ammunitionsförråd, torpedfabrik, marinflygstation och
flygs kola, samt avlade hövlighetsvisit hos hamnkommendanten. I
det sammanhanget besökte man också chefen för Svarta Havsflotta n, Orlov, och den 13 augusti lämnade tyskarna Sevastopol för
att å tervända till Tyskland.
K onteramiral Brutzers reserapport kan sammanfattas så:

l ) Dstersjö- och Svarta Havsflottorna har för närvarande endast
ringa betydelse till följd av alltigenom föråldrad materiel och föga
erfarna besättningar.
2) Trots detta kunde det vara av intresse för Reichsmarine att vid
en senare tidpunkt sända officerare för utbildning på ryska ubåtar
och sjöflygstationer.

Japanska officerare lär faktiskt i början av 30-talet ha tjänstgjort vid nå gra
ryska flyg- och armeenheter; huruvida även japanska sjöofficerare tidtals kommenderades till röda flottan måste emellertid betvivlas, då inga handlingar härom
föreligger. Däremot har det fastställts att tv å ryska sjöofficerare under två års
tid detacherades till japanska flottan.

3) De ryska sjöofficerarna saknar praktisk erfarenhet och grundlig utbildning. Ur tysk synpunkt kan röda flottans officerares kunskaper i bästa fall liknas vid de gamla kejserliga däcksofficerarnas
inom tyska flottan före 1914. Delvis ligger de emellertid under denna nivå. Flertalet högre officerare är yngre än 40 år, medan alla
sjöofficerare från tsartiden endast innehar underordnade poster. De

498

36

2

499

•
båda stabscheferna Haller och Ludri gör ett intelligent men mycket
reserverat intryck. Ingen av dem är ryss. För officerare, som inte är
medlemmar av kommunistiska partiet, bestäms karriären huvudsakligen efter deras insatser under inbördeskriget.
Den tyska delegationens rapport diskuterades nu i marinledningen
utan större entusiasm eller brådska och delgavs slutligen armeledningen i maj 1931. Till följd av politiska överläggningar var man
här genast redo att bearbeta marinen att inom vissa gränser ställa
sig positiv och välvillig till ryssarnas anhållan om hjälp med utveckling av nya ubåtar och torpeder.
I början av augusti 1931 ägde en konferens rum mellan höga
armeofficerare och chefen för marinstaben, Kapt. z. S. Carls, varunder Carls anförde att ett närmare samarbete mellan Reichsmarine
och röda flottan inte borde tagas under övervägande, då ryssarna
inte kunde_erbjuda Tyskland någonting . . .
Slutligen anmodade Raeder konteramiral Brutzer
,, att formu lera
marinens slutliga ställningstagande i en not till armeledningen av den
5 november 1931 enligt följande:
l) Under förhandenvarande omständigheter är Reichsmarine beredd att ge röda flottan expertråd inom vissa bestämda specialområden, varvid dock det ringa antalet dylika experter i tysk marin
tjänst måste medföra, att sådana åtaganden inskränks till ett minimum. Däremot är marinledningen beredd att organisera for tlöpande rådgivning åt ryssarna genom sådana tyska experter, som inte
är i aktiv tjänst (reservpersonal, pensionerade officerare).
2) Marinledningen är beredd att ge ett fåtal av röda flottans perpersonal tillträde till vissa speciella tekniska anläggningar inom
Reichsmarine, varvid dock tillstånd måste inhämtas i varje enskilt
fall.
Marinledningens samtycke formulerades efter år av lösa förhan dlingar fortfarande så försiktigt, att praktiskt taget varje samarbete
ständigt kunde omintetgöras. Man har intrycket att marinledningen
inte ville veta av någon verklig hjälp till röda flottan och endast
gjorde en del platoniska och betydelselösa uttalanden för att tillfredsställa armen.
Relation;rna mellan de tyska och sovjetryska marinerna kan indelas i fyra avsnitt:
a) 1920-25. Ensidiga ryska framstötar som av tyskarna besvaras
mer eller mi~dre tydligt avvisande.
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b) 1926-33 . En period med ömsesidiga trevare och försiktiga
besök, och som slutar med marinledningens genom klausuler starkt
begränsade beredvillighet att hjälpa röda flottan.
c) 1933-39. Hitlers maktövertagande inskränker ånyo n:istan
full st ändigt de officiella kontakterna mellan de båda flottorna, medan den tyska industrin får leverera materiel till röda flottan .
d) 1939-41. En period av intensivt, om också inte uppriktigt,
samarbete mellan Kriegsmarine och röda flottan.
Trots den tyska marinledningens förklaring att den under vissa
omständigheter skulle vara beredd att erbjuda röda flottan hjälp,
rycks inte heller under perioden 1931-33 någonting a v vikt ha ägt
rum ; i varje fall innehåller inte tyska handlingar från denna tid
någ ra antydf)ingar om kontakter eller besök. Detta gäller i ännu
högre grad för åren 1933-39, när Hitler regerade. Icke desto
mindre lyckades ryssarna få ett antal tyska ritningar. Förmodligen
rörde det sig emellertid här om ritningar uppgjorda av privata tyska
experter, möjligen med hjälp av "lngenieurskantoor voor Scheepsbouw". I varje fall sade Kapt.z. S. von Baumbach (från 1933 biträde åt tyske militäratrehen i Moskva och från 1935 till 1941 tysk
marinattache), då han förhördes av de allierade efter kriget, att ryssarna hade erhållit ritningar över ubåt typ N från Tyskland 1933/ 34
och även med hj_älp av tyska experter byggt en sådan båt. Denna
typ blev sedan känd som s-klassen och byggdes av ryssarna i större
serier fram till 1945. Medan tyskarna följaktligen "stod fadder" för
ubåtarna av s-klass, tycks italienska skisser ha varit bestämmande
fö r utvecklingen av ubåt typ D. Ubåtarna av M-, P- och K -typ var
däremot rent inhemska konstruktioner.
Den 31 juli 1933 hade Vorosjilov också bett franska sändebudet att Frankrike
skulle vara röda flottan behjälplig med ubåts-, jagar- och kry ssarbyggen. Fransmännen var överhuvudtaget mycket välorienterade om de t ysk-ryska manna
förbindel serna, delvis p g a medveten indiskretion från rysk sida.

Av tyska handlingar framgår vidare, att marinledningen den 31
december 1936 meddelade marinattachen i Moskva, att maskinfabriken Augsburg, M.A.N., på förfrågan bekräftat att den hittills
varken levererat 7000 eller 3000 hk dieselmotorer för ubåtar till ryssarna. Däremot hade ryssarna under de senaste åren beställt följande
dieselmotorer, som möjligen kunde vara avsedda för ubåtar:
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Den 16. 6.31 4 st på vardera 2700 hk, typ M 10 Vu 49/-18
'
levererade den 29.8 och 29.9 1934,
1935
30.7
och
, 28. 6.34 2 st av samma typ, levererade den 16
, 28. 6.34 4 st på vardera 2000 hk, typ M 6 Vu 49/ 48, b e~
rerade den 27.8, 30.11 och 2.12 1935.
, 23.11.35 2 st på vardera 2200 hk, typ M 6 Vu 49/48 med
planerad leverans i januari resp maj 1937.
Sammanfattningsvis tyck s alltså det tysk-ryska marina samarbete t
under åren 1933-39 ha inskränkt sig till försäljning av tyska ritningar och maskiner, varvid på tysk sida endast privata personer och
firmor framträdde, n;edan ryssarna betalade i guld och därm ed
stärkte Hitlers kassareserver.
Medan sovjetmarinen så småningom blev materiellt starkare tack
vare industrialiseringen inom ramarna för de olika 5-årsplanerna,
kunde en motsvarande förbättring av dess inre styrka icke förmärkas. Huvudanledningen härtill var de av Stalin iscensatta blodiga utrensningarna 1937-3 8, för vilka samtliga högre sovjetryska
sjöofficerare föll offer, i synnerhet alla de som på officiellt uppd rag
hade förh~ndlat med tyska myndigheter. 1 Den sovjetryska marinpolitikens dubbelbottnade karaktär kom också till uttryck i fö rhållandet till Italien. Medan å ena sidan ryska krigsfartyg allt
emellanåt anlöpte det fasci stiska Italiens hamnar, och italienska varv
levererade två stora kustförsvarsfartyg och flottiljledaren Tasjkent,
kämpade sovjetryska sjöofficerare 2 i Spanien mot italienska flottan,
vilken som bekant i sto r utsträckning intervenerade på genera l
Francos sida. Sovjetflottans verkliga materiella hjälp till det röda
Spanien inskränkte sig till några motortorpedbåtar, som kunde notera lika liten framgång som de av ryska chefer ledda spanska ubåtarna. Sovjetflottans oförmåga att operera längre bon än i rysk a
kustfarvatten blev uppenbar, då ryssarna inte endast måste avstå
Bland dem som med säkerhet avrättades märks Zof, Mukklevitsj, Orlov, Smirnov, Ludri, Zivkov, Kosjanov, Dusjkenov, Kadostkij, Aleksandrov, Stashevitsj,
Petrov, Jerve, Frinovskij, Viktarov, Dybenko, Antanov-Ovsejenko och talrik a
officerare av lägre grad. Drozd, som 1941 skulle komma att r;idda östersjöflottan, deporterades. Endast Haller och Isakav klarade sig helskinnade genom

1

utrensningarna.

