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från 
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Nr 9!1962 

Ordinarie sammanträde den 5 december 1962. 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen artilleri och hand

vapen för 1963 ledamoten Ehnrot med ledamoten af Petersens som 

suppleant. 

2. Valdes till revisorer för revidering av 1962 års räkenskaper 

ledamöterna Hall och Gester med ledamoten Celsing som suppleant. 

3. Fastställdes följande arbetsordning för 1963: 

Högtidssammanträde fredagen den 15 november (i Karlskrona). 

Ordinarie sammanträden 

i Karlskrona 

onsdagarna den 9 jan, 6 febr, 6 mars, 3 april, 9 okt, 6 nov och 
4 dec. 

Extra sammanträde 

i Stockholm 

onsdagen den 20 febr på Kungl. Sjökrigsskolan, Näsby slott. 

4. Föredrog ledamoten Ringenson sitt inträdesanförande över 
ämnet "Om sammanhållning". 
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5. Upplästes av ledamoten Broman in lämnat inträdesanförande 

över ämnet "Realistisk vapenplanering - några reflektioner" samt 

av ledamoten Rudberg inlämnat inträdesanförande över ämnet 

"Trivsel ombord" . 

Karhkrona den 2 januari 1963. 

U. REINIUS. 
sekreterare. 
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Lybska Svan 
Av löjtnant B. DAGGFELDT 

Det äldsta kända namngivna skeppet i vår reguljära örlogsflotta 

är Lybska Svan.l Två anledningar finns till att just detta skepp gått 

till historien. Dels var det" Amirall öffwer all W. N. H. skep", 2 dvs 

flaggskepp i Gustav Vasas befrielseflotta och dels tillskrevs skeppet 

en dramatisk förlisning i krönikorna från Vasatiden. 
Under de mer än fyrahundra år som gått sedan Lybska Svans 

förlisning har flera olika versioner givits i litteraturen om såväl plat

sen, tiden som sättet för skeppets undergång. 
Om dess ursprung, typ och storlek har sjökrigshistorien inte heller 

haft mycket att berätta. 
A v vördnad för detta vår flottas äldsta flaggskepp och mot bak

grund av nutida möjligheter till en samlad överblick över aktuellt 

källmaterial kan det vara på sin plats att söka klarlägga det gamb 

skeppets öde. Regalskeppet Vasas återfinnande och bärgning aktua

liserar också en djupdykning i vår äldsta flottas annaler. 

Först något om den historiska bakgrunden. - För att slutgiltigt 

kunna fördriva Kristian II :s trupper ur landet behövde riksförestån

daren Gustav Eriksson övade soldater, krigsmateriel och framförallt 

en flotta. Om det svenska fartygsbestånd som då fanns att tillgå 

säger Gustav Vasa själv i det märkliga brev som den 30 december 

1542 avgick till rikets allmoge, att det inte var annat "än en hop 

Skärjebåther och annat prackerij, ther hvarken hielp eller tröst med

fölgde" . 3 

Främst var det de danska underhållstransporterna sjö ledes till 

den belägrade huvudstaden, till Kalmar och till Finland som måste 

avskäras. Herraväldet i Ostersjön innehades av den danske amiralen 

Sören Norby som betecknande nog kallade sig "amiral över det Bal

tiska havet". 4 A v handelspolitiska skäl låg det hansestaden Llibeck 

särskilt varmt om hjärtat att Kristians välde i Norden krossades. 

Dessutom hade Gustav Eriksson goda kontakter i Li.ibeck, som han 

besökt under sin flykt från fångenskapen i Danmark. Därför föll 

det sig naturligt att han med ett brev av den 16 februari 15225 vän

de sig till borgmästaren och rådet i Li.ibeck med begäran om bistånd. 

Politiska skäl föranledde emellertid Li.ibeck att inte låta det sam-
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Med hänsyn till den, i historiskt perspektiv, relativt korta tid som förflutit sedan 

Gustav Vasa grundade den svenska flottan cir det förvånansvärt stl litet vi vet 

om den tidens olika skeppstyper. Här har marinarkeologin sin stora uppgift. 

Bilden är ett försök till en rekonstruktion av ett skepp >~r befrielseflot tan. Den 

är i detalj inte riktig m en ger en allmän föreställning om hur L YBSKA SVAN 

kan tänkas ha sett ut. - Lavering av ]. Hägg, Sjöhistoriska museet . 

arbete som därigenom inleddes ta form av en skriftlig t raktat. Hjäl
pen gavs karaktär av ett privat företag. Den 30 maj 15226 avsegla
de to lv kraveler och barkar från Travemi.inde. Hjälpen från Li.ibeck 

var på väg. 
Den 7 juni,7 pingstdagen, ankrade de li.ibska skeppen på Slätbaken 
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utanför Söderköping. Dagen brukar anges som den svenska flottans 

födelsedag. 
Med flottan kom även omkring 700 knektar och något kavalleri, 

ett välbehövligt tillskott till Gustavs bondehär.8 För att få knektar
na att svära riksförestånd aren trohet måste dock denne personligen 
infinna sig i Söderköping och hålla ett kraftfu llt tal till dem. 

Störst av skeppen var "der Swaen", som av svenskarna kallades 
Lybska Svan. Svanen var en kravel, som dåtidens störs ta örlogs
skepp i Norden kallades. Skepparen Hans Tideman ägde skeppet 
och begärde 7.600 li.ibska mark för det, mer än dubbelt så mycket 
som något av de andra skeppen kostade. Därav kan den slutsatsen 
dras att Lybska Svan var det ojämförligt största. Liksom de övriga 
fartygen levererades "schipper Hans Tydemaens karvell myth buszen 
unde were, krudt unde loeth, myth aller thobehoringe".9 Troligen 
var hon ganska gammal och i dåligt skick. För detta talar en para
graf i de svenska anmärkningarna mot den av li.ibeckarna uppgjorda 
räkningen. Där står: "§ 7 Item Hans Tydeman syn schip gesschicket, 
den Lubszen Swaen, dem ricke vor 7600 mr. Item hirup entfangen 
4028 112 mr uncle is wol botalet, den Got weyt, wo eth vorwaret 
uncle gebuwet was".lO Av detta framgår att man tyckte att de 4028 
1/2 markerna var tillräckligt betalt för Lybska Svan, ty Gud visste 
hur illa skeppet varit underhållet och byggt. 

De li.ibske var ju också kända som skickliga affärsmän och skulle 
väl knappast ha sålt sina bästa och nyaste skepp. Vi har dessutom 
ett samtida vittnesmål av en år 1521 från Livland invandrad tysk, 
Clement Renzel. I sin "Berättilse om Konung Göstaffz Historia" 
ger Renzel en ögonvittnesskildring av de li.ibska skeppens ankomst 
till Söderköping och säger bl a: " ... och the Lybeske sålde så the 
gam b le skip och rostige skoott W. N Herre dyrtt nogh" .1 1 Vi skall 
även senare i Renzels berättelse få belägg för att den mäktiga Sva
nen var tämligen skröplig och ålderstigen. 

Att Svanen tack vare sin storlek och därigenom kraftiga bestyck
ning genast utsågs till amiralsskepp var helt naturligt. Befälet över 

den svenska sjöstyrkan gavs nu åt Gustavs förtroendemän Berent 
von Melen och Lars Siggesson Sparre såsom "överste kaptener till 
sjöss" .1 2 

Gustavs tacksamhet över Li.ibecks bistånd avspeglar sig i det brev 
han sände till stadens borgmästare och råd. Brevet är daterat Söder
köping den 18 juni 1522.13 
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Men Gustavs glädje måste ha grumlats då han efter påtryckningar 

från Liibeck tvingades sätta in sin nyförvärvade flotta i de danska 

farvattnen i samverkan med de hanseatiska flottorna . Han hade 

naturligtvis önskat kunna avskära Stockholm från underhåll sjö

ledes så snart som möjligt. Den 5 augusti förenades den svenska och 

den liibska flottan under Bornholm. Nu bestod vå r flotta av tretton 

skepp, ty en av biskop Hans Brask utrustad bark hade tillkommit.l 4 

Efter brandskattning a v Bornholm och en utsiktslös framstöt mot 

Köpenhamn utförde armadan en rad strandhugg på de danska öarna 

och Skåne. Bland annat brändes Helsingör den 23 augusti. 

Då någon avgörande framgång inte hade uppnåtts gick den li.ibsk

svenska flottan i början av september till Travemi.inde för repara

tion och förrådskomplettering. Lybska Svan kunde åter betraktas 

a v köpmännen vid T ra ves stränder. l" 

Den 2 oktober lämnade den förenade flottan Travemiinde för att 

uppsöka och tillintetgöra Norbys sjöstyrka. Seglatsen nordvart blev 

ett vanskligt företag med häftiga stormar, motvind och dimma. 

Hans Brasks bark gick under vid öländska kusten med hela sin be

sättning på tre man när. På aftonen den 17 oktober låg emellertid 

Lybska Svan och de övriga skeppen välbehållna på Slätbaken.lG Tio 

dagar senare fortsatte flottan sin avbrutna färd. På grund av stiltje 

hejdades den vid Kodjupet den 31 oktober. Där blev den liggande 

under större delen av november då först båtsmännen på grund av 

för liten sold vägrade att manövrera skeppen och sedan Norbys 

undsättningsflottor band örlogsfartygen vid Vaxholm. 

Under denna tid uppbringas i närheten av Kodjupet tre förråds

flottor på tillsammans 63 obevärade lastfartyg. Norbys uraktlåten

het att ge handelsfartygen eskort torde ha berott på att han inte 

vetat att den liibsk-svenska flottan lämnat Travemi.inde utan sna-

rare hållit för troligt att flottan skulle övervintra där. l 7 ' 

Det är nu som det äldsta kända brev som skrivits på Svanen 

kommer till. Det är daterat den 26 (27) november. Brevet är från 

skepparna på den li.ibsk-svenska flottan till Sveriges "gubernator". 

skepparna meddelar om stämningen bland folket och framhåller att 

det är nödvändigt att det sörjes för bättre förplägnad och vakthåll

ning. Nya fientliga fartyg har siktats och skepparna föreslår att flot

tan förläggs närmare Stockholm. Brevet är undertecknat av "Hans 

Tydemann, ~lolter Kremer, Kasten Tode, de junge, mitsampt J· g. 

schippen des rykcs to Swcdcn".l s 
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Hans Tideman som förste undertecknare ger anledning att för

moda att han kvarstår som avlönad skeppare på sitt f d skepp, 

Svanen. 
I början av december seglade Sören Norby med nio örlogsfartyg 

och fyra a fem proviantfartyg in i skärgården och ankrade strax 

före Kodjupet. Norbys åtgärd var desperat men förråden tröt i 

Stockholm och inför den annalkande vintern var undsättning av 

den danska garnisonen nödvändig.19 Den förenade flottan, som räk

nade 25 fartyg, 20 hade, i enlighet med skepparnas förslag i det för

utnämnda brevet, dragit sig närmare Stockholm och låg nu utanför 

Valdemarsön, södra Djurgården, "in gesichte des Slotes", där en 

järnkedja och flottbom var slagen över infarten till Stockholm. 

Gustav hade även låtit uppföra två blockhus vid inloppet. 21 

En decembermorgon, antagligen den 5, "då Gudz Soll och all 

wäderleck war wår N. Herres folck medh" gick den förenade flot

tan ut mot fienden "to vorsoken". Först kom de svenska fartygen 

med en brännare i täten. Efter brännaren gick Lybska Svan, som 

hade 500 man ombord, knektar och sjöfolk. Staffan Sasse, 22 en tysk 

kap arkapten i Gustavs tjänst, var hövitsman på Svanen. Nu gavs 

ett utmärkt tillfälle att slå Norby. Gustav Eriksson befann sig på 

R esarön vid Trälhavet för att bevittna slaget. Men innan man fått 

stridskänning med Norbys skepp ankrade den li.ibska flottan på 

Norra Vaxholmsfjärden under förevändning att farvattnet var 

t rångt och uppfyllt med blindskär. Anfallet avstannade och Gustav 

lä t ro sig ombord till den högste li.ibske befälhavaren, Hans Stammel, 

för att försöka övertala denne att gå till aktion. Men det var för

gäves. Man försökte i stället tillfoga danskarna skada med artilleri, 

som landsattes på någon av holmarna i Kodjupet. 

Efter att ha varit nära att frysa fast på ankarplatsen i en tidig 

köldknäpp fick Norby gynnsam vind för reträtt och sökte sig till 

öppna sjön på fjärde dagens morgon. De förenade flottorna tog upp 

jakten och lyckades erövra transportfartygen vid Svenska Sandön. 23 

De nio örlogsfartygen undkom fast med betydande skador. Sören 

Norbys flotta hade försatts ur operationsdugligt skick.24 

Nästa gång som Lybska Svan påträffas i urkunderna är i ett brev 

t ill den svenske riksföreståndaren. Brevet är daterat den 29 decem

ber 1522 på skeppet Svanen och undertecknat av en av Gustavs an

ställda skrivare, magister Erasmus Boddeker. Det är en spanings

rapport över Sören Norbys flottrörelser. 25 
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Det ryktbaraste brev som skrivits ombord på Lybska Svan är 
Gustav Vasas första kungabrev av den 17 juni 1523, dagen efter 
Stockholms kapitulation. Brevet innehåller kapitulationsvillkoren 
och slutar "Som Gifvit oc scrifwith aer paa wort skip Swanen die 
botolphi abbatis (d 17 juni) Anno domini MDXXIII". 26 Detta var 
en stor heder som vederfors amiralsskeppet och visar vilken betydel
se Gustav Vasa tillmätte sin flotta. 

Nu började emellertid Li.ibeck kräva betalning och därför ställer 
konung Gustav den 29 juni ett öppet brev till kyrkorna och klostren 
i riket med befallning att därur må uttagas "te clenodier ther finnas 
monstrancier calchar eller hwath tet haelst kan wara. Och saa my
kith runth mynth som ther kan finnas". Han lovar att återbetala 
detta "försvarslån" när "riketh kan komma till baetre stadgha". 27 

Aven enskilda personer drabbas av kungens indrivning. I Stock
holms stads skuldbok kan man läsa om hur långe Bengts barn drab
bades av skulden: "Item anno Dominij MDXXiij (1523), naer sta
dhen skulle betale then lybeske Swanen, tha toge kemmenerene XViij 
skepund koper, som hörde Laange Benctz barn i Wastene til j Sancte 
Birgitte buss, och samme kopar gaffz och wt j betalninghen. Beta
lat".28 Förvisso en osäker fordran för långe Bengts barn, men med 
den eventuella trösten att de gått till historien, som de enda namn
givna av Lybska Svans ofrivilliga "donatorer". 

Skeppet nämns nu ett flertal gånger i den skriftväxling som upp
stod i samband med betalningen. 29 

Först den 4 augusti 1523 finns ett annat skeppsnamn än Svanen 
dokumenterat. Det är skeppet Ugglan, på vilket hövitsmannen Nils 
Grabbe skriver ett brev till rådet i Reva!, angående av honom be
vakat vrakgods vid finländska kusten.3° 

På våren 1524 gjorde Gustav Vasa stora ansträngningar för att 
utrusta en stark invasionsflotta som skulle ta Gotland, där Sören 
Norby fortfarande härskade. En källa berättar att kungen använde 
en betydlig del av sitt privata silver till flottans utrustande.31 

Men som vanligt går Gustav Vasas dyrbara befrielsekrig hårdast 
ut över kyrkan. "Torsdagen efter Sankt Sigfrid utpressade konung 
Götstav utav vårt kloster fem sidaplåtar av silver, som voro gjorda 
till Sankta Katerinas skrin, nära 3 lödiga mark, samt ett hundra 
lödiga mark och tio lod". Dagboksanteckningen den 17 februari 1524 
i Vadstena kloster andas harm. Men enbart silver förslog ej . Motvil
ligt bidrar biskop Hans Brask bland andra med folk och vapen.32 
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Gustav Vasas första kungabrev, dagtingan om Stockholms uppgivande, skrivet 
"paa wort skip SW ANEN .. . ". Konungens sigill i rött vax längst till vänster. 

