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Jämlikt Kungl Örlogsmannasällskapets beslut elen 12 oktober 

1961 höj es prenumerationspriset från och med år 1962 från 

kr. 8 :- (+oms) till kr 10 :- oms inräknad, för prenumeran

ter i utlandet kr 12 :-. 

Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasäliskapet 

Nr 8/1961 

Ordinarie sammanträde den 8 november 1961. 

(Utdrag ur protokoll ) 

l. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde 

hedersledamoten Gustav Adolf Widell och arbetande ledamoten Ar

vid Olsson ::tvgått med döden och lyste frid över deras minne. 

2. Valdes till föredragande för 1962 i vetenskapsgrenen sjökrigs

konst och sjökrigshistoria ledamoten C. K·ierkegaard med ledamoten 

L. A hr en som suppleant. 

3. Invaldes till arbetande ledamöter 

kommendörkapten 2. gr P . Y. Rudberg 

kommendörkapten 2. gr T. I. Wickberg 

kommendörkapten 2. gr R. Sson Rhebo1·g 

överstelöjtnant K L. Karlberg 

kommennärkapten 2. gr N-G. A. Gynning 

kommendörkapten 2. gr P. M. B . Broman 

kommendörkapten 2. gr M. S. Ringenson 

73 
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kommendörkapten 
kommendörkapten 
kapten 

2. gr ( int) K. G. Gester 
2. gr K. E. G. Odenheim 

B. G. Rasi11. 

Karlskrona den 23 november 1961. 

U. REINIUS 
sekreterare. 

Kungl. 

Meddelande 

från 

Orlogsmannasällskapet 

Nr 9jl961 

Högtidssmnmanträdet dc11 15 november 1961 (det 190: e). 

(Utdrag ur protokollet ) 

1085 

l. Infördes nyvalda arbetande ledamöterna Wichberg, Ringenson 
och Gester och hälsacles välkomna i Sällskapet av ordföranden. 

2. Till ordförande för arbetsåret 1961--62 valeles heclersledamo· 
ten B erthelssorL 

3. T elegram till H M Konungen avsändes. Svarstelegram mottogs. 

4. Tillkännagav sekreteraren de av Sällskapet tidigare beslutade 
belöningarna nämligen 

Kungl. Örlogsmannas~illskapets diplom med hedrande omnämnande 
och penningpris (300 kr) till 

ledamoten, kommendörkapten Y. Rollof, för artikelserien i Sällska
pets tidskrift om Sveriges inre vattenvägar samt 

Kungl. Örlogsmannasällskapets cliplom med hedrande omnämnande 
och penningpris (200 kr) till 

kapten A. S egerström för artikeln i Sällskapets tidskrift "Minsve
paren Arholma som underhållsfartyg". 

Utdelade ordföranden belöningen till kaptenen Segerström, ledamo
ten Rollof ej närvarande. 

5. Upplä;;te ordföranden namnen på de ledamöter som sedan se
naste högtidssammanträde avgått med döden samt meddelade Säll
skapets önskan att hedra de bortgångna genom att utdrag ur min
nesteckningarna över desamma skulle föredragas. 
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Därefter föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningarna över 

hedersledamoten Wilhelm N ordst?-öm 

arbetande ledamoten Karl Gustav Rudberg 

korresponderande ledamoten Ernst Gustaf Wilhelm Bergman 

arbetande ledamoten Nils Magnus Ryden 

hedersledamoten Gustaf Adolf Widell och 

arbetande ledamoten Arvid Olsson. 

6. Avgav sekreteraren ber~ittelse Över S~illskapets verksamhet u
1 

_ 

der det förflutna arbetsåret. 

7. . Föredrog ledamoten Gottfridsson utdrag ur sin årsberättelse 

i sjökrigskonst och sjökrigshistoria över ämnet "Huvuddragen av ckn 

internationella havsrättens utveckling under senare tid" . 

8. Avtackade ordföranden Säll skapets ämbetsmän, varvid fö rre 

sekreteraren, ledamoten Rudling, speciellt apostroferades för sin st(,_ 
ra insats för Sällskapet. 

Avtackade ordföranden Sällskapets bibliotekarie och huvuclredak 

tör för dess tidskrift, ledamoten Olsen samt redaktören ledamoit.:n 
Rollof (ej närvarande) . ' ' 

9. N ed lade Säll skapets ordförande sin befattning för arbetså ret 

1960-61 med anförande betitlat "Aktivt neutralitetsförsvar". 

10. Överlämnade ord föranden Sällskapets klubba till den nye ord

föranden, hedersledamoten Berthelsson. 

11. Mottog elen nye ordföranden befattningen och hyllade den 

avgående ordföranden för dennes stora insatser till Sällskapets from. 

ma i enlighet med Sällskapets valspråk "Med förstånd och styrka'. 

Karlskrona elen 30 november 1961. 

u. REI rus 
sekreterare. 
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Aktivt neutralitetsförsvar 

Anförande av sä!lskapets ordförande lwnteramiral Lagerman vid 

ned/äggamdet av ordförandebefattningen den 15 november 1961. 

Vi i Sverige stå icke ensamma i världen i förhoppningen att tvis

ter nationer och folkgrupper emellan skola kunna lösas genom för

handlingar eller internationell skiljedom. Våld eller hot om våld 

från elen ena partens sida äro dåliga argument i dessa samman hang 

och borde ej tillhöra vår tid. Likafullt måste vi vara beredda på 

att dylika argument kan komma att tillämpas i ökad utsträckning och 

att dagens läge i vär ldens orospunkter förvandlas och leder till Öp

pet krig nationer och stora maktgrupper emellan . 

Den utrikespolitiska linje vårt land av gammal h~ivcl följer -

neutralitetspolitiken - torde i dag, efter vårt aktiva arbete som 

medlemsnation i FN, med rätta kunna ges en djupare innebörd än 

elen gamla def initionen på neutralitet: "att själv hålla sig utanför" 

eller "icke ta parti för eller emot någondera" . Mot en sådan fördju 

pad bakgrund står - enligt vad jag kan förstå - vårt folk enigt 

bakom neutralitetspolitiken. 
En statligt deklarerad neutralitet innebär emell ertid icke - hur 

man än vill argumentera - att vi kunna avrusta eller försumma 

vårt försvar. Den neutrala staten är folkrättsligt sl?jlldig att med 

vapenmakt hävda sitt eget territorium och förhindra krigshandlingar 

inom detta. Avvärjandet av försök till ingrepp från de krigförandes 

sida får enligt fo lkrätten icke betraktas som ovänliga eller fi entliga 

handlingar från den neutrala statens sida. Men kommer detta i vår 

hårdföra tid att accepteras och - framförallt - ha vi tillräckliga 

förutsättningar och resurser härför inom den marina sektorn av vårt 

försvar, som vi inom detta sällskap stadgeenligt skola vetenskapligt 

arbeta för, fö lj a och utveckla. - Jag är tveksam, om det går att 

avfärda neutralitetsproblemen på så lätt sätt, som skett i vissa av 

de senaste årens försvarsutredningar m m. 

Att ett förberett starkt invasionsförsvar (framförallt mot invasion 

sjöledes) är ryggraden för vår neutralitetspolitik är otvetydigt. Men 

för ett fredsläge med osäkerhet som i dag, hade en speciell analys 
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av vad jag skulle vilja kalla ahtivt neutralitetsförsvar varit av vär 1. 
D l'" J l' ' c' 

agens age <an yt ter 1gare skärpas utan att dock vår krirrsm al ·• 

uppbyggd p;l värnpliktssystemets g rund, st~illes på krigsfot. Det 'o;
1
•
1
: 

eJ att bagatellisera dessa problem, till vilka hör sådana väsentli w 

toruts~ttningar för elen s jöoperativa verksam.heten uneler en bere7J
1 

skapst1cl; :o1~ t ex utsträckanclet av territorial vattengränsen till 12 

naut. m1! 1 likhet med vad Sovjet hävdar eller i varje fall till 6 mil 

l likhet m~cl modern västerEinclsk uppfattning. Hit hör även problen, 

sam1;1anhangancle_ med skärpt övervakning av oss omgivande havs 

omraclen, .. bevakn1~1g av kusterna, minutläggning i eget territorialval 

ten ?ch oppe1: .. SJÖ med åtföljande erforderlig sjöbevakning, min 

lotsn~ng och .. sjofartskontroll samt det preventiva sjöfartsskyddet fö r 

bl a Importsjofart, undanförseltransporter m m. En inträngande ana 

lys av alla dessa problem, som för vår neutralitetspolitik äro väsentl i

ga, h_acle _m ed _säkerhet gett till resu ltat, att marinen givtis bättre resur

ser an VI ha 1 dag, i personal, materiel och medel för unel erhåll och 
ovningar. 

Sammanfattningsv is vill jag anföra följ ande: 

Vår neuotralitet.spolitik stäl ler krav på att vi ha en egen försvars

makt av :aclan styrka och sammansättning, att det blir oss möjligt. 

att om kng utbryter i oss närliggande områden, med makt som för

stås, upprätthålla vår deklarerade vi lja till neutralitet och -
0 111 

~-i ändå (eller få grund härav) bli anfallna - stoppa eller uppehålla 

ilenelen med saclan styrka, att han avstår från att fullfö lja anfa1l er 

ell er vi få hjälp från andra nationer inom FN :s freclskrets. 

Ett förberett afltivt neutralitetsförsvar är nödvändigt - kansk( 

ännu mer i morgon än redan i da" 
b' 

/ 

1089 

Minnesteckninga r 

Vilhelm Fredrik Nordström*) 

Då förutvarande verkställande direktören i AB de La vals Ång

turbin, Vilhelm Fredrik Nordström, avled elen 28 februari 1961 

var det en märkesman inom utvecklingen av ångturbinteknik en som 

gick ur tiden. Hans livsgärning inom detta område blev bl. a. av av

görande betydelse då det gällde utvecklingen av drivmaskinanlägg

ningar för vår fl ottas övervattensfartyg. Redan uneler fö rsta världs

kriget, då Vi lhelm N ordström innehade ställning som ledande tek

niker vid AB de Lavals Ångturbin, lyckades ban vinna förståelse 

bland fartygsexpertis och ångtekniker för de möjligheter, som före

Jåga att utnyttja svenska de Laval turbiner för fa rtygsmaskinerier i 

stället för utländska konstruktioner. Resultatet blev att de år 1918 

levererade jagarna Wrangel och \1\Tachtmeister utrustades med i Sve

rige byggda huvudmaskinerier av de Laval typ. Över Ehrenskjöld

jagarna, staelsjagarna och kryssaren Gotland gick utvecklingen uneler 

N ordströms ledning vidare mot allt större enheter och här må erin

ras om landskapsjagarna och kryssarna av typ Tre Kronor. De sist

nämndas med stor skicklighet utförda maskinanläggningar väckte på 

sin tid en berättigad internationell uppmärksamhet. Ä ven turbin

maskinerier för mindre fartyg byggdes. Av särskilt intresse var där

vid huvudmaskinerier och hjälpmaskiner för minsvepare av typ Ar

holma. Dessa fartyg voro på grund av sina speciella uppgifter ur

sprungligen planerade med kolvmaskinerier men N ordström klarlade 

de fördelar ~om kunde ernås genom övergång till turbindrift. 

Ä ven inom området för stationära ångturbinanhiggningar g jorde 

N ordström uppmärksammade insatser och med verkade till om fattan

de leveransee inom Sverige ä vensom till Fin land. Verksambeten på 

sistnämnda marknad ledde senare till betydande leveranser i anslut · 

ning till det finska krigsskadeståndet till Sovjetunionen. 

Den mångsidigt begåvade Vilhelm Norelström hade även stort in-

,,. Minnesteckningen författad av hedersledamoten H. Qvistgaard. 
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lresse för nationalekonomi ävensom för kulturella och histori ska 
frågor, vi lket senare bl a tog sig uttryck i forskningsverksamhet och 
skrifter angående den för bolaget så intressanta Järla gård samt 
biografier över Gustaf de Laval och J ohannes Ruths. Genom arv 
ägare till medeltidsslottet Penningby lät N ordström utföra avsevärda 
konserveringsarbeten på detta kulturhistoriska minnesmärke. N ed
skrivaren av denna nekrolog och många andra vänner hade där gläd
jen njuta av Norelströms hi storiska kunnande och spirituella ber;it 
tarkons t. 

V ilh elm Fredrik Norelström var född i Gävle den 7 januari 1883 
och son till grosshandl aren Sten Nordström och dennes maka född 
Elfstrancl. Avlade stuelentexamen 1901 och utexatninerades från 
Kungl. Tekniska Högskolan avdeln Mekanisk Teknologi 1905. Inne
hade anställning vid professor J. E. Cederbloms verkstad och labora
torium 1905- 1911 och ägnade sig därvid åt arbeten med bärplan 
och vingar m m avsedela för flygfarkoster av olika slag, främst 
sjöflygplan. Diplomerad från Handelsbögskolan 1912 och anställd 
vid AB de Lavals Ångturbin samma år. V. verkst direktör i detta 
bolag 1918 och verkst direktör 1938- 1951. 

Bland de förtroendeuppd rag N ordström innehaft må n~1mnas le
damotskap i styrelsen för Föreningen Sveriges F lotta och i skatte
betalarnas Förening. N ordström var under senaste världskriget nära 
knuten till Statens Industrikommission där han gjorde betydande in
satser vid organiserandet av elen produktion, som bedrevs för stär
kande av försvarsberedskapen. Inom Sveriges Allmänna Exportföre
ning medverkade han i ledningen vid planläggningen av de industri
leveranser, som innefattades i 1946 års kreditavtal med Sov jetunio
n en. 

Nordström var gift l. med Dagmar Theresia Brehmer född 188-1-, 
död 1941 2. med Carin Sanelström född 1886 död 1959. Barn i 1 a 
giftet Lars, civilingenjör (mariningenjör ) anställd vi<;' AB Göta 
verken. - Sten, aukt, revisor och teol. kand. 

Förutom av barn och barnbarn sörj e s den avlidne närmast av två 
bröder. 

N ordström invaldes som korresponderande ledamot i Kungl Örlogs
mannasällskapet 1940 och blev hedersledamot 1946. 
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f, d. kommendören Karl Gustaf Rudberg*) 

Den 3 mars 1961 avled i Stockholm f d kommendören Karl Gustaf 
Rudberg. H an var född i Stockholm elen 9 augusti 1886 och son till 
marinöverläkaren Karl L. l\ ud berg och dennes maka född \ Viechel. 

Efter antagning till extrakaelett 1903 och sjökaelett 1904 genom
gick Rudberg kaclettutbildning, vari ingick utbildning ombord under 
resor med korvetten Saga samt pansarbåtarna Oden, Nio rd och Dris
tigheten och utnämndes - som primus i sin kurs - 1906 till un
clerlöjtnant vid flottan. Första sjökommenderingen som officer full
gjord e Rudberg på pansark ryssaren Fylgia uneler dess långresa 1907 
- 08 till Ostindien och Ceylon. l-Ian utnämndes till löjtnant 1908, 
genomgick 1908- 10 tekniska högskolans kurs i elektroteknik och· 
1911- 12 sjökrigshögskolans allm~inna kurs samt 1913- 14 högsko
lans torpedkurs. Uneler första världskriget tjänstgjord e Rudberg som 
fartygschef, först å torpedbåtarna O rion och Plejad och senare, 1915 
- 17, å Pollux. 