Bland de samman la gt 29 ryska sjöofficerare, som kämpade i Spanien, var
Kusnetzov, Drozd, Ram isj villi, Grigorev, Nikolajev, V. L. Bogdenko, Lisin,
Egipko, Kuzmin, Grachev, Egorov, Osipov, Fedotov, Golovko, Alafusov, Elisejev ,
Piterskij, Sergejev, Sjaposjnikov, Basisty och Burmistrov, som nästan alla spelade
en star roll under andra världskriget och senare.

2
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ifrån att eskortera sina med krigsmateriel lastade fartyg på väg till
Spanien, utan också avböjde att deltaga med fartyg i de non-interventionspatruller, som övriga av spanska inbördeskriget "intresserade" sjömakter uppsatte.
Likaså blev de ryska försöken att få bygga slagskepp i Förenta
Staterna resultatlösa. 3 K var stod att ryssarna måste bygga sin flotta
på egna varv. Antalsmässigt var resultatet fram till 1939 imponerande,1 om också kvaliteten på många fartyg lämnade mycket övrigt
att önska, och utbildningsstandard en hos officerare och övrig personal under de efterföljande konflikterna med Finland 1939/40 och
Tyskland 1941 / 45 visade sig helt otillräcklig.
Den tyska uppskattningen av sovjetflottans värde visade sig däremot i det stora hela riktig, trots att tyske marinattachen i Moskva,
Kapt. z. S. Baumbach, fram till sommaren 1939 knappast fick något
tillfälle att bese röda flottans fartyg eller anläggningar.
Den tysk-ryska non-aggressionspakt en av den 23 augusti 1939
betydde politiskt det klassiska "renversement des alliances", som i
alla tider har karakteriserat de tysk-ryska förbindelserna, och möjliggjorde inte bara det tyska utan också det ryska överfallet på
Polen, vilket inbringade Sovjetunionen de polska östprovinserna
jämte den polska Dniepr-(Pinsker)flo tti!jen. I anslutning härtill
kunde Sovjet - med tyskt samtycke - tillåta sig att angripa
Litauen, Lettland och Estland och låta dessa länders sjöstridskrafter
inlemmas i sovjetflottan.

D en 1.10 1937 gav de amerikanska myndigheterna sitt tillstånd till export av tre
st 40,6 cm trippeltorn samt 900 granater och 900 laddningar, vilket emellertid
inte kunde utnyttjas av ryssarna, då det visade sig att ingen amerikan sk privatfirma ville tillverka dessa kanoner och US Navy inte fick åtaga sig uppdraget.
Ryssarna skisserade då planer på 62000 tons slagskepp med 45,7 cm kanoner,
vilka skulle byggas i USA, varpå den amerikanska regeringen förklarade, att
den icke skulle medge byggande av fartyg över 45000 tOn i USA. En amerikansk
konstruktionsbyrå fick då i uppdrag att göra upp ritningar för 45000 tons slagskepp, v ilka ritningar emellertid aldrig levererades till följd av det ryska överfallet på Polen hösten 1939. Omkring 1936/ 37 tycks ryssarna också ha erhållit
slagskeppsritningar från italienarna.

3

1
Sammanlagt by ggdes eller planerades mellan 1927 och 1941: 18 kryssare, omkrin g ett dussin flottiljledare, över 90 jagare, omkring 60 eskortfartyg och torpedbåtar, 325 ubåtar, 80 minsvepare och 400 motOrtorpedbåtar. Åtminstone två
av fyra planerade slagskepp började byggas.
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Som bekant motiverades den sovjetryska framryckningen mot Estland med
att esterna hade låtit den internerade polska ubåten Orzel undkomma, va refte ;
denna den 26 september hade sänkt tankfartyget Metallist ( 1898, 1393 BR T ) tillhörande ryska marinen. I verkligheten hade dock esterna - under ryskt pol itisk t
tryck - internerat den polska ubåten, när denna anlöpte Reva! den 13 septem be r
1939 för att sätta i land två sjuka besättningsmedlemmar, däribland fa rt ygschefen. Likväl löpte ubåten - nu nästan utan torpeder, ammunition och sjökorr
- överraskande åter ut den 17 september, irrade omkring någon tid i O stersjön
och nådde den 14 oktober Eng land. Ryska fartyg angreps aldrig, varför ryssarna
själva måste arrangera "sänkningen" av "Metallist" . ..
Detta skedde på följande sätt: A. A. Sjdanov, partisekreterare i Leningrad,
kallade ti ll sig chefen på skolfartyget Svir, Kapt.2. R . Arsenjev och beo rd rade
honom - i närvaro av sovjetflottans överbefälhavare, amira l N . H . Kusnetzov
- att föra tankern Metallist till Narvabukten, där den skulle sänkas. H an sk ulle
sedan meddela att en "okänd" ubåt hade sänkt tankern.
Arsenjev begav sig genast till Oranienbaum , där det gamla tankfartyget skulle
finna s, men fann det inte, vilket han omedelbart meddelade till Leningrad. I
själva verket låg tankern i Kronstadt, och för att inte ytterligare dyrbar t id
skulle förloras, anförtroddes nu denna pinsamma upp gift åt Kapt.2. R . Josipov .
Han gick genast till sjöss och nådde snart den nordöstra delen av Narvabuk ten
vid Kurgo lovo, där ubåten III 303 och torpedbåten Tutsja redan väntade p å
honom. "Metallist" stoppade, besättningen gick i båtarna och "III 303" avfyrade
en torped, som emellertid inte träffade, och därpå ytterligare en, som uppenbarligen inte detonerade. N u beslöts att tankerns bottenventiler sk ulle öppnas, vilket
synes ha utförts av besättningen på "Tutsja". Enligt andra uppgifter sänk tes
"Metallist" med torpedskott eller genom sprängning från "Tutsja". I vilket fall
som helst sjönk fartyget, men naturligtvis på så litet djup, att överbyggnade rn a
förblev ovan vattenytan och fartyget lätt och snart kunde bärgas. Aven gam la
och små tankfartyg var näm ligen vid denna tid en sällsynthet i sovjetflottan.
Nu hade Molotov äntligen fått "sitt" intermezzo och kunde hota esterna.
Senare kom emellertid san ningen fram , när finnarna under kriget tillfångatog
sovjetmatroser, som hade deltagit i aktionen eller hade hört talas om den .. .

Men också det tysk-ryska marina samarbetet tog nu p lötsligt n y
fart. Detta tog sig olika former såsom:
a) Leverans av ryska ubåtar till Tyskland. Denna möjlighet tog
Raeder sikte på i början av kriget för att snabbast möjligt utjämn a
det tyska ubåtsvapnets numerära underlägsenhet. Hitler avvisade
dock tanken på köp av sovjetryska och estniska ubåtar, då han inte
hade höga tankar om de förras tekniska värde och dessutom inte
ville ge intryck av svaghet.
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b) Till gång till ryska hamnar och baser vid Norra Ishavet för
den tyska sjökrigföringen.
.
.
..
c) Tillgång till ryska stödjepunkter v1d S~1lla Havet o.ch o~e~
förande av tyska krigs- och handelsfartyg v1a den (nordhga) slblriska sjövägen.
d) Utbyte av in!ormat.ioner om väs:~a~ne_r:n.as flottor, samt leverans av olja och ramatenal för tysk SJOkngfonng och tyskt skeppsbyggeri.
.. o
•
Informationsutbytet startade redan under Polen-falttaget, 1 det at:
Kriegsmarine orienterade röda flo:tan ?m operationern~s. för loppo l
Danzig-bukten. Tyskarna tycks vlSSerhgen un der de folpnde maaderna inte ha fått så värst många intressanta nyheter av ryssarna,
~ilket föranledde tyske marinattachen i M~skva . att upprepade
gånger klaga i Berlin och vi.d sovjetr~ska mannledm~gen, t1lls om~.n
slutligen tröttnade på tysk s1da och gJorde arbetet svarare ocksa for
ryske marinattachen i Berlin.
.
. o
Mer givande var däremot det tysk-:yska samarbe~.e~ 1 norr, d1t atskilliga tyska handelsfartyg ankom fran och me~ borpn av sept~m
ber 1939 . På grund av de allierades blockad vagade de sedan mte
bryta sig igenom till tyska hamnar. 1 Lastern~ från .dessa fa.rtyg lossades och vidarebefordrades med järnväg v1a Lenmgrad t11l Tyskland.
k l'
K riegsmarine planerade nu att förvandla det i 1-!urmans .. lggande motorfartyget Iller till hjälpkryssare eller å tmmstone tran.gfartyg, till vilket ryssarna r~dan ~en 23 . septe~b~~ 1939 gav s1tt
bifall. Planerna k unde dock mte forverkhgas, da for arbetet e:f~r
derliga tekniska resurser t~dli~en inte f~nns ~. Murm~nsk. Samt~~1gt
bad tyskarna Sovjet om tlllstand att fa se over ubatar ~ch ~pip
fartyg i M urmansk, vilket Molotov avslog med ~en . motlven~gen,
att staden ifråga inte var tillräckligt sky~dad f?r md1sk:eta alllerade blickar. Han föreslog i stället den östl1gare hggande hlla hamnen
Teriberka.
D en 14 oktober begärdes vidare att ryssarna skulle medge fö.rrådskomplettering av tyska krigsf:ortyg i ryska hamnar, varv1d
ammunition m m tillfördes landvägen från Tyskland. Ryska varv
skulle se över fartyg och maskiner, medan r~ska hand~~~fa~tyg skulle
tjänstgöra som transport- och trängfartyg t1ll tyska SJOStndskrafter.
P assagerarfartygen Bremen, N~w York , Cord!ll.era, Wadai. Lastfartygen Lippe,
Tubingen, Hans Leonhardt, Palhne, Iller, Phoemcm m fl.