Brevet, skrivet på pergament, förvaras på Stockholms stadsarkiv. 

" ... och hans Nådh steeg sjelff inn uppå then prydske33 Swanen 
och seglade såå ått Calmarna".34 Avfärden från Stockholm ägde 
rum den 8 maj 1524 och med alla sina skepp, en fänika fotfolk, "sex 
karthauer och några slangor och mycket annat skytte", 35 seglade 
kungen till Kalmar där förstärkningar, bland annat tre reguljära 
fänikor fotfolk från Finland och Skåne, inväntades. 

Den 14 maj gick expeditionskåren, med Berent von Melen som 
överbefälhavare och Staffan Sasse som befälhavare över flottan, 36 

från Kalmarsund. Gotland, utom det befästa Visby, intogs före må
nadens utgång. 
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På grund av brist på ammunition och pengar till sold, vilket ned
satte dc tyska knektarnas stridsmoral, drog belägringen av det av 
Norby försvarade Visby ut på tiden. Berent von Melen ledde inte 
heller operationen så beslutsamt som önskvärt varit. Det berättas 
att han i stället umgicks med sin fiende Sören Norby och till och 
med stod fadder åt dennes ett oäkta barn. Då staden inte var i 
svenskarnas händer den 1 september måste Gotland utrymmas i en
lighet med en förlikningstraktat, som undertecknats i Malmö. Det 
dyrbara gotländska företaget hade misslyckats. N u skulle "skyttet", 
artilleriet, och de omkring 2.000 knektarna transporteras tillbaka 
till Stockholm.37 

Clement Renzel, som själv var med på Gotland, skriver i sin tidi
gare nämnda berättelse: "Och tå skiördes i siön then same gamble 
och rottne Swanen, som K. M. dyrtt hade kiöptt af the Lybbeske, 
så att skepett wille suncka om natten ther the hullo bij till och frå 
emillom Nårudden och middel Steen, Staffan Sasse war ther uppå 
höffwitzman medh flere Svenske friborne men, och om the wille 
berga sijne hals och skåten såå motte the löpa till Olandh i strand; 
Men the andre skep med skotten komo ve!! till Stockholm ... " 38 

Här har vi ännu ett påtagligt bevis för att Svanen var gammal och 
rutten: hon "skiördes" i sjön, dvs sprang läck, skörades.39 element 
Renzel lämnade Gotland tillsammans med de tyska knektarna åtta 
dagar efter det att Lybska Svan och de andra skeppen med artille
riet hade avseglat från Västergarn. När Renzel kom till Stockholm 
var det stora samtalsämnet sannolikt Svanens förlisning vid Oland. 
Att skeppet inte låg i Stockholm måste i varje fall ha varit lätt för 
honom att konstatera. De skepp som seglade från Gotland samtidigt 
med Svanen kom till Stockholm den 7 oktober. 40 Det bör ha varit 
en hård nordostlig till nordvästlig vind som tvingade den läckande 
Svanen att vända mellan Olands norra udde och Mälsten och segla 
i strand på Oland. Med sådan vind bör det ha tagit de övriga skep
pen minst fyra a fem dygn att från det Svanen vände uppnå Stock
holm. Den ungefärliga tiden för strandningen kan därför anges till 
månadsskiftet september-oktober 1524. 

Det citerade Renzelska vittnesbördet har bara beaktats av C. F. 
Allen i hans "De tre nordiska Rigers Historie", när det gällt att ange 
tid och plats för Lybska Svans undergång. 41 J\ndå är Clement Ren
zel den ende historieskrivare som tagit aktiv del i det krigsföretag 
under vilket Svanen förliste . Dessutom är han den ende av dem som 
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"Och tå skiördes i siön thenn same gamble och rottne SW AN EN . . . ". 

Ur Clement Renzels berättelse. Handskrift på Kungl. Biblioteket. 

i 1500-talets historieskrivning omnämnt Svanen, som samtidigt varit 
väl förtrogen med krig och sjöfart. 

Men ytterligare omständigheter kan anföras, som bestyrker san
ningshalten av Renzels skildring. Så här står det bland annat i ett 
brev till den landsflyktige Kristian II från kanslern Lambert An
dersson: " ... och Scriffuer ieg ethers nade for wiisth, at gösthe 
erickszen tend forredere, mijsthe trij sköne skiibe, met folck och 
andet, som bleffue wedt mijdelsthen thend tiidt thee löbe fran got
land, thend ene hede Swannen, thend anden, wgglen, och thend trij
die wor ammerall aff Dansken ... ". Detta brev är daterat den 2 de
cember 1524 och skrivet i Eremoe på Walcheren.42 Då övriga för
fattare utom Renzel angivit att undergången ägt rum efter Kalmar 
slotts återerövrande den 20 juli 1525, ger detta brev med datering 
den 2 december 1524 ytterligare belägg för sanningshalten i Ren
zels berättelse. Att sedan Lambert Andersson påstår att även U gg
lan och Danziger Amiraf4 :l förlist får uppfattas som ett önsketän
kande av en fiende till Gustav Vasa och en överdrift avsedd att 
behaga den bittre Kristian. Bevis för att Ugglan inte gått förlorad 
ges i ett brev "Tiil alle hoffuitzmcnnena paa vgglen, biörnncn och 
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the andre örlogz iagtther ... " skrivet den 4 september 1526. Ytter

ligare brev av vilka Ugglans fortsatta existens framgår är skrivna 

den 1 september 152644 och den 22 maj 1528.4" 

När Lambert Andersson anger "mijdelsthen", Mälsten,46 som plat

sen för skeppsbrottet får man betänka att han sannolikt återger en 

hörsägen, som med någon sjöfarande kommit till hamnstaden på 

Walcheren. "Mijdelsthen" var ett av de få välkända geografiska 

namnen efter kusten och därför låg det nära till hands att ryktet 

förlade skeppsbrottet dit. 
Enligt Renzel räddades alltså såväl folk som kanoner från Lybska 

Svan vid strandningen på Oland. Kanske är det dessa kanoner som 

Gustav Vasa åsyftar när han den 29 december 1524 skriver till Be

rent von Melen, som då var hövitsman på Kalmar slott, och ber 

honom oförtövat till Kalmar låta föra det "geskyth" som är på 

Oland och hos Ake Bragde.47 Ake Bragde var danskt sändebud i 

Sölvesborg, och det "geskyth" som Gustav vill ha utav honom är 

bevisligen sådant som bärgats från ett skepp, som strandat på ble

kingska kusten.48 Analogt kan "det som är på Oland" också vara 

vrakgods. Alternativet skulle kunna vara fästningsartilleriet på 

Borgholms slott, om där fanns något, men Gustav skulle då inte haft 

anledning att säga "på O land" i stället för "på Borgholms slott", 

som var honom välbekant. Däremot är det förståeligt att han inte 

vet den exakta platsen för skeppsbrottet och inte heller direkt om

nämner detta. Det skulle bara glatt hans fiender. 

Två brev från Hans Brask underbygger ytterligare den anförda 

teorin och bekräftar att ett skeppsbrott har ägt rum vid Oland under 

Gotlandsexpeditionens återfärd. Det första är skrivet i mars 1525 till 

Ture Jönsson. 
Linköpingsbispen beklagar sig över att Berent von Melen vägrat 

att lämna "wore bysse och skott i gän på Calmara hvilke wi mistoro 

för Oland i wor nadoge Here oc Riksens reesa som her Berndt nog 

vetterligt war som tha war yppeste hoffuitsman för flotten".49 

I det andra brevet, skrivet den 26 mars 1525, som är till kungen, 

ber Brask denne utfärda ett öppet brev till von Melen, med anmodan 

att lämna ifrån sig de kanoner m m som biskopen förlorat vid Oland 

och som nu är införda till Kalmar. "Jak fik nog stoor skade pa then 

resa bode på Sip Holk Bysser oc Verier" klagar biskopen.50 - Det 

förefaller som om Lybska Svan haft en del av Brasks arsenal om

bord på den sista resan. 
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Härmed skulle historien om Lybska Svan vara slut, men då Vasa

ridens krönikörer och även senare tids historieskrivare lämnat av

vikande versioner om skeppsbrottet är en redogörelse och diskussion 

av dessa befogad. 
Renzel skrev troligen sin "Berättilse om Konung Göstaffz Histo

ria" under åren 1536-38 då han satt fängslad för inblandning i en 

konspiration mot konungens liv. I varje fall skrevs den tidigast 1536 

eftersom den avhandlar händelser fram till detta år. Genom drott

ning Margaretas förböner benådades Renzel och undslapp stegel och 

hjul som de övriga inblandade dömdes till.51 Det kan ha varit av 

racksamhet för detta som den livländske dåvarande borgaren i 

Stockholm stad nedtecknade Gustavs historia i smickrande ordalag. 

Eller också var frigivningen 1538 en följd av ett under fängelse

tiden utfört arbete som behagat kungen. Senare än 1551 har dock 

inte verket tillkommit ty då är Clement Renzels hustru änka. 

Åren 1559-60 skrev Peder Swart, historieförfattare och biskop 

i Västerås, på kungens befallning, en första version av "Gustaf I:s 

krönika" .52 I en avskrift av denna krönika heter det: "Sädan befalte 

konung Göstaff Arffued Westgöte Calmar slott staadh och lään att 

han slottet igen opretta och byggia skulle huad som nederskurit war 

drog så konung Göstaff till Upland igen siöwägen, men ett skep be

nämpd Lybbeske Suanen som alle the störste skytt och beste krigz

munitioner woro på som han i Calmar hafft hade stötte widh Horn 

på Oland när the gick för segel! och sanck strax nid men folcket 

bleffuo meste parten behollit."5:J 

Bakgrunden till det citerade utdraget var den, att Berent von Me

len råkat i onåd efter sitt misslyckande på Gotland 1524 och avsatts 

från sin befattning som hövitsman på Kalmar slott. Genom list lyc

kades han dock åter bemäktiga sig slottet. Gustav Vasa måste än en 

g~ng skeppa sitt artilleri från Stockholm till Kalmar och själv dra 

dlt med allt sitt krigsfolk. Efter blodiga strider föll slottet den 20 

juli 1525. Det var vid återtransporten av "skyttet" som Lybska Svan 

~~rliste enligt Peder Swart. För första gången nämns här Horn på 

Oland som platsen för olyckan. 

Hur stämmer nu detta med Renzels mer initierade berättelse? 

Swart har fogat in skeppsbrottet i ett betydligt senare sammanhang. 

Med hänsyn till arten av de källor, som den tidens krönikörer an

v~nde, är denna feldatering inte överraskande. Visserligen har 

Swarts krönika en officiell prägel och är i så hög grad upplagd på 
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brev och urkunder, att den med säkerhet har utarbetats i det kung

liga kansliet. T rots det är det en "krönika", del vis baserad på an ek

dotiskt material, och kan som sådan inte fylla moderna krav på hi

storisk exakthet. 
"Horn på Oland" behöver emellertid inte innebära någon avvi

kelse från Renzels version. Tvärtom är det troligt att den läckande 

Svanen, som tvingas vända och för öppen vind styra sydvart mot 

Kalmarsund, försöker nå Kalmar. För att snabbt kunna sätta henne 

på grund om situationen skulle förvärras seglar Staffan Sasse nära 

den öländska kusten. Horns udde är den första större udde han mö

ter och antingen kan han inte ha klarat udden eller, mera antagligt, 

med flit ha seglat Lybska Svan "i strandh". 

Att folket till större delen räddade sig överensstämmer med Ren

zels skildring, men denne låter förstå att även kanonerna blev bär

gade. 
1561-62, efter Gustav Vasas död, fullbordade Peder Swart en 

ny, mera känd krönika varvid han använde den tidigare, innehålls

ligt och stilistiskt torftigare krönikan, som förlaga. När Peder Swarts 

krönika nämns är det i allmänhet den senare av de två som åsyftas. 

Med sinne för vad som gjorde sig har Peder Swart här stofferat ut 

sin ursprungliga krönika. 
Så här skildrar han nu Lybska Svans undergång i originalhand

skriften: "Sedan befalte kong Göst Arffwid Westgöte Calmare slott 

och lään i hender. Teslikes att han skulle medh tijden så mycket man 

mest förmotte riformera och upferdiga slottet igen thär thet war 

sönderskuttet. Töffuade så intedt thär utan drog strax siöwardt till 

Upland igen. Fick än een skada icke ringa then Lybske Swanen ther 

alla besta sköttet och krigzröstningen oppå war stötte widh hoon" 4 

gick under all sijn segell på widh pass tiugu fampna djup widh 

och sanck thär strax nidh medh allt ther oppå war, fol

ket bleff så mesreparten reddat men styremannen strax han kende 

skeppet dreffadher gaff han aff förskreckelse sigh åter affwogh i 

siönn. Thetta alt war intedt ringa cors och bedröffwelse kong Gös

taff hade draga alt opp å een tijd" :"" 

Som synes är platsen inte angiven men utrymme för senare ifyll

ning, som dock inte blivit gjord, har lämnats. Peder Swart har av 

någon anledning blivit osäker beträffande Horn. Kanske har någon, 

som läst hans tidigare krönika, anmält en avvikande uppfattning 

om platsen? Swart har blivit tveksam och tänkt kontrollera uppgif-
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Var detta LY BSKA SV ANS sista resa en höstdag 1524? 

Mycket tyder på att så är fallet . 

ten, men detta har sedan inte blivit av. Fortsättningen kommer att 

bestyrka och närmare förklara denna teori. 

I de många avskrifter av huvudhandskriften som finns har man 

tagit bort det "typografiska" skönhetsfelet med den överhoppade 

Ortsangivelsen genom en sammandragning. " ... 20 fampna diup och 

sannk ther strax ned ... ".56 

skeppsbrottet har nu dramatiserats med historien om den för-
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skräckte styrmannen, och en uppgift om djupet har tillkommit. 

Prästmannen Peder Swarts bristfälliga insikt i sjöfrågor röjs av den 

ologiska konstruktionen att hon stötte "på widh pass tiugu fampna 

diup". Naturligtvis menar han att Svanen sjönk på detta djup, men 

blotta uttryckssättet avslöjar okunnighet. 
Peder Swarts krönika blev flitigt använd av senare krönikörer. Så 

till exempel av Erik Jöransson Tegel, son till Erik XIV:s beryktade 

rådgivare, Jöran Persson. Tegel bakar ihop Swarts båda versioner 

och anger följaktligen Horn som olycksplatsen. En ny, viktig upp

gift lämnas dock av Tegel. I konceptet till sin Gustav Vasa-krönika 

har han själv, med ljusare bläck, gjort en marginalanteckning bred

vid berättelsen om Lybska Svan. Där står: "Rhim. Chro: förmäler 

at the der opå wore blefue rädet buar man". Denna rimkrönika, som 

han omtalar fem gånger i konceptets marginal, har gått förlorad. 57 

Swart har säkert också känt till den. Uppgiften att "folket bleff så 

mesreparten reddat" kan ha emanerat från denna numera okända 

rimkrönika. Den arme styrmannen måste dock få drunkna och där

för kan Swart och Tegel inte helt oförändrat använda sakupplys

ningen att alla räddades. Den passar emellertid in i Renzels skild

nng. 
Samtida med Tegel är "riksens historiens" Aegidius Girs. Aven 

han har tagit med Svanen i sin krönika. Liksom alla de följande för

fattarna kokar Girs bara soppa på den Swartska spiken. 