Såsom chef å Pollux, t illhörande neutralitetsvakten i Öresund, 
förhindrade Hudberg genom ett resolut upptr~iclande en tysk jagare 
att i Lundåkrabukten uppbringa engelska ångaren "Thelma". Den 
tvske chefen hävelade att hans fartyg befann sig å internationell t 
;atten, men Rudberg bestred detta och förklarade sig beredd alt 
ingripa med vapenmakt för att förbindra neutralitetskränkning var
vid elen tyska jagaren gav upp försöket och avlägsnade sig. Detta 
Ruclbergs besblmcia och kraftiga ingripande väckte uppseende ute i 
landet och blev föremål för många erkännsamma uttalanelen i pres
sen. Den or~iclcla beslutsamhet, som Rudberg ådagalade vid detta till
fäll e, kunde skönjas under hela hans verksamhet som officer. 

Rudberg utnämndes till kapten 1916 och tjänstgjorde 191 8- 19 
som acl j u tant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition. För 
privat verks:tmhet hade han avsked från lön 1919- 21. Seclan följd e 
uneler 1920-talet chefskap å jagarna Munin och Ragnar och 1926-
27 tjänstgöring som sekond å pansarkryssaren Fylgia. Befordrad till 
kommendörkapten av 2. graden 1928 tjänstgjorde Rudberg 1929-30 
som flottiljchef för l. jagarflottilj en med embarkering å jagaren 
Ehrensköld. 

Rudberg intresserade s1g tidigt för flygtekniska frågor och ge-

,,. Minnesteckningen författad av hedersledamoten M. Giron. 
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nomgick ~iven praktisk flygutbildning. Han tog flygcertifikat 1932. 
men hade åren dessförinnan varit avdelningschef för flottans flyg
avdelning med embarkering å flygdepåfartyget Dristigheten 1930 
samt å logementsfartyget N iord 1931 . Aven 1932 var han chef fö r 
flygavdelningen (å Dristigheten). Under åren 1932 till l ~41 inne
hade han befattningen som chef för torpeddepartementet vtd Stock
holm s örlog~varv. Rudberg befordrades till kommendörkapten a v 
1. graden 1933 och var chef å flygplankryssaren Gotland uneler 
dess provturer 1934 samt därefter 1935-36. Han lämnade den akti
va tjänsten som kommendör i marinen 1941 , men blev cl~irefter in
ka11ad uneler elen förstärkta försva rsberedskapen och togs i anspråk 
för elen då pågående lejdbåtstrafiken till Syclamerika, varuneler han 
fu llgjo rde sex resor över Atlanten. 

Efter 1945 tjänstgjorde Rudberg en tid vid to rpedverkstaden i 
Motala och ägnade sig seelan åt privat verksamhet såsom sekrete
rare i Stockholms Flygklubb, med vilket arbete han fortsatte så länge 
hälsan stod bi. 

Torpedvapnet och f lygvapnet voro alltså de tjänsteområclen, där 
Rudberg främst gjorde sina insatser. Han var intresserad av marin 
litteratur, företrädesvis av teknisk art, och skrev även själv upp
satser i torped- och flygärenden i facktidskrifter . Rudberg invaldes 
i Kungl. örlogsmannasällskapet år 1927 och har medverkat i Ticl
skrift i Sjövasendet med bl a följande artiklar: 

Flygtorpedens träffsannolikhet (1933) och 
Torpedplan och bombplan (1936). 
Rudberg var noggrann och fordrande i tjänsten, kritiskt lagd 

även beträffande detaljer. Hans begåvning låg särskilt inom de ma 
tematiska och tekniska områdena, samtidigt som han var s jöofficer 
var han något av ingenjör. 

Vid siclan av elen militära tjänsten ägnade Rudberg g~irna sin t id 
åt ekonomiska spörsmål, men studerade också livligt Nietzsche och 
and ra filosofiska skrifter. Han var även politiskt intresserad utan 
att dock bekänna sig till någon viss politisk riktning. Man kan säga, 
att K G. Rudberg i allmänhet visade ett vaket intresse för allt. 
som rörde sig i tiden, han följde noga med såväl i dagspressen som 
i olika facktidskrifter. Begåvad och reflekterande som han var del
tog han gärna i diskussioner på skilda områden, dock helst inom e1: 
trängre krets . Inför ett större auditorium ville han i allmänhet . eJ 
framträda, liksom han i sällskapslivet och inom kamratkretsen tnv-
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des a llra bäst cl~ir enelast ett fåtal voro samlade. Såväl i tal som 1 

skrift var han systematisk och utmärkte sig för logik i tänkandet. 
När han i en mindre krets sliippte sig lös och med eljest återhållen 
livlighet och entusi asm fram lade sin a åsikter åhörde man honom 
med stort nöje och intresse. Han kunde vara mycket energisk och 
stridbar, ja, något av en eldsjäl , när han förfäktade vad han ansåg 
rätt och riktigt. 

Karl Gustaf Rudberg var en god kurskamrat och vän och del
tog gärna i kurskamraternas sammankomster, det var enelast uneler 
den sista tiden, då han blivit märkt av sjukdomen, som hans stol 
stod tom. 

Rudberg efterlämnar som närmaste anhöriga konstn~iren Gustav 
Rudberg och hans maka, född Lindberg. 

Ernst Ludvig Wilhelm Bergman*) 

Son till med. doktor E. vV. Bergman och dennes maka fö dd 
Auffort föddes Ernst Bergman i Stockholm elen 26 sept. 1904. 

Efter stuelentexamen 1923 antogs han till sjökadett påföljande år. 
Uneler sin sista sj öexpeclition som kaelett sommaren 1928 ombord i 
pansarkryssaren Fylgia hade han olyckan insjukna i polio, vilket 
stoppade möjligheterna för honom att bli sjöofficer i aktiv tjänst. 

Emellertid skönjdes dock bättring efte r hand i sådan mån, att 
han på förslag av chefen för s jökrigsskolan blev konstituerad t ill 
fänrik i reserven 1930. På grund av s;n fysiska defekt kunde han 
likväl ej fullgöra fänrikstjänstgöring i vanl;g ordning vare sig i 
land eller ombord. På initiativ av CMS, som erfarit att Jkrgman 
hyste stort intresse för och ~igcle viss erfarenhet av arkivforskning, 
blev Bergman kommenderad till marinstaben, där han placerades på 
stabens då under uppbyggnad varande sjöhistoriska avdelning. Det 
skulle snart visa sig, att Bergman blev en synnerligen god och väl
behövlig förstä rkning av arbetskrafterna på avdelningen. 

Uneler det första inkallelseåret hade han i uppdrag att uppordna, 
förteckna och på kort registrera dels alla i flottans arkiv (inom riks
arkivet ) bevarade loggböcker eller, såsom de förr kallades, skepps
och styrmansjournaler, från 1600-talet fram till 1815, dels motsva-

,,. Minnesteckningen författad av korr. ledamoten G. Hafström. 
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rande kortregister över bevarade skeppsmönslerrullor. Dessa båda, 
a v fylliga cletal j upplysningar om fartygschef , expeditionens längel och 
ändamål samt besökta hamnar eller farvatten, karaktäriserade kort . 
register bar numera sin plats inom krigsarkivet De är till ovärder
ligt gagn för forskningen och kommer alltid att så förb li . 

Uneler samma inkall elseperiod verkställde Bergman ~iven forsk·· 
ningsarbeten för clet av amiral Unger författade ve rket "Gustav Il [ 
vid Viborg och Svensksund" (Meddelande nr. l från MS sjöhi st 
avel). 

Efter hemförlovningen bedrev Bergman studier i juridik vid 
Stockholms högskola. Häruneler blev han 1932 befordrad ti ll under
lä jtnant i reserven. År 1935 inkallad es han till repetitionsövnino 
vilken förlades till MS sjöhistor iska avde lning, där han forskad e "i 
anknytning ti ll 300-årsminnet av örlogsstationens förflyttning från 
"gam la" Skeppsholmen till el en nu varande. 

När Bergman sommaren 1937 på egen begäran inkallades till fr i 
vi llig tjänstgöring, hade sjöhistoriska avdelningen inom MS genom 
elen nya försvarsstabens ti llkomst upphört att existe ra. Han blev cl ;i 
placerad på MS förbindelseavdelning, där han - med några smärre 
avbrott - hade fortlöpande tjänstgöring till utgången av sept. 1945, 
alltså hela andra världskriget igenom. 1938 hade han befordrats ti ll 
löjtnant i reserven. 

Liksom hans intresse för erhållna uppdrag på det sjöhistoriska 
området alltid resulterade i noggranna och tillförlitliga utredningar, 
kunde aven marinens förbindelsetjänst uneler dessa allvarlio·a å r dra-

.. . b 

ga vasentbg nytta av hans plikttrogna och pålitliga arbete, det må 
seelan ha gällt signaltjänst, chiffer- och kodforcering ell er ärenden 
rörande kryptotjänsten och andra elylika allt annat \än "lättforceraclc" 
spörsmål. Till kapten i marin en befordrades Bergman i juli 1945. 
~är han på hösten sistnämncia år lämnade sin befattning i MS fö r
bmclelseavclelning, erhöll han de utmärktaste vitsord för det skick 
liga sätt, varpå han skött sina ansvarsfyllda uppdrag. 

Försvarsstabens krigshistoriska avdelning, som seelan åtskilliga år 
haft förmånen att - utanför gällande stat - få räkna elen kände 
sjöhistorikern kaptenen i f lottans reserv Hjalmar Börjeson såsom 
en högt värderad medarbetare, blev genom dennes bortgång i feb
ruari 1945 i behov av ersättare och härigenom kom Bergman att, 
från det han kunde undvaras från MS förbinclelseavdelning, åter 
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knytas till sia gamla verksamhetfält, de sjöhistoriska forskningarna. 
H an var uneler de närmaste 15 åren marinens ende representant på 
avdelningens "äldre" sektion , a lltså vad avser arbetet med fo rskning 
och bearbetning av vår egen flottas historia i dess olika aspekter 
uneler krig och f red. 

Bland arbeten, vid vilkas framställande han deltagit eller själv 
stått som författare, må nämnas: "Göteborgs eskader och örlogs
station 1523- 1870" (tr. 1949), "Nya Varvet 1700- 1950" (tr . 1950) 
samt "Gamla Varvet vid Göteborg 1660- 1825" (t r. 1954). U n der 
de senare åren på Fst krigshist. avel. har Bergman varit sysselsatt 
med samlandet av källmaterial för ett fortsättande av det stora ar
betet om Marinförvaltningens och dess föregångares historia (perio
derna 1634- 1694 och 1695--1791 har utarbetats av korr. ledamoten 
arkivrådet dr. Einar vVenclt ) rörande ticlen 1792- 1877. Bearbetning 
av detta material har dock ej kommit till utförande, enär krigshist. 
avdelningen måst påkalla Bergmans deltagande vad sjömakten be
träffar av avdelningens planerade arbeten om Karl X Gustavs krig 
1655- 59. A v Bergmans hand föreligger i tryck en förstudie till det
ta arbete, betitlad "Flottan och operation Själland i augusti 1658", 
vilken skildrar avsnittet före holländarnas ingripande på dansk sida 
i kriget. St.udien, som är djupplöjande och välskriven, visar att Berg
man här i en del fall spårat upp och använt sig av dokument, som 
aldrig förut varit i tryck och även sett sig i tillfälle att korrigera 
åtskilliga fel eller feluppfattningar, som man finner hos tidigare för
fattare. 

Bergman hade hunnit samla ett utomordentligt rikt källmaterial 
rörande sjöoperationerna uneler nyssnämncia krig, då han i början av 
1960 träffades av hjärnblödn ing och måste begära sjukledighet vil

ken utgick den l juli samma år. Hans senaste sjukelom visade sig 
emell ertid så allvarlig, att utsikt ej förefanns för ett återinträd e i 
tjänst, varfö1· han blev hemförlovad sistn~imncla datum. 

Plikttrohet, arkivkännedom , noggrannhet, källkritisk skärpa samt 
en klar och redig framställning genom det skrivna ordet har varit 

utmärkande för hans gärning som sjökrigshistorisk fo rskare och 

författare . 
Den 11 januari 1961 blev Bergman kallad till korresponderande 

ledamot av K. Örlogsmannasällskapet, en hedrande utmärkelse, som 
i mycket hög grad gladde honom. 
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Efter en ny hjärnblödning på försommaren ändades hans liv elen 
29 juni 1961. Vännen Ernst Bergman efterlämnar ett stort tomrum 
bland sina forna medarbet::tre, vilka all tid skall minnas honom såsom 
elen kunnige mannen och elen, trots så långa sjukclomsår, städse hu 
morfyllde a rbetskamraten. 

Såsom närmast sörj ande står hans maka, fru Inga r Bergman fö d u 
Alm samt sonen Vilhelm och dottern Angelica. 

Nils Magnus Ryden*) 

Den 27 augusti i år av led i Karlskrona fö rre chefsintendenten Ni ls 
Magnus Ryclcn i elen höga åldern av 91 och ett halv t år. Ryclen va,· 
skånieg till börden, född i Assarto rp, Lyngby församling i Malmö
hus län elen 15 februari 1870. Föri\ lclrarna voro folkskollirare Thor 
J-Tenrik' Ryclen och Johanna Margareta Ryclcn, född Frifelclt . 

Vid nio års ålder kom Rydcn till Blekinge, närmare bestämt ti li 
Karlshamn, elit fadern år 1879 fått förflyttning som lärare. Eftc;· 
faderns några år därefter inträffade frånfälle flyHade familjen ti ll 
Karlskrona, clär Ryclen efter fu ll bordade skolstudier år 1889 avlack 
mogenhetsexamen vid staelens högre allmänna läroverk. Den l juli 
samma år tog han första steget in på den vädjobana, som han skulle 
komma att ägna sig åt under hela livet, nämligen administrations
och förva ltningstjänsten vid marinen. Han antogs sålunda vid sagda 
t id såsom e. o. kammarskrivaraspirant vid räkenskapskontoret i Karls
krona. l december 1891 erhöll Ryclcn sin första anställning vid 
Flottans Civ ilstat såsom e. o. kammarskrivare och placerades från 
och med år 1892 till tjänstgöring i varvschefens i Karlskrona civil
expedition, vilken placering han för egen del ansåg mycket. efter
strävansvärd - han kvarstannade också på denna tjänst under heb 
sin extra-ordinarietid, elva år, eller fram till år 1903, då han i au
austi blev tillförordnad kammarskrivare på stat. I december samm;, 
år utnämndes Ryden i samband med marinintendenturkårens uppsät
tande till marinunderintendent vid kåren. Året därpå, elen 14 oktober 
1904, följde så befordran till marinintendent av 2 graden och nio 
år senare - elen 25 april 1913 - utnämning till marinintendent av 
l graden. 