1
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Den 22 oktober meddelade tyske marinattachen i Moskva att
ryssarna nu hade ställt Zapadnaya Litsa-bukten till tyska sjökrigsledningens förfogande ("bas Nord"). Mo lotov informerade den 28
oktober tyska sändebudet von der Schu lenburg att Sovjet visserligen
var mycket nöjd med det tyska handelskriget mot de allierade, men
han bad att man inte skulle företa några krigsoperatione r öster 0111
long 20 °0, vilket bifölls från tysk sida.
Den l november 1939 besökte Kapt. z. S. von Baumbach tillsammans med sovjetryska sjöofficerare bas Nord, d v s Zapadnaya
Litsa-bukten. I slutet av november skulle de tyska ubåtarna U 38
och U 36 inträffa där för att från denna bas angripa brittiska virkestransporter från nordnorska och nordfinska hamnar. Säsongen
var dock för långt framskriden och inga fler brittiska fartyg väntades, varför de bägge ubåtarna vände om innan de kom fram till bas
Nord. Under återfärden gick U 36 förlorad. Då bas Nord endast
utgjordes av en bukt utan några som helst anläggningar, måste tyskarna organisera hjälpfartyg, om de överhuvudtage t ville utnyttja
bukten som stödjepunkt. Därför hämtades ångarna Cordille ra
(12055 BRT) och Phoenicia (4124 BRT) från Murmansk för att
tjänstgöra som logements- och verkstadsfartyg , medan fiskefartyget
Sachsenwald anlände med förråd från Tyskland och därefter tjän stgjorde som tender. "Sachsenwald" anlände den l december och de
bägge andra fartygen under de följande dagarna. Bas Nord skulle
stå under befäl av den från Istanbul nyligen hemkomne officeren
Kurt Auerbach, som emellertid inte kunde fara med "Cordillera" ,
då hans ryska resetillstånd ännu inte hade anlänt. Vidare hade ryssarna nekat att bryta plomberingen av de båda tyska fartygens
radiostationer, och ideligen hittade ryska tjänstemän på nya trakassener.
Så nekade ryssarna t ex att lägga ut en tysk undervattenska bel
mellan bas Nord och Murmansk trots att tyskarna ville ställa materiel till förfogande.
Som ankarplats var emellertid Zapadnaya Litsa-bukten den sämsta
tänkbara. "Cordillera" förlorade ett ankare och avgick den 4 december till Teriberkabukte n. Den tyske fartygschefen vägrade att
återvända till bas Nord, och ryssarna förbjöd honom att anlöpa
Murmansic Aven "Sachsenwald" hade lämnat basen men beordrades
tillbaka dit. Då de tyska fartygen inte fick begagna sina radiostationer, måste alla meddelanden sändas med morse till en rysk vakt506

båt, som sedan vidarebefordra de radiomed?elan det över det ryska
nätet till Moskva. Det första dylika överbnngandet tog fyra dagar;
senare nedbringades denna tid till åtta timmar, och även antalet
överföringsfel minskade. Den 4 januari 1940 lämnade också "Sachsenwald" bas Nord, där nu endast "Phoenicia" var kvar. Någon
som helst underhållstjäns t eller krigsverksamhe t hade hi t tills inte utförts av denna bas. Under tiden hade de tyska tankfartygen W. A.
Riedemann (l 0.236 BR T) och Friedrich Brem e (l 0.397 BR T) anlänt
till Murmansk, där de skulle förse den tunga kryssaren Admiral
Hipper med olja, vilket ryssarna var införstådda med. Den planerade operationen ägde dock aldrig rum. Den 20 januari avgick valfångstfartyget Jan Wellem från Kiel med drivmedel och andra förnödenheter och inträffade planenligt i bas Nord. Slutligen utsändes
från Tyskland också trålaren Wiking V (234 BRT) såsom tender
med förnödenheter till "Phoenicia". Den anlände helskinnad till bas
N ord den 12 april. Den tyske baschefen Fregattenkapit än Nieschlag
lämnade slutgiltigt bas Nord ombord på "Jan Wellem" den 6 april
1940 och uppnådde Narvik, där fartyget den 13 april måste sänkas
av egen besättning efter endast delvis genomförd lossning. 1 Ryssarna
hade låtit "Jan Wellem" utlöpa endast under förutsättning att hon
inte skulle återvända ... I mitten av april begärde sovjetregeringen
att den tyska bas Nord skulle förflyttas längre österut till Iokangabuk ten väst om Swyatoi Noss för att man helt skulle undgå finskt
spaningsflyg. Dit gick så den l mrtj "Phoenicia" och "Wiking V".
Den nya basen var lika avsides belägen, men ur navigatorisk synpunkt var den bättre än den gamla.
Efter Norges erövring behövde Tyskland inte längre någon stödjepunkt längst uppe i norr. Man beslöt därför att upplösa basen den
23 augusti 1940. Efter diverse förtret och de vanliga "missförstånden" med den ryska tullen kunde "Phoenicia" slutligen avgå till
Tyskland den 15 september 1940. Det totala värdet av bas Nord för
den tyska sjökrigföringen var mycket litet.
Redan den 15 februari 1940 fastställd es på tyskt håll, att inget
intresse längre förelåg för att utrusta hjälpkryssare i Sovjet och att
1 "Jan We !lem" hade tre m ~naders
dt:ivmedel o~h outrustnin g för en tUt:g ~ r Y;',sare
samt driv medel för fyra ubatar och lt vsmedel for atta. I verk lt gheten forsag Jan
Wellem" de tyska jagarna i Narvik till_ end:st 2/ 3. med brä~wolp meda n en
t redjedel mås te lämnas i form av dteseloiJa: Da bunk~mg av tvap gare tog__7-8
timmar, va r de flesta tyska jagarna ä nnu t~tc helt gangkla_ra, nar engelsmannen
löpte in för att anfalla den ty ska jagarflomljen den 10 apnl 1940.
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se över fartyg och maskiner i ryska hamnar eller att utnyttj a ryska
fartyg som träng- eller bevakningsfartyg. Det stod också klart att
informationsutbytet beträffande allierade fartygsrörelser hittills endast hade varit en besvikelse för Tyskland. Däremot var man liksom
tidigare mycket intresserad av att få utnyttj a den norra sjövägen,
Stalin-kanalen och underhållsbaser i Fjärran Ostern. I ett memorandum av den 29 februari 1940 begärde tyska marinledningen dessutom förslag på en underhållsbas på halvön Kamtschatka, men då
man icke kom till någon tillfredsställande lösning återtogs denna
begäran den 3 september samma år.
De tysk-ryska förhandlingarna om ett eventuellt utnyttjande a v
den norra sjövägen startade redan i början av december 1939, när
ryssarna begärde tysk hjälp gentemot Finland och de tyska önskemålen därför måste bli positivt behandlade. I Tyskland förbered de
man i januari 1940 en lista på 26 handelsfartyg, som låg i neutrala
asiatiska hamnar och som skulle föras hem via den norra sjövägen.
Vidare var avsikten att sända fyra valkoke rier från Norge till J apan, där de skulle bunkra valolja och återföra den samma väg till
Tyskland. Slutligen sku lle också två hjälpkryssare använda sig av
den sibiriska sjövägen i ostlig riktning. Ryssarna krävde att de ostgående tyska fartygen skulle medföra ryskt gods, vilket i de båda
hj älpkryssarnas fall knappast var möjligt. Ryssarna ställde för detta
ändamål ett komplett ställ sjökort över den norra sjövägen till fö rfogande och lämnade också i övrigt uppgifter och anvisningar. På
våren 1940 föll t1)ånga tyska handelsfartyg i de allierades händer i
Stilla Havet, och för andra fanns det ingen last att uppbringa, varför sjöfarten i västlig riktning till slut helt fick uppges. Detsamma
blev fallet med en plan att sända ut tankfartyg och valkokerier från
väster till öster. Man beslöt att endast ytterligare två hjälpkryssare
skulle få färdas denna väg; i verkligheten blev det bara hjälpkryssaren 45 Komet som löpte ut från Gotenhafen den 3 juli 1940 och
anlände till Warneck-bukten på ön Waigatsch den 15 juli. Emellertid
måste hon vänta till sjöss till den 13 augusti, då isförhå llandena var
mycket ogynnsamma. Fartyget hjälptes ostvart en bit i taget av i
tur och ordning isbrytarna Stalin, Lenin, Malygin och Kaganovitsj,
tills ryssarna den l september ville föra hjälpkryssaren tiTlbaka mot
väster enligt anvisningar från Moskva. Anledningen var att man på
rysk sida bedömde fartygets möjligheter att undgå de allierades
övervakning i Stilla Havet som mycket små. Den tyske fartygs508