Den närmast följande, assessorn i antikvitetskollegium och hä

radshövdingen Tobias Westenhielm, försöker dock att göra det Pe

der Swartska skeppsbrottet trovärdigare. I hans "Konung Gustafs 

den Förstes Historia", som aldrig trycktes men som var "alldeles 

färdig till trycket" år 1690, heter det: "Under wägen hade han den 

olyckan, att skeppet lybska Swanen, som hade alla de bästa stycken 

och krigsrustningen inne, stötte när det gick under sina alla segell, 

wid Horn, under t:Hand, så hårdt, att det lopp ett stycke tillbacka 

igen, och sank till grunden, på tiugu fambnars diup ... ".58 I fort

sättningen överensstämmer relationen med Swarts. Westenhielm har 

observerat att djupet vid Horn är betydligt mindre än 20 famnar 

och velat förklara Swarts uppgift genom att låta Svanen vända 

åter mot Kalmar, för att sjunka under vägen. "Andra olyckan fölg

de strax häruppå" forsätter Westenhielm "i det elden kom natte

tijd löös på Stockholms slått .. . ". Nu brann emellertid slottet natten 

mellan den 19 och 20 februari 1525, fem månader före återerövran-
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det av Kalmar slott och den därpå följande skeppningen av krigs

rustningen till Stockholm.fi!J 
En sjöhistoriskt intresserad kyrkoherde i Vissefjärcia i Kalmar stift, 

Carl N . Bechstadius gav år 1734 ut en intressant bok. Det är "Then 

Adelige och Lärde Swenske Siö-Man". Kapitlet "Några Märkeliga 

Händelser som sig med Swenska Skepp Tildragit" inleds med berät

telsen om "Skeppet Swanen". Tyvärr har Bechstadius bara återbe

rättat Tegels version. 
Tolv år senare låter det så här: "och Gustaf begaf sig tillbaka til 

Hufwudstaden. Under wägen hade han den olycka, at se et af de 

bäste Skeppen, Lybske Swanen kalladt, på hwilket krigs redskaperne 

förwarades, igenom Styrmannens oförstånd, sj unka på tjugu famnars 

djup; och då han anlände till Staden, mötte honom en häftig wåd

eld, hwilken lade någon del af Slottet i aska". 

Det är Olof Celsius d. y. som i sin "Konung Gustaf den förstes 

Historia" ger den versionen. 6 0 Det nya skulle här vara att Gustav 

Vasa själv bevittnat katastrofen. Påståendet liksom versionen i öv

rigt saknar belägg. Däremot är det lätt att bevisa att konungen inte 

tog sjövägen till Uppland, ett påstående som har Peder Swan till 

andlig fader. Genom att följa Gustavs korrespondens, som finns 

sammanförd i hans registratur, kan av dateringsorterna säkra slut

satser dras. Sålunda lämnar han Kalmar tidigast den 27 juli och fär

das, troligen sjövägen, till Stegeborg där han är den 6 augusti. Senast 

den 1 O augusti är kungen i Söderköping, som ligger i Ostergötland 

och därmed är hans sjöresa slut, ty därifrån beger han sig till Stock

holm via bl a Linköping, Vadstena, Arboga och Västerås. I slutet 

av september är kungen tillbaka i huvudstaden.fil 

På 1770-talet sammanställde Karl Natanael Klercker62 en del 

samtida anteckningar om svenska flottan. Klercker var då major vid 

armens flotta. Dessa anteckningar innehåller bl a två skeppslistor 

över svenska örlogsfartyg. I den ena läser man: "Svanen (Lybska) i 

~-: Gustaf I:s tid ska detta skepp år 1525, förgåtts under Horn på 

Oland, då det skulle föra Canoner och ammunition ifrån Calmar 

till Stockholm". 63 I den andra står det lakoniskt i marginalen vid 

Lybska Svan: "Strandade på Oland 1525".64 

Den första sjöofficer som skriver om Lybska Svan är Carl Gustaf 

1'ornquist. 1788 kom hans bok "Utkast till Swenska Flottans Sjö

Yåg" ut. Tornquist anger i en fotnot Tegel som källa till avsnittet 
om Svanen. 

2 



18 

C. A. G y Ilengranat ger i "Sveriges S j ö krigs-Historia", 1840, ~n 
likartad skildring. 

En sensationell uppgift hittar man emellertid i Axel letterstens 
"Svenska Flottans Historia", utgiven 1890. Efter att ha skrivit att 
konungen intog slottet den 20 juli 1525 säger han: "Derefter inskep
pades kartover och slangor för att återföras till Stockholm, hvarvid 
ett af skeppen, Lybska Svan, stötte på en klippa och sjönk på 20 a 
25 famnars djup. Detta skedde antingen vid Horn på Olands norra 
uddes vestra kust eller mellan Dalarö och Djurhamn".65 Samvets
grant anger Zettersten sina källor. Den första lägesangivningen till
skriver han Tegel och Girs, den andra, helt nya, Clement Renzel. 
De två djupalternativen kan likaså hänföras till de båda källorna. 

Av intresse måste det nu vara att läsa det avsnitt i Renzels berät
telse som Zettersten åberopar: 

"thet skedde allt om sommaren anno 25 och effter samme thid 
bleff strax skepett inn i enn K. M. beste kraffwell en weldig hop 
med skoott kartager och slanger, Ther och inskepedes the skoot som 
aff then gamble Lybske Swanen reddes och skulle dragett op mot 
Stocholm och bleff samme skep med skoott och myckett folck i 
Swenske skären emillom Dalerne och Diurehampn ther thet sanck 
på 25 famnar diup sedan thet stött på ett grund och hwilcken stoor 
omkost K. M. lade ther uppå att kome samme skepp up, men thet 
war omögligedtt och ligger thet ther än i thenne dag". 66 

Zettersten torde ha vantolkat detta stycke, som i själva verket ger 
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" . . . och effter samme thid bleff strax skepett inn i enn K. M. beste kraffwell en 

wcldig hop med skoatt kartager och s/anger . . . och ligger thet ther än i thcnnc 
dag." - U r Clement Renzels berättelse. 

det allra starkaste stöd åt den slutsats angående Svanens öde som in
ledningsvis presenterats. Den "gamble Lybske Swanen" betyder inte 
att man överfört namnet till ett annat skepp sedan amiralsskeppet 
strandat, utan är bara Renzels konsekventa sätt att tala om hur gam
mal och skröplig hon var. 

Men ett nytt skepp, "enn K. M. beste kraffwell", har kommit in i 
handlingen. Nu ges en tänkbar förklaring till Peder Swarts osäker
het när det gällde att i den senare krönikan ange platsen. Hans re
dogörelse för Svanens förlisning måste vara en sammanblandning 
av två skeppsbrott och då finns givetvis också två platser att välja 
på! Det var synd att Swart inte fyllde i det lämnade tomrummet 
med alternativet till Horn. Det kunde ha blivit nyckeln till en ännu 
mer imponerande marinarkeologisk skattkista än Vasa. 

Renzels berättelse är i vissa avseenden av högre sanningshalt än 
krönikorna tack vare dess karaktär av självupplevd historia. Läges
angivningen "mellan Dalarö och Djurhamn" förtjänar tilltro, dels 
fö r att Renzel inte har någon påvisbar anledning att fabulera om 
denna händelse, som dessutom måste ha väckt stor uppmärksamhet 
i de kretsar han tillhörde, dels för att han var lokaliserad i åtminsto
ne den delen av skärgården. Är 1521 hade han bland annat deltagit 
i en strid vid Värmdö kyrka, där två danska skepp erövrades.67 

Anders Franzen, som först insåg vilken unik guldgruva Ostersjöns 
bräckta vatten är för en skeppsarkeolog,68 har sökt efter detta andra 
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skepp vid Horn och på Nämndöfjärden. Som arbetsnamn har han 

därvid använt Lybska Svan. På de vrakkartor som förekommer i 

den rika floran av Vasa-litteratur har som följd härav Lybska Svans 

katastrofplats angivits till någonstans mellan Dalarö och Djurhamn. 

Sökningar på Nämndöfjärden utfördes i mitten av 50-talet av ma

rinens dykare på bärgningsfartyget Belos - som ett led i utbildning

en - under befäl av kapten Bo Cassel. Vid Mariagrundet uppfiska

des från 25 famnars djup fartygsdelar av ek. Vid närmare under

sökning visade det sig att det påträffade vraket haft kopparförhyd

ning, vilket utesluter möjligheten av ett 1500-talsskepp. 

Vraket av den "riktiga" Svanen, som enligt Renzel "motte löpa 

till Olandh i strand", bör, enligt de slutsatser som kan dras av det 

framlagda materialet, inte längre kunna påträffas. De öländska bön

derna tog sannolikt vara på det tillyxade virke som de kunde ut

vinna av det strandade örlogsskeppet. Möjligen kan fragment av 

vårt första amiralsskepp ligga begravda i sanden på Horns norra 

strand eller finnas som bjälkar i traktens byggnader med anor från 

V asatiden. 
Till skillnad från Vasa kunde Lybska Svan, om hon stått att 

bärga, ha blivit ett nationalmonument av rang. Som flaggskepp i 

den flotta som var tungan på vågen i befrielsekampen och mer än 

hundra år äldre än Vasa, hade skeppet motiverat en sådan upp

höjelse. 
Den svenska flottan har en lång och ärorik historia. Gustav Vasas 

Lybska Svan har där sin givna plats. 

NOTER 

1. Eftersom ett och samma skeppsnamn i samtida handlingar ofta stavas pa 

flera olika sätt har stavnin gen i denna art ikel normaliserats. 

2. Clement Renzels berättelse (HSH II, sid 27). "W. N. H .= "Wor Nadige 

Herres". Benämningen "amiral" som tjänstegrad fanns icke inom hanseatiska 

flott~r, men däremot kallades det skepp ("hovetscep") , pft vilket ledningen 

embarkerat, för "amiral". 

3. GIR 1542. 

4. Celsius, Konung Gustaf den förstes Historia, del II , sid ·19. 
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s. O. S. Rydberg, Sveriges Traktater med främmande makter, del IV, 

1521-1571 , sid 15 . 

6. HR VIII, sid X . 

7. Clement Renzels berättelse (HSH II, sid 24). 

s. HR VIII, nr 674, p. 1-22 och nr 675. 

9. HR VIII, nr 674, p. 93. 

10. HR VIII, nr 675, p. 7. 

11. element Renzels berättelse (HSH II, sid 24) . 

12. Berent von Melen och Lars Siggesson till Herman Falke m fl 11f8 1522. 

(HR VIII, nr 154 ; HSH XXXVIII, sid 14 ff ). 

13. O. S. Rydberg, Sveriges Traktater med främmande makter, del IV, 1521-

1571 , sid 27. 

14. HR VIII, nr 674, p. 72 och 675 , p. 43. 

15. HR VIII, nr 162, p. 13. 

16. Bernd Bomhouwer och Herman Plönnies till Liibeck, Uppsala 4/1 1523 (HR 

VIII, nr 192). 

17. HH XXVI:2, sid. 3; HR VIII, nr 190; HR VIII , nr 560. 

18. HR VIII, nr 182. 

19. HSH II, sid 27. 

20. Ibidem. Fem svenska kapare hade förenat sig med de tolv frh Liibeck an

skaffade skeppen och den liibska flottan om åtta skepp. 

21. HR VIII, nr 190; HSH II, sid 26. 

22. Staffan Sasse, kri gare av wes tfalisk härkomst, levde ännu 1558. S. var i 

svensk tjänst redan under Sten Sture d. y. och gjorde sig känd som kapare. 

Senare uppträdde han som medhjälpare åt Kristina Gyllenstierna i hennes 

underhandlingar med Hansan. Sommaren 1521 undsatte S. som hövitsman 

för tyska legoknektar den svenska upprorshären vid Rotebro. 1522 var han 

hövitsman på Lybska Svan, liksom även 1524. Han adlades 1524 och blev 

slottsfogde i Stockholm 1531. Efter honom är en gränd i Gamla stan upp

kallad. 
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23. Aldre namn på Sandön. Till skillnad från Gotska Sandön. 

24. Christiern II:s Arkiv, Handlin ga r rörande 

Severin Norby, sid 3; 
HSH II, sid 26-30; 
Peder Swarts krönika, sid 56 ff ; 
HR VIII , nr 190. 

25. HR V 111, nr 186. 
I "Skeppshövidsmän vid örlogsflottan under 1500-talet", Börjeson och Haf

ström, sägs Boddeker ha varit skeppare (befälh) på amiralsskeppet Svanen 

1522. Detta är inte korrekt, ty att Boddeker var magister och skrivare fram

går av personförteckningen i HR VIII. 

26. Se bild 2! På konungens sigiiJ , som är skadat, står följande inskrift: "S :G l L: 
GOSTA . . . VMQz : ELCTI :REGIS: 1523". Berem von MeJen s sigill har 

blivit borttaget, troligen med flit. Brevet är tryckt i GIR del1, samt i Chris

tiern II :s Arkiv, Handlingar rörande Severin Norby sid 1452. 

27. GIR del 1, sid 100. 

28. Skuldboken 1489-1533, sid 301 , införd i Stockholms stads skottebok 

1516-1525. Aven i Srockholms stads tänkebok 1524-1529, sid 50. 

29. T ex HR VIII, nr 673. Den 29/9 1523 och den 6/3 1524 omnämns Lybska 

Svan i Hermen Israhels redovisnin g över de svensk- liibska ekonomiska mel
lanhavandena. 

30. Finlands Medeltidsurkunder del VIII , sid 109. 

31. Johannes Loccenius, Rerum Suecicarum Historia a rege Berone III usque 

ad Ericum XIV deducta. Kap l, sid 227. 

32. Hans Brasks brevväxling (HSH XIII, sid 29 f). 

33. " Prydske" betyder preussiske. 

34. HSH 11, sid 36. 

35. Chr is riern II:s Arkiv, sid 114. 

36. Bere nt von Melen var av tysk börd och överlöpare från Kristian II till 

Gustav Vasa. Får ett "siööbreff" från Gustav i april eller maj 1524, där 

han utses till "öffuerste höuisma n Amoral och fellherre" för Gotlandsope

rationen. Christiern II:s Arkiv sid 1518. Se även HSH II , sid 40! Jfr HR 

VIII , nr 843, där Staffan Sasse angives som befälhavare till sjöss. 

23 

37. HSH II , sid 38 f. 

38 HSH If, sid 40. Se även bild 3 (Handskrift D 503 KB) . 

39. F. A. Dahlgren, Glossarium över föråldrade eller ovanliga ord och talesätt 

i svenska språket. Intransitivt verb : bliva läck. Som exempel användes just 

detta stycke ur Renzcl! 
Söderwall, Ordbok öfver svenska medelrids-språket 2:1 M-T sid 419. I bör

jan av l 500-talet ; om fartyg: sönderslds, lida skeppsbrott. 

40. Tegel, sid 87, 97. 

41. C. F. Allen , De tre nordiska Rige rs Historie del 4:2 sid 439. "Den 5 Okto

ber afbn:~d B. v. Mehlen Leiren ved Visborg og begav sig til Vestcrgarn, hvor 

han snart efter inskibede sig og se ilcde til Kalmar. Underweis forgik Svanen, 

et af de gamble raadne Skibe, som Kong Gustav for dyre Pcnge havde 

kjobt af Lybekkernc". 
Käll or: Renzcl, sid 40-41 och Christ iern Il :s Arkiv sid 773. 

42. Christiern II :s Arkiv sid 772 . Brevet säges där vara skrivet på Cremö. Skall 
c 

vara Eremoe, Armo eller Arnemuidei1. Diplomatarium Norvcgicum del 

XIV sid 406 och HR VIII, nr 881. 

43. "Ammerall aff Dansken" eller Danziger Amiral kan vara ett annat namn 

på Lybska Svan, som ju ofta kallades "Amira l". Jfr not 33! 

44. Christiern II :s Arkiv, sid 1644 f. 

45. GIR 1528. 

46. O i Danziger Gatt utanför Nynäshamn. Omtalas våra äldsta seglin gsbe-

skrivnin gar som landmärke vid angöring. 