,,. Minnesteckningen författad av av ledamoten F. Lindgren. 
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U neler åren 1903-1912 bestred Ryclcn olika befattningar vid sta
t ionens räkenskaps- och kassakonto r med avbrott uneler vissa år för 
ett fl ertal sjökommenderinga r som fartygs- och förbanclsintenclent , 
bl a på fregatten Vanadis, korvetterna Freja och Saga, log.fa ~·t. 
Stockholm, psk Dristigheten, Manligheten, Oscar II och pkr Fylgta. 
Särskilt expeditionen med Fylgia, som gällde vinterresan 1907-
1908, blev mycket minnesrik , då däruneler besöktes avlägsna han:~1ar 
i Indi en och på Ceylon och då på återfärden från England avham
tacles och hemföreles sarkofagen med Emanuel Swedenborgs kvar
levor. Efter hemkomsten till Sverige besökte Fylgia även Ryssland i 
samband med högtidligheterna vid Prins Wilhelms förmälning i S :t 
Petersburg med prinsessan Maria. 

Några månader efter sin utnämning till marinintendent av l gra
den erh öll Ryclen kommendering att fr o m elen l juli 1913 bestnda 
befattninaen som sekreterare hos varvschefen i Karlskrona. Till place
ringen i ~lenna med dåvarande varvsorganisation mycket maktpålig
gande befattning får antagas hava bidragit förutom Ry~en s åclaga
Jaada skicklio·bet ä ven hans föregående långa verksamhet m om varvs·· 
ch,..,efens kan~i och däruneler förvärvade ingående förtrogenhet med 
varvstjänsten. Att personvalet var lyckat och att Ry~en själv . fann 
sig väl tillrätta i varvsledningen best~rl<tes av att ha~ k~arstod 1 elen 
krävande befattningen i hela tolv ar ell er fram ull ar 1925. Be
fordran t i Il Ya d som nu motsvarar regementsofficersgraden in t ra t
fade också uneler denna period, i det att Ryden elen 26 febr uari 1918 
utnämndes uch förordnades till förste marinintendent vid kåren 2 
löneklassen (kk 2). 

Den 16 ap ril 1925 lämnade Ryclen örlogsvarvet och tillträdde tj~ins
ten som stationsintendent i Karlskrona, vilken befattning närmast kan 
jämföras med chef för intendenturförvaltningen i nuvarande orga
nisation. Med befattningen var jämväl förenad tjänsten som fäst
ningsintendent i Karlskrona fästning. I dessa befattningar k.v~rstod 
Ryclen till i februari 1931, då han utnämndes bll forste mannt.nten
cl ent av l. bneklassen (kk l ) och samtidigt tillträdde befattnmgen 
som chef för stationsko;1toret, vilken i dåvarande organisation be
traktades så~om elen förnämsta intendentstjänsten i lokalförvaltning
arna och med vilken också var förenad tjänsten som chefsintenclent, 
el v s personalchef för samtliga intendenter på stationen. Dessa c~efs
tjänster innehade Ryclen till dess ha~1 eft·~·r uppnåeld pen:wns
ålcler i februari 1935 lämnade elen akbva t)ansten med utgangen 



1098 

a v september månad samma år. Av de ovan tecknade t j iinst
göringsdata framgår, att Rydcn redan från sitt tidigaste inträde i 
t jänsten togs i anspråk på viktiga och meriterande poster, där hans 
duglig-het , stora arbetsförmåga och intresse för tjänsten v~il kom
mo till sin rätt. 

Den, som närmare känner till organisationen vid varvet i Karls
krona på elen tiden, är väl medveten om att befattningen som varvs
sekretcrare nr i hijg, g rad arbetsfylld och krävande - och knappa -.t 
kunde tänkas låta sin innehavare medhinna några extra sysslor. :R y
clcn ägde emel lertid elen högst sällsynt arbetskapacitet, som gav ho
nom möjlighet att göra omfattande och värdefulla insatser på fl era 
olika områden utan för den ordinarie statstjänsten. 

Vid fullmäktiges i F lottans Pensionskassa sammankomst år ] 913 
utsågs Ryden sålunda till att vara en av kassans direktörer och som 
sådan verkacie han till år l 922, då han av Kungl. Maj :t förordnades 
att vara kassans överkommissarie f o m den l maj samma år. Den
na befattniniS· kan närmast jämställas med en verkst. direktörstjänst 
och var förenad med a v sevärt dagligt arbete och stort ansvar -
Överkommissarien var sålunda föredragande inför kassans direktio11 
och hade bl a att föreslå och övervaka placeringen av kassans pen
ningmedel, uppgående till miljontals kronor. Denna ansvarsfulla be
fattning innehade Ryden under mer än tio år eller fram till juli må
nad 1932. 

Under åren 1912- 1924 fungerade Ryclen vidare som sekreterare 
och kassör i stiftelsen "Kronprinsessan Victorias Hem för skepps
gossar" i Karlskrona. 

Inom stadens civila liv var Ryden även verksam - sålunda var 
han i många år medlem av olika styrelser bl a för Sparbanken i 
Karlskrona, för Karlskrona barnhem och för staelens utskänknings
bolag. 

Med Rydens bortgång har örlogsmannasäll skapet mistat en av sina 
allra äldsta arbetande ledamöter. Ryclen invaldes i Sällskapet år 
1912 och kunde bl a på grund av att han var bosatt i Karlskrona 
under hela sin tjänstetid och även ticlen därefter aktivt deltaga i 
Sällskapets arbeten längre och mera kontinuerligt än de flesta. Långt 
in på sin ålders sena höst och så länge kroppskrafterna överhuvud
taget tillät, sågs han med stor regelbundenhet närvara vid Sällska
pets sammanträden och intresserat deltaga i förhand lingarna. Beträf-
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fancl e hans olika insatser till Sällskapets fromma bör här bl a erinras 
om, hurusom han efter pensionstagandet utfört ett mycket omfat
tande och värdefullt arbete med katalogiseringen av bibliotekets ma
nuskriptsamling, vilket arbete redan i mitten på 1930-talet startats 
av Sällskapets dåvarande bibliotekarie framlidne konteramiralen A. 
vVachtmeister. Under åren 1941 - 1944 ledde Ryden vidare som ord
förande en för ändamålet tillsatt kommitte med uppgift att utarbeta 
texten till Säll skapets minnesbok, vilken likalecl es på initiativ av 
konteramiral \1\Tachtmeister upplagts under 1930-talet för att till kom
mande släkten bevara uppgifter om Säll skapets verksamhet. Större 
delen av texten till åtskilliga avdelningar i denna krönikebok, bl a 
elen som behandlar Säll skapets historik, kom på Ryclens lott att sätta 
på pränt - ett arbete, för vi lket Säll skapet städse kommer att vara 
honom tack skyldig. 

Ryclcn var en man av gammaldags läggning - typen för elen 
plikttrogne, nitiske och samvetsgranne ämbetsmannen - en arbetets 
man i detta begrepps b~ista bemärkelse. Genom sin stora kunnighet 
och hängiv enhet för sin uppgift vann han lätt sin omgivnings hela 
aktning och förtroende samt en självklar respekt från sina under
lydandes sida. Bakom den strikta ämbetsmannaytan fanns emellertid 
en rik fond av humor, som ofta kom till uttryck i elen trängre vän
och kamratkretsen. Ryclen Jäste mycket och var särskilt intresserad 
av historisk och arkeologisk litteratur. Efter pensionstaganclet, då 
mera tid stod honom till buds, ägnade han sig med påtaglig talang åt 
akvarellmålning och laveringar. 

Ryden soqes närmast av makan Signe, född Forssberg, dottern 
Birgit, g ift med major Gunnar Beckman, Stockholm, sonen Ni ls Erik, 
ingen jö r i Göteborg, dottern Magnhild, gift med professor Sverre 
Aalen, Oslo samt barnbarn. 

Gustav Adolf Widell*) 
Budet om hedersledamoten Gustav Adolf vViclells tragiska bort

gång drabbade oss överraskande och n1.ed sorg och bestörtning. Han 
omkom tillsammans med sin hustru Ann-Margret, född Sanne, vid 
en bilolycka utanför Laholm den 31 oktober 1961. 

,,. Minnesteckningen författad av hedersledamoten G. Jedeur-Palmgren. 

74 
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G. A. 11\Ticlell - eller GA blott och bart som han garna ville kal
las - föddes i Stockholm den 6 november 1907. 

Hans föräldrar voro generalkrigskommissarie Ludvig Widell och 
Maria vVah l gren. 

Wid ell tog stuelenten vid Nya Elementa rskolan i Stockholm 1925 
och juris kandidatexamen vid dåvarande Stockholms högskola 1931. 

Därefter passerade han graderna inom hovrättskarriären: Fiskal i 
Svea Hovrätt 1935, e. o. assessor där 1941 samt assessor och hov
rättsråd i Hovrätten för Västra Sverige 1948. 

Lineler hovrättsticl en t jänstgjorde han i justitiedepartementet 1935 
-36 och kom 1941 t i Il försva rsdepartementet. A lltmer bör j ad e han 
nu intressera sig för administrativa frågor, för vilka han tidigt vi
sade en utpräglad läggning. 

Uneler åren 1941- 1953 var han i en följd knuten till försvarsde
partementet, först som sakkunnig, seelan som byråchef och slutligen 
som statssekreterare. 

H an lade tidigt i dagen de egenskaper, som känneteckna en skick
lig ämbetsman: grund lighet, pliktkänsla och objektivitet, allt förenat 
med snabb uppfattning och stor arbetsförmåga. 

Under den långa tid han tjänstgjorde i försvarsdepartementet kom 
han med sin sto ra skicklighet att sätta sin prägel på många av de 
viktiga beslu~, som fattades under de sista beredskapsåren på 1940-
talet och den därpå fö lj ande avvecklingen av beredskapen liksom u n
der upprustningen i samband med Koreakrisen. 

Han var en god exponent för den samarbetsvii j a visavi försvars
myndigheterna, som all tmer kom att prägla arbetssättet i departe
mentet och som tog sig uttryck i personliga kontakter mellan berörda 
tjiinstemän. 

Hans utpräglade verksamhetsiver, jurieliska stringens och succes
sivt förviirvade grundliga kännedom om förvaltningstjänst i allmän
het gjorde honom till en flitigt utnyttjad utredare. 

Utreclningo:uppgifter blev för honom av levande intresse. Han kun
de entusiasmeras av arbetet och förm edlade denna entusiasm till andra. 
Han var förelomsfri och tolerant och visade stor samarbetsförmåga. 

Hans utreJningsuppdrag berörde främst försvarsorganisation, tek
nik och sjöfart, för vilka områden han kom att visa särskilt stort 
intresse. 

Widell ingick sålunda bland de sakkunniga, som 1944 fingo i upp
drag att utarbeta förs lag angående marinintendenturkårens organisa-
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tion och om fattning. I denna utredning satte han sig grundligt in i 
marinens förvaltningsorganisation på intendenturens område och bi
drog effektiv t till att ett gott förslag till personalorganisationens lös
ning kom till stånd. 

Senare utsågs han till generalsekreterare i 1949 års försvarsutred
ning och övertog 1949 orcliörandeskapet i 1946 års militära förvalt
ningsutrcclning. Härigenom kom han att intaga en position av stor 
betydelse för utvecklingen av organi sationen av försvarets central a 
förvaltning. \Videll var vidare ordförande i sjöfartsorganisationsut
redningen 1950 samt örlogsvarvsutredningen 1953- 58. 

Bland andra ordförandeuppdrag må nämnas matematikmaskin
nämnelen 1950- 53. 

Då Widelis förutvarande chef i försvarsdepartementet, seelermera · 
lanelshövdingen i Malmöhus län Allan Vougt avled 1953, utsågs Wi
dell till hans efterträdare. Den stora skicklighet Widell visat som äm
betsman och utredare och elen omfattande erfarenhet han förvärvat 
inom allmän administration gjorde honom väl skickad till denna hö

ga post. 

Det har allmänt omvittnats, att han i sitt nya ämbete med plikt
trohet och målmedvetenhet satte sig in i alla cle mångskiftande upp
gifter, som ankomma på en landshövding. Genom sin stora hjälpsam
het, sin v~il vi !j a och objektivitet etablerade han ett u tomordentligt 
o·ott samarbete med alla cle mvnclig·heter, institutioner m m med vilka 
b • 

en lanelshövding måste han kontakter. Med grundlighet och samtidigt 
med smidigh et och älskvärdhet förvaltade han det iimbete, som an
förtrotts honom. Han fick i tjänsten taga på sig en arbetsbörda vida 
utöver vanliga mått men tärde därigenom också hårt på sina egna 
krafter. 

Sitt intresse för försvarsfrågor höll han städse vid liv. Som Ci

vilbefälhavare i första civi lområdet samverkade han med gott re
sultat med berörcia militära chefer. 

Han var road av att resa och förstod att tillvarataga alla möjlig
heter att lära sig något om främmande länder och platser. 

Widell var mångsidigt begåvad. Han ägde en humanistisk livssyn 
och förenade musikaliska, litterära och konstnärliga intressen med 
vidsträckta intressen för moderna samhällsproblem. 

Han invaldes som hedersledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet 

1951. 
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I sitt äktenskap med Ann-Margret Sanne hade han två döttrar och 
en son, nämligen Birgitta studerande, Håkan värnpliktig och E li sa
beth skolelev. 

Arvid Olsson*) 

föddes i Arv ika elen 4 juli 1884, son ti ll grosshandlaren Per O. och 
Maria Olsson. 

Extra kadett 1902, sjökaelett 1903, utnämndes han ti ll unelerlöj t
nant vid flott;;n år 1905, till löjtnant 1907 och till kapten år 1914 

E ft er genomgången allm. kurs och all m. högre kurs vid KSH S 
tjänstgjorde han i marinstaben 1913- 16. Tjänstgöring vid ub. -vap
net började han som FC ub.nr. 4 år 1912, fö lj d av kommenderingar 
som FC och DC å ub. 1915- 18 och 1920. På cif Elencia och Skäg
galcl var han FC år 1911, resp. 1914- 15. Som FA tjänstgjorde han 
å Karlskrona rekr. avd. 1913- 14 samt i HBK stab 1918-20. 

I K ungl Örlogsmannasällskapet invaldes han som arbetande leela
mot år 1919. 

Avsked från lön uneler två år erhöll han fr. o. m. den l juni 
1920 för att t illträda befattningen som vice verkställande elirektör 
i Apparat A B, Stockholm . I sin egenskap av värml~inning hyste A r
vid O lsson redan från tidigare ungelomsår intresse för bruksclrift. 
och möj lighet att i praktiken omsätta detta intresse erhöll han då 
han år 1922 utsågs ti ll verkställande direktör och bruksdisponent vi d 
Wikmanshytte Bruks AB. 

Arvid O lsson hade sannoli kt kunnat inom flottan se fram mot en 
fra mgångsrik bana därest han kvarstått i tjänst; härför tala han,: 
förutsättningar och egenskaper och ä ven de befattningar, som till
delades honom. I flottans reserv inträdde han elen l juni 1922 och 
avgick ur reserven år 1940. 

Från befattn ingen som bruksdisponent vid Wikmanshytte Bruk av
gick han med pension år 1953, fyra år efter inträdet i ordinarie pen
sionsålder . P tt ledande håll har vitsordats, att han i nämnda be
fattning med gott affä rssinne nedlade ett produktivt arbete för bru
kets utveckling. 