chefen avslog dock ryssarnas begäran och fortsatte den 3 september
på eget ansvar, sedan en rysk isbrytare eskorterat honom till AionSchelagski, varigenom passagens svåraste avsnitt hade övervunnits.
För sin isbrytar- och lotsassistens begärde ryssarna en million riksmark i guld ... 1
I jämförelse med de blygsamma fördelar som tyska sjökrigsledningen erhöll genom de "hjärtliga" tysk-ryska förbindelserna, profiterad e sovjetmarinen vida mer på det intensifierade samarbetet
1939-41. Förutom utväxlande av underrättelser berörde den tyska
hjäl pen huvu dsakligen två områden, nämligen militär hjälp i samband med Sovjets överfall på Finland och leverans av fartyg, vapen
och ritningar till Sovjetunionen.
Det mest besvärande kap,jtlet är tvivelsutan det understöd, som
Tysklan d lämnade i kampen -mot Finland. Redan i början av december 1939 begärde sovjetflottan tysk hjälp i form av minfällning
utanför finska kusten och försörjning av ryska ubåtar medelst tyska
fartyg. För detta ändamål skulle den i Leningrad liggande tyska
ångaren Utiandshörn (2642 BR T) lastas med rysk krigsmateriel, som
sedan skulle avlämnas till ubåtarna i öppna sjör\. Vidare skulle tre
sovjetryska sjöofficerare embarkera med uppgift att utforska de
svenska minspärrarna väster om Åland. Hitler och marinledningen
biföll genast de ryska önskemålen, och i Danzig utrustades tankfartyget Medea (1882 BRT) som förrådsfartyg för sovjetryska ubåtar.
Den omfattande isläggningen i Ostersjön omintetgjorde dock insats
i rätt tid, varför ryssarna den 12 december tog tillbaka sin begäran
om hjälp.
Av större praktisk betydelse var leveranserna av tysk krigsmateriel till ryssarna. De senare presenterade i Berlin väldiga listor på
maskiner och vapen, som de ville köpa till följd av de nya handelsfördragen. Den 26 oktober 1939 anmodade marinledningen de olika
avdelningscheferna i Kriegsmarine att uppgöra listor över de fartyg
1

Hj älpkryssa ren Komet under befäl av Kapt. z.S., senare konteramiral Eyssen
sä nk te sammanlagt sex fart yg p:'l. tillsammans 31.005 BRT och i samarbete med
"Orion" ytterligare tv :'l. p:'l. 21.125 BR T. Dess utom besköts ön Nauru. Efter att
ha färd ats i 516 dagar och tillrygga lagt 87000 sjömil :'l.tervändc hjälpkryssare n
till Tyskland utan att ha förlorat en enda man .
I samband med förberedelserna fö r denna färd utefter den norra sjövägen
kan framh:'l.ll as, att ryssarna ställde sig avvisande till att dryfta polarnavigation
med tysk a ex perter liksom till att ge dessa n:'l.gon djupare insikt i sovjetrysk isna vigerin g och förvaltningen av den norra sjöväge n.
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och vapen, som eventuell t kunde visas för och offereras ryssa rna.
Redan den 27 infann sig i Berlin en stark sovjetdelegation med
bl a ministern för metallindustrin Ivan T. Tevesjan och röda armens
artillerivapenchef, general G. K. Savsjenko. Under de olika samtalen med vederbörande tyska myndigheter framkom, att ryssarna
önskade köpa följande materiel:
l) För byggande av fyra kryssare ungefär 15000 ton pansarp låt,
maskiner med undantag av turbiner och pannor, men däremot turbinaxlar och turbinhus, kondensorer, ångpannetuber, elektricitetsverk:, för- och akterstävar samt allt artilleri.
2) Antingen komplett ritningsunderlag för byggande av n å
kryssare av Admiral Hipper-typ, som då skulle byggas i Sovjetunionen, liksom allt byggnadsmaterial till dem med undantag av
spanten,
3) eller köp av två ofullbordade skrov till Admiral Hi p perkryssare, som var_under byggnad i Tyskland.
4) Ritningar av slagskeppet Bismarck ävensom byggnadsmaterial.
5) D:o beträffande hangarfartyget Graf Zeppelin.
6) Sjöartilleri kaliber 406 mm i pansartorn
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7) Eldledningsanläggningar för i Sovjet byggda krigsfartyg.
8) SONAR/ASDIC-anläggningar för kryssare, jagare och ubåtar.
9) Optiska avståndsmätare.

rninsvepare, då minkrigföring alltid har gällt för att vara en rysk
special i t et.
Redan den 10 november befallde Hitler, att krigsmaterielleveranserna till Sovjetunionen inte fick ske på bekostnad av fastställda
kvoter för det tyska rustningsbehovet. Han förhindrade också den
8 december försäljningen av de ofullbordade kryssarna "Seydlitz"
och "Prinz Eugen", men biföll försäljningen av den likaledes ofullbordade "Liitzow", visserligen utan artilleri, eftersom detta togs i
anspråk av tyska armen. Avgörandet huruvida byggnadsritningarna
till "Bismarck" skulle få säljas till ryssarna gjordes beroende av
priset. Raeder trodde sig kunna godta en försäljning, emedan ryssarna, även med hjälp av ritningarna, inte sku lle kunna sätta dylika
fart yg i tjänst på åtminstone sex år. Den 26 januari 1940 befallde
Hitler att leveransen av "Liitzow" och överlämnandet av Bismarckritningarna skulle förhalas så länge som möjligt, då han hoppades
att dessa transaktioner överhuvudtaget skulle bli överflödiga.
En rapport till amiral Raeder den l O januari 1940 omtalar, att
vidare förhandlingar hade ägt rum i Moskva mellan Stalin och den
särskilt befullmäktigade Ritter. Ryssarna tackade för den tyska beredvilligheten att vilja sälja "Liitzow" men bad återigen om Bismarck-ritningarna, ritningar på tank- och skolfartyg liksom även
om leverans av periskop, ackumulatorer och annan materiel. Vi dare
beställde ryssarna två verkstadsfartyg vid tyska varv. 1
Beställningen på artilleripjäser måste naturligtvis reduceras, dj_
tyskarna själva behövde mycken materiel. Ryssarna skulle i alla fall
kunna erhålla 3 st 38,1 cm dubbeltorn, 3 st 28 cm dubbeltorn och
4 st 15,5 cm trippeltorn. 2
Efter en ny ekonomisk överenskommelse såldes slutgiltigt den ännu inte färdigställda kryssaren Li.itzow den 11 februari 1940 till
Sovjet och lämnade den 15 Bremen under bogsering mot Leningrad. Konteramiral (ing) Feige och ett 70-tal tyska skeppsbyggnads-

l O) Minor, minfartyg, minsvepare.
1

11) Torpeder och torpedtuber.
12) Navigationsinstrument, kompasser o s v.
Av denna uppräkning framgår, hur det i alla avseenden brast
inom sovjetflottan, från oförmågan att planera större fartyg till
svårigheterna att framställa goda optiska instrument. Mest öve rraskande är väl det ryska önskemålet att köpa minor, minfartyg och
510