47. GIR 1524. 

48. GIR 9/S 1524. 

49. HSH X IV, sid 27. 

50. HSH XIV, sid 39. 
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Marin syslemplanering 
Av kapten ROLF NERPIN 

INLEDNING 

Intill tiden omkring VKII var de marina vapnen och deras stöd
funktioner såsom lednings-, bas- och underhållsorgan av jämförel
sevis enkel och överskådlig natur. Kraven på långt driven ratio
nalisering och största möjliga utdelning av det "marina kapitalet" 
var ej lika hårda som nu. Planeringen av materielanskaffningen 
kunde med godtagbart resultat göras resonemangsvis med hjälp av 
enkla beräkningar eller med stöd av erfarenheter från befintl ig 
materiel. Annorlunda förhållanden råder nu. Allteftersom ut
veckling, mekanisering och automatisering gör sig gällande uppvi
sar marinen ett allt bredare register av vapensystem, hjälporgan 
och materielkomponenter, vilka i sin tur blir av allt mer komp
licerad natur. I samma takt minskar den för planeringen nödvän
diga överblicken över både nuläget och framtiden. Det blir svårare 
för de centralt planerande organen at t utan nya h jälpmedel lägga 
grunden t ill en balanserad mann. 

SYSTEMPLANERING 

För att bringa reda i dessa problem har begreppet systemplane
ring skapats. Systemplaneringen är dock i och för sig ingenting 
nytt. Det nya är att man försöker systematisera och renodla de 
olika planeringsfaserna samt att man försöker anpassa planerings
arbetet till de moderna hjälpmedel, som numera finns härför. 

Systemplaneringen sker efter en planeringscykel vars generella 
utseende framgår av figuren . 

Målet för systemplaneringen måste vara att optimera materiel
anskaffningen i dess helhet. Då är det ej tillräckligt att endast de 
stora vapensystemen passera planeringskedjan. l princip måste all 
materiel passera därigenom. Härvid bör fas (3) vara det filter, 
genom vilket inget objekt får passera utail att ha blivit vägt dels 
gentemot tänkbara alternativa objekt, dels gentemot behoven inom 
andra vapen- och stödfunktioner. Fas (3) blir härigenom den vik
ngastt av faserna i planeringscykeln. Mycket arbete måste därför 

l 
Srrategisk och 
teknisk prognos (l) 

l 
.j. 

l 
Ideskisser till vapensystem l 

--> och andra enheter (2) 

l 
.j. 

_ Värderingar genom opera
t ionsanalytiska studier o 

- --> dyl (3) 

l .. 

_ Förprojekt (4) 

l .. 

l 
Mater iel- och organisa
t ions- m fl planer (5) 

l 
Ovningar, studier o l 
erfarenheter (9) 
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-------- t-------J--------~---- ,--------------
Produktionspla
nering (Tillverk
ning) (8 a) 

Underhållspla
nering (8 b) 

Teknisk systempla
nering (Projekte
ring) (7) 

t 
l 

l 
Forskning, försök l 

....., och utveckling (6) 

--------t ---------
1 Ekonomi (O) ~~-N-u-l ä-ge~(-00_)_ 

Planeringscykel 

läggas ned på en fortlöpande förbät t ring och utveckling av värde
ringsmetoderna. 

Arbetet i fas (3) resulterar i materiel- och organisations- m fl 
planer, vilka finslipas och verkställs i efterföljande faser . Det är 
härvid a.tt märka att operationsanalytiska metoder kan behöva ut
nyttjas även i fas (7), dvs för projekteringsarbetet, då det gäller 
att opt imera så omfattande och komplicerade objekt som moder
na n:arina stridsenheter numera utgör. Vapen, spaningsmedel, eld
le~nmgar, skrov, maskiner, skydd och förläggn ingar är exempel 
pa fak torer, som måste anpassas till stridsenheternas uppgifter, till 
varandra och till den ekonomiska ramen. Detta svåra passningsar
bete, som erbjuder många kombinationer och som knappast ten
derar att bli enklare i framtiden bör sammanhållas och ledas av 
ett på hög nivå arbetande organ för teknisk systemplanering. 
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Allteftersom olika stridssystem eller andra enheter aktualiseras, 
färdigställs och lämnar erfarenheter rullas planeringscykeln varv 
efter varv under ständigt samarbete mellan staber, förvaltninga r , 
FOA och aktuella civila utredare och leverantörer. Det är omöj
ligt att bedriva denna verksamhet rationellt utan moderna hjälp
medel. 

MODERNA HJALPMEDEL 

Möjligheter att systemplanera materielanskaffningen i dess hel
het börjar nu skönjas. Orsakerna härtill är främst anskaffningen 
av matematikmaskiner med stor kapacitet, utarbetandet av värde
ringsmetoder varmed olika objekt kan vägas mot varandra sam t 
skapandet av planeringsprogram av typen Pert och liknande. 

Värderingsfasen utfördes intill för ca fem år sedan huvudsakli 
gen genom analytiska metoder. Det var då främst aktuellt att 
studera varje vapensystem för sig, t ex två 40 mm akan kontra 
en 57 mm akan. Det har emellertid blivit nödvändigt att närmare 
kunna jämföra sinsemellan helt olika vapensystem t ex attack
flyg, kustrobotar, ubåtar osv. Studierna har måst bedrivas inom 
vidare ramar och sedan 1959 har detta inom marinen skett ge
nom s k manuella kartspeL Denna arbetsform är emellertid både 
tids- och personalkrävande. Efter tillkomsten av stora matematik
maskiner har det emellertid i många fall visat sig att värderingsar
betet ej behöver slutföras vid de manuella spelen, utan sedan den 
operativa ramen och aktuella ingångsvärden blivit tillräckligt be
lysta kan en modell för maskinspel av olika stridssituationer byg
gas upp och programmeras. Tack vare matematikmaskinernas snabb
het kan varje spelparti köras ett stort antal gånger, vilket ger en 
god statistik på resultatet. Datainsamlingen, byggandet av modeller 
och programmeringen är emellertid arbetskrävande. I de fall flera 
olika problem kan studeras i samma modell är metoden dock lön
sam och på längre sikt nödvändig. 

Grundtanken bakom den sedan några år tillbaka utnyttjade vär
deringsprincipen är att inom viss ekonomisk ram bör de vapensystem 
väljas, som maximerar fiendens kostnader (förluster och övriga nack
delar) vid ett anfall mot oss. För att denna värderingsprincip skall 
kunna användas för värdering av de marina stödfunktionerna, som 
inte direkt åsamkar fienden några förluster, måste modellerna byg-
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gas ut så att aktuella stödfunktioner medtages på ett representativt 

sätt. 
Planeringsprogrammet Pert är sammanfattningsvis ett tidsplane-

ringssystem avsett att underlätta central administrering av kvalifi
cerat utvecklings- eller anskaffningsarbete. Genom att uppdela ett 
projekt i dess väsentliga arbetsmoment (underleverantörernas åta
ganden el dyl), tidssätta dessa och i ett nätverk ange hur de är be
roende av varandra kan man få fram dels den slutliga leveranstid
punkten med viss sannolikhet samt de underleverantörer, som är kri
tiska för att leveranstiden skall kunna innehållas. Genom att be
handlingen av data sker med hjälp av datamaskin kan stora mäng
der information samlas, bearbetas och återrapporteras. Det är t ex 
möjligt att komplettera systemet med kapacitets- och kostnads- m fl 
uppgifter. Nätverket kan göras betydligt mer finmaskigt än vad 
som hittills varit möjligt vid manuell bearbetning. Härigenom er
håller den systemansvarige goda möjligheter att leda även kompli
cerad produktion och att i tid ingripa just på de områden där kri
tiska förseningar eller andra störningar kan befaras. Han får med 
andra ord möjlighet att ligga "på förkant av vågen." 

TILLAMPNING AV DE MODERNA HJALPMEDLEN 

Marinens materielanskaffning regleras genom ett antal långsikti
ga materielplaner, vilka rullas årligen. Enligt planeringscykeln är 
materielplanerna en följd av värderingsarbetet i fas (3) och de om
sättas i praktiken genom utvecklings- och anskaffningsplanerino-en 
i de efterföljande faserna (6-9) . o 

Värdering 

Annu så länge är det endast de effekt- och organisationsbestäm
mande enheterna, som kan värderas och avvägas till kvantitet och 
kvalitet genom operationsanalys och maskinella studier. Trots till
komsten av moderna hjälpmedel är värderingsresurserna nämli
gen fortfarande begränsade. Ovriga anskaffningsobjekt blir emeller
tid i stor utsträckning en automatisk följd av de organisationsbe
stämmande enheterna. Dessa anskaffningsobjekt är emellertid mång
skiftande (t ex intendenturmateriel, verkstäder, skeppsteknisk ma
teriel, reservdelar, ammunition, moderniseringar, utbildningsmateriel, 
materiel för marinens kustbevakning osv, osv) och det är uppenbart 
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att eftersom de ekonomiska ramarna alltid är pressade måste dessa 
objekt på något sätt kunna prioriteras sinsemellan. Sådan priorite
ring är aktuell varje gång materielplanerna rullas samt varje gång 
oväntade prishöjningar inträffar. 

Med nuvarande sätt att redovisa materielplanerna är det emeller
tid svårt att i central instans få tillräcklig överblick över alla de 
motiv och behov, som ligger bakom planerna. Tillräcklig överblick 
skulle möjligen kunna erhållas såsom personlig erfarenhet om här 
aktuella befattningar kunde långtidsbesättas med samma personal. 
Detta är emellertid icke alltid möjligt. Då återstår det bara att ra
tionalisera materiel planernas utformning. 

Vad som här skulle behövas är förslagsvis någon form av över
skådlig lagerbokföring i stort. Denna bokföring skulle utv1sa 

a) behovet enligt tidigare utförda studier el dyl, 

b) tillgången jämte anskaffningsår och livslängd, 

c) de funktioner, som berörs av materielsorten ifråga, 

d) kostnader och slutligen 

e) någon värderingsfaktor, som anger hur pass väsentlig materiel
sorten är för berörda funktioner. 

Genom att bearbeta sådana uppgifter i en datamaskin borde ut
kast till optimala materielplaner kunna erhållas vid givna ekono
miska ramar. Alternativt kunde rnaskinen sortera ut och påvisa de 
svaga länkarna i den marina verksamhetskedjan så att resurserna 
med större säkerhet än vad som nu är fallet kunde koncentreras 

dit de ger störst avkastning. 
Svårigheten med en sådan planering, som hör hemma i planerings

cykelns fas (8 b), torde vara att med rimlig arbetsinsats systemati
sera och ta fram ingångsvärdena samt att presentera resultatet på 
ett överskådligt sätt. Planeringen måste därför begränsas till en viss 
lägsta materielnivå. Det är varken praktiskt möjligt eller nödvän
digt att redovisa alla detaljer. Materielen bör i stället kunna sam
manföras till ett antal standardklotsar på olika nivåer, med vars 
hjälp de olika vapensystemen och stödfunktionerna kan byggas upp. 
Klotsarna kan dessutom i viss utsträc~ning schabloneras till sitt in
nehåll. Vissa av klotsarna kommer då att kunna vara eller kunna 
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aöras gemensamma för olika funktioner. Detta arbete borde i stora 
drag utföras senast på förprojektstadiet (fas 4) varigenom ~1 ven 
kommande underhålls- och driftsfaktorer för nya vapensystem kan 
värderas och studeras mer detaljerat. Följden blir även i detta fall 
ett nätverk, dock ej av tidsbestämda arbetsmoment såsom i ett Pert
system utan av på något sätt prioriterade och kostnadsberäknade 
materielgrupper. Liksom i Pert-systemet skulle detta nätverk över
okådligt kunna presenteras på en vägg om det är stort eller i rit
ningar där materielgrupperna och deras status representeras av fyr
kanter och beroendelinjer i olika färger och med lämpliga beteck
ningar. Ingångsvärdena finns redan i dag hos resp handläggare (sak
byråer osv). Det som återstår är att skapa en till datamaskinerna 
anpassad arbetsrutin, vi lket är en kvalificerad engångsuppgift. Det 
därefter följande arbetet torde kunna ges rvtinkaraktär. 

Detta planeringsproblem är av generell karaktär och ej typiskt 
enbart för marinen. Problemet finns i de övriga försvarsgrenarna 
och även i en eller annan form hos många större industrier. Det är 
därför sannolikt att olika förslag och möjligheter till lösninaar så 
småningom kommer att ge sig tillkänna. b 

Utvecklings- och anskaffningsplanering 

Pert-systemet kan i sin förut antydda utformning med fördel an
vändas för utvecklings- och anskaffningsplanering av alla typer 
av större objekt såsom -för att nämna några aktuella exempel -
kanonbåta r, ubåtar, robotsystem m fl. Det är således framför allt 
för de större organisationsbestämmande enheterna som Pert-syste
met lämpar sig. Kvaliteten på och kvantiteten av dessa enheter för
utsättes ha blivit bestämd i ett tidigare skede (planerinascykelns 
värderingsfas). b 

. Vid tillämpningen av Pert-systemet kan man göra en grov bör
Jan med faserna i planeringscykeln, som alleftersom arbetet löper vi
dare uppspaltas till ett allt mer finmaskigt nätverk. Tyngdpunkten 
kommer härvid att så småningom förskjutas till faserna (7) och (8 
a) _dvs projektering och tillverkning. För komplicerade anskaffnings
obJekt_, t ex robotvapensystem, kan hela väggytor erfordras för pre
sematlOn av nätverket. Materielens eller objektens komplicitet blir 
avgörande för i vad mån Pert-system bör tillämpas. Allteftersom 
denna nya form av planeringstänkande blir vardagsmat, liksom au-

3 
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tomatisk databehandling överhuvud taget, är det sannolikt att det 
blir lönsamt - och bekvämt - att utnyttja Pert-system även fö r 
mindre objekt. 

SLUTORD 

Annu är tiden ej mogen för en total systemplanering av marinens 
materielanskaffning. Både teorier och resurser för en så omfattande 
planering saknas. Rationaliseringskraven stiger emellertid i takt med 
eller t o m snabbare än möjligheterna att tillgodose dem. Men även 
utvecklingen av planeringsprogram och datamaskiner går framåt . 
Det är därför troligt att det så småningom blir både nödvändigt 
och möjligt at t "sätta hela marinen på hålkort". 

För att snabbare kunna fånga och acceptera möjligheterna allt
eftersom de dyker upp, synes det önskvärt att diskussionen om des
sa problem hålles vid liv. Avsikten med de ovanstående raderna är 
därför att vara ett bidrag till de synpunkter på planering och pro
jektering i marinen som införts i TiS mars och juli-augusti-num
mer 1962. 
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Stora miral Dönitz 
Av JORG ME ISTER 

Jämfört · med Raeder är storamiral Dön itz' fa ll mycket enklare. 
Född 1891 och uppvuxen i ett preussiskt förä ldrahem, "i vilket ingen 
individualistisk anda härskade, utan där preussisk tradition och 
cremensamhetskänsla triumferade", började han i den kejserliga flot-
b 

tan 191 O, blev löjtnant 1914 och ti llbringade krigets första år om-
bord på kryssaren Breslau i Svarta Ha vet. I början av år 1917 över
fördes han som de fles ta yngre officerare till ubåtsvapnet och for 
närmast som kommenderad officer på U -39 med den framgångsrike 
Kapitänleutnant Forstmanu som chef. Från februari 1918 var Ober
leutnant zur See Dönitz chef på den lilla minubåten UC-25, med 
vilken han utförde den anmärkningsvärda prestationen att tränga 
in i den italienska örlogshamnen Augusta. Härvid rapporterade 
han, att han sänkt verkstadsfartyget Cyclop, och för denna bedrift 
förlänades han Hohenzollernordern. Det visade sig dock senare, 
att rapporten var felaktig . 

Som chef på UB-68 föll Dönitz med största delen av sin besätt
ning i brittisk fångenskap, då hans ubåt den 4 oktober 1918 sänk
tes nära Malta. Jämfört med andra tyska ubåtschefer under första 
världskriget kan Dönitz alltså ingalunda sägas ha speciellt utmärkt 
sig. U r krigsfångenskapen släpptes Dönitz i förtid genom att vilse
leda engelsmännen, något som måste betraktas som en mycket okam
ratlig handling gentemot medfångarna. 