A rvid Olsson var en tid vice ordförand e i J ernkontoret - en 

':· Minnesteckningen författad av ledamoten S. H åkanson. 
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hedrande post för en icke-metallurg - samt vid sin bortgång sty
relseledamot i \tV ikmanshytte Bruks AB och i Stora Kopparbergs 
Bergslags AD, dessutom hade han revisorsuppdrag i ett flertal fö-
retag. 

o Den l november 1961 avled han , efterlämnande maka seelan ar 
1921 Aclri enne Defruit, sönerna Marc, jurist och Bo, civi lingenjör, 
dottern Marie-Louise, svärson, svärdotter och barnbarn. 

Enligt ett f lertal uttalanelen var Arv id O lsson en vänfast, om
dömesgill och pålitlig man, en god kamrat. 
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Reflexioner kring sjöfartsskyddet under 

VK 2. 
Inträdesanförande Kös av ledamoten ANDERS LÄFTMA N 

Under and1:~ V.ärldskriget - liksom uneler det första - spelade 

kat:lpen om SJavagama en hårdhänt, spännande och även i stor ut

stracknmg avgörande ro ll i krigsansträngningarna. Slaget 0111 A tlan

ten och dess motsvarigh et i Stilla Havet uneler det senaste storkriaet 

t t!lh ö.r de bäncl elser i krigshi storien, vilka väl alltid kommer att v=ra 

klasstska och som åtminstone av oss sjömilitärer och andra som 

syss la ~11 ed 5jön och sjöfarten icke skall glömmas i första tage~. 

Det a: n~ snart 20 år seel an ridån gick ned för dessa blodiga skå

despel pa va~ldsha~en. Sedan dess har elen tekn iska utvecklingen gått 

snabbt ~ramat - J~. t o ~:1 snabbare än någon vågat hoppas på och 

~'anske 1 v1ssa fall aven onskat. Den storpolitiska konstellationen är 

1cke heller nu densamma, som elen var då. Vissa fundamentala fa kta 

kvarstår emellertid fortfarande oförändrade. Då liksom nu var det 

kontinentalmalde~ i centrum som stod mot sjömakten i pe ri fe rin . 

Denna senare maste for att kunna genomfö ra kriget och överleva 

detsamma b:h~rska sjövägarna. Om ett tredje världskrig bryter ut 

o~h detta kng 1cke tar formen av en kort, hä ftig och allt förgörande 

karnvapenduell, blir åter sjöfartskriget lika aktuellt och lika v;isent · 

ligt fö r krigföringen i sto rt som det var uneler de bå~a senaste 
världskrigen . 

. Det kan därför vara av intresse att syna detta sjöfartskrig, som 

SJSt utspelad es på haven världen runt, litet nä rmare i sömmarna. 

De erfarenheter, som då drogas, kan visserligen idag icke okri tiskt 

anammas. Den tekniska utvecklingen har satt bättre och effektivare 

vapen i händerna på såväl el en anfallande som elen försvarande i ett 

eventuellt .. kommande krig. T esen om att de krigförande vid ett krigs 

utbrott kaompa1~ med. samma vapen de hade, när det senaste kriget 

slutade, haller Icke langre. Trots detta kan dock hävdas att - bort

sett från kärnvapen - kvarstår ballansen och elen rel;tiva effekten 

mellan olika vapensystem i sjökriget i stort sett oförändrade sedan 
' 
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dessa sist användes pft all var. Erfarenheterna fdm sjöfartskriget 

1939-45 är sålunda fortfarande värdefulla och har utöver rent his

toriskt intresse en hel del att ge som grund för bedömanden och 

planering ä ven på 1960-talet. 

S änlmingsor saker 

Under andra världskriget sänktes mer handelstonnage av ubåtar 

än av någon annan vapenbärare i sjökr iget. Detta förhå llande gäller 

såväl för de al lierade som för axelmakterna. Den intensivaste perio

den i sjöfartskriget inföll i A tlanten och de europeiska farvattnen un

der krigets första del fram ti ll mitten av 1943. De tyska ubåtarna 

firade då sina största triumfer och åderlät motståndarens livsviktiga 

förbindelser med Nordamerika till den grad, att även de optimistiska 

engelsm~inncn voro en an ing betänksamma om utgången av kam

panJen. 
E n uppfattning om fö rdelningen av sänkningsorsaker, uppdelad 

på olika vapenbärare, för allierat handelstonnage från krigsutbrottet 

till och med första halvåret 1943 erhålles i nedanstående tabell. Den 

procentuella fö rdelningen är i sto rt. sett representativ för fö rhållan

dena i detta avseende ä ven under återstående delen av kriget. 

Förluster av allierade handels~artyg 

( 
1.000 brt ) 

Handelsfartyg sänkta av -
' antal ftg 

l 
l 

l Större l l \ 
Ml·noJ· I o··vervattens- H jälp- Mtb l Okänd 

' _u_b_å_t_a_r~ __ F_l_y_g--~--~--------~-----~--fa_r_ty_g __ T-____ 1 anledning 
1

_ l fartyg 

12.82.3 

2.491 

2 . 41:~ 

742 

491 

103 
79ii 185 980 

129 77 605 
-----1-----1---- 1---------~ 1-----1---~ ---~~-

68 °.'o 13,7 ''/" 6,5 °/o 2,6 Ofo 4,2 Ofo l 11/o 5,2 0/o l 
l 

A v si f frarna framgår att ubåtarna sänkte c :a fem gånger så mycket 

handelstonnage som flyget, vilket i sin tur var god tvåa i statistiken 

och erhöll ungefär dubbelt så stor utdelning som minor respektive 

övervattensfartyg av olika typer skörelade av det allierade handels

tonnaget . 
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För att få en bild av orsakerna till axelmakternas förluster av han
delsfartyg har som representativt exempel valts sjöfartskriget i Me
delhavet under den tidsperiod Italien deltog i detsamma. Resultatet 
var följande: 

Förluster av ax:elma!?tenws handelsfaryg 
-

Handelsfartyg, - (1.000 brt) 

l 
sänkta av 

antal ftg 

Ubåtar l Flyg 

l 
Minor 

l 
övervatten s-

l 
Okänd 

l l fartyg a nledning 

739 480 166 144 211 - --- --- ~~-- --284 161 81 65 212 

42 11/o 27,5 °/o 9,5 "lo 8,3 °/o 12. 0/o 
l 

Även här tog ubåtarna hem brorslotten och sänkte nästan lika 
mycket handelstonnage som flyg, minor och övervattensfartyg till
sammans . Det här ovan angivna exemplet är intressant även ur elen 
synpunkten, att Medel ha vet är ett innanhav a v ungefär samma .stor
leksordning som oss omgivande farvatten. 

Detta är några fakta kring sänkn;ngsorsakerna av handelstonnage 
uneler det senaste kriget. Hur för hållandena kom:11er aLt g·~stalt:l sig 
1 en eventuell kommande storkonflikt mellan öst och Väst är svårt 
att sia om . Det kan endast konstateras, att elen ena parten idag i 
fredstid har världens hi tti ll s största ubåtsflotta. Hitler började kri 
get med en bråkdel av det ubåtsantal som Öst f n elisponerar över. 
Det är därför ganska naturligt, att Västmakterna bygger upp sina 
flottor med målsättning, att s jöfartsskyclclet är elen huvud sak liga 
uppgiften. 

Flygets insatser 

Flygets medverkan i sjöfartskriget ute på haven var stor och 
betydelsefull uneler VK 2 och samma fö rhållande blir sannolikt rå
dande även vid ett eventuellt VK 3. Royal A ir Force har presen
terat siffor över sina insatser mot tysk och tyskkontrollerad han
delssjöfart i farvattnen kring Tyskland och de ockuperade länderna 
i Nordeuropa. Statistiken avser ticlen januari 1942- juni 1943. 
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RA F insatser mot tys!? handelssjö f m· t 

Fällda Sänkta ftg Skadade ftg 
star- minor För! o-

Uppdragets art resp. 

Antal ! \~~O 
- rad e ter antal Antal l 1.000 fp l 

anfall l ton 

Flygminfällning 8.056 17.444 275 285 43 158 283 
--- -- - - ---

Anfall med bomber, 16.467 2.389 68 122 24 91 373 l r aketer och akan 

Av RAF statistik framgå r att för flygminfällningsuppdrag gjordes 
mindre än hälften så många starter som för "clirektanfall' mot han
delsfartyg. Trots detta sänktes i förstnämnda fallet mer än dubbelt 
så mycket h:mclelstonnage som vid raiderna mot konvojer och en
samma sjöf::trancle. Flygminfällningen torde sålunda varit ungef~i r 
fyra gånger lönsammare än "clirektanfallen". Ytterligare ett belägg 
härför erhålles genom att jämföra förlustsiffrorna för flygplan. V id 
samma sänkningsresultat , tonnagemässigt sett, förlorades nämligen 
vid "direktanfallen" tre gånger så många fl ygp lan som vid flygmin
fällningsuppdragen. Reflexionerna kring kontentan av detta ger sig 
själva. 

Även det tyska Luftwaffe kan presentera siffror från sina anfall 
mot elen alli erade handelssjöfarten i farvattnen kring de brittiska 
oarna. Denna statistik om fattar samma tidsperiod, som gällde för 
RAF. 

Lnftwaffes insatser mot allierad handelssjöfart 

starter för Sänkta handelsftg 
vid direktanfall 

Direktanfall 

l 
Minfällning Antal 

l 
ton 

9.980 

l 
1.808 

l 
19 

l 
19.12'1 

Tyvärr kan några stffe ruppgtfter över förl uster av allierat handels
tonnage, orsakade av flygminfällning icke angivas. En jämförelse 
mellan RAF och Luftwaffes tabeller ger emellertid besked på bety
delsen av effektivt luftförsvar. RAF sänkte nämligen med "direkt-
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anfall" c :a . .J- ggr mer handelstonnage per start än Luftwaffe, men 
så var också det allierade luftförsvaret klart överlägset det tyska 
inom h är aktuella områden. 

Proportionen mellan an talet starter för "direktanfall" och min
fällningsföretag var för RAF ungefär 2 till l. Luftwaffe däremot 
framvisar siffrorna 5 till l. En intensivare flygminfällning på be
kostnad av den and ra anfall sformen hade sannolikt givit tyskarna 
betydligt bättre utdelning vid bekämpningen av den allierade han
elelssjöfarten i de brittiska hemmafarvattnen. 

I detta sammanhang erbjuder brittiska undersökningen rörande 
värdet av att bestycka handelsfartyg med luftvärn visst intresse. 
Ifrågavarande lvpjäser voro ålderdomliga och nedskjutnings resulta
tet var också klent (c :a 4 <Jo). Man överv~igde därför att ta iland 
pjäserna, men så visade operationsanalytiska beräkningar att förlus
ten av anfallna handelsfartyg förseelda med luftvärn, vilka v1cl flyg
anfall öppnade eld, enelast var 40 % jämfört med sådana, som icke 
sköto. Värdet av luftvärn - även omodernt sådant - på handels
fartyg ansågs vara bevisat och dessa fingo också behålla si na kano
ner. Skillnadcn i sänkningsprocenten mell an besty.ckade och obe
styckade handelsfartyg torde kunna rubriceras som den mänskliga 
faktorn - i de anfallande flygp lanen. 

Konvojsystemet 
Vinsten av att framföra handelsfartyg i konvojer framstod tyd

ligt under såviil det första som det andra världskriget. Från brittiskt 
håll har uppgifter lämnats över förluster av handelsfartyg på de 
livsviktiga sjövägarna mellan hemlandet och Nordamerika resp Väst
afrika uneler 1940--41. 

Den brittiska konvoj verksamheten var då hårt ansträngd. Bristen 
på eskortfartyg och flygplan var hart när katastrofal. I början av 
1942 alltså vid elen här aktuella tidsperiodens slut var läget på es
kortfartygsfronten följande: 

l 
Storbritannien 

l 
USA 

Behov 

l 
725 

l 
590 

Tillgång 383 122 

Brist 

l 
342 l " '''~7:6~/o .• 

42 °/o 
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Men man gjo rde det bästa av situationen och framförde sin han
elelssjöfart så långt detta var möj ligt i stora och ofta dåligt skyclclacle 
konvoj er, varvid nedanstående för luster erhöllos: 

Handelsfartyg 
konvoj 

Handelsfartyg 
under enskild färd 

Nordamerika
storbritannien 

5,8 Ofo 

13,8 °/o 

Västafrika 
Storb ritan nien 

5,5 °/o 

15,4 °/o 

Handelsfartyg, som gick i konvoj , hade sålunda 2- 3 gånger så 
stora möjligheter att "överleva" en resa som handelsfartyg uneler 
enskild färd på dessa router. Förhållandet var ungefär detsamma 
på elen icke oväsentliga sjövägen mellan Skottl and och Murmansk, 
där siffrorna för ticlen augusti ' 1942-maj 1943 finnas tillgängliga. 
Det statistisb unelerlaget är visserligen li tet men tenelensen framgår 
dock tydligt. 

Antal Anlände 
Antal h andel s- Ätervände Sänk_ Mur-

konvojer fartyg Skottland tes mans k 

Handelsfartyg i kon- 10 210 7 2.2 181 
voj 3,5 °/o 10,5 °/o 86 0io 

Handelsfartyg under - 19 3 7 9 
enskild färd 16 "lo 37 Of o 47 0/o 

Ytterligare ett exempel kan anföras. Av följande tabeller fram
går konvojsystemets effel..:tivitet inte bara med avseende på sänk
ningar av allierade handelsfartyg utan här presenteras även förlus
terna av anfallande ubåtar. Effektivitets faktorn 2- 3 till konvojsyste
mets fördel med hänsyn tagen både till sänkta handelsfartyg och 
ubåtsförluster återkommer även i denna statistik, vars unelerlag om
fattar tiden iram till 1943. 
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Allierade handelsfart')'g, sänhta av ubåtar 

Sänkta handelsfartyg 

Hftg i strömtrafik 

Eftersläntare till konvojer 

Summa 

Hftg i konvoj 

Antal 

1.363 

208 

1.571 

620 

Sänkta axelmahtsubåtar 

Sänkta ubåtar och 
l Antal l orsakerna härtill 

Fri ubåts jakt 45 l 
Minor 6 

l Bombning av ubåtsbaser o 
Summa 51 

skyddsstyrkor till konvojer 150 

Okänd anledning 28 

0lo 

20 

3 

o 
2'3 

65 

12 

"lo 

62 

lO 

72 

28 

Alla här framförda exempel, tagna från olika sjökrigsskådeplat
ser, visa konvojsystemets överlägsenhet vid skyddet av handelssjö
farten under andra världskriget. I och för sig är detta ingen nyh et. 
M,en framförda fakta äro intressanta i så måtto, att en kvantitativ 
bild av systemets värde kan erhållas. 