Dessa under byggnad varande verkstadsfart yg beslagtogs i juni 1941 av Krie gsmarine och färdigbyggdes under namnen " Stahl" och "Eisen". " Eise n" sjönk 1944
i Elbemynningen efter flyganfall , "Stahl " den 31.3.45 i Hamburg likas-1 efter fly ganfall. Enli gt andra källor skall det do ck i dess a fall ha rört sig om tv -1 i Holland
för sovjetrysk räkning under byggnad varande kabelfarryg.
2
Enligt andra källor skall sammanlagt 16 st 38,1 cm kanoner och 8 dubbeltorn
för dessa ha varit beställda och under byggnad i Tyskland. Tyskarna förmodade
att det rörde sig om bestyckningen för tv -1 i Sovjet under byggnad varande sla gskepp, ev medräknat två reservtorn (kan onmodell 1934 381/L47).
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specialister medföljde fartyget till Leningrad för att hjälpa ryssarna
med färdigställandet. De hemkallades först kort före de tysk-ryska
fientligheternas utbrott.3 På hösten 1940 bad ryssarna att få deltaga
vid maskin- och artilleriproven med kryssaren Seydlitz. De uttryckte
också önskemål om en fördelningsbok för kryssare typ Li.itzow och
ville vidare att tyskarna skulle utbilda personal för den ryska " Li.itzow"1 på tyska fartyg och om möjligt kommendera ombord specialister, som skulle vara behjälpliga vid iståndsättandet. En rysk
skeppsbyggnadsdelegation fick också besiktiga den ofullbordade
"Seydlitz" på Deschimagvarvet i Bremen den 11 och 12 december
1940. Detta besök upprepades ännu en gång den 20 mars 194 1 a v
amiral Frolov och en ingenjör. 2
Ytterligare ryska önskemål var:
listor på sådana reservdelar, som var utsatta för stark förslitn ing ;
inspektion av sanitära anläggningar ombord på ett tyskt skolfartyg;
leverans av minmateriel mot kontant betalning
och tyska bestämmelser för skjutelementberäkning för kanon er i
dubbel torn.
slutligen inspekterade en sovjetrysk delegation det första färdigställda 3 8,1 cm dubbeltornet vid Krupp den 8 mars 1941. Fram till
sommaren 1941 färdigställdes sammanlagt åtta dylika kanoner i
Tyskland för rysk räkning. Ingen levererades dock, då Hitlers besl ut
att anfalla Sovjetunionen hade fattats redan hösten 1940. Ryssarn a
erhöll alltså från Tyskland huvudsakligen skeppsbyggnadsritninga r,
en del teknisk materiel, maskindelar samt en icke färdigbyggd krys-

sare. Ryssarna å sin sida levererade framför allt spannmål, olja, råmate rial och andra viktiga förnödenheter.
Sammanfattningsvis kan man vid en tillbakablick fastställa att det
rysk-ryska marina samarbetet 1921-41 uppvisade mycket mindre
resultat än vad läget och de ryska påtryckningarna borde ha kunnat
fra mtvinga. Anledningen var den tyska marinledningens ringa
intresse. Först när Hitler och Stalin på politiska grunder anbefallde
intensivare förbindelser tog samarbetet konkret form. I varje fall
profiterade sovjetflottan vida mer på detta samarbete än vad tyska
flott an gjorde, emedan den senare beträffande utbildning, materiel
och organisation ständigt stod på en högre nivå än röda flottan.

3

Konteramiral Feige :lterkallades till Tyskland på v:lren 1941 under förevä ndningen att han insjuknat, varvid ledningen av arbetena övergick till Marin eEaurat Noeske. Denne lämnade Leningrad tillsammans med de tyska specialisterna
den 18 juni 1941 med motiveringen att de oundgängligen behövdes i Tyskland.
Tyske marinattachen i Moskva meddelade ryskarna att de enligt planerna skulle
passera tysk-ryska gränsen på kvällen den 22 juni, d:l han tydligen inte visste att
det tyska överfallet skulle starta tidigt p:l morgonen samma dag.

1

"Liitzow" döptes av ryssarna tydligen först till " Petropavlovsk" och under krigets lopp till "Tallinn". Fartyget låg under kriget i Leningrad uran att kun na
förflytta sig, skadades i april 1942 av tyska bombträffar och ingrep i janua ri
1944 med sitt artilleri - i den utsträckning det var färdigt - i kampen om
Oranienbaum, varvid det emellertid måste bogseras. Efter kriget avstod ryssa rn a
fr:ln att färdigställa denna för ryska förh:lllanden alltför komplicerade och sinnrika k ryssare och skrotade i stället ned den.
2