Den 1 januari 1921 blev Dönitz Korvettenkapitän, förde befäl 
över bl a torpedbåtar, tjänstgjorde 1924-1927 i marinledningen, 
blev 1928 chef för 4:e torpedbåtsflottiljen, 1930- 1934 1. stabs
officer hos amiral Canaris i marindistrikt Nordsjön och 1934-
1935 chef på kryssaren Emden under dess utlandsresa. Efter sin 
återkomst utnämndes Dönitz i september 1935 - överraskande 
för honom liksom för utomstående - till det nyupprättade ubåts
vapnets förste flottiljchef. Anmärkningsvärt är, att Dönitz under 
några år hade hand om inrikespolitiska angelägenheter ävensom 
frågor angående disciplin och rättsvård i marinledningen, varvid 
han inte gjorde någon hemlighet av sin antipati mot demokratiska 
partier och parlamentariska metoder! Orsakerna till att Dönitz 
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1935 utnämndes ti ll chef för det nya ubåtsvapnet är både intres
santa och oklara. Det fanns då i flottan talrika erfarna och mycket 

framgångsrika f d ubåtschefer som t ex von Arnauld de la Periere, 
Forstmann, Marschall , von Heimburg, Otto Schulze, Howaldt, von 

Mellenthin m fl, vilka alla endast var några år äldre än Dönitz 

och åtminstone delvis tillhörde den aktiva officerskåren. Vis

serligen befattade sig Dönitz redan tidigt teoretiskt med ubåtskri
get och förfäktade därvid i synnerhet övervattensanfall i mörker 

och "flocktaktik". Han kan dock inte sägas ha uppfunnit denna 

taktik, då likartade operationer ägde rum redan under första 

världskriget vid många tillfällen. 
Tack vare den brittisk-tyska flottöverenskommelsen kunde 

ubåtar från och med sommaren 1935 byggas på legal väg. Tyskland 

fick som bekant ha ubåtar motsvarande 45 °/o av det brittiska 

ubåtstonnaget, och en klausu l sade, att efter "ömsesidiga vänskap

liga diskussioner" ev t o m l 00 Ofo av denna styrka skulle kunna 

få byggas. Å andra sidan ansågs ubåtar då endast ha ett ringa mili

tärt värde, och med denna kvot på 45 °/o eller t o m 100 °/o blev 

det ingalunda någon stark ubåtsflotta. Till detta bidrog att det 
mycket orealistiska London-fördraget angående användningen av 

ubåtar i handelskriget - uppgjort helt och hållet enligt brittiska 

krav och biträtt av Tyskland den 23 november 1936 - uteslöt 

en framgångsrik insats av ubåtar mot handelsfartyg. För tillfället 

hade vidare antiubåtsvapnen, framförallt asdic, tagit överhanden 

över ubåtens anfallsvapen. 
Den 27 september 19 3 5 tillfördes ubåtsflottiljen "W eddigen" si

na första tre ubåtar, och Fregattenkapitän Dönitz satte nu igång med 

en utomordentligt hård, krigsmässig och välplanerad utbildning. Så 

måste t ex varje ubåt under de närmaste två månaderna utföra 

66 anfallsövningar i marsch- och uläge, innan man tilläts börja med 

torpedskjutningsövningar. Framskjuten spaning och känningshåll

ning mot konvojer, övervattensanfall i mörker på ned till 600 m 
avstånd och tyst gång i u-läge övades särskilt, och när Dönitz, nu 

mera Kapitän zur See, den l januari 1936 utnämndes till operativ 

chef för ubåtarna, var det till antalet ännu svaga tyska ubåtsvapnet 

taktiskt överlägset andra staters. Ehuru flocktaktik och övervat

tensanfall var allmänt kända begrepp i tyska flottan och också om

nämndes offentligt, visade sig engelsmännen vid krigsutbrottet 

egendomligt nog fullständigt överraskade av denna "nya" taktik ! 
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Dönitz' riktiga överväganden ledde fram till utvecklingen av den 

mycket lätthanterliga och mångsidigt användbara ubåten av typ 

VII, vilken med några varianter utgjorde standardbåten och rygg

raden i det tyska ubåtsvapnet ända till krigsslutet. "Oberkomman

do der Marine" (Raeder) förordade under åren närmast före kri

aet byggandet av 3.140 ton stora ohanterliga undervattenskryssare 
o 
med stark artilleribestyckning för övervattensoperationer. Detta 

medförde meningsskiljaktigheter, som resulterade i att endast re

lativ t få sådana ubåtar byggdes. 
Dönitz tycks före Raeder ha förstått, att Hitlers politik måste 

leda till krig med England, och att ubåtsvapnet inte var vuxet det

ta. Han hade moraliskt ingenting emot Hitlers diverse agressioner, 

men hade till följd av sin underordnade ställning i motsats till 

Raeder ingen möjlighet att kunna göra sin mening hörd. Lika 

litet lyckades det honom att erhålla högsta prioritet för ubåtsbyg

gandet hos Raeder. I stället skulle enligt den forcerade "Z-planen" 

framförallt slagskepp och ubåtar byggas, vilket till slut ledde till att 

vid krigsutbrottet inga slagskepp och endast 57 ubåtar var tillgäng

liga, och av dessa senare var endast 22 avsedda för tjänst i Atlanten. 

Inte ens Dönitz' minimifordran på 300 ubåtar tillgodosågs i Z

planen, vilken endast räknade med 233 stycken, däribland ett an
tal av de undervattenskryssare som Dönitz motarbetade. 

I juni 1939 meddelade Dönitz till Raeder och Hitler, att ubåts

vapnet fruktade ett nära förestående krig med Storbritannien och 

att det icke var rustat för detta, varpå Hitler via Raeder lät med

dela till ubåtsvapnets officerskår den 22 juli 1939, att han skulle 

se till, att det i varje fall inte blev krig med Storbritannien, då 

detta skulle betyda slutet för Tyskland. Därför behövde man inte 

genast sätta igång med massbyggen av ubåtar. Dönitz hade inte del

tagit vid något av Hitlers beryktade "nyckel tal" under åren 1937-
1939 och kan därför inte förebrås att ha deltagit i någon samman

svärjning med Hitler för att framkalla kriget . Detta har han ofta 
framhållit, åtminstone mot slutet av kriget! 

I en eftertryckligt formulerad skrift av den 28 augusti 1939 på

pekade Dönitz än en gång det tyska ubåtsvapnets materiella svag

het, men nu var det redan för sent. Dock inställdes nu efter krigs

utbrottet byggandet av ytterligare större övervattensfartyg, och i 

stället beställdes ubåtar. Byggandet av dessa forcerades emellertid 

otillräckligt, varför de först f o m 1941 var användbara för front-
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tjänst. Dönitz' försök att ta hand om dessa nya ubåtsbyggen mtss

lyckades och han kvarstod i stället som chef för ubåtsoperatio

nerna. 
Dönitz förde ubåtskriget mycket återhållsamt i enlighet med 

Hitlers och Raeders anvisningar. Neutrala fartyg, passagerarfartyg 

och franska fartyg fick överhuvudtaget icke angripas. Dessa all

männa restriktioner upphävdes så småningom med den allmänna 

skärpningen av krigföringen och när utsikterna att få till stånd 

en billig fred med Västmakterna försvann i samband med Polens 

sammanbrott. Höjdpunkterna under denna period var torpederin g

en av Athenia (sänkt av misstag) och sänkningen av det engelska 

hangarfartyget Courageous och slagskeppet Royal Oak . Rent ton

nagemässigt var de allierades handels- och krigsfartygsförluster fram 

till Frankrikes sammanbrott i juni 1940 inte katastrofa la, medan på 

elen tyska sidan antalet operationsdugliga ubåtar oupphörligen 

minskade på grund av förluster. 
I oktober 1939 fick Dönitz för första gången, om också med be

gränsade medel, pröva sin flocktaktile Försöket var framgångsrikt , 

men denna taktik måste på grund av det otillräckliga antalet an

vändbara ubåtar snart åter uppges och kunde därefter återuppta

gas först på sommaren 1940. Under det första krigsåret och fram 

förallt under Norge-fälttåget var de tyska ubåtarnas möjligheter 

att nå resultat starkt beskurna p g a talrika klickar hos torpedernas 

tändrör samt att ubåtar avdelades för specialuppdrag såsom väder

leksobservationer och transporter av materiel, ammunition och 

bränsle. I verkligheten fick ubåtarna under Norge-företaget ett 

stort antal torpedträffar på engelska krigs- och transportfartyg, 

men torpederna detonerade inte och blev därför fullständigt verk

ningslösa. De tekniska bristerna kunde emellertid så småningom 

undanröjas genom att den ansvarige amiralen Götting avsattes, 

och från 1943 kom nya tystgående och akustiska torpeder i bruk. 

Under mellantiden hade emellertid även de allierades motmedel 

utvecklats. 
Det egentliga "Slaget om Atlanten", vilket utspelades omkring 

tillförseltransporterna till England från andra sidan havet och vi

claretransporterna till de övriga krigsskådeplatserna, satte in på all

var först efter Frankrikes fall i juli 1940. Nu stod baserna i Norge 

och vid Biscayakusten till de tyska ubåtarnas förfogande, och des

sa kunde nå de stora jaktmarkerna i Atlanten mycket lättare och 
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snabbare än om endast Nordsjöbaserna disponerats. För Dönitz 

var den största svårigheten att finna de brittiska konvojerna. Des

sa skiftade ofta marschväg och kunde endast under gynnsamma 

omständigheter siktas av ubåtarna. Den tyska luftspaningen, som 

inte var underställd marinen, gav endast otillräckliga upplysning

ar, och Dönitz måste ofta handla på intuition. Av denna anledning 

aick också kontakten med konvojerna tidvis förlorad, och den mås-
o 
te sedan mödosamt återupprättas. När en konvoj påträffades, di-

rigerade Dönitz så många ubåtar som möjligt till platsen. Dessa 

anföll sedan nattetid i övervattensläge och följde konvojerna i 

uläge om dagarna för att åter anfalla och vinna stora framgångar 

gentemot de ännu svagt skyddade konvojerna. 

Under det första krigsåret färdigställdes 28 nya ubåtar och 28 

gick förlorade, varför till Dönitz' förfogande alltjämt stod endast 

57 ubåtar, av vilka emellertid en relativt stor procent (omkring 

30 Ofo) behövdes för den omsorgsfulla skolningen av chefer och 

besättningar. A v de för fronttjänst användbara ubåtarna kunde 

ständigt ungefär 113 vara i operationsområdet, medan resten var 

på ut- eller hemgående eller också låg på varv. Faktiskt minskade 

den tyska ubåtsinsatsen tidvis så starkt, att en gång endast två 

ubåtar samtidigt opererade i Atlanten, medan genomsnittet låg på sex 

ubåtar och från sommaren 1940 steg till 8-9 enheter. Det absoluta 

bottenläget för tyska ubåtsvapnet inträdde dock först i februari 

1941 , då endast 22 frontubåtar återstod i operationsdugligt skick! 

Trots detta uppnådde de tyska ubåtarna stora framgångar, då en

gelsmännen endast kunde skydda sina konvojer bristfälligt. Så sänk

te de t ex i oktober 1940 61 handelsfartyg på 344.684 bruttoton! 

Vid krigsutbrottet bestämdes att 29 ubåtar skulle byggas var je 

månad, varvid är att märka att det behövdes 2-3 år från köl

sträckningen innan en ubåt var operationsklar. Dessa åtgärder kun

de alltså inte göra sig märkbara förrän under andra hälften av 1941. 

Till dess måste Dönitz hålla igång sitt ubåtskrig med de 57 befint

liga båtarna plus några dussin beställda eller redan under byggnad 

varande enheter. Emedan flottan tilldelades mindre än 5 °/o av den 

tyska stålproduktionen, måste snart detta byggnadsprogram ned

bantas till 25 ubåtar per månad. I verkligheten levererades 1940 ge

nomsnittligt 4 och 1941 16-17 enheter varje månad. Denna låga 

byggnadstakt, för vilket Raeder är klart ansvarig, då det inte lyc

kades honom att genomdriva det forcerade ubåtsbygget hos Hitler 
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och Göring, blev av avgörande betydelse. England vann tid för a tt 
uppbygga sitt försvar mot ubåtar. Churchill var fullt medveten om 
att näst invasionshotet var de t yska ubåtarna den största faran fö r 
England. Raeder och Dönitz del ade denna uppfattning, men Hitle r 
ansåg, ,1tt han först måste påtvinga Balkan och därefter Sov jetunio
nen sin "nya ordn ing", vilket bara var möjligt om ubåtsbyggandet 
åsidosattes. 

I slutet av 1940 inträdde ubåtskriget i sitt andra skede, som va
rade till slutet av 1941. Dönitz förfogade numera också över en 
f,rupp italienska ubåtar, mm opererade i mellersta och södra At
lanten med bas i Bordeaux. Ehuru dessa tidvis var fler än de tyska 
ubåtarna, uppnådde de med några få undantag endast blygsamma 
sänkningsresultat. Italienarna lämpade sig inte för konvojstrider. 
Resultaten av de få tyska ubåtarnas verksamhet i Nordatlanten min
skades ytterligare, då Dönitz på Hitlers direkta anvisning fick or
der att sända enstaka ubåtar till mellersta och södra Atlanten, me
dan andra tillfälligt insattes mot Ryssland i Ostersjön och Norr:t 
Ishavet. Detta ledde slutligen så långt, att t ex i november 1941 
16 ubåtar erfordrades för biuppgifter och för handelskriget i Nord
atlanten, där den allierade trafiken var som mest koncentrerad , 
återstod endas t S-1 O ubåtar. Detta läge skärptes ytterligare när 
på Hitlers befallning hösten 1941 tio ubåtar måste förläggas till 
Medelhavet på grund av de italienska bakslagen. Dessa ubåtar upp
nådde visserligen en del anmärkningsvärda resultat såsom sänkning
en av hangarfartygen Ark Royal (U -81) och Eagle (U -73 ), några 
kryssare samt slagskeppet Barham (U-331) . Under de kommande 
åren led de tyska ubåtarna emellertid själva ansenliga förluster 
utan att effektivt kunna hejda de engelska tillförseltransporterna. 
T rots detta låg efter den 22 november 1941 det tyska ubåtskrigets 
t yngdpunkt tidvis i Medelhavet. De berättigade framställningar , 
som Dönitz gjorde hos Raeder och Hitler, ledde endast delvis till 
resultat. Å r 1941 uppvisade också mycket skiftande månadssiffro r 
för sänkt tonnage. 

Mot slutet av 1941 steg också för första gången ubåtsförlusterna 
(december nio båtar), vilka hittills hade uppgått till 2-4 enheter i 
månaden; ett bevis för de förbättrade engelska motmedlen. 

Märkligt nog skulle det bli Förenta Staternas inträde i kriget, 
som gav ubåtskriget ett nytt uppsving. Så uppnådde några få tyska 
ubåtar i början av 1942 stora framgångar utanför amerikanska 
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ostkusten. Visserligen stod numera 91 frontubåtar till Dönitz' för
fogande. Av dessa var emellertid 36 stycken sysselsatta i Medelha
vet, väster om Gibraltar, och i Norra Ishavet, och av de SS atlant
båtarna låg 60 OJo på varv, där redan en stark brist på skolad ar
betskraft gjorde sig märkbar. Endast 22 ubåtar var till sjöss, och 
av dessa kunde bara 10-12 användas i det egentliga operations
området. Den "tyska svärdsspetsen" var alltså efter mer än två 
års krig fortfarand e mycket svag; det största hotet mot England 
åstadkoms av endast omkring 1.000 man ombord på ubåtar! Vin
tern 1942 förlades ytterligare ubåtar till Norge, där Hitler räkna
de med en brittisk landstigning. Trots detta sänkte ubåtarna under 
de första sju månaderna 1 S'-42 ca 3,1 milj ton. Tack vare den ame
rikanska hjälpen kunde emellertid västmakterna från slutet av 1942 
så småningom bygga mer tonnage än tyskarna sänkte, varigenom 
ubåtskriget förlorade sin verkan. Till detta kom att engelsmännen 
numera utvecklade nya, särskilt verksamma försvarsvapen såsom 
kortvågspejl, speciella ubåtsjaktflygplan och förbättrad ammuni
tion. Under andra hälften av 1942 dök ubåtar upp utanför Brasi
lien och Kapstaden samt i Indiska Oceanen, där de försörjdes med 
bränsle och nya torpeder av tankubåtar. Ehuru fortfarande stora 
sänkningsresultat uppnåddes, sjönk dock räntabilitetskoefficienten 
(grundad på antalet ubåtar, antalet dagar till sjöss och mängden sänkt 
tonnage) långsamt men säkert samtidigt som ubåtsförlusterna 
steg. Dönitz var bekymrad. Ubåtarnas förbättrade bestyckning och 
andra nyheter åstadkom knappast någon lättnad. En avgörande 
ändring kunde endast förväntas med en helt ny, sedan åratal till
baka på planerings- och försöksstadiet befintlig ubåtstyp med stor 
undervattensfart, snorkel och stort dykdjup. Seriebyggandet av 
denna kom emellertid igång först 1944 till följd av den överorga
nisation och de intressemotsättningar, som var så typiska för 
"T red je riket". 