Som tidigare framh ålJits måste erfarenheterna från sjöfartskriget 
under andra världskriget dragas med kritisk blick och stor 1försik 
tighet, om de skola utnyttjas idag. Tillkomsten av kärnvapen i arse
nalerna hos både ost- och västmaktsblocken medger icke längre att 
handelsfartygen framföras i stora konvojer av VK Z-modell. A and
ra siclan kan icke handelssjöfarten sl~ippas lös på enskild färd som 
ett lemmeltåg över haven, prisgivna för ubåtar och flyg, utrustade 
med konventionella vapen. Liksom under de båda senaste världskri
gen kommer därför konvojsystemet att tillgripas vid en eventuellt 
kommande storkonflikt. Skillnaden blir bara den, att nu måste ännu 
större krav ställas på effektiva eskortförband än då. Detta gäller 
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icke bara de enskilda örlogsfartygens och flygplanens slagkraft och 
uthålligh et utan framförallt deras antal, emedan konvojerna sanno
likt bli små men många. 

Även för vårt land med vår alliansfria politik och vår strävan 
efter neutralitet kan utvecklingen leda till blodigt allvar ~ och det
ta kanske snabbare än vi anar. Då framstår behovet a v de i fredstid 
så naturliga sjöförbindelserna ånyo som en bister realitet och kra
vet på skydel av dessa blir ett faktum . Vid utvecklingen av vårt 
försvar måste detta stå fullt klart för planerande och beslutande 
myndighete r. Att skjuta unelan problemet genom att framhålla det 
s k korta kriget som enda och sannolikaste alternativ eller att. på 
mer ell er mindre lösa grunder förmoda att ingen handelssjöfart av be
tydelse ~ i första hand importsjöfart till vår västkust ~ blir aktuell 
i ett eventuellt kommande storkrig är både kortsynt och orealistiskt. 
Geografiskt sett är vi en halvö. Om kriget kommer, blir vi en ö. 
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Marinen och Wasa 
Av kapten BO CASSEL 

Redan några veckor efter det att Anders Franzcn hade återupp
täckt \ iV asas vrak förlades års- och kvartalsprov för marinens el j up
dykare till farva ttnen utanför Beckholmsclockan. U neler dåvarande 
förmannen Fältings ledning fick dykarna en första kännedom om 
arbetsförhållandena samtidigt som en unge färlig bild av vraket bör
jade växa fram. En del fynd kom med dykarna upp till ytan och i 
november lyftes bland annat elen 19 meter långa fockunclermasten. 

Den första hösten blev dock mest en period när man kände sig 
för och så smått började planera för kommande arbeten i större 
skala. V isserligen kom Wasa rätt snart i rampljuset - det är märk
ligt hur ett gammalt vrak kan sätta fantasin i rörelse även . hos 
krassa nutidsmänniskor - men utöver en liten skara av troende var 
det få som på allvar räknade med att en bärgning a v vraket i dess 
helh et var genomförbar. 

I januari 1957 bör jade en Wasakommitte ta form och som hu
vuduppgift fick kommitten uppdraget att med lämpliga metoder ut
röna möjligh eterna för en eventuell bärgning. Det var ett omfattande 
arbete. Vraket måste unelersökas så noggrant som möjligt för att ge 
en uppfattning om dess tillstånd och hållfasthet. Området runt \!Vasa 
måste röjas upp nödtorftigt från en del av det otal föremål som 
uneler århundradenas lopp hade lossnat från vraket genom tidens 
tand och genom tidigare bärgningsförsök och ankringar. En prov
tunnel måste spolas uneler vraket för att ge klarhet i bottenbeskaffen 
heten som var av stor v ikt fö r det kommande tunnelarbetet En del 
uppmätningar måste också göras då man i avsaknad av ritningar 
hade en tämligen diffus bild av dimensionerna på olika konstruk
tionsdetaljer i ett skepp från tidigt 1600-tal. 

Wasas vrak visade sig redan uneler hösten 1956 vara ett utmärkt 
övningsobjekt för marinens cljupclykare. Det hade dessutom ett skyel
dat läge ur nautisk synpunkt och låg nära örlogsvarvet med dess 
stora tekniska resurser. 

Dåvarande inspektören för ubåtstjänsten - kommendör P. G. 
Lindgren, som hade ansvaret för dykarnas utbildning och säkerhet -
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insåg detta på ett tidigt stadium. H an tog initiativet till de sex
veckorskurser för tidigare utbildade djupdykare ur f lottan och kust
artilleriet, som med avbrott för isperioclen kom att fo rtsätta t ill 
Neptunbolage ts första lyft på hösten 1959. Kurserna avsåg utbild
ning i bärgningsarbeten - ett område där marinens dykare tidi
gare i brist på lämpliga arbetsobjekt fått ringa träning. 

P å våren 1957 började elen första av dessa kurser. Dykarna fick 
till en början göra unelersökningar av vrakets olika delar för att 
klarlägga skadornas omfattning och försöka utröna hållfas theten. 
Det var ett bes värligt arbete och varj e dykning gav bara en liten 
del av det pussel som så småningom sku ll e växa fram till en helhets
bild. Sikten i vattnet fö rsvann redan några meter uneler ytan och 
strålkastare var till ringa hjälp, då det slam som elykaren rev upp 
vid beröring av vraket skymde ljuset. Den första skissen av Wasa -
som seelan visade sig förvånansvärt riktig - grundade sig på vad 
dykarna känt sig fram till. I juli 1957 var elen yttre unelersökningen 
till största delen klar och i september samma år påbörj ades elen 
först a tunneln, som skulle ge svar på frågan om det överhuvudtaget 
var möjligt att spola tunnlar uneler Wasa. 

Med stöd av dykarn as uppgifter kunde Wasakommitten nu fram
lägga sin rapport , där unel ersökningarna redov isades och där kom
mitten anförde som sin upp fattning att elen ansåg en bärgning möjlig. 
Rapporten publicerades elen 21 fabruari 1958. 

P å våren 1958 började elykarkurserna ånyo så snart isen släppt 
greppet. Arbetet inriktades nu till övervägande del på tunnelspol
ning för att möjliggöra dragningen av de kraftiga vajrar - lyft
brokar - som i sinom tid skulle lyfta Wasa ur dess 330-åriga bädd i 
leran på S trömmens botten. 

Det var första gången som marinens dykare ut fö rt ett sådant ar
bete i större skala. De förhållanden som dykarna arbetade uneler 
var mycket besvärliga. Bottnen runt omkring vraket var översållad 
med vrakdelar som lossnat från överbyggnader , skrov och rigg. Runt 
varj e tunnelnedgång måste en upprensning ske innan spolningen och 
fram för allt uppsugningen av slam och lera kunde börja. Innan 
dykarna nådde elen fasta lerbottnen måste ett flertal meter djupt 
slamlager avlägsnas. När seelan nedspolningen i leran började till
kom nya problem genom okända storheter i elen månggradiga ek
vation som Wasa utgjorde. Den första provtunneln visade att det 
gick att spola tunnlar som inte rasade ihop - i varj e fall just på 
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det stä lle där denna första tunnel placerades. Men var det likartade 

förhå llanden överall t? Hur mycket vraket med sitt innehåll av bal

last, kanoner, lera och mycket annat vägde hade man vid denna ti d 

ingen an ing om. Och man visste fortfarande mycket li tet om de 

delar av skrovet som låg neclbäclclacle i leran - några närmare un

dersökningar i det inre av vraket hade inte kunnat göras. Det fann s 

anledning fö rmoda att skeppsbottnen var intakt, men det var bara 

en förmodan. Att det fanns hundratals ton med ballast - troligen 

sten - var säkert, däremot var det inte all s lika säkert att ekplan

korna i undervattenskroppen kunnat klara alla påfrestningar. 

Dessa ovissa fakto rer var en psykisk press på elykarledare och 

dykare. Att arbetet t rots detta genomföreles utan olyckshändelser och 

med gott resultat är till stor del elykarledaren och instruktören Fäl

tings fö rtjänst. Det ger också ett gott betyg åt hans elever från 

kustartilleriet och flottan . 
Uneler 1958 och fö rsta halvåret 1959 fortsatte arbetet med spol

ning av tunnlar och elen 29 juli 1959 var alla genomgångarna klara 

och smäckra vajrar - fö rlöpare t ill de kraftiga brokarna - dragna 

genom tunnlarna. Den förs ta fasen i \ ;\fasas bärgning var avslutad 

Från B ecllhol111 en till Kastellholmen 

Marinen hade hittills bidragit med dykare, handräckningspersonal 

och materiel av olika slag. När N cptunbolagets stora bärgningsflotta 

samlades utanför Beckholmen i augusti 1959 fanns där även fartyg 

med örlogsflagg. Där var Sveparen och Belos, som nu efter 19 års 

tjänst i flottan åter anknöt till sin t idigare 55-åriga verksamhet i 

N eptunbolaget. Det märkliga bärgnings företaget, första och sista 

gången som ett helt 1600-talsskrov återförs, gav nyttiga lirelomar 

åt flottans persona l. A ldrig tidigare hade Neptunbolagets skickliga 

bärgare med kapten Hedberg i spetsen utfört en bärgning där in

gångsvärdena. i vikt, vrakets tillstånd m m varit så vaga. Det först;1 

lyftet, när Was a sk u li e dras upp ur suget i leran, var utan tvekan 

enastående i bärgningskonstens historia. När elen första elykaren 

gick ned och kunde konstatera att vraket hängde fritt från bottnen 

hördes ovan fo lkets jubel vingsuset från Clio som lagerkrönt an

tecknade ännu en bragd i sin bokrulle. Wasa blev från den stunden 

"en naturkraft som inte kunde stoppas" (Fälting). 

Under tiden 20 augusti till 21 september utfördes sammanlagt 18 
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Bild r. 

W asa under pontonerna. 

75 
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lyft och många dykarundersökningar innan vVasa ånyo fick vila på 
bottnen utanför Kastellholmen i väntan på den slutliga bärgningen . 
Några dagai· senare - 24 september - utdelade chefen för ma
rinen medalj för yrkesskicklighet till sammanlagt 25 av kustartill
eriets och flottans dykare . Det var första gången som dykare fått 
denna utmärkelse. vVasa har onekligen varit till nytta även ur den 
synpunkten att det tidigare tämligen okända elykarskrået fått en del 
av det anseende som det väl förtjänar. Fälting tilldelades vid sam
ma tillfälle \!Vasamedaljen för sina insatser som utbildare av mari
nens djupdykare. 

Mycket återstod ännu att göra. Wasa låg nu på grundare vatten 
och dykarnas effektiva arbetstider kunde förlängas avsevärt. Sikten 
var dock fortfarande dålig. Dykeriarbetet under hösten 1959 inrik
tades på uppmätningar av vraket och en viss upprensning i förskep
pet av slam och lera som skulle lätta skrovet. En del dykningar ut
fördes även på elen ursprungliga platsen och gav utbyte i form av 
skulpturer och andra föremål. 

Under vintern 1959-60 låg dykeriarbetet nere medan däremot 
intresset · för W asa och elen planerade bärgningen ständigt ökade. 
Detta tog sig bland annat uttryck i olika fantasifulla projekt till 
nya och revolutionerande metoder för lyftning av vrak. Det var många 
intressanta förs lag som diskuterades och kanske också förvillade 
begreppen för ledamöterna i Wasanämnclen. Gemensamt för de olika 
projekten, som säkerligen var riktigt beräknade skrivbordsprodukter, 
var förslagsställarnas brist på kännedom om arbetsförhållandena un
der ytan. Slutligen bestämdes att bärgningen skulle ske efter be
prövade metoder och Neptunbolaget lovade att återigen ställa sina 
resurser till förfogande. 

Våren och sommaren 1960 var dykarna sysselsatta med tätnings
arbeten. De övre delarna av \Vasa var nedrasade genom bä!·gnings
försöken under 1600-talet och genom att de flesta järnbultar rostat 
sönder. Hålen efter kanonportarna måste tätas med luckor och tu
sentals småhål i bordläggningen måste pluggas. Det gällde att få 
skrovet så tätt att pumparna kunde hålla undan vattnet när de övre 
delarna kom upp till ytan. Vid för- och akterskeppet måste de rase
rade delarna ersättas med nybyggda träkonstruktioner. 

Det var omfattande arbeten som inte blev färdiga uneler somma
ren - bland annat på grund av att enelast ett fåtal dykare kunde 
ställas till förfogande. I oktober anställdes tre civila dykare, skick-
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liga yrkesmän som hade stor erfarenhet av byggnadskonstruktioner 
uneler vatten. Tätningsarbetet pågick hela vintern och dagarna före 
påsk 1961 var allt klart för elen slutliga bärgningen. 

W (])Sa kommer till ytan 

Den 4 april 1961 ankrade bärgningsflottan upp ovanför vVasa. Det 
var en stor flotta som kapten Hedberg tog befälet över, från Neptun
bolaget de stora pontonerna Oden och Frigg, lyftfartyget Sleipner 
och bärgningsfartygen Ajax och Atlas. Från flottan ställeles Belos 
till förfogande uneler den tid som kapten Hedberg bedömde nöd
vändig för bärgningsarbetet 

N u följ de en intensivt arbetsfylld månad. Arbetet började i sol
uppgången och pågick till solnedgången. Flottans personal fick sköta 
elen ena pontonen - F rigg - uneler förhandsfolk från Neptun
bolaget. Samarbetet gick friktionsfritt och gav många nyttiga lär
domar åt de unga värnpliktiga s j ö männen. Neptunbolaget har en 
kader av äldre personal där en del har 30--40 års tjänst i hårt 
bärgningsarbete. Där fanns män som kunde lägga en stoppare så att 
det blev en skön konst! 

Alla kategorier och yrkesgrenar av elen marina personalen enga
gerades i arbetet. Däcksfolket arbetade på pontonen, som försörjdes 
med ånga från Belos pannor. Ekonomipersonalen hade de flesta da
gar i ved-can betydligt fler än den egna besättningen att utspisa. 
Det enorma intresset för bärgningen gjorde att Belos båt och fall
rep ofta användes för elen priviligierade skara som hade möjlighet 
att följa arbetet på nära håll. 

Den första uppgiften blev nu att ta upp de tidigare använda lyft
brokarna ( 6 tums) och koppla till pontonerna. Det visade sig att 
\!Vasa hade glidit akteröver i leran och att nära nog halva skrovet 
låg utan brokar. E fter ungefär ett dygns hårt arbete hade dykarna 
sugit bort så mycket lera under akterskeppet att en ny brok kunde 
manas in akterifrån. Pontonerna länsacles och Wasa lyftes åter på 
samma sätt som vid bärgningen 1959. Det var sista gången som den 
s k deplacementsmetoden användes vid bärgningen av \V asa. Vraket 
bogserades ett hundratal meter in på grundare vatten och sattes åter 
ned på botten. 

sextumsbrokarna ersattes nu med niotumsbrokar som kopplades 
till s k gallkättingar. Kättingarna löpte genom hydrauler som rig-
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gats upp på pontonernas insidor och vraket kunde under full kont roll 
lyftas tum för tum. 

ormalt använde sig Neptunbolaget av denna hydraulmetod med 
lyftanordningarna placerade midskepps på pontonerna och gallkät
tingarna löpande genom brunnar. På detta sätt kunde pontonernas 
hela lyftkraft - 1.200 ton per ponton - utnyttj as . Men i ett så
dant lyft utsätts vraket för stora påkänningar som i fallet Wasa 
kunde bli ödesdigra. Pontonerna l1 ade därför byggts om och hydrau
lerna förf lyttats till sid orna. Samtidigt minskade lyft förm ågan från 
1.200 t ill 300 ton per ponton, genom att tankarna på yttersidorna 
måste motfyllas under lyftet. \Vasas bärgning blev unik ä ven ge
nom att det var första gången i N ep tunbolagets långa h istaria som 
elt lyft utfö rdes på detta sätt. För ombyggnaden använde man s;g 
av ritningar från 1919. 