Det förefaller som om några sovjerryska sjöofficerare redan i november 1939
tillfälligt var embarkerade på tyska kryssaren Admiral H ipper.
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Lifterafur m. m.
STRIDEN OM NORGE
Om man bortser från alla moraliska och känslomässi gt betingade synpun kter
kan ju tvekan uppstå huruvida det tyska överfallet på Norge 1940 skall betecknas
som djärvt eller dumdristigt. l varje fall kan konstateras att Norge-företage t
genomfördes mot alla sjökrigföringens hävdvunna principer i det man sökte ersätta ett obefintligt sjöhe rra välde genom att utnyttja överraskning. Därtill kan
företaget betecknas som den första större kombinerade operationen under an dra
vä rldskrige t karakteriserad - förutom av anmarschvägarnas längd - av förstlingsföretagets alla svårigheter. Företaget erhöll också ett i hög grad spänna nde
oc h dramatiskt förlopp.
De två faktorerna - dramatik och spänning - är betydande komponenter i
en intressant skild rin g och har verkligen väl utnyttjats av Rusch, Fritz-Otto i en
nyutkommen bok: "Kamp/ um Norwegens Fjorde. Fall Weseriibung No rd"
(Preetz,Holstein 1964). Busch fick sin officersutnämning i den kejserliga kri gsmakten 1912, tjänstgjorde till sjöss under hela första världskriget och gick sedan
direkt över i riksmarinen. Under ett tiotal år stod han som utgivare av " Die
Kriegsrnarine", under andra världskriget tjänstgjorde han i marinledningens pressoch filmavdelning, en tjänstgöring som dock ofta avbröts genom framställnin gar
om sjökommenderingar. - Som författare har Busch framträtt med ett 70- tal
böcker alla avhandlande objekt inom flottans verksamhetsområde.
Det är således en erfaren yrkesman och rutinerad skriftställare som fört pennan
vi lket framgår av inledningskapitlet. "Vorgeschichte" utgör en föredömligt översiktlig framställning av de allierades respektive de tyska övervägandena, p lanerna och åtgärderna för företagen mot Norge. Det hela är tidigare klarlagt
men sällan har de båda sidornas synp unkter så åskådligt och objektivt sammanställts. Måhända kan det berraktas som nytt att storamiralen Raeder med sådan
kraft hävdade sin ås ikt att de strategiska fördelarna av ockupationen av Norge
icke motsvarade de politiska nackdelarna av ett överfall på en neutral stat. Men
på tysk sida fanns som bekant endast en man som kunde bedöma politiska
faktorer.
När Busch sedan övergår att skildra händelseutvecklingen vid det tyska företaget griper han till en mera "populär" framsrällningsteknik. Omväxlande med
vissa nödvändiga överblickar tar författaren läsaren med ombord, denne hör
ordergivning och samtal och får i detalj följa skeendet. Personligen hyser skrivaren ingen större faiblesse för denna modell av krigshistoriska skildrin gar. I
detta fall måhända påverkad av de fiktiva samtal som belyser 85:ornas - i
tyska marinen den traditionella benämningen på allt som hade samband med armen
efter numret på det infanteriregemente som en gång haft en bataljon förlagd till
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J( iel - rundögda förvåning och allsidiga tafatthet. I rättvisans intresse måste
d~ck framh ål las att ingen orättvisa begås något mindre sjövant än bergs"äaarna ur Dieris berömda Edelweissdivision kan man no g svårligen tänka sig.
~:~a betydelsefullt är ju dock att det är en fackman som lårer fackmän tala sitt
fackspråk - vilket i och för sig kan vålla en lekman vissa svårigheter - att
fö rfattaren personligen känner eller känt fartyg och chefer och många flera,
arbetat med personliga intervjuer och gru ndli gt bearbetat de viktigaste tryekra
kä ll orna, ryska och engelska tidningar och tidskrifter och kunnat utnytta åtminstone Scharnhorst krigsdagbok. Viktigare är att varje skildring av de olika
anfallsgrupperna och deras operationer inleds med en klar redogörelse för organisation och sammansättning av deltagande flottenheter, inskeppade trupper och
t illde lade lastfartyg. Rediga detaljskisser och sil huetter med alla tekniska data
underlättar studier av de skiftande srridsförloppen, som därtill belyses av ett
stort antal utomordentl iga fotografier.
Anfaller ansattes med fem grupper av v ilk a den I. löpte ut från Wi lhelmshaven med Narvik som mål, den II. från Cuxhaven mot Trondheim. Som stödstyrka för dessa båda grupper opererade under anmarschen de båda slagkryssarna
Gneisenau och Scharnhorst under det att Admiral Hipper organisatoriskt ingick
i grupp II. Grupp III gick från Wilhelmshaven mot Bergen, grupp IV från
Wat ten, Piele, Helgoland till Kristiansand och Arendal och slutligen grupp V
från Swinemlinde till Oslo. Författaren följer i detalj de olika gruppernas äventy rl iga färd men sätter i full konsekvens med bokens titel bildlikt talat punkt i
och med armeförbandens debarkerin g. Men däremot fullföljes skildringen med en
fr amställnin g av de olika enheternas återfärd till hemmahamnoperationer som av
lätt insedda skäl motsetts med om möjligt större spänning än anmarschen. - Den
tyska ockupationen av Norge måste, sedan den genomförts, betraktas som en
operation, en bricka i ett stort strategiskt spel. De inledande krigshandlingarna
åter såväl till sjöss som till lands förete intet enhetligt drag. De äro ej minst
lokalt så åtskilda att en sammanfattning svårligen låter sig göra.
Buschs framställning av de olika kampgruppernas öden summeras emellertid
av författaren i ett avslutningskapitel "Schlussbetrachtung" som skrivaren anser
stå i paritet med inledningskapitlet. Här skildras först de tilltransporter som voro
nödvändiga för att säkra de begynnelseframgångar som man hoppades att flottenheterna och de med dem transporterade landstigningsgruppern a skulle tillkämpa sig. Redan den 3. april löpte "die Ausfuhrstaffel" och "die Tankerstaffel" ut från olika tyska hamnar. Av de 7 fartygen i die Ausfuhrstaffel nådde
endast ett sin bestämmelseort. Detta innebar att av 11 600 ton materiel endast
4 500 ton nådde bestämmelseorten. Aven tankfartygen fick vidkännas avsevärda
förluste r. Sedan landstigningshamnarna säkrats fortsatte tilltransporterna, nu med
benämningen "Seetransportstaffeln" av vilka 8 insattes. Inalles transporterades
sjövägen mellan 3. april och 15. juni från tyska hamnar till Norge 108 000 man,
16 000 hästar, 20 000 fordon och 101 000 ton materiel med en förlust av 2 000
man och 21 fartyg om över 110 000 BRT. Intressant är att konstatera att den
37
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transporttjänst som representerades av "die Seetransportstaffeln" stod unde r ledning av chefen "Minensuchboote Ost" som för transporternas skydd var heinvisad till de resurser chefen "die Sicherungsstreitkräfte der Ostsee" kunde ställa
till förfogande. Dessa utgjordes - förutom av ett par "Minensuchboote" - av
fiskarfartyg tilldelade de vid mobilisering organiserade "Vorposten- un d
Hilfsminensuchf!ottillen ". Dessa hade emellertid ännu ej hunnit få sin bestyck ning utan löpte ut med kanonattrapper av trä som enda försvarsvapen! Huvudparten av de tyska förlusterna svarade de brittiska ubåtarna för, men även flvg
och minor tog sin tull.
De svåra förlusterna vid "die Ausfuhrstaffel" gjorde ersättningsläget prek ärt
särskilt i Narvik och Trondheim. Här grep man till ubåtstransporter särskilt av
ammunition och mellan Danmark och Syd Norge organiserades pendeltrafik
med lätta, snabba övervattensfartyg som ej var särskilt svårt hotade av vare sig
minor eller ubåtar. Samtidigt med dessa första sjötransporter sattes tran sportflyge t in till en omfattning som man hittills icke sett exempel på. Under ap ril
genomfördes mer än 3 000 landningar vilket med hän sy n till de norska flygf älten
och det ogynnsamma vädret måste betraktas som en storartad prestation.
Bland de första landstigningstrupperna ingick även kustartilleriförband och i
Norge blev marinens första uppgift att bygga ut kustförsvaret. En befälhav an de
amira l Norge tog sitt säte i Oslo med underställda amiraler för sydkusten och
västkusten i Kristiansand respektive Bergen (i maj tillkom en amiral för nordkusten) alla med staber, hamnkommendanturer, kustartilleri-, lv-depåförband
m m. De norska anläggningarna blevo som regel mycket snabb t funktionsdu gli ga
och kompletterades undan för undan. Redan efter ett par dagar kunde således
det tyska kustförsvaret avvisa brittiska försök den 11. april att med jagare
tränga in i Trondheimsfjorden liksom upprepade framstötar den 19. och 26.
april.
Från första stund utmärktes de tyska markstridskrafterna av okuvlig offensivanda men detta medförde även att läget under de första dagarna blev svåröverskådligt och långtifrån säkrat. An mer komplicerat tedde sig det he la efter de
allierades landstigning som påbörjades den 14. april, men Busch har lyckats att
ge en koncentrerad sammanfattning av händelseutveck lingen. Det tyska försva ret
mot det allierade företaget kom huvudsakligen att åvila X. luftflottan om sammanlagt 500 stridsflygplan och lika många transportplan. Trots att flyget i stor
utsträckning måste operera från baser i Tyskland och Danmark och trots väderleksförhållandena - de senare dock lika för båda parter - kunde denna luftflotta tillkämpa sig ett ganska obestritt luftherravälde, tillfoga de allierade sjöstridskrafterna betydande förluster och dessutom effektivt understödja markstridskrafternas operationer. Den tyska flottan ingrep efter förmåga - i det ta
skede huvudsakligen med ett tiotal ubåtar - ingalunda resultatlöst.
Innan Norgeföretaget avslutats återstod emellertid ytterl igare en större operation från den tyska flottans sida. Planläggningen började redan i maj då läget
för gruppen Diet! i Narvik syntes hotande. Det kom emellertid att dröja till den
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4. junt mnan de tyska enheterna kunde löpa ut fr ån Kiel. Tidpunkren ansågs
dock gynnsam - talrika brittiska enheter lågo för reparation i hemmahamnar men å andra sidan visste man på tysk sida att minst ett slagskepp, två flygplankryssare, fyra kryssa re och omkring femton jaga re funnos i de norska farvattnen. Från ry sk sida krävdes således en msats av allt som kunde dtsponeras:
sla gkryssarna Gneisenau, Scharnhorst, tunga kryss aren Admiral Hipper och fyra
jagare. Uppgiften för styrkan var att nedkämpa örlogs- och transportfartyg jämte
deras stödjepunkter - i första hand de mindre - i Nord Norge. Skulle spaningsresultaten visa på gynnsamma förutsättnin gar sku lle gruppens operationer utsträckas till Ofotenfjorden, eventuellt till Narvik. Som andrahandsuppgift gällde
det att trygga egna tran sporter över sjön till Trondheim och därifrån vidare
norrut. Styrkan sk ulle base ras p å Trondheim som tryggades av starkt luftvärn
och där ett antal trängfartyg och minsvepningsförband voro stationerade. Hit
kom också i början av JUI1l v1ssa förstärkningar: lätta kryssaren Ni.irnberg och
två torpedbåtar.
U nderrättelsetjänsten var icke tillfredsställande. Chefen, amiral Marschall,
visste att slagkryssarna Repulse och Renown löpt ut från Scapa Flow den 5. juni
men ej var varken dessa eller de tidigare nämnda enheterna befunno sig. Marschall höll kurs nordvart för ett avsett överfall på Harstad natten till den 9 juni
- expeditionens förstahandsmål - när flygspanin gen den 7. juni på morgonen
rapponerade en konvoj om sju stora passagerarångare nordväst Trondheim på
sydvästlig kurs. Konvojen bedömdes som "ri.icklaufendes Lecrgeleit" - i själva
verket voro fartygen fulla med evakuerande trupp. Senare inkom emellertid
rapporter om ytte rligare konvojer med västlig kurs och Marschall bedömde
riktigt nog en utrymning av Narvik som sannolik och upp gav företaget mot
H arstad för att söka närmare mål. På morgonen den 8. juni sänktes en fregatt,
en tanker och en stor tran sportångare båda olastade. Då Marschall efter kontakt
med motstå ndaren ej vågade utnyttja i förväg utsänd tanker för bunkring i
öppen sjö sändes Admiral Hipper och jagarna tillbaka till Trondheim. Avsikten
var att Admiral Hipper härifrån skulle fullfölja andrahandsmålet att stödja 2.
bergsdivisionens operationer.
Amiral Marschall fonsatte nordvart med slagkryssarna och fick på eftermiddagen kontakt med hangarkryssaren Glorious som med två jagare var på
väg mot Scapa Flow. Striden blev en fullständig tysk framgång - de tre brittiska enheterna sänk tes - men den vanns för priset av svåra skador på Scharnhorst. Det lyckades Marschall att återföra båda slagkryssarna till Tronheim, där
de löpte in den 9. juni - men detta innebar å andra sidan att han ej kunnat
full följa uppdraget mot de stora konvojer som längre norrut förde de allierade
N orge-styrkorna mot England. Redan den 10. juni löpte Marschall på nytt ut Gneisenau, Admiral Hipper och fyra jagare - men inför anmarschen av betydande brittiska förstärkningar (två slagskepp, en slagkryssare, sex jagare) fanns
ej annat att göra än att återvända till Trondheim, v ilket lyckades utan förluster.
Vad som återstod var återmarschen till hemmabasen som Scharnhorst och en del
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l::i~ta fartyg 1~ådde ~en 23. juni. Av stödstyrkan träffades Gneisenau av en torped

fran en bnmsk ubat som tvi ngade fartyget att återvända till Trondheim. Ef ter
erforderiJga rcpara[!Oner löpte Gneisenau, Admiral Hipper och återstoden av
Marschalls styrka ut den 25. juni och nådde Kiel den 28. - Norgeföretage t var
avslutat.
Overfallet på Norge hade lyckats men med betydande förl uster på båda sidor.
AvslutnmgsvJs ställer Busch frågan huruv ida de tyska förlus terna motvägdes av
de vunna framgångarna. Han lämnar frågan öppen, men der är ej svårt att Lisa
mellan raderna att Busch är böjd för att besvara frågan nekande.
Busch summerar förlusterna på följande sätt: (Avrundade personalsiffror )
Tyska förluster:

s 400

Allierade förluster:

3 500 ma n - anta ler sårade uppges eJ
87 flygp lan
hangarkryssare
2 kryssare
9 Jagare
6 ubåtar
Ett flertal träng- och transportfartyg .

man- därav l 600 så rade
117 flygplan
l tung kryssare
2 lätta kryssare
lO Jagare
1 torpedbåt
6 ubåtar
15 övriga fartyg

Ur tysk synpunkt voro de vunna fördelarna: säkrad malm- och trätillförsel
från Skandinavien.
Den brittiska bevakningslinj en Shetlandsöarn a-Norge tvingades til lbaka un gefär 600 sjömil.
Förkorrat avstånd till brittiska baser i Nord-England och Skortland.
Gynnsamt utgångsläge för anfall på transporterna till Nord-Ryssland _ en
fördel som dock ej kunde förutses 1940.
Detta innebar en förbättring av Tysklands stra tegi ska läge som emellertid delvis utjämnades genom de allierades besättan de av I sland, att 300 000 man bands
för Norges försvar under krigets vidare förlopp och slutligen art "- die cre0
wonnenen Vaneile dadurch weniger au swirkten, weil inzw ischen in Wesreuro p a
eme noch bessere Position gewonnen warden war".
Det kan ej hjälpas att Buschs konfattade slutresume har ett drag av efterhandskonstruk tion, där man dessutom mås te efterlysa logiken i den citerade slut-
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meni ngen. Hur kunde en posltlon i Väst Europa betecknas som bättre i förhållande till de strategiska fördelar som angivits vunna genom ockupationen av
Norge? Vad åter beträffar de stora tyska styrkor som stodo overksamma i Norge
under huvuddelen av kriget - i slutskedet hade de i själva verket minskats till
något över 100 000 man - v oro dessa under beredskapsåren en källa till förvåning och oro i vån land . I efterhand går det väl att bedöma detta som en
rypisk konsekvens av den splittring och kompetensstrid som utmärkte Tysklands
ledning. Planläggnin g och utförandet av Norge-företag et skedde ju direkt under
aberkommand o der Wehrmacht och Norge blev - och förblev - det första
exemplet på en "OKW Kriegschaupla tz", där insatta förband voro undandragna
vapengrenchef ernas befäl. Då det framgångsrika Norge-företag et i Hitlers egna
ögon var hans personliga verk, en synpunkt som med frenesi framhölls av partiets
propaganda, erhöll denna OKW:s krigsskådeplat s en prioriretsställn in g. Denna
utnyttjades till fullo av duon Keitel- Jod!, där det i detta fallet nog var den
senare som var den dominerande faktorn. Han pumpade helt enkelt in trupp
till "sin" krigsskådep lats. Skälen förefaller ej enbart ha varit en lättförklarlig
strävan att säkra Fiihrens framgång mot bakslag utan även att minska armechefens resurser - en egenartad form för samarbete. Anlägges synpunkten att
det gällde att skapa en OK W :s reserv så måste ju å andra sidan erkännas att
alla sådana strävanden alltid sker i bittraste fejd med direkt underställda chefer.
Hur härmed än förhåJier sig kan dock konstateras att trupp relativt lätt kan
förfl yttas. Annorlunda förhåller det sig med permanenta an lägg ningar. Eftersom
det tyskockuperad e Norge aldrig utsattes för något allierat invasionsförsö k kan
konstateras att kustförsvaret byggts ut på ett överdrivet sätt - även här har
natur ligtvis "krigsskådepla tsens" prioritetsställn ing spelat in. När Ruge, som medhj älpare till RommeJ våren 1944 inventerade Tysklands resurser ifråga om kustart illeri fann han att det var "restlost ausverkauft" (Rammel und die Invasion,
Stuttgart 1959) . Mycket av vad som saknades i Frankrike var otvivelaktigt bundet i Norge.
Efterhandskon statera nden av denna art har egentligen föga värde. Egentligen
är det endast kunskap om vad som hände och förmågan att härav draga - om
möjligt - riktiga slutsatser som för individen ger verklig behållning. Som kunskapskälla har Buschs bok högt värde. Ur allmänt militär synpunkt erbjuder den
en ytterst intressant läsning. För fackmannen bör den vara ett fynd.
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Notiser från nar och fjärran

Egypten
fartygsbe stJnd och nyanskaffning

Sammanställda på Marinens Pressdetalj

Egypten fortsätter att taga emot örlogsfartyg från So.v jetunionen, trots att
ersanalläget i den egyptiska marinen är sådant, att man Inte kan bemanna alla
..
o overtaga
o f att
pde farty g, som redan erhållits. Sålunda h ar man 1, ar
atar a V
tvao u bo
W-kl ass, och starka ansträngningar görs från egyptiskt håll för .att även en ~rys
sare av SVERDLOV-typ eller ännu hellre ett par KOTLIN-Jagare skall over-

Allmänt
T artarrobotar

Robotar av typ Tarrar är för närvarande installerade på 54 örlogsfartyg, nämligen:
Australien
Jagarna PERTH HOBART och BRISBANE,
Frankrike
Eskortjagarna DUPETIT THOUARS, DU CHA YALA, BO UVET och KERSAINT,
Italien
Jagarna INTREPIDO och IMPAVIDA,
Japan
Jagaren AMA TZUKAZE,
USA
Hangarfartyget J F KENNEDY, kryssarna ALBANY, COLUMBUs och CHICAGO samt 37 jagare och eskortfartyg,
Västtyskland
Tre jagare (USA-byggda typ C F ADAMS) .

lämnas.
Den egyptiska flottan består nu av omkring tio ubåtar, sex jagare,. 20 fre~atter
och ett fyrtiotal torpedbåtar, av vilka några är robotbestyckade. Ensten pa personal medför dock att endast hälften a v anta let fartyg kan användas för operativt bruk.
(Basler Nachrichten, juni 1966)
Frankrike
DepJfartyg

Depåfartyget RANCE togs

(La Revue Maritime, maj 1966)

Italien
Robotjagare

Terrierrobotar

Terrierrobotar finns på 44 örlogsfartyg, nämligen:
Kryssarna GARIBALDI, ANDREA DORIA, CAIO DUILIO
Italien
och VITTORIO VENETO
Nederländerna Kryssaren DE ZEVEN PROVINCIEN
USA
Hangarfartygen KITTY HA WK, CONSTELLA TrON och
AMERICA, kryssarna LONG BEACH, BOSTON, CANBERRA, PROVIDENCE, SPRINGFIELD och TOPEKA, 30
fregatter, varav 10 av FARRAGUT-klas s, 9 av LEAHY-klass
och 9 av BELKNAP-klass, atomdrivna fregatterna BAlNBRIDGE och TRUXTON.
(La Revue Maritime, maj 1966)

Vid överlämnandet nyligen av de två korvetterna SALVA TORE TODARO
och UMBER TO GROSSO i La Spezia sade den italienske försvarsstabschefen
general Aloia, att den italienska marinen kommer att beställa två robotjagare,
bestyckade med Tartar-robotar, av samma typ som de redan levererade IMPAVIDO och INTREPIDO.
(La Revue Maritime, maj 1966)
Ub Jtar

Italienska flottan skall utökas med två f. d. amerikanska ubåtar, som får namnen A. CAPPELINI och F. MORSINI. De båda ubåtarna är på cirka l 500 ton.
Ubåten GIADA har strukits ur rullorna den 1 januari 1966.
(La Revue Maritime, ma j 1966)
Japan

Danmark
UbJtar

U båtsjagare skrotas

Ubåtsjagaren HUITFELDT uppges ha sålts till Jos de Smedt i Antwerpen för
skrotning. WILLEMOES anlände till Antwerpen den 24 juni, där fartyget skall
skrotas av samma firma.
(Marine News, augusti 1966)
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tjänst den 5 februari 1966.
(La Revue Maritime, juni 1966)

Japan förfogar nu över nio ubåtar, a: vi lka femo är byggda inom landet . .. r
februa ri i år sjösattes den hittills största ppanska ubaten, ASAHIO. Fartyget ar
88 meter långt och drivs konventionellt med dieselmotorer och elektriska batterier Planer finns redan på en atomdriven ubåt.
(Soldat und Technik, juli 1966 och Marine Rundschau, april 1966)
.
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•
Norge

Sovjetunionen

Fregatter

Ublitar

De återstående fyra fregatterna, som nu är under byggnad, skall levereras enli gt
följande:

Sovjetunionen har sålt, överl åtit eller lånat ut ett antal ubåtar till andra länder. Härnedan lämnas en översikt över de transaktioner som hittills förekommit.