Den allierade landstigningen i Nordafrika kom fullständigt över
raskande för de tyska ubåtarna - det var vid denna tidpunkt 
ganska många ubåtar till sjöss - och de uppnådde i detta samman
hang endast blygsamma sänkningsresultat. 1942 kom genomsnitt
ligt varje månad 20 ubåtar i tjänst och 7 förlorades. De månatliga 
sänkningsresultaten uppgick i genomsnitt till 480 000 bruttoton 
och motsvarade nästan de allierades nybyggnadspotentiaL 

I slutet av januari 1943 utnämndes Dönitz på Raeders förslag 
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till dennes efterträdare. Hittills hade Dönitz endast träffat Hitler 
nio gånger, uteslutande i tjänsteangelägenheter och på Fi.ihrerns 
kallelse. Dönitz var emellertid i sina politiska åsikter vida mer n a
tionalsocialistiskt inriktad än Raeder och trodde blint på Hitler. 
Enstaka händelser såsom "kristallnatten" 1938 lär visserligen ha 
misshagat honom, men han var fullt tillfreds med förklaringen, 
att dessa intermezzon berodde på misstag i underordnade instan
ser. Dönitz delade Hitlers uppfattning, att man måste kämpa med 
yttersta energi för att hålla ut tills på ett eller annat sätt ett under 
inträffade. 

Efter några veckor kunde Dönitz meddela Hitler att den be
ordrade utrangeringen av större fartyg hade ägt rum (det var på 
denna fråga Raeder hade fallit), vilket vittnar om hans sunda stra
tegiska syn. Likaså lyckades Dönitz bättre än Raeder att av Fuh
rern erhålla önskad tilldelning av materiel och personal för ubåts
byggen och för flottan i allmänhet, vilket inte var möjligt utan 
tidvis mycket häftiga uppgörelser med Göring och Hitler. I varje 
fall tycks Hitler ha förstått Dönitz bättre än Raeder, och Dönitz 
blev också under de sista krigsmånaderna Fuhrerns trognaste stöd 
och allt-i-allo, till vilket vi återkommer längre fram. 

I januari 1943 förfogade Dönitz över 212 frontubåtar, av vilka 
164 opererade i Atlanten och återstoden i Norra Ishavet, Medel
havet och Svarta Havet. De få tillgängliga ubåtarna i oktober 1940 
hade sänkt 920 bruttoton per dag. Denna siffra hade i november 
1942, krigets absolut gynnsammaste månad, sjunkit till 220 brutto
ton, varav man kan utläsa handelskrigets stigande svårigheter. 

Under de första fyra månaderna av år 1943 var de tyska ubåtar
na ännu i stånd att tillfoga några allierade konvojer svåra förluste r 
under dygnslånga strider, varefter emellertid de minskade sänknings
resultaten och de ökade ubåtsförlusterna tydligt märktes. För maj 
1943 blev så resultatet katastrofalt: 43 ubåtar gick förlorade, me
dan endast 47 handelsfartyg på 272 840 bruttoton sänktes. Tysk
land hade förlorat slaget om Atlanten, det tredje avgörande bak
slaget efter Stalingrad och Nordafrika. Redan den 24 maj beordra
de Dönitz att ubåtarna skulle operera inom det mindre trafikera 
de och sämre övervakade området sydväst om Azorerna. 
Numera överträffade tidvis antalet förlorade ubåtar antalet 
nybyggda och f o m juli byggde de allierade definitivt fler fartyg 
än "Axeln" kunde sänka. För Dönitz uppstod frågan, om ubåts-
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kriget helt skulle inställas, eller om åtminstone den med nybyggnad 
av ubåtar sysselsatta delen av rustningsindustrin, bl a ca 45 °/o av 
den samlade tyska elektroindustrin, inte kunde ställas till armens 
och flygvapn ets förfogande. Med de tillgängliga över 200 ubåtarna 
kunde ubåtskriget upprätthållas på sekundära krigsskådeplatser än
nu två-tre år. För skyddet av den allierade sjöfarten erfordrades 
100-rals eskortfartyg, l 000-tals flygplan och 100 000-tals man, 
vilka skulle kunna användas för anfall mot den tyska kustsjöfarten 
och den tyska industrin, om ubåtskriget inställdes. Dönitz beslöt 
därför att fortsätta ubåtskriget på sekundärkrigsskådeplatser 
för att fortfarande sysselsätta de allierade skyddsstyrkorna. Det
ta var otvivelaktigt ett riktigt beslut. Mindre lämpligt var emeller
tid beslutet att också forcera ubåtsbyggandet ytterligare i den för
hoppningen att åstadkomma "come back" i slutet av 1944 med 
tekniskt överlägsna båtar. Liksom alla tyska militära ledare gjorde 
sig Dönitz stora illusioner om det militära läget och Hitlers le
darförmåga, och överskattade den tyska motståndskraftens ut
hållighet. 

De tyska ubåtarna sökte numera efter svaga punkter i de allie
rades sjötransporter, och ibland påträffades sålunda fina jaktmar
ker i Sydatlanten och Indiska Oceanen. Allierade försvarsstyrkor, 
huvudsakligen flygstridskrafter, kom emellertid för det mesta myc
ket snart till platsen, och de tyska förlusterna uppgick till inemot 
30 Ofo av de insatta ubåtarna. Tillkomsten av snorkeln medföljde 
visserligen att ubåtarna i början av 1944 nådde bättre resultat, 
men ubåtskriget skulle aldrig mer få någon krigsavgörande bety
delse. Också vid invasionen mot Atlantvallen kunde ubåtarna, 
trots beslutsamma insatser och stora förluster, endast uppnå obe
tydliga resultat. Mot slutet av 1944 lyckades tyska ubåtar ännu en 
gång sänka några fartyg i farvattnen runt England, men snart blev 
också här förlusterna allt för stora. 

K var stod alltså endast förhoppningarna på de nya ubåtarna. Av 
de fullständigt revolutionerande s k Walter-ubåtarna fanns det 
endast några provexemplar, p g a att en del tekniska barnsjukdo
mar hos deras framdrivningsmaskineri inte kunde övervinnas. Där
emot färdigställdes under 1944 och 1945 98 resp 83 stycken båtar 
av de nya typerna XXIII (en liten elektrodriven kustubåt) och XXI 
(en stor oceanubåt). Av dessa kunde upp till 29 stycken levere
ras per månad trots luftanfallen. Detta innebar en väldig presta-
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tion, för vilken äran delas av Dönitz, Speer, sammansättningsvar

ven och de i inlandet befintliga fabrikerna, där de enstaka sektio

nerna konstruerades. Talrika dröjsmål i utbildningen av de nya ubå

tarnas besättningar medförde emellertid, att de första båtarna av typ 

XXIII kunde insättas mot fienden först i februari 1945, och den för s

ta och enda båten av typ XXI först den 30/ 4 1945. Ubåtarna av typ 

XXIII uppnådde vissa resultat under mycket svåra förhållanden 

och led själva inga förluster. Den 4 maj m åste emellertid Dönit7 

beordra inställandet av ubåtskriget, vilket i Medelhavet hade upp

hört redan i september 1944 i och med förlusten av den sista 

tyska ubåten. 
Ubåtskrigets facit var följande: Tyskland färdigstä llde allt som 

allt l 170 ubåtar, av vilka 863 insattes vid fronten. Dessa sänkte 

under 69 månader sammanlagt 2 840 handelsfartyg på 14 333 08 2 

bruttoton, varunder 630 ubåtar gick förlorade till sjöss och 123 

i hamn vid luftanfall eller genom olyckshändelser. Vidare sänktes 

åtskilliga krigsfartyg. Av i runt ta l 40 000 man som tjänstgjord e 

i ubåtsvapnet omkom över 30 000. De allierade handelsflottorna 

förlorade ca 30 000 sjömän. Trots detta var resultatet per ubåt 

ojämförligt mycket mindre än under första världskriget, då Tysk

land med endast 373 tillgängliga ubåtar på 52 månader sänkte i 

runt tal 12 700 000 bruttoton! Det högsta månadsresultatet för de 

tyska ubåtarna under andra världskriget (november 1942) utgjor

des av 118 handelsfartyg på 743 321 bruttoton, varvid 13 ubåtar 

gick förlorade. Den sämsta månaden ur tysk synpunkt var oktober 

1944 me::! ett sänkningsresultat på endast 6 131 bruttoton medan 

15 ubåtar av 141 tillgängliga förlorades. Ubåtskriget hade förlora t 

sitt berättigande så snart de allierade kunde bygga fler fartyg än 

som sänktes, vilket var fallet f o m sommaren 1943, och då ubåts

förlusterna översteg antalet nybyggen, vilket inträffade vissa må

nader men inte stadigvarande, och slutligen så snart man måst 

räkna med en ubåtsförlust per sänkt handelsfartyg, vilket stund

tals var fallet från 1943. Som form av sjökrig var ubåtskriget där

med inte längre lönande; det rättfärdigades emellertid fortfarande , 

såtillvida att det band allierade stridskrafter. 
Dönitz har obestridligen tidvis lett ubåtskriget skickligt1, var-

t Ä andra sidan är Dönitz också direkt ansvarig för några dyrbara felbedöm 

nin gar, som hade varit möjliga :ttt undvika. Så sänktes under tid en juni 1942-
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under lyckan varken nr honom eller de allierade ständigt bevågen. 

:Han h ar engagerat sig för sina ubåtsbesättningar, vilkas kampgläd

je fö rblev obruten ända till sista dagen, trots de stora förlusterna 

(däribland Dönitz' bägge söner), och än i denna dag är han före

mål fö r en något malplacerad Nibelungendyrkan. Om Dönitz från 

september 1939 hade kunnat föra sitt ubåtskrig så som han önska

de beträffande insatser och koncentration, om han fått hjälp av 

ert användbart marinflyg och om största möjliga nybyggnad av 

ubåtar hade igångsatts, så hade antagligen de tyska ubåtarna kun

nat sänka ytterligare några miljoner ton handelsfartyg, vilket för

modligen inte skulle ha betytt att de allierade hade förlorat kriget, 

men som säkerligen hade inneburit att kriget varat åtskilligt läng

re med alla därav följande komplikationer. Den i detta samman

hang i Tyskland ofta framförda meningen, att kriget skulle ha 

vunnits, om de nya ubåtarna hade kunnat insättas vid fronten ett 

år tidigare, måste däremot tillbakavisas, ty även om Tyskland s-::>m

maren 1945 hade kämpat vidare inom sina gränser skulle regimen 

snart ha bringa ts på fall med hjälp av atombomber. 

Mindre lyckosam var Dönitz, när det gällde de fåtaliga tyska 

övervattensstridskrafternas operationer. Visserligen hade han ome

delbart efter det han övertagit chefsskapet för marinen genomdri

vit att motortorpedbåtar, ubåtsjagare och minsvepare byggdes i 

större an tal än tidigare, och med dessa fartyg lyckades det tyskar

na att vid makthålla konvojskyddet från spanska gränsen till Nord

kap och från Medelhavet till Svarta havet ända till sommaren 1944 

utan större förluster. Ansvariga för den framgångsrika taktiska 

ledningen av dessa tyska förband var underordnade lokala befäl

havare, vilkas uppgift underlättades av bristen på företagsamhet 

på den brittiska sidan. I samband med invasionen slogs de vida un

derlägsna tyska övervattensstridskrafterna i spillror, och under de 

senaste krigsmånaderna förlades nästan alla ännu tjänstedugliga far

tyg till Ostersjön. 

apr il 1943 i Biscaya endast nio ubåtar, vi lk a blott nattet id gick i marschlägc, 

av R .A.F. med en förlust av 148 flygplan. Dönitz fann dessa förluster för stora 

och beordrade att ubåtarna i framtiden också på dagarna skulle förflytta sig i 

marschläge i dessa farvatten och rncd hjälp av förbättrad luftvärnsbestyck nin g 

avslå allierade luftanfall. Resultat va r förödande: på 94 dagar gick 28 ubåtar 

och endast 57 flygplan förlorade, och D önitz behövde mer än tre månader för 

att d ra dc nöd vändiga slutsatserna och återkalla sin absu rd a order. 
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Lika litet hade Dönitz framgång i sina försök att understöd ja 
den italienska flottan vid försvaret av Nordafrika och Sicilien. 
Den erbjudna materiella hjälpen var minimal; det för italienarna 
framförallt nödvändiga bränslet kunde eller ville Dönitz inte läm
na, och med endast uppmuntrande fraser kunde inte mycket göras. 
Dönitz hade innerst inne inga höga tankar om den italienska flo t
tan, och det märkte italienarna, vilket inte bidrog till att förbätt ra 
samarbetet. 

Det största felet gjorde dock Dönitz när han den 25 december 
1943 förhastat satte in slagkryssaren Scharnhmst och fem jagare 
mot en allierad konvoj i Ishavet, ehuru endast mycket ofullstän
diga spaningsrapporter förelåg, och då man erfarenhetsmässigt mås
te räkna med närvaron av överlägsna engelska stridskrafter. D ö
nitz anbefallde denna operation med den motiveringen att sänk
ningen av några med krigsmateriel lastade handelsfartyg skulle va
ra av stor betydelse för den hån ansatta ostfronten; man kan 
emellertid inte undgå att få det intrycket, att han framförallt vil
le glädja Hitler med en segerrapport lagom till jul! Den med 
förhållandena i Norra Ishavet väl förtrogne amiral Kummetz var 
vid tillfället på semester, varför den utlöpande sjöstyrkan fördes 
av den i ledningen av större fartyg oerfarne konteramiralen Bey. 
Det planerade anfallet misslyckades också fullständigt och den 
oskickligt manövrerande Scharnhorst sänktes. År 1944 förstördes 
likaså slutgiltigt det sista tyska slagskeppet Tirpitz i Norge genom 
bombangrepp. Dessutom hade en i den tyska facklitteraturen knap
past omnämnd strid i Biscaya i slutet av december 1943 mellan elva 
tyska jagare och två engelska kryssare slutat med förlusten av tre 
tyska fartyg. De strider som senare inträffade mellan tyska och 
allierade lätta sjöstridskrafter hade på sin höjd taktiskt intresse, 
men var inte längre av någon strategisk betydelse. Så småningom 
gjorde sig också bränslebristen alltmer märkbar. Det allierade he r
raväldet i luften fick det tyska sjökriget att upphöra. 