Pontonernas sammanlagda lyftkraft var nu ungefä r samma som 
Wasas beräknade vikt och sp~inningen var stor när kättingarna bör
jade löpa in. Beräkningarna var i det närmaste riktiga men margi
na len var inte stor. 

Dykarna var uneler dessa dagar ständigt sysselsatta. De civila dy
karna var kvar och kompl ette rades med Belos dykare. B rokarnas 
lägen måste kontrolleras och man kunde även konstatera att de hår
da vajrarna knappast gjorde märken i eken - ett gott tecken på 
skrovets hållfasthet. Täth eten måste också kontrolleras och det Yl

sade sig att det fanns läckor vid en del a v kanonportarna och att 
åtskilliga bulthål återstod att pluggas. 

Fortfarande visste man ingenting om hur \Vasas botten såg ut . 
U nde1· tunnelspolningarna hade dykarna varit 1 kontakt med botten
plankorna i själva tunnlarna. Men det var en bråkdel av den stora 
ytan och det fordrades nu visshet om bottnen i dess helh et. Fanns 
det stora skador kunde bärgningen försenas eller i värsta fa ll omöj 
liggöras . 

Den 18 april simmade två av Belos dykare i lätt utru stn ing uneler 
\Nasa och gjorde bottenundersökning med hjälp av strålkastare. De
ras något lakoniska rapport : "Slätt som ett dansgolv och lika helt" 
slätade onekligen ut en del rynkor i kapten Hedbergs väderbitna 
anlete. 

Den 23 april visade sig en av stöttorna i akterskeppet ovanför 
ytan. Det var en dag för tidigt ur PR-synpunkt och medan ponto
nerna trimmades något doldes stöttan av en plåtburk tills den åter 
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Bild 2. 

Hydraul och gallkätting. 
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Bild 3· 

Belos lätta dykare. 

försvann und er ytan. Inhemsk och utländsk press, radio och TV 

hade blivit lovade att de första delarna av Wasa skull e visa sig på 

morgonen den 24 och de fick inte bedragas. 

.. Den _24 blev verkligen elen stora dag som PR-avdelningen hade 

tankt s1g. Uneler ett enormt intresse från press och allmänh et kom 

\Vasas vrak långsamt upp ur det grumliga vattnet. Så snart de tä

tade delarna för och akter kommit ovan ytan fördes pumparna ned i 

s~rovet på förutbes_tämda platser. Det var tre pumpar med en kapa

CI:et a~. 10.000 l/mm vardera. Nya läckor upptäcktes och tätades på 

olika satt me.cl pluggar, smärting, myrning (sågspån, från början 

myrstackar darav namnet, får sugas in i småläckor där träet sväller) 

och på andra sätt_. Det gick allt långsammare för \N asa och pum

parnas hela kapacitet kunde inte utnyttjas, då mängelen lera i skro

vet var betydligt större än man tänkt sig. Arkeologerna började sitt 

Bild 4· 

Bärgningsflottan vid Beckholmsdockan. 
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arbete och tonvis med lera och tunga träkonstruktioner i akterskep

pet avlägsnades . \!Vasa var dock fortfarande för tung för att kunna 

f lyta på egen köl. Fyra lyftballonger av neopren, varelera med en 

lyftkraft, av 5 ton, kopplades till akterskeppet - två på varje sida 

med en vajer runt kölen som förenade ballongerna parvis . Arbetet 

med placeringen av dessa ballonger utfördes helt av Belos lätta 

dykare, som kl arade av det på ett dygn. De äldre yrkesmännen blev 

visserl igen på intet sätt övertygade - dykare är mycket konserva

tiva - men de betraktade dock i fortsättn ingen sina simmande kol

legor med betydligt större respekt. 
Lyftballongerna i kombination med arkeologernas upprensning i 

akterskeppet ökade flytkraften avsevärt. Tätningsarbetena fortsatt e 

och gjorde öitt till och den 4 maj flöt Wasa på egen köl mellan 

pontonerna. Dagen därpå - elen 5 maj - dirigerade kapten Hed-
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berg hela flottan med \\' asa i mitten på ett suveränt skickligt sält 
till porten på Bcckholmsdockan. På egen köl gled \!Vasa in i doc
kan på el en sista seglatsen - l 50 meter från den plats där elen första 
resan slutat så olyckligt 333 år tidigare. Historiens märkligaste 
b~irgningsfö;·etag var bringat till ett lyckl igt slut. 

Fallet W asa iir ännu inte helt slut ur dykerisynpunkt Den ur
spru ngliga platsen utanför Beckh olmen innehåller fort fa rande en 
mängd fö rem[tl som behövs för elen kommande restaureringen. Ma
rinens djupdykarkurse r kommer kanske i framticlen att under en del 
av sin utbildn ;ngstid dyka cbr. Men i övrigt är marinens del i vVasa
ävcntyrct ett avslutat kapitel. 

F rån hösten 1956 och fram till elen 4 april 1961, då den slu tliga 
bä rgningen började, har 36 av marinens djupdykare deltagit i ar
betet. 4.500 t imm ar har de tillsammans avverkat i djupet och denna 
tid förd elas på 2.200 dykningar. Ti ll detta komm er 72 dykninga r 
som utfördes av Belos dykare uneler sista biirgningen. 31 av dessa 
utfördes med lätt utrustning och den sammanlagda dykticlen ~ir här 
330 timmar. F ram till vi ntern 1960, då de tre ci vila dykarna anställ 
des, utfördes all t dykeriarbete av marinens dykare. 

Vänner av ordning och rättvisa både inom och utom marinen bar 
stundom sbllt sig frågande inför det berättigade i Wasaprojektet 
i allmänhet och dc marina insatserna i synnerhet. Det första har i 
dagarna besvarats i riksdagen och när det gäller marinens insats så 
kan följand e anföras. 

Marin ens dykare har arbetat på \Nasas vrak som ett led i sin 
utbildning . Dc har fått bra sig arbeten som tidigare aldrig förekom 
mit unel er elyka rkurserna bch deras kun skaper blir till nytta för ma
rin en i framt iden. 

Personalen på fl ottan s fartyg, som biträtt Neptunbolaget uneler 
bärgningarn:ct, har arbetat i intim kontakt med det civila bärgn ings
folket. Det har varit en lärorik tid för flottans personal

1 

av alla 
kategorier och det har också visat att samarbetet mellan sjömän från 
örlogs- och handelsflottan kan gå friktionsfritt. 

Bärgningen av vVasa möjliggjordes genom donationer från före
tag och enskilda och genom andra frivilliga insatser. Det räcker med 
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att namna elen st01·slagna donation som Neptunbolagets bärgning 
utgör. 

Vad skull e reaktionen ha blivit om marmen inte hade bidragit? 
Det behöv s inte mycket fantasi för att föreställa sig stora tidnings
rubriker, a rtiklar och insändare vilkas inneh åll i varj e fall inte skul
le ha fört marinens sak framåt. \Vasa bl ev "en naturkraft", en 
hela folkets egendom och hä.rgn ingen av 160J-talskeppet var något 
som större delen av svenska folket fö rvän tade sig . Det iir sant att 
\!Vasa inte kan bli ett nationalmonument över svenska flottan och 
skeppsbyggnaclskonsten. Men vVasa är det enda bevarade 1600-tals
skeppet i hela världen och kommer c.tt ge ett så värdefullt bidrag till 
vår känn edom om gångna ticler att de marina insatserna skulle va
r it välmotiverade - även om dc inte giv it utbyte i form av nytti ga 
kunskaper. 
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Om Sjövärnskåren 

Av kommendörkapten EINAR ZACKE 

Ett blad historia 

När Sjövärnskåren kommer på tal, är det rätt och tillbörligt at t 
något erinra om dess ursprung, i synnerhet som tiden lätt vill löpa 
ifrån minnena. 

Det hela kan sägas ha bör j at strax efter sekelskiftet, då några 
av den nya sjösportens män i Göteborg ställde sina motorbåtar -
jiimte sig sjiilva - till förfogande för Älvsborgs kustartillerikår. 
Fästningen ilade nämligen klent beställt med båtmateriel för patrull 
och bevakningstjänst vid de korta men in t ens i va krigsövningarna. 

Den sportsliga insatsen blev en institution - 1913 bildades Göte
borgs Frivilliga Motorbåtsflottilj, och alljämnt bär dess arvtagare, 
Göteborgs Sjövärnsflotti lj , beteckningen SVF l. 

Så kom det första världskriget. Den nya frivilligrörelsen , 
SFMK, gavs officiell sanktion genom inrättandet av en kårstyrelse 
i marinstaben 1914. Samma år inregistrerades flottilj nr 2 
i Stockholm, och året därpå fö ljde Östergötlands motorbåtsflottil j 
med säte i N on·köping. 

F lera blev det inte under kriget men väl efter detsamma. 1922 bil 
dades Blekinge och Västernorrlands - som nr 4 och 5 - och under 
perioden 1927- 37 ökades raden med Sörmlands, Södertörns, Kal
marsunds, Öresunds, Norra Smålands och Gävleborgs f lottilj er. 

Så blev det ett nytt världskrig med diverse konsekvenser, bl a 
för SFMK. Utan att gå händelserna i förviig tillåter vi oss emell er
tid att först komplettera bilden av kåren i dess slutliga omfattning. 
Under åren 1940- 42 tillkom de sista flottiljerna i följande ord
ning: Roslagen, Gotland, Sydöstl~~ Skåne, Viinern, N arrbottnen och 
Västerbotten, de tre sistnämnda på initiativ av försvarsstaben. 

Slutsumman blev 17, vilka - fogade till varann - knöt samman 
hela kustbandet från Raparanda till Strömstad. 

Utbildningen gick helt i egen regi och syftade inte till någonting 
mera än säker navigering i eget område, litet signalering och motor
kunskap. Därtill kom viss sjömilitär teori på frivilliga aftonkurser. 
Därmed hade man fyllt kraven på det frivilliga åtagandet: att kun-
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na vara flottan behjälplig med lättare bevaknings- och transport
uppdrag, rapportfäring etc. 

Vid krigsutbrottet 1939 räknade S FMK 1.600 man och förfogade 
över nära 500 inregistrerade båtar, i allt värdefulla resurser, om det 
skulle ha blivit fråga om ett Dunquerque någonstans i v[tra farvat
ten. 

M en vår förstärkta försvarsberedskap skulle komma att sblla helt 
andra och mera om fattande k ra v på motorbåtsmiinnen. 

I 1fÖrsta hand kom problemet med sjöfartskontrolltjänsten, en 
uppgift som snabbt växte i oanad omfattning. H el a detta komplex 
uppdrogs åt motorbåtskåren, och ett komplex var det förvisso om 
man tar all a sidor i betraktande. Det inn ebar rustning av kontroll
stationer, unelerhåll av personal och materiel - allt under oavbru
tet utövande av elen egentliga tjänsten: prejning, visitering, plombe
ring, bevakning och rapportering. Det var hårda prov de självlärda 
motorbåtsmännen sattes på, många gånger känsliga upgifter och kri
tiska situationer, som hade varit mera ägnade att redas ut av mi
litärt skolad personal. Erfarenheterna utgjorde skäl nog att gå in 
för en helt ny g i v i utbildningshänseende. 

Omorganisation 

Den l november 1941 övergick Sveriges F rivilliga Motorbåtskår 
till Sjövärnskåren, en forme llt enkel operation, eftersom den re
gionala organisat ionen redan fanns och fick bestå i h ä vd vunnen 
ordningsföljd. Den väsentliga nyordningen intriiffade på utbildnings
planet. 

Redan något år tidigare hade all kårens personal truppregistrerats 
som värnpliktiga - eller i förekommande fall krigsfrivilliga - i 
flottan. Steget från SFMK frivilliga aftonkurser till reglementsen
liga militära utbildningskurser var cbrför både naturligt och ratio
nellt. N orm al rekryt- och unelerbefälsutbildning i flottans skolor la
des till grund för vidareutbildning till underofficer eller officer (vpl 
UO resp O SVK) vid Sjökrigsskolan. Och för dem som redan 
uppnått sistnämnda befälskategorier ordnades uneler åren 1951-55 
särskilda kurser, som befäste och höjde kvalifikationerna för högre 
förordnande. 

Under de 20 år som nu hunnit gå har Sjövärnskåren fortsatt att 
anpassa sig till sin självpåtagna uppgift i sjöförsvaret, nämligen 
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En känd profil fr <l n 1940-talet, dåvarande CSV K, kommendör Bengt 
Lindgren. l bakgrunden CSVF 4, överstelöjtnant John Olsen . 

att vara en personalorganisation för rekrytering av värnpliktigt be
fäl till flottan, främst fö r tjänst in om den marina kustbevakningen 
samt för vissa vapentjänster , nämligen artill eri, motortorpedbåt, 
minsvepning och signal-stridsledning. SVK verksamhet kommer där
för att utövas i två huvuclsektorer, dels antagning och utbildning av 
sjövärnsaspiranter, som utgör själva rekryteringsunderl aget till det 
blivande värnpliktiga befälet; dels sammanh åll ande och stimulering 
t i Il fortsatt frivi llig fö rkovran av detta befäl vid siclan av de obligato
riska repetitionskurserna. 

V i ska ll inte här uppehåll a oss vid a lla de justeringar som under 
årens lopp vidtag its i utbildningsarbetet för a tt nå så goda resu ltat 
som möjligt. J det fö lj ande redovisas i korthet gången av utbildningen 
på resp. stad ier så som sk er i dagens läge. 

A s pirantutbildningcn 
l 

Sjövärnsaspiranten antages tidigast det år han fy ller 15 år. An-
tagningen sker genom de ol;ka flott ilj ernas försorg, kvalitativt en
ligt bestämmelserna i SVK reglemente och vissa normer, som CSVK 
utfärdar; kvantitativt efter ett visst kvotsystem. Detta g rundar sig 
dels på erfarenheter från orten eller om rådet i fråga, såsom rekry
teringsfält betraktat, dels - och tyvärr mest - på det enkla för
hållandet att varje aspirantsko la har sin bestämda, max imalå för
läggningskapacitet. 
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Utbildningen sträcker sig sedan över tre på varann följande som
rar med en månad vid vederbörlig aspirantskola eller - för sista 
årskursen - en sjömånad på SVK Skolavdelning. De olika kurser
na kall as resp S l , S 2 och S 3. 

Uneler mellanliggande vint rar genomgå r aspirante rna teoretiska 
ku rser - kallade V 2 och V 3 - vilka i Stockh olm, Malmö, Norr
köping samt aspirantskolan i Örebro f n sker som sammanhållen 
undervisning. Övriga flottil jer försörjas med lirostoff genom För
svarets Brevskolas försorg . 