TRONDHEIM juni 1966
NARVIK december 1966
BERGEN ma j l ')G-;
STA VANGER nove!11ber 1967

Mottagare
Albanien
Bulgarien
(MS/Press, juni 1966)

Antal
3
3
2

1
Kina

U blitar
Den tolfte nya ubåten som byggts i Tyskland sjösattes den 24 mars i Emd cn .
Fartyget heter SKOLPEN. Den elfte ubåten är nyligen levererad och har f ått
namnet SKLINNA.

Egypten

(MS/Press, augusti 1966)

Indonesien
Polen

Minsvepare
Minsveparna NAMSEN och LAAGEN har överlämnats till Belgien den 15
april i år.

Rumänien

2
20
4
3
8
1
12
2-4
6
8
4

(MS/Press, augusti 1966)

Typ

w
w
MV
G

w
s
MV

w
MV

w
w
MV

Q
MV
(Herkenning, juli 1966)

Kanonblitar
Av de norska kanonbåtarna är utöver prototypen STORM sammanlagt sex
sjösatta. Overlämnade till norska sjöförsvaret är BLINK, GLIMT och TRYGG.
(MS/Press, augusti 1966)

Ex peditionsfartyg
Sovjet har påbörjat en ny serie expeditionsfartyg. Fartygen skall användas för
undersökningar inom havets fysik, atmosfären, jordskorpan och havets geologi
och geofysik. Det första fartyget i serien, AKADEMIK KURTSJOV, är nu
färdi gt. Depl acementet är 6 800 ton och aktionsradien 14 800 distansminuter vid
16 knops fart.
(MS/Press, juni 1966)

Polen

jagare
Den polska flottan byggs ut med rysk hjälp. Två jagare på 2 300 ton av
SKOR Y J -typ kommer inom kort att överföras till Polen. De skall ersätta den
föråldrade förkrigsja garen BL YSKA WlCA. Hittills har Sovjetunionen också låtit
överföra åtta ubåtar, varav två av W-klass, till Polen. Torpedbåtsvapnet är
också under utbyggnad. 20 st torpedbåtar av typ P 6 skall överlämnas till Polen
från Sovjetunionen.
(Soldat und Technik, juli 1966)
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Spanien

Ha ngarfartyg
USA kommer att låna ut helikopterhangarfartyget THETIS BA Y på fem år
till Spanien. Fartyget är utrustat med ubåtsjaktshelikoptrar.
(Marine Rundschau, april 1966)
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Storbritannien

Depåfartyg
Dep Hartyget L YNESS är 19 000 ton sjösartes den 7 april vid Swan Hunter
and Wigham Richardsson i Wallsend-on- Tyne. Lyness gör 20 knops fart.

Nya jagare
Fyra jagare a v typ 82 kommer att byggas till att börja med, och den första
skall beställas redan i itr. Deplacementet kommer att bli på 5 650 ton, alltså nå)!;ot
större än County-klassens. County- och Tribalklassernas med framgång prövade
system av gasturbin- och ångturbindrift skall installeras även i de nya jaga rna.
Fartygen får mindre besättningsstyrka i förhållande till sin storlek än någon gång
tidigare i den brittiska flottans historia.
(Navy, april 1966)

Jagare
Jagaren NORFOLK kölsträcktes den 15 mars vid Swan Hunter and Wigham
Richardson i Wallsend-on-Tyne. Liksom sina systerfartyg av County-klassen får
NORFOLK kombinerad ångturbin- och gasturbindrift och bestyckad med bl a
roboten Sea Slug.

(La Revue Maritime, maj 1966)

USA
Hangar/artyg
Hangarfartyget J F KENNEDY skall sjösättas v åren 1967 vid varvet i Newport News. Det atomdrivna hangarfartyg ~ t CVAN-68 kommer att följas av ytterligare två liknande fartyg. Avsikten är att USA 1975 skall förfoga över 15
hangarfartyg, nämligen
4 atomdrivna, däribland ENTERPRISE,
8 av FORREST AL-klass och
3 av MIDWAY-klass.

(La Revue Maritime, juli 1966)

Fregatt
Fregatter
Den brittiska regeringen skall beställa ytterligare tre fregatter av LEANDERklass, vilka skall byggas på örlogsvarvet i Devonport och hos Vickers Armstro ng.
JUPITER och ANDROMEDA skall två av de nya fartygen heta, medan der
tredje namnet ännu ej är fastställt.
(La Revue Maritime, juni 1966)

Ubåtsjaktvapen
Storbritannien kommer att inköpa !kara-robotar från Australien. Aven U SA
sägs vara intresserad av dessa vapen. Austra liens tre nya USA-byggda jagare av
typ C F ADAMS bestyckas med !kara.
(Soldat und Technik, juli 1966)

Förrådsfartyg

Fregatten ST ANLEY, som tillhör BELKNAP-klassen ( typfartyget BELKNAP
besökte Stockholm 22- 25 augusti i år) har tagits i tjänst den 16 juli.
(La Revue Maritime, juli 1966)

Eskortjagare
RI CHARD LE PAGE (DEG-5) sJosattes den 4 april vid Bath Iron Works i
staten Maine. Deplacementet är 3 524 ton. I bestyckningen ingår Tartar- och
Asroc-r.obotar. Fartyget är systerfartyg till BROOKE, som togs i tjänst i mars
1966.
(La Revue Maritime, maj 1966)

Polarisubåtar
]AMES K POLK levererades den 16 april. FRANCIS SCOTT KEY sjösattes
den 23 april i Groton.
(La Revue Maritime, juni 1966)

Ett nytt förråds- och depåfartyg, REGENT, har SJOSatts vid Harland &
Wolff's Yard i Belfast i mars i år. Deplacementet är på 19 000 ton och längden
201 meter. REGENT är systerfartyg till tidigare levererade RESOURCE och
har toppmodern utrustning för lastning, stuvning och lossning av förnödenhet er.
Besättningen uppgår till 181 man. En \'{! essexhelikopter ingår i utrustningen för
vissa transportuppdrag.

Depåfartyget NIAGARA FALLS sjösartes den 26 mars i San Diego. NIAGARA
FALLS är den tredje enheten i MARS-serien. Fartyget har 16 000 rons deplacement och en längd a v 177 meter. Besättningsstyrkan är 400 man.

(Navy, april 1966)

(La Revue Maritime, maj 1966)
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Depåfartyg
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Västtyskland
Fartygsbyggnadsp lan
Kärnan i det nya västtyska fartygsbyggnadspr ogrammet, som inom kort föreläggs försvarsutskottet för slutgiltigt ställningstagande, är tio robotbestyckade korvetter, vilka beräknas kosta 1,2 miljard D-Mark fördelat på en tioårspe riod.
Man kan emellertid vänta en hård debatt i utskottet, då allt fler tvivlare på
dessa fa rtygs lämplighet vuxit fr am. Dessa sägs istället vara mera böjda fö r
övriga fartygstyper, och då i första hand en ökning a v antalet ub åtar och torpedbåtar samt en fortsättning av serien robotjagare typ C F ADAMS.
(MS/ Press, juni 1966)
Bevakningsfartyg
Bevakningsfartyg et MEDUSA sjösattes i Rend sburg i januari 1966. Västtysk land har påbörjat en ny typ bevakningsfartyg, som är en utvecklad version av
JAGUAR. Hösten 1966 avser man börja bygga ndet av de tio första enheterna i
serien, och leverans av dessa beräknas ske 1968-70. 5 miljoner D-Mark per fartyg kommer projektet att kosta.
(Marine Rundschau, april 1966 och MS/Press, juni 1966)
Personalstyrka
Bundesmarine förfogade vid senaste årsskiftet över 35 000 man, av vilka 13 500
man tjänstgjorde ombord och 4 800 man vid marinflyget.
(Marine Rundschau , april 1966)

Osttyskland
Fartygsbestånd
Snabba och rörliga stridsfartyg, som har flera avskjutningsrampe r för SJOmålsrobotar, bildar kärnan i östtyska Volk smarine. slagkraften hos den östtyska
flottan har ökats väsentligt genom tillkomsten av nya landstignin gsfartyg, ub åtsjaktfartyg, torpedbåtar och helikopterstyrkor.
Detta förklarade chefen för den östtyska marin staben, konteramiral Streubel ,
nyligen vid en presskonferens. Den samlade personalstyrkan hos Östtysklands
flotta uppgår ti ll 17 000 man. Fartygsbeståndet utgörs av 4 Rigafregatter, 22
minfartyg och minsvepare, ett femtiotal torpedbåtar och cirka 80 övriga enheter.
(Allg. Schweizer Militär-Zeitschrift ,
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