För utgången av sjökriget kan emellertid knappast Dönitz sägas 
bära skulden, i varje fall inte i samma grad som Raeder, ty även om 
Dönitz kunde skafL1 sig bättre gehör hos Hitler var det 1943 redan 
för sent att avstyra nederlaget. Ni.irnberg-rättegången har också indi
rekt givit Dönitz en komplimang genom att framhålla den höga 
krigsberedskapen hos hans 57 ubåtar i september 1939 liksom den 
efterföljande smidiga och initiativrika ledningen av ubåtarna, vil-
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ket kanske var originellt, men juridiskt absolut icke oantast-

ligt. .. d h d l o b"" d d d"" o tyngre vagarr e oc e v1s attre grun a e var aremot nagra 
anklagelser, som framställdes i Niirnberg. Främst gällde det brott 
mot de internationella överenskommelserna angående ubåtskrig. 
Denna anklagelse kunde emellertid lätt tillbakavisas. Gentemot an
klagelsen, att "chefen för ubåtarna" sedan ett par månader tillbaka 
hade fört ubåtskriget hänsynslöst och oinskränkt, kunde krigsdo
maren, Dr Kranzbi.ihler (Dönitz' försvarsadvokat), framlägga ett 
uttalande av chefen för den amerikanska flottan, enligt vilket de 
amerikanska ubåtarna från första dagen förde ett "totalt" krig 
mot de japanska handelsfartygen och inte bekymrade sig om att 
rädda överlevande. Likaså hade beväpningen av de brittiska han
delsfartygen och därmed sammanhängande order från brittiska 
amiralitetet 1939-1940 givit Dönitz en fullgod motivering för 
att utan varning sänka beväpnade och mörklagda fartyg, som gick 
flera ti llsammans. 

Den 12 september 1942 hade den tyska ubåten U-156 ("Harten
stein") sänkt den beväpnade brittiska passagerarångaren Laconia 
i Sydatlanten, varvid det visade sig, att det ombord fanns i runt 
tal l 800 italienska krigsfångar med 811 engelsmän och 160 po
lacker som vaktmanskap. Ehuru det är mycket trångt på ubåtar, 
beslöt genast ubåtschefen, med Dönitz gillande, att dirigera ytter
ligare några ubåtar till platsen för att rädda så många skeppsbrut
na som möjligt. Ubåtarna tog upp omkring 800 engelsmän och 
450 italienare ur vattnet, varvid de emellertid angreps av ameri
kanska flygplan fastän de hade meddelat per radio att de höll 
på med räddningsarbete och själva inte skulle anfalla. Om de upp
repade flyganfallen var avsiktliga eller berodde på ett misstag har 
inte klarlagts. trots detta slutförde tyskarna räddningsaktionen. 
Den 17 september sände Dönitz till följd av denna händelse ut 
ett meddelande, enligt vilket ubåtarna inte längre fick rädda 
skeppsbrutna eller dela med sig av mat och vatten. Mänskligt sett 
var detta inte tilltalande, men ur militär synpunkt var det helt 
logiskt. Hans tillägg "att rädda personal motsäger krigföringens 
enklaste fordringar att förinta fientliga fartyg och besättningar" 
underströk denna order och tolkades i Ni.irnberg som uppmaning 
till mord. Då det ofta förekom, att besättningarna på sänkta far
tyg räddades och efteråt fann sysselsättning på nya handelsfartyg 
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(annars rådde stor brist på sjöfolk bland västmakterna) var denna 
föreskrift motiverad ur militär synpunkt, så mycket mer som prak
tiskt taget alla handelsfartyg var beväpnade och besättning:una 
därför icke mer kunde betraktas som civila. Att döda sjöfolk var 
därför lika förkastligt eller ursäktligt som att döda industriarbeta
re, gruvarbetare eller bönder vid luftanfall. Hitler lär i maj 1942 
ha fordrat, att man besköt skeppsbrutna sjömän i vattnet, vilket 
avvisades av Dönitz och Raeder, för vilka den känsla för kam
ratskap mellan sjöfolk av alla nationer, som man höll mycket stark t 
på i Tyskland, ännu inte helt hade försvunnit. Senare tycks emel
lertid Dönitz i ett av sina oräkneliga tal till ubåtsbesättningarn:t 
mer eller mindre tydligt ha uttalat, att förintande av besättningar
na var lika viktigt som att sänka handelsfartygen. Detta hade t ill 
följd, att en ung ubåtschef på sin första expedition med kulsprute
eld besköt vrakdelar och räddningsbåtar från det sänkta brittiska 
fartyget Peleus för att utplåna alla spår av närvaron av hans ubåt. 
Saken upptäcktes, och chefen ifråga, Kapitänleutnant Eck samt två 
av hans officerare dömdes 1945 efter en mycket summarisk rätte
gång av engelsmännen till döden och avrättades. Denna dorn före
faller särskilt hård, när man betänker att Churchill 1940 på mili
tärt lika goda grunder beordrade, att de tyska Röda Kors-flygpla
nen, som försökte bärga över Engelska kanalen nedskjutna tyska 
pil.ote~, sk~lle skjutas ner. Och i den officiella amerikanska sjö
kngshtstonen kan man läsa hur de japanska sjömän och soldater 
som simmade i vattnet efter slaget i Bismarcksjön 1943, då en ja
pansk trupptransportkonvoj hade sänkts av flyg, i tusentals "förin
tades" med sjunkbomber, kulspruteeld och handgranater, för att 
förhindra att de skulle nå land och kunna förstärka de japanska 
garnisonerna! 

Däremot förehölls Dönitz med r~itta för sina högst absurda och 
våldsamma tal, som t ex "pratet att officeren skall vara opolitisk 
är rena galenskapen" och hans order från den 7 april 1945, i vil
ken han fordrade "nedgörande och hängning av förrädiska kanal
jer". Hans hållning den 20 juli var också entydig; i en dagorder 
yttrade han: "Helig vrede och omåttlig smärta fyller oss över at
tentatet mot vår älskade Fi.ihrer". Vidare ställde han genast hela 
marinen under Himmlers kommando och lät också arrestera o-reve 
Stauffenbergs broder, som till yrket var krigsråd. För övrigt fanns 
det i flottan i förbigående sagt endast ett fåtal motståndskämpar, 
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l uru många av de äldre amiralerna ogillande skakade på huvudet e 1 . 
och ej stod på sä,rskilt god fot med Dömtz. 

1 
Mycket oklar är också Dönitz' hållning i judefrågan. Klart är i 

varje fall att pottan ställde fartyg till förfog~nde __för :n depor
tera judar fran Grekland. J ud ar, koncentratwnslagerfangar och 
tvångsarbetare användes för krigsfartygsbyggen, och vidare använ
des hår från ihjälgasade fångar för tillverkning av hårgarnssockor, 

50111 användes på ubåtarna. Men naturligtvis bedyrade Raeder och 
Dönitz att de inte kände till något om dessa saker. 

Uppenbarligen betraktade Raeder och Dönitz alla "skräcksagor" 
bland utiandsnyheterna som fientlig lögnpropaganda; däremot un
derstödde de den egna propagandan med alla medel, och dett:t 
trots att de i "Athenia-affären" hjälplöst hade erfarit, v ilka otroliga 
förvrängninga r en Goebbels kunde åstadkomma. 1 

Stort var Dönitz' inflytande på Hitler under krigets sista mån,1der. 
Trots det absolut hopplösa militära läget fann Dönitz alltjämt ar
gument för att uppmuntra Hitler att hålla ut. Dönitz ställde både 
sig själv och flottan till förfogande fö r att lösa åtskilliga utanför 
dess område fallande problem såsom transportfrågor och kolför
sörjning. Dessutom hade han tid att några veckor före samman
brottet diskutera med Hitler angående sammansättningen ,1v och 
nybyggnader för den tyska flottan efter kriget!!! 

När ryssarna trängde fram allt längre, upplöste Dönitz de ma
rina staberna och ställde upp tre marininfanteridivisioner och ett 
antal cykelburna pansarförstöringsgrupper med personal dels från 
staberna, dels från ur tjänst tagna fartyg och kustbatterier. De illa 
beväpnade och utrustade förbanden nedkämpades naturligtvis lätt 
av ryssarna och led därvid svåra förluster till ingen nytta. Dönitz 
erbjöd Hitler till slut sina dyrbara ubåtsbesättningar och specia
lister, bl a radiotelegrafister, vilket t o m Hitler avvisade som dår
aktigt I sin nyårsdagorder 1945 talade Dönitz om den "fana-

1 
När omedelbart efter krigsutbrottet en tysk ubåt (U-30 "Lemp") mot er

hållna order sänkte det brittiska passagerarfartyget Athenia gav Raeder och 
Dönitz sitt samtycke till att fallet avskrevs och nedtystades, varvid t o m krig s
dagboken förfalskades! Ubåtschefen fick visserligen disciplinstraff, men då 
Goebbels kort därefter genom den tyska propagandan lät förklara att Churchill 
hade låtit föra ombord tidsbomber på Athenia för att kunna skjuta skulden för 
fartygets undergång på dc elaka tyskarna, protesterade Raeder inre alls. 

1 
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riska djärvhet som skulle leda till seger" och ännu den 11 ap ril 
1945 skämdes han inte .för att profetera att "Europa senast om et t 
år skulle inse att Hitler var den ende statsmannen av format"! 

Efter Hitlers självmord utfärdade Dönitz, vilken Hitler egen
mäktigt utnämt till sin efterträdare som tack för under de sista 
månaderna bevisad trohet, ett smaklöst upprop till tyska folket at t 
"b ö ja sig i sorg och vördnad"! 

Det återstår nu att behandla de tragikomiska händelser, som inträf
fade under de 22 dagar Dönitz' regering varade. Dönitz ville inte ge
nast kapitulera av den anledningen - skrev han - att han ville 
rädda sju miljoner värdefulla tyska människor, vilka hotades av 
Sovjet i öster. Detta var onekligen väl sent påtänkt! Samtliga åt 
gärder mellan den l och 9 maj (datum för tyska kapitulationen), 
för att rädda tyska trupper, som var på flykt i öster hade endast 
mycket begränsade verkningar. 

Den 23 maj 1945 arresterade engelsmännen hela "regeringen D ö
nitz" på ett inte alltför elegant sätt. I Niirnberg dömdes Dönitz 
till tio års fängelse för "brott mot freden", emedan han hörde t ill 
dem som höll ut in i det sista. Anklagelsen stämmer, men logisk~ 
sett kunde den endast framställas av en tysk domstol! Beträffande 
sjökrigföringen frikändes Dönitz; i varje fall kunde inte hans 
ubåtskrigföring betecknas som "krigsförbrytelse". Däremot ankla
gades han med rätta för att ha gillat Hitlers beryktade "komman
doorder", även om dessa användes endast i några få fall i flotta 
och då synbarligen endast när brittiska mer eller mindre civilkläd
da fångar blev gripna efter anfall med specialvapen mot tyska bloc
kadbrytare i Bordeaux samt slagskeppet Tirpitz. Dönitz' dom i 
Nurnberg hade ännu mindre juridisk täckning än Raeders, tro ts 
att Dönitz onekligen i många avseenden var mer komprometterad. 

I oktober 1956 släpptes Dönitz ut från Spandaufängelset och 
uppbär sedan dess en vacker pension, som de tyska skattebetalarna 
arbetar ihop åt honom. Efter sin frigivning sade Dönitz först att 
han skulle tiga, men när en av de beryktade tyska illustrerade 
tidskrifterna uppmanade honom att skriva en artikelserie om sina 
upplevelser kunde han naturligtvis inte motstå ett försök, i syn
nerhet som han blev erbjuden ett mycket stort honorar. 

Denna artikel med titeln "Ich lege Rechnung" skrev Dönitz på 
sitt vanliga otrevliga sätt, men ändå var det endast tidskriften "Der 
Spiegel" som kommenterade den verkligt kritiskt. I sin efterföl-
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·ande bok ändrade han om de mest kritiserade ställena; om sitt 
Lämningslösa och omdömeslösa samarbete med Hitler under kri
aers sista månader yttrade han sig för övrigt knappast alls. 
o Båda amiralerna påstår naturligtv is i dag, att de tillbakavisar 
Hitler-regimens excesser, men de kan inte heller helt fördöma Hit
ler. Många förklaringar verkar naiva, krystade och osanna. Dö
nitz' skildrin g t ex är behäftad med otaliga felaktiga sifferuppgifter 
och tryckfel; att rätta dem skulle emellertid spränga ramen för 
denna studie. 

Det skall emellertid påpekas, att den tyska flottan som sådan 
inte dömdes i Nurnberg. Det var i själva verket blott ett fåtal offi
cerare. som åtalades av de allierade. Ett känt fall är den våldsam
me hjälpkryssarchefen von Ruckteschell, som tvärtemo t bruket 
vid denna form av krigföring förorsakade onödiga personalförlus
ter genOITl hänsynslös beskjutning, för v ilket han straffades med 
tio års fängelse. Mindre övertygande föreföll domen mot chefen 
för motortorpedbåtarna, Petersen, som efter den tyska kapitula
tionen men före arresteringen av regeringen Dönitz, lät verkställa 
ett antal dödsdomar mot personal från flottan på grund av myte
ri; ett fall som alla tyska sjöofficerare anser fullt förklarligt mot 
bakgrunden av den outrotliga psykosen från 1918, och som borde 
ha hänskjutits till en tysk domstol. En tysk amiral avrättades av 
jugoslaverna, och engelsmännen dömde ytterligare några statister 
till fängelsestraff. Det ojämförligt värsta fallet, amiral Fricke, som 
lovprisades mycket av Raeder och Dönitz, förblev okänt i åratal. 
Frieke hade 1943-1944 som chef för maringrupp syd i Sofia på 
eget initiativ givit order, att rumänska handelsfartyg som med ru
mänska regeringens ve tskap och samtycke skulle frakta judiska 
flyktingar till Turkiet, skulle "sänkas av misstag i mörker och dim
ma". Transporterna kom aldrig till utförande och därmed stan
nade också Friekes order på papperet. Frieke saknas sedan krigs
slute t och har troligen stupat. 

Raeder och Dönitz utger sig visserligen båda för att vara strängt 
antikommunistiska, varvid de tycks glömma å ena sidan, att den 
Bitlerska regimen i sin slutfas uppvisade alltigenom kommunistis
ka drag, å den andra att Hitler med sin "geniala" politik öppnade 
Sovjets väg till Europa 1939 - tyska handelsfartyg understödde 
t ex ryska ubåtar under rysk-finska vinterkriget (!) - och påskyn
dade denna utveckling 1941-1945 genom sin vansinniga krigfö-
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ring. Likaså välkomnade tyska flottan 1939 Sovjets samtycke till, 
att tyska fartyg fick utnyttja en bas nära Murmansk, samt över
föringen 1940 med sovjetisk isbrytarhjälp av hjälpkryssaren Ko 

met via den sibiriska sjövägen till Stilla Havet. Köpet av sovjetiska 
ubåtar strandade endast på Hitlers misstro mot kvaliten på ryska 
produkter. Vidare sålde tyskarna 1940 tunga kryssaren Liitzow ti ll 
den blivande dödsfienden tillsammans med planer på byggandet 
av slagskepp och annan materiel, som ryssarna inte själva kunde 
framställa. Raeder och Dönitz är i hög grad medansvariga för de 
tragiska förhållandena i Europa i dag och Tysklands delning, 1 var
je fall mer än de av dem anklagade amerikanerna. 

Lifterafur 
SOVJET OCH KINA. 

David J. Dallin, Sowjetische Aussenpolitik nach Stalins Tod 

("Soviet Foreign Policy after Stalin "), Kiepenheuer & Witsch . 
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Den i Ryssland födde David J. Dallin, som efter ett kort samarbete med kom

munisterna flydde västerut, har utgett sin elfte bok om Sovjetunionen, vi lken 

liksom de tidi gare visar hans stora kunskaper och han s enorma flit när det gäller 

att insam la och sålla det väl diga materialet. Det är omöj ligt att inom ramen av 

en artikel gå in på de otaliga problem, som Dallin behandlar. De är alla viktiga, 

an tingen det rör sig om Berlin, Kuba eller Kongo, I rak, Korea eller Finland, 

sovje tisk imperialism eller antisemitism, Stalins fruktan för tyskarna eller 

Chrusjtjovs s. k. styrkepolitik, som inte är något annat än ett tecken på svaghet. 