De olika aspirantskolorna - för sommarbruk - är nonifrån 
räkn at: L ungö utanför Härnösand, Fe jan, Kvarnholmen invid Stavs
näs, Dalarö skans, Spårösund, Rollsö i Karlskrona skärgård, Lim
hamn och Hättan strax norr om Marstrand. 

Utb ildningen omfattar huvudsak ligen sjömanskap - med båttjänst 
i olika fo rmer - navigering, signa lering och sjöm ilitärt vett i all
mänhet. Segl ingen bedrives i naturlig stegringsfölj d: de små S l
oma gör sina förs ta lärospår i GKSS-ekor och året därpå får man 
som S 2-a fö reta utsjöseglingar i kårens kosterbåtar. S 3 slutligen , 
övar under mera örlogsmässiga forme r ombord på Skolavdelningens 
fartyg, som brukar omfatta en kustminsvepare, en a två M-båtar 
samt de fem egna SVK-båtarna. 

Instruktörer på skolor och Skolavdelning är prakti skt taget ute
slutande egna krafter, off icerare och underofficerare i S VK. Som 
biträdande instruktörer har man dessutom ett högst nödvändigt och 
värdefu llt tillskott i form av ett antal aspirantförmän, d v s aspi
ranter med full ständig utbildning, vilka därefter genomgår en speciell 
förmanskurs i praktisk inst ruktionstj;in st . 

Det ovan sagda gäller huvudparten av sjövärnsaspiranterna, näm
ligen "cbckslinj en" . Vid si clan av denna f inns en "teknisk" linj e 
av mindre om fattning, samman lagt c :a 60 aspiranter, förd elade på 
tre å rskurser och analogt med däckslinjen kallade T l , T 2 och 
T 3. Den tekn iske aspiranten utbi ldas första året vie! en aspi rant
skola, andra året v id Karlskrona örlogsskolor (Verkstadsskolan ) 
och det tredj e och sista ombord på något av kustflottans fartyg. 

Färdigutbildade aspiranter brukar ofta vilj a bygga på sina fär
digheter genom praktisk tjänstgöring ti ll sjöss, oavsett om de gått 
förmanskurs eller ej. SVK gör sitt bästa för att placera dessa yng
lingar och har under de tre senaste året ha ft förmånen att låta dem 
segla med Flying Clipper på Medelhavsresor. Det rör sig emellertid 
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bara om ett begränsat antal - 18 man - och ytterligare möjlig
heter är utomordentligt välkomna. 

När aspiranten är hrcligutbilclacl och godkänd, står han kvar i 
kårens och sin flottilj s ru Hor tills han blir inskriven som värnpliktig- . 
Som f el aspirant har han rätt att bli tilldelad flottan och få ge
nomgå den särskilda linjen vpl SVK. Men åtskilligt kan ha inträffat 
mellan asp irantticlen och inskrivningen, bl a de förändringar som är 
betingade av hans yrkesval. På så vis a v går en hel del till kategori 
Kspec, el v s läkare, tandläkare, kemister m m. Många påbörjar aka
demiska studier och söker uppskov under så många år, att de blir 
litet för gamla att passa in i den normala konting-enten 20-åringar. 
En del söker sig till Kustartilleriet, där f ö deras aspirantkunskaper 
kan komma till god nytta. Några har gått till sjöss i handelsflottan 
och uppenbara sig seelan på en annan värnpliktslinj e: styrmän och 
sjökaptener. Många slutligen - allt flera med åren - har tagit 
aspirantutbildningen som en förberedelse och merit för att söka in 
vid någon av utbildningslinjerna i Sjökrigsskolan. l det fallet har 
SVK inte heller sått förgäves. 

Även om sålunda av en utexaminerad S 3-kurs om 150 man en
dast ett 60-tal bildar elen genomsnittliga årskontingenten vpl SVK 
för vidare utbildning till värnpliktigt befäl, så må det anses vara 
ett gott utbyte, i synnerhet som dessa ynglingar genomgående äger 
såväl goda förstånelsgåvor som ideell halt. Och hos dem som icke 
hamna i vpl-gruppen S VK, kan man alltid hoppas ha utstått nå
gonting- gott för framtiden, för elen enskilde eller till marinens 
fromma . 

Viirnplihtsutbildningen 

Omkring den 8 januari sker elen årliga inryckningen av vpl SVK 
till Karlskrona Örlogsskolor. De underkastas då allra först en an
lagsprövning genom försorg av Militärpsykologiska lnstitutet

1 
Och 

det är viktigt att redan på detta ticliga stadium även få en bedöm
ningsgrund för vilka av eleverna som lämpa sig för officersutbilcl
ning. Skälet härtill är att vissa utbildningslinjer - artilleri och mo
tertorpeclbåt - endast skall rekryteras med officerslämpliga elever. 
Härtill kommer den viktiga omständigheten att vederbörande själv 
frivilligt åtager sig den med officersutbildning förenade längre tjänst
göringstiden, 6 månader. 
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Differentieringen på olika utbildningslinjer styrs dessutom av de 
personalbehov som framräknas i Marinstabens personalavdelning. 

Det blir då åtskilliga faktorer att räkna med vid uttagningen: egen 
önskan, sannolik fallenhet för dels officers- eller underofficersut
bildning, dels lämpligaste yrkesgren, och till slut hänsyn till perso
nalbehovet i olika yrkesgrenar. Och tiden hastar - utbildningen 
bör j ar inte med någon sorts allmänmilit:lr rekrytkurs som förr -
utan går direkt på renodlade yrkeskurser i resp . vapentjänster. 

Etter genomgången yrkeskurs l a förflyttas eleverna till Berga 
Örlogsskolor, där nästa etapp avverkas. Så övergår man till det tredje 
skedet, yk l c, som huvudsakligen är av praktisk art, och därmed 
skingras yrkesgrupperna till olika platser, ombord eiler i land. Ar
tilleri- och mtb-elever kommenderas till Kustflottans fartyg, svep
eleverna till dess minrö jningsa vdelning, signal-stridsledningseleverna 
till lämpliga anläggningar i land . 

På hösten sker sedan återsamling, och nu avgöres den slutgiltiga 
uttagningen - till officers- resp unclerofficersutbildning. Elever i 
förstnämnda avseende påbörjar yrkeskurs 2 vid sjökrigsskolan, upp
delad på vederbörliga speciallinjer, medan underofficerseleverna för
delas till vederbörlig facklinje vid Berga Örlogsskolor. Om någon 
eller några skulle ha spårat ur och inte befinnas lämpliga för O
eller DO-utbildning, ställas de till förfogande för kommendering i 
lämplig praktisk tjänst, ombord eller i land, eventuellt föregången 
av någon form av omskolning. 

För de elever - vid KSS eller BöS - som fortsatt sin utbildning 
normal takt, sker befordran till furir strax före årsskiftet. Vid 

KSS bildar nu sjövärnskadetterna linje RSKC, närmast en parallell 
till de populärt kallade "s j ö kaptens"- och "studentlin j e rna" RSKA 
och RSKB. 

Underofficerseleverna fortsätter sin utbildning vid MUOS eller 
- beträffande sveplinjen-vid tillgängligt minröjningsförband. Den 
l april är för deras vidkommande den första värnpliktstjänstgöringen 
full g j ord, och eleverna hemförlovas med förordnande till underof
ficer 2.graclen jämte premie. 

Sjövärnskadetterna befordras på liknande sätt till UO 2, men för 
dem återstår nu de 6 månadernas tjänstgöring enligt tidigare åta
gande. Kadetterna fördelas yrkesgrensvis och kommeneleras till tjänst
göring ombord på mtbm, minsvepare eller fregatter för artillerister-
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na, minröjningsförbandmed företrädesv is msvpf för sveplinj en, samt 
till lämpli gt Marinkommando fö r sig-s l-t jänst. 

I samband med S jökrigsskolans stora årliga examenshögtid får 
också sjövärnskadetterna hämta sina betyg och eventuella belöningar 
för att sedan återgå till sin a civi la sysselsättningar med förordnande 
som vpl fänr ikar SVK jämte v:ilförtjänt prem1e. 

N. epetitionstjänst m m 

J ämlikt SVK reglemente skall varje sjövärnsman fullgöra repe
titionskurser vart 5. år, officerare och un elerofficerare med högst 
30 dagar, unelerbefäl och meniga med högst 10 dagar. Sedan 1956 
har emell ertid ti llkommit en bestämmelse i Värnpliktslagen, som sä
ger att vpl off icerare och underoffi ce rare, som utexaminerats då 
( 1956) eller senare, skall fu llgö ra de 3 fö rsta repetition skurserna 
såsom obligatori sk fortsatt värnpliktstj ~instgöring. Formellt omfattar 
sålunda SVK i detta hänseende två olika kategori er - ur juridisk 
synpunkt, om man så vill. I praktiken betyder det inte någonting. 
CSVK är nämligen den som bevakar at t varje sjövärnsman blir för
varnad och - genom CUM - inkallad till tjänstgöring i laga tid. 
Och de ej sällan förekommande uppskovsärenclena passerar a ll tid 
CSVK, som prövar skälen och - i de fall uppskovet skal l avgöras 
av CM/ CVJ3 - överlämnar ärendet med rekom;11endation i lämplig 
riktning. 

E n särskilt vik tig del a v sjövärnsmännens repetitionstjänst är de 
särskilda befordringskurser, som utgör kriteriet på kompetens fö;· 
befordran elds från fänrik till löjtn ant, dels från löjtnant ti ll kap
ten. I förstnämnda fa ll et sker omsättningen närmast rutinmässigt; 
det hör till att l.repkurs för en Linrik samt~cligt är löjtnantskurs . 
Den fu llgöres i två tempon, en teoretisk period på l3öS och en prak
tisk i avseeld krigsp lacering. 

För den som vi ll stiga frå n löjtnant ti ll kap ten är nålsögat ganska 
li tet. Det fin ns nämligen intet fog för att föro rdna fl era kaptener 
än vad som finns behov a v enligt mobiliseringstabellerna . 

U nder förutsättning av en no rmal omsättning - avgångar vid 
värnpliktstidens utgång resp. 60 års ålder - kan man räkna med 
att det behövs 2 a 3 nya kaptener per år under en sexårsperiod 
framöver . Pa basis av denna kalkyl fungerar nu en plan av motsva
rande tidrymd. Enligt denna har redan en kaptenskurs genom förts 
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1960 - med åtföljande s k kvalificerande tjänstgöring året efter. 
Nästa omgång inträffar 1963 och elen sista 1966. Årskvoten av del
tagare är 6-7, och uttagn ing sker efter egen önskan och ådagalagd 
förtjänst. 

Till de ovannämnda, av olika sk~il obligatoriska tjänstgöringarna 
fogar sig en hel del annan verksam het, som har utpräglat friv illig 
karaktär. 

Särski lda kurser i sambanelstjänst är en ofta återkommande före
teelse, likaså övningar i Bergaskolornas an läggning "\lidar", där 
mtb-officerarna har möjlighet att fr iska upp minnet och fä rdigbe
terna mellan de ordinarie repetitionskurserna. Ytterligare har CSVK 
låtit ordna och planerar för kommande år centralt organiserade be
fälskurser, i första hand avsed da för personal som är krigsp lacerad 
inom MKB. 

Till slut bör noteras en i många fall livlig, lokal flotti ljverksamhet 
i form av 2- eller 3-dagarsövningar med egna båtar med a ll a de 
övningsinslag som vi känner ingen från SFMK-clagar, navigering, 
signal ering m m. Och när årstiden blir för kärv, samlas man i stället 
till föredrag och diskuss ioner om gemensamma intressen i sjömili
tär anda. 

Personalläget 1961 / 62 

I dagens läge omfattar SVK totalt 333 off icerare, varav 22 kap
tener, 218 löjtnanter och 93 fänrikar. Inom resp. grader är till 
MKB-tjänst utbildade och uttagna: samtliga kaptener, drygt hälften 
av löjtnanterna samt ungefär en femtedel av fänr ikarna. Återstoden 
- 100 löj tnanter och 75 fänrikar - är förde lade till vapentjänst 
sålunda: arti lleri 10 %, mtb 23 %, svep 27 % och signal-s! 40 %. 

Unelerofficera rna ~ir sammanlagt 260, och hälften av dem - före
trädesvis de äldre - är placerade inom MKB-organisationen. Åter
stående c :a 130 förde lar sig med 20 % på artilleri (avsedda som 
plutonchefer v id bevakningskompani), 36 % på sveplinj en och 44 % 
på signal-stridsledning. 

U nelerbefäl och meniga är tillhopa 1.015 man - praktiskt taget 
samtliga en kvarleva ur elen äTdre organisationen och mer eller minel
re veteraner från beredskapstiden . De är i likhet med äldre officerare 
och unelerofficerare genomgående placerade inom MKB-organisatio
nen och bildar en obestridd majoritet clärinom. Denna välbehövliga 

76 
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kader unelergår emellertid en år lig avtappning, dels vid utträde ur 
vpl-åldern - om inte vede rbörande kan förmås att stanna kvar 
som krigsfrivillig - dels genom definitiva avgångar vid uppnåelda 
60 års ålder. Och eftersom dessa kategorier - ubef och meniga -
endast tillföras högst obetydliga ti llskott - f el vpl vid flottan som 
hellre tecknar krigsfrivilligavtal med SVK än ägnar sig åt civilfö r
svaret - så kommer kadern mycket snabbt att sm~i lta ihop och för
sv inna. Dekrementtabellen pekar obönhörligen på noll vid omkring 
1972. 

Åtskilligt ljusare ter det sig beträffande återväxten på aspirant
f ronten. Av allt att döma kommer SVK uneler sommaren 1962 att 
ha sammanlagt 800 aspiranter under utbildningen eller annan verk
samhet på de olika skolorna och ombord på skolavdelningen. A v 
dessa beräknas S l omfatta 370, S 2 200 och S 3 165. Härtill kom
mer dels 60 tekniska aspiranter, dels 40 färdigutbildade aspiranter 
(aspF) som man hoppas kunna placera på Flying Clipper och någon 
eventuel lt rustad skonert, samt dels slutligen ett 50-tal aspirantför
män (asp F ö), vilka medverkar vid aspirantskolorna. 

Allt som allt kommer sålunda nära 900 ungelomar att vara i verk
samhet i S VK regi, visserligen bara uneler en sommarmånad, men_ 
ändå. Och erfarenheten visar att vi behöver så många. Bortfallet 
under aspirantutbildningen kan utläsas av de ovan angivna siff
rorna. Vad beträffar nedgången mellan S l och S 2 torde elen .bero 
dels på att det var ett första försök - man ville känna sig för, om 
man trodde sig passa för sjöliv - dels kan det alltid dyka upp 
mellankommande omständigheter, konfirmation, ferie läsning, famil
jeskäl etc. 

Det cirka 50-procentiga svinnet mellan S 3 och v~irnpliktstjänst
göringen har redan diskuterats. K var står alltså faktum att SVK 
måste hålla hela denna utbildningsapparat i gång i angiven omfatt
ning, ja helst borde man öka den. Innevarande höst utexaminerades 
14 vpl fänrikar SVK och av dessa gick omedelbart 7 man till För
svarets Läroverk för vidarebefordran till Sjökrigsskolans sjöoffi
cerslinje. De kommer så lunda att stanna inom vapnet, men det kan 
inte förändra faktum att rekryteringen av det värnpliktiga befälet 
samtidigt blev lidande. 