Därför tänker jag bara i korthet belysa en av de många av Dallin behandlade 

frågorna, det i dag så viktiga problemet om förhållandet mellan Sovjetunionen 

och Kina. 
När man diskuterar de rysk-kinesiska förbindelserna måste man först hålla i 

minnet, att Mao Tse-tungs kommunism segrade snabbare över nationalistkineser

na än Stalin väntat - och önskat. Aven efter andra världskrigets slut vi lle 

Kreml så ostört som möjligt profitera på sin "vänskap" med de kapitalist iska 

länderna och betraktade med avsmak alla störningar av dessa förbindelser. Vida

re insåg Stalin från början, att det skulle bli svårt för Sovjetunionen att behålla 

sin ledande ställning bland de kommunistiska länderna, om Kina skulle komma 

med liknande anspråk. Dessutom förelåg det risk för att ett kommunistiskt Kina 

skulle höja krav på att återfå tidigare kinesiska landområden, som Ryssland lagt 

besl ag på. Aven Stalins personliga antipati mot kineserna kan ha spelat en viss 

roll. 
Alla dessa redan under Stalins livstid aktuella problem, som ännu inte alls 

eller endast delvis har lösts, utgör grunden till de ständigt varierande, men sam

tidigt växande svårigheterna mellan Sov jetunionen och Kina. A v allt att döma 

har de blivit ännu stö rre efter Koreakriget. Efter det gör Kina anspråk på att 

vara en stormakt och uppträder som en framgångsrik konkurrent till ryssarna i 

Asien. Samtidigt framkom också för första gången den kinesiska beteckningen 

"stormaktschauvinism", som riktade sig mot ryssarnas anspråk på att alltid spela 

första fiolen. 

Kineserna fortsatte oupphörligt med si n infiltration i de as iat iska områden, 

som stod under sovjetryskt infl ytande. l da 1; har lnre Mongoliet en kompakt 

kinesisk minoritet, och till fö ljd av den kinesiska in vandringen ös ter - och söder

ifrån kan snart de tsamma gälla Yttre Mongoliet. Annu ett exempel på kinesernas 

framträn gande på ryssarnas bekostnad utgör provinsen Sinkiang, som i mer än 

en bemärkelse utgör ett intressant experiment. Där har nämligen kineserna efter 
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seg kamp erövrat der politiska herravälde t från ryssarna, medan den ekonomisk a 
ledningen nästan oinskränkt stannat i Sovjets hand. 

Hur omfattande och hur snabbt det kinesiska infl ytandet har utbrett sig in om 
den kommunistiska världspolitiken, visar konferenserna mellan medlemmarna av 
\'Varszawa-pakten, dit endast europeiska stater hör, men vid vars sammanträden 
representanter för Kina har infunnit sig som "observatörer". Vid Bandung-kon
ferensen mellan asiatiska och afrikanska länder i april 1955, som Sovjet inte 
kunde delta i, uppträdde Chou En-lai som Osterns ledare. År 1956, när läger i 

Polen utvecklade sig ogynnsamt för Sovjet, uppmuntrade Chou den nye pol ske 
partisekreteraren Ochab art arbeta v idare för Polens självständighet. 

En av de många ömtåliga punkterna i förhållandet mellan Kina och Ryssl and 
är de ekonomiska frågorna. Sovjetunionen har hjälpt Kina, och kommer utan 
tvivel att fonsätta därmed , dock aldrig i den utsträckning, som Kina önsk a r. 
Redan 1958 påstod Peking, att Kina på det ekonomiska området, samtidigt som 
Sovjetunionen enligt Chrusjtjovs storslagna planer skall ha hunnit fatt U SA 
(dvs mellan 1970 och 1980), skall ha uppn ått samma nivå som Storbritannien, 
"imperialisten nr två". Den fantastiska tanken, att Kina skall ha hunnit i kapp 
England på 15 år, har blivit en lärosats. Detta och elen kinesiska socialiserin gen 
.lv jordbruket, som avviker från Sovjets principer, förklarar varför Kina i das 
inte längre delar elen sovjetiska ståndpunkten, att endast Sovjetunionen håller 
på att bygga upp kommunismen (medan dc andra kommunistiska sta terna än nu 
sysslar med att bygga upp socialismen). Enligt kinesisk uppfattnin g står Kina inte 
heller i detta hänseende efter Sovjet. Det har ju inte på något sätt att göra med 
de ryska satelliternas st:·il!ning. Lägger man till detta ryssarnas vägran att hjäl pa 
kineserna att tillverka atombomber, den rysk-kinesiska konkurrensen om de nya 
afrikanska staternas bevågenhet och liknande tvisteämnen, kan man fiirstå de 
tidvis starka motsättningarna mellan Sovjetunionen och Kina. Chrusjtjov har 
försökt art bilägga dessa, men han har inte lyckats göra några framsteg. 

Men om man rätt vill bedöma de rysk-kinesiska förbindelserna, måste man, 
framhåller Dallin , undvika al la v rångbilder. Det vore felaktigt att överdri ' .l 

betydelsen av meningsskiljaktigheter och strider bakom kulisserna, och det vo re 
vanvett att räkna med ett förestående definitivt brytande av alliansen. 

Oskar Ange/m . 

BERNCES A TLAS. 

Bernces förlag, Malmö 1962. 

Kartböcker blir i våra dagar snabbt inaktuella. I Afrika och Asien bildas nya, 
självständiga srater. Landområden byter ägare, gränsdragningar ändras. Upp
tcicktsfärder pågår ännu för att utforska A ntarktis och de stora havsdjupen. 
Politiska och ekonomiska grupper och organisationer bildas och upplöses. Vår.1 
möjligheter minskar att hålla den just nu rätta kartbilden i minnet, samtidis t 
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"kar vårt behov av aktuell information för att kunna ~ölja världsl:ändelserna. 
0 

Det är därför värdeful lt att Bernces förlag utkommit med en liten , modern 
las som för ett ovanligt billigt pris (kr 9.75) ger oss den huvudsakltga aktuella 

~tf ' ation vi behöver i nämnda avseenden. Boken innehåller, förutom kartor 
111 orm , . . . .. 
med nationsflaggor och register, besknvmngar a~ varJe bnd och en mangd sta-
. · k uppgifter i form av tabeller. En del smarre hanvtsmngsfelakngheter och 

nsns a . .. . 
· s oöverskådliahet förtar eJ· det allmänna mtrycket av en bra och behandtg en v1s o 

aeografisk uppslagsbok. 
o U. R. 

"HAVET- DEN STORSTA VÄRLDSDELEN". 

Bernces förlag, Malmö, 1962. 

Havet, det oändligt stora, täcker 70,8 o/c av jordytan. Det halvklot, som har 

sin medelpunkt i Nya Zeeland, upptas till 91 % av vatten. Ett oerhört område, 
som nu kan utforskas med hjälp av "djuphavsbåtar" ner till de största djup -
"Trieste" dök i januari 1960 i Marianergraven till ett djup av lO 910 meter. Un
dervattenskameror gör det möjligt för oss alla att följa med ner bland Röda 
havets korallrev och skåda de mest sällsamma fiskar och växter. Teknikens fram
steg uer oss insyn i dessa förut ej skådade världar och kommer att ge mänsklig
heten"' möjligheter att i f ramtiden nyttiggöra de oerhörda resurser, som ligga dolda 

i och under ha vet. 
Boken om "Havet - den största vcirldsdelen" ger oss havet sett ur sittbrun

nen, där seglaren Yngve Cassel sitter fastsurrad under stormdygn på Biscayan. 
Byggandet av och försöken med "Trieste" berättas av dess geniale konstruktör 
Auguste Piccard. Sportdykarens lön för mödan får vi dela med en av elen kons
tens främsta företrädare, Hans Hass. Havets och havsbottens byggnad skildras 
överskådligt av Ernst Gage!. Ett stort antal ypperliga foton i färg och svartvitt 

illustrerar det tilltalande - och relativt prisbilliga - bokverket. 
U. R . 

EN MEDBORGARBOK OM TOT ALFORSVARET. 

Hur skall vi klara försörjningen i krig? Varför har vi en krigsmakt, som kos
tar bortåt 4.000 milj. kr. om året? Ar det nödvändigt att utrymma vid krigs
fara, och hur går det då med familjen? Vad betyder BRB och lufor? Vad är 
psykologisk krigföring? Finns det samband mellan utrikespolitik och militärpoli

tik? Vad kan hända den enskilda medborgaren? 
Detta är bara några av de många frågor , som behandlas i en nyLttkommen 

kursbok - eller medborgarbok, om man så vill - med beneimningen "Totalt 
sen". Centralförbundet Folk och Försvar har sammanställt kursboken i samver
kan med försvarsdepartementet och samtliga övriga centrala försvarsmyndig

heter. 
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" Totalt sett" har lagts upp som en brevkurs hos Brevskolan . Den kan !::isas i 
studiecirklar och av enski lda. Ett fy lli gt svarsmateria l granskas därvid av Brev. 
skolan. Fö rdelen med cirkell äsn ing av kursboken är an delragarna får rill fä]]e 
att diskurera o lika fö rsvarsf rågo r. Men kursboken kan läsas med god behålln ing 
även oberoende av svarsmateria let . Envar, som vill tillägna sig en grundläggande 
kunskap om tota lförsvaret, dess innehåll och den samverkan som förekommer 
inom detta, såväl cent ralt som regionalt och lokalt, finner denna kunskap i 
koncis och lättillgänglig form i "Totalt sett". 

En vägledande tanke bland andra vid kursbokens framstä llni ng har varit, att 
den sk ulle tjäna försvarsorienteringen i skolan. Lärarna i samhäl ls lära har näm
li gen i olika sammanhang efter lyst en objek tiv och lätt överskådlig handbok 
rörande tota lfö rsvaret. "Totalt sett" torde i väsentlig mån morsvara detta önske
mål. Ku rsbok en ä r en fak tabok, inte en bok med ås ikter. 

"Totalt sen" betingar en jämförelsev is lågt pris, tack va re an statsbi d rag 
utgått ti ll framställni ngen. Med sva rsgranskn in g kostar kursboken 11 kr. och 
uran sådan gransk ni ng 8 kr . Goda teckningar ill ustrerar tex ten och ett trevl ic;r 
omslag innesluter de omkring 100 tex tsido rna . 

Henning Wingård. 
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Notiser från nar och fjärran 
Sammanställda vid Marinens Pressdetalj. 

Australien. 

Minsvepare. 

Cowra, Kapunda och Rockhampton skall skrotas ned. Gull, före detta Swan
ston, ombyggd och försedd med nya maskiner, har överförts till australiska ma-
rinen . 

Marine News nov 1962. 
Canada. 

Heli koptrar. 

Åtta Sikorsky HSS-2 har anskaffats för ubåtsjakt och skall operera från de 
under by ggnad varande Mackenzie-jagarna eller från St Laurent-klassen av vi lka 
sju omby ggs för detta ändamål. 

Marinens P ressdetalj . 
Robotjaga re. 

Konstruktionen av de åtta nya robotjagarna har nu godkänts och den första 
kommer att kölsträckas i slu tet av å r 1963. Kostnaden beräknas till 30.000.000 
dollar per styck . Beväpning: 13 cm kan oner, två robots täll (robotar för olika 
avstånd); en elle r flera helikoptrar. 

Mari ne News nov 1962. 

Frankrike . 
Kryssare. 

F d italienska kryssaren Atti/o Regolo sedan 1948 franska eskortkryssaren 
Chateaurenault skall avbeväpnas, men kvarstår i tjänst som stabsfartyg i en lätt 
eskader. 

La Revue Maritime nov 1962. 

Holland. 
TLC. 

Tre nya landstigningsfartyg (TLC) skall byggas. 
Marine N ews nov 1962. 

Ubåtar. 

T vå nya ubåtar by ggs p å W ilton-Fijenoord varv Schiedam. 

Marine News nov 1962. 
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Ubåtar . Japan. 

En ubåt på 790 ton W akushio, systerfartyg till Hayashio, har levererats ti ll 
japanska marinen. Fart: 12 knop i ytläge, 14 i uläge. Beväpning: tre 53 crn 
torpedtuber. La Revue Maritime nov 1962. 

Norge. 
N ybyggnadsprogram. 

Före 1968 skall följande fartyg ny byggas för Norge: 
Fem jagare på l 900 ton, liknande amerikanska Deal y . Beväpning: två 76 mrn 

kan, en lätt helikopter samt antiubåtsraketer "Terne" av helt norsk konstrukt ion. 
Fyra patrullbåtar, 600 ton. Beväpning: två Bofors 40 mm akan, antiubåtstor-

peder och "Terne". 
15 kustubåtar, samma typ som tyska U 4, som sjösattes nyligen, 
23 kanonbåtar på 100 ton. 
Åtta torpedbåtar, 76 ton, 45 knop beväpnade med en 40 mm akan och f yra 

torpedtuber. 
La Revue Maritime nov 1962 

Storbritannien. 
Fregatter. 

Ytterligare tre fregatter av Leander-klassen har beställts. Antalet blir nu 13. 
Av samma klass har HMS Arethusa kölsträckts samt HMS Aurora sjösatts. 

HMS Brecon och HMS St Bridges Bay skall skrotas. 
HMS Salisbury har genomgått en lång översyn. 
HMS Torquay har ombyggts för tjänst i Dartmouth Training Squadron. 

Marine News nov 1962 . 
Kryssare. 

HMS Swiftsure skall skrotas ned. 

Marine News nov 1962. 
Robot jagare. 

HMS Glamorgan har kölsträckts. 
HMS Hampshire befinner sig på provtur. 

Marine News nov 1962. 
Ubåtar. 

HMS Odin gick nyligen på grund på 45 meters djup. Ubåten intog omedelbart 
ytläge och tog sig för egen maskin in till Portland. Odin tillhör Oberon-klasscn, 
som består av 12 fartyg av vilka Oberon, Orpheus, Odin, Olympus, Ouslaught 

är i tjänst; Oracle, Otter, Ocelot, . Otus är sjösatta; Opossum, O si ris och en ännu 
odöpt endast är kölsträckta. 

La Revue Maritime nov 1962. 

59 

BMS Scotsman har la gts i reserv i Gareloch. 

Marine News nov 1962 . 

Ocean forskning. 

I Storbritannien och USA har två skilda åtgärder vidtagits för att underlätta 
oceanforskning. I England har en tryckkammare installerats för ett tryck mot
svarande 250 meters djup samtidigt som en ny kammare för 350 meters djup 
påbörjats. I den senare kammaren kan dessutom temperaturen varieras för tro

piska eller arktiska förhållanden. 
USA nya ubåt Dolphin (den första dieselelektriskt drivna sedan 1957) har 

konstruerats speciellt för djupdykning. Skall användas för att utexperimentera 
nya vapen användbara på stora djup samt för oceanforskning. Skrovet är cy
lindriskt ända ut till stävarna, som gjorts halvklotformade. 

Marinens Pressdetal j. 

Sydafrika. 

Fregatter. 

President Pretorius och President Kru.ger är två systerfartyg levererade under 
september 1962. Deplacement ca 2 000 ton. Beväpning: Två 10,5 cm kan i Bo

fors dubbellavettage samt antiubåtsvapen. 
Marine News nov 1962. 

U SA. 
Fregatt er. 

Bainbridge (atomdriven: Två reaktorer lämnar 80 000 hästkrafter, fart ca 
35 knop, deplacement 7 500 ton), den tredje av fem fregatter levererades i okt 
1962. Beväpning: Två ställ Terrier, två dubbla 75 mm kanoner, Asroc, två trip

pelställ för antiubåtstorpeder. 
La Revue Maritime nov 1962. 

Ubåtar. 

SSBN 619 Andrew Jackson, den tredje av la Fayette-klasscn är den fjortonde 

ubåten, som beväpnas med Polarisroboten. 
SSN 605 Jack (Thresher-klass) får sina två propellrar monterade på samma 

axel men görs motroterandc. Denna konstruktion endast för att minska propeller
ljudet. SSN jack beräknas påbörja provtur i november 1963. 

La Revue Maritime nov 1962. 

Kustbevaknings båtar. 

Tre kustbevakningsbåtar kommer att levereras under 1963. Maskinerna består 
av två l 000 hästkrafters gasturbiner och två l 500 hästkrafters diesel, som ger 
en toppfan på över 20 knop och en räck vidd på 5 000 miles. Beräknad kostnad 

~.000.000 dollar per styck. 
Marine News nov 1962. 