De anförda omständigheterna Över huvud taget utgör motivering 
för att det totala aspirantantalet med nästa år höjts från 780 till 
800. Men Sjövärnskåren behöver i så fall allt stöd och bistånd i sina 
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Karlskronaveckan 1947. l trevligt lag. Öresunds sjöv.-flottilj . 

rekryterings- och utbildningssträvanden, inte bara från våra egna 
myndigheter utan även från envar, som kan och vill medverka i des
sa sammanhang, allt till flottans gemensamma bästa. 

Bilden här nedan må stå som slutvinjett. Det finns mycken glad 
håg och ungdomlig dådkraft att ta vara på och tillfredsställa. 

KÄLLOR: S jövärnskårens arkiv 

B. Lindgren: "Sjövärnskåren under elen förstärkta försvarsbered
skapen". 1946. 
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Om motorkanonbåtar 
Av kapten PER INSULANDER 

... kan man ha olika mening. Man har det sannolikt också, annars 
vore sådana för länge sedan införlivade med flottan. 

Erfarenheter från VK II populariserade begreppet "coastal war
fare" och entusiasmen över mtb/ mkb bragder i Kanalen och Adria
tiska havet var stor. Då kläcktes iden om den konvertibla mtb/ mkb, 
som nu representeras av Plejad-båtarna. Vi känner resultatet. 

Tanken på mkb dog dock ej helt. Marinplan 60 talade om byg
gande av pansarmotorbåtar. Planen utarbetades 1959, men ännu har 
vi inte klart för oss hur en pm b avses se ut. V et man inte vad man 
vill ha - eller om man Överhuvud taget vill ha pm b? 

Vi lka motståndare skall mötas med pmb ? Mot mål ti ll sjöss -
såväl över som under ytan - likaväl som i luften har vi vapen och 
vapenbärare av de f lesta moderna typer. Motorkanonbåten, med hög 
fart och snabbskjutande arti ll eri men med dåligt skydel och stort 
väderberoende, är sannolikt icke bättre än de vapensystem vi redan 
har. Trots detta är kanske sista ordet i denna sak ännu ej sagt. 
Teknikens utveckling ökar ständigt möjligheterna att på små fartyg 
bära vapen med stor effekt . 

M·.ot mål i skärgårdsområdena är våra vapenresurser mer begrän
sade. Fartyg byggda för strid till havs har svårt att göra sig gällande 

svårnavigabla vatten. Man kan t ex inte störta fram nattetid med 
30- 40 knop i skärgårelen innanför Svenska Björn. Torpeden blir 
mållös när icke fartyg utan enelast båtar och trupp i land utgör 
motståndaren. Här duger alltså varken "hit and run" ( mtb) eller 
"hide and hit" (ub ). 

Det kanske inte alls skall vara fartyg till att möta fienden när 
han infiltrerar vår skärgård? Kustartilleriet har ju bl a denna upp
gift och därmed är kanske problemet li)st. Att de fasta batterierna 
och minspäE·arna ej förslår är naturligt, men de rörliga spärrkom
panierna och kustjägare kan ju sättas in varhelst fienden kommer. 
Spärrkompaniet är emellertid utrustat för inloppsförsvar och kust
jägarna är specialtrimmade och -utrustade infanterister. De kan så
ledes ej bekämpa mål på sjön utom handeldvapnens räckvidd. 

Vad kan då f lyget uträtta i skärgårdskriget? Den materiel flyg
vapnet för närvarande förfogar över är ej lämpad för direkt un
derstöd i detta slag av terräng. H as tigheterna är höga, den ena Ön 
förvillande lik den andra. Läget där nere är labilt, svårt att skilja 
vän från fi ende. Båtar av det slag fienden sätter in torde ej heller 
anses vara värda attackinsats, än mindre jaktattack Robotbärande 
helikoptrar ell er propell erplan vore kanhända en lösning. Dessa lång
samma flygapparater, som uppträd er på relativt låg höjd, är dock 
utsatta för luftvärnseld i helt annan utsträckning än jetflyget. 

Synbarligen finns det i skärgårdsområdena användning för ett nytt 
vapensystem, pansarmotorbåt. Vi har från finska krigen den er
farenheten, att där sovjetiska pmb uppträdde var de finska båtarna 
tvungna att undvika strid. Pmb är en våra dagars monitor, utan 
att därför kunna tillmätas samma krigsavgörande betydelse, som 
förstlingen av denna typ. 



1136 

En pansarmotorbåt för skärgårdskrig måste ha sådan framkom
ligh et, d v s grundgående, fart och robust konstruktion, att den 
kan ta sig fram överallt utanför lederna. Grundstätningar måste bå
tarna tåla och de får ej nedsätta operationsdugligheten. Emedan bå
ten kan tvingas uppträda med låg fart tätt inpå av fienden besatt::t 
Öar måste besättning och vitala delar ges pansarskydd, tillräckligt 
för att utestänga f inkalibrig eld från t ex ku lspruta. 

Pmb skall kunna bekämpa andra pmb, landstigningsbåtar av skild<! 
slag samt ~iv en mål i land. Det senare kan ske som direkt eld, t ex 
unelerstödjande en landstigning, men bör även kunna utföras som 
indirekt eld på begäran från· stridande trupp i land. Härtill torde 
krävas en kanon med 7- 10 cm kaliber och en god eldledning. T ill 
försvar mot luftanfall och för insats mot helikoptrar krävs en lätt 
lu ftvärnp jäs . Möjlighet att ombordtaga minor bör beaktas. 

Denna diskussion och dessa synpunkter erb juder kanske inga ny
heter för dem som engagerat sig i frågan. Dessa tycks dock vara få. 
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Många a v färdar resonemanget med att man anser vår budget allt för 
pressad, för att vi skulle ha råd att införa ett helt nytt och specialiserat 
vapensystem. Man vill ha mångsidigt anv~indbara fartyg. Därtill kan 
man dock säga, att en jagare/ mtb med låg fart på väg genom min
farlig led tätt under land , där fientlig trupp kan tänkas uppträda, 
är långt ifrån sin "mammas gata". 

Pansarmotorbåten måste för att erhål la tillräcklig manöverför
måga bli ganska liten. lnsats på öppet hav blir närmast otänkbar 
annat än vid lugnt väder. Man måste kräva att. fartyg avsedda för 
strid till sjöss skall kunna uppträda i alla väder, som fienden kan 
tänkas använda sig av. 

Flottans huvuduppgift är invasionsförsvar. I invasionens inled
ningsskede använder fi enden säkerligen ett flertal smär re farkoster . 
Det krävs alltså gynnsamt väder och därigenom möjliggöres också 
insats av våra små fartyg. Den nyss skisserade pmb har dock ej 
vapen a v sådan eff ekt, att den lämpar sig för sådan t j än st. Här 
finns plats för en något större, snabb motorkanonbåt, -torpedbåt el
ler -robotbåt. Kanon en på en båt i denna storleksklass har dock allt
för liten effekt, torpeden är för långsam och roboten är ännu ej 
t illräckligt utvecklad. Inom en nära framtid finner vi kanske ändå 
här lämpliga ersättare för våra jagare, - ersättare, som dessutom 
blir lättare att hantera i baserna. 

I invasionens underhålls- och förstärkningsskede blir fienden mind
re väderberoende - lasterna går i större fartyg. Ubåten blir i hårt 
väder vapnet mot dessa kostbara, fåtaliga mål. 

Vi har börjat med en lätt flotta. Låt oss fortsätta att göra elen 
lättare i takt med teknikens uveckling. Därigenom blir elen sannolikt 
också mer basberoencle. Någon del av flottan måste dock bibehålla 
förmågan att uthålligt uppträda till sjöss, tätt inpå fiendens kust. 
Där är ubåtens plats. 1 en framtidsvy kan man se flottan bestående 
av ubåtar, minsvepare och fregatter samt motorrobotbåtar och pan
sarmotorbåtar. 
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Kärnenergidrift för fartyg 

Fysikalisk bakgrund 
Av civ.ing. J. ROSE:N 

T. KÄRNFYSlKALTSKA GRUNDBEGREPP 

A tomernas up pbyggnad 

Atomen består av en atomkärna, kring vilken det kretsar negativ l 
ladelade partiklar, elektroner. Atomen är som helhet neutral, vilket 
innebiir, att kärnan har lika stor laddn ing som elektronernas sam
manlagda men med motsatt tecken. E lektronerna rör sig i cirkel
eller ell ipsfo rmade banor runt kirnan. Ett grundäm nes kemiska 
egenskaper bestämms av elektronerna. Det ä r växelverkan mellan 
elektronerna i olika atomer, som svarar för t ex molekylbindningen. 

Atomkärnan är uppbyggd av pos itivt lacklade partiklar, som kallas 
protoner, och neutroner, som är neutrala. Protonens laddn ing är nu
meriskt lika 5tor som elektronens, och det f inns alltså lika många 
protoner som el ektroner i den neutrala atomen. Detta antal benäms 
grundämnets atomnummer och betecknas med Z. Det lättaste ämn et 
är väte med Z= l, och det tyngsta i naturen förekommande ämnet 
ä r uran, som har atomnumret 92. 

Antalet neutroner i en kärna med vi ss t Z kan variera inom v1ssa 
gränser. V ä te kan förekomma utan neutron ("vanligt" väte) med 
en (cl~u t erium eller "tungt väte") och två neutron er (tritium ). D es
sa kallas isofclj)('r, varav vi alltså för väte har tre .stycken. Det finns 
en rad uranisotope L De mest k~inda är de isotoper, som har 143 
respektive 146 neutroner. 

Neutronen och protonen bar ungefär samma massa, som är bortåt 
2.000 gånger större än elektronens. Atomens massa är således prak
ti skt taget samlad i kärnan. Summerar man antalet protoner och 
neutroner, erhålles masstalet, som brukar betecknas med A. Ofta 
uttrycker man A som antalet nukleoner i kärnan . A tomens vikt an
sluter sig nära till masstalet. Syreatomens (A=l 6) vikt sättes till 
16, och övr iga atomvikter relateras till detta tal. Det visar sig, att 

1139 

atomvikten allmänt är na ra heltalig och avv iker mycket li tet från 
masstalet. 

Masstalen fö r de nämnda uranisotoperna är 235 och 238. Det 

f . ' l l l . .. --· . 1\l[ l l . 235 mns i era )etec 'nmgssatt to r Isotoper. 11 an 'an s -;:n va t ex 92 U 
och U-235 eller 0 23 " . I sotoper av ett visst grundämne kan upp
visa olika k~irnfys i kaliska egenskaper. Så är t ex U 235 kl yvba rt med 
långsamma neutroner, vilket uzss inte är. 

E n ergienh et er 

I atom f y siken an vänele r man oftast energienheten elektronvolt 
(ev). Det ä r el en energi en elektron uppnår, då den genomlöper ett 
elektriskt fä lt på l volt. Man får , att l ev blir lika med 1,6 . 10-lD 
wattsekunder. Man använder också ofta enheterna 103 ev = l kilo
elektronvolt (kev ) och 106 ev = mega-elektronvolt (Mev) . 

Bindningsenergi 

Som massenhet användes (något godtyckligt) 1/ 16 av vikten av 
en atom 016 . Protonens och neutronens vikt i denna enhet blir res
pekt ive l ,00814 och 1.00898. Om masstalet för en atom med atom
numret Z är A, inehåller kärnan Z protoner och A-Z neutron er . 
Genom su mmer ing av respektive massor erhålles ett tal, . som vi sa r 
sig vara stöne än atomvikten för kärnan. Kärnan v~iger alltså minel
re än summan av de delar, av vi lka elen är uppbyggd. Denna mass
minskning kallas massdcfckten. Förklaringen ligge r i den av E inste in 
g ivna ekvivalensprincipen mellan massa och energi, som skrives 

E = n1. C2 ' 

där E ä r energ1en, m motsvarande massa och c ljushastigheten i 
vakuum. Kä rnans samlade energi ski ljer sig all tså från energien hos 
de fria partiklar, som k;m tänkas uppbygga elen, med ett mot mass
defekten svarande belopp, bindningsenergien. Genom att elivielera 
denna energi med antalet nukleoner kan man få en medel-bindnings-
energi per partikel , B. I fig l visas B som funktion av A. Av fi
guren framgår, att man kan utvinna kärnenergi antingen genom att 
slå samman två lätta kärnor (fusion) eller klyva en tung kärna 
(fission ). 
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N edan skall ges några exempel på hur en kärna kan bringas ur 
sitt jämviktsläge. Den stabila kärnan kan infånga en partikel, t ex 
neutron, proton, deutron eller heliumkärna. (Heliumkärnan består 
av 2 protoner och 2 neutroner, som visat sig vara ert särskilt kom
pakt konfigurat;on). Den nya kärnan, blandkärnan, får Överskotts
energi, på grund av partikelns bindnings- och rörelseenergi. 

En partikel kan inelastiskt spridas mot kärnan, varvid en del av 
partikelns rörelseenergi övertages a v kärnan. E lastiska spridningar 
förekommer men förändrar inte kärnans inre energitillståncl. 

Gammastrålning kan absorberas av kärnan, varvid strålningens 
energi fördelas i kärnan . 

Den nya kärnan, ofta kallad compounclkärna eller blanclkärna, är 
inte stabil. Den säges vara exciterad och kan avge sitt energiöverskott 

cleexciteras - på olika sätt: 

En partikel kan utsändas. Då borttages från kärnan dels parti
kelns bindningsenergi, dels elen rörelseenergi, som tilldelas patikeln. 
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En eller flera gammastrålar kan utsändas. Dessa spelar stor 
roll i stcålskydclssammanhang. 

Kärnan kan delas -fission . Då U235 infångat en neutron, är 
fissionssannolikheten stor. Kärnan delas i två delar (av olika 
storlek), och härvid frigöres ett energibelopp om cirka 200 Mev, 
som fördelar sig enligt nedanstående. 
Kinetisk energi hos fiss;onsfragmenten 
(ombi ldas till värme) 
Ögonblicklig y-energi 
Kinetisk energi hos fissionsneutronerna 
Elektronstrålning från fissionsprodukter 
Gammastråln;ng från f issionsprodukter 
Neutrinos 

Summa 

168 ± s 

l 
O,S 
l 

s ± 
s ± 
7 ± 
6 ± l 

10 

201 ± 6 

Me V 

" 

Me V 

Det framgår, att största delen av elen frigjorda energin erhålles i 
form av rörelseenergi hos fissionsfragmenten. De tunga fragmenten 
stoppas lätt, och rörelseenergin övergår i värme. En mindre del ut
sänds som gammastrålning, och en del går åt som rörelseenergi åt 
de neutroner, som bildas vid fissionen - i genomsnitt 2,S neutro
ner/fission. De bildade fissionsfragmenten är inte stabila. De sön
derfaller genom partikelemission. 

I vissa fall deexciteras inte kärnan omedelbart. Man har fått ett 
radioaktivt ämne, som karakteriseras av en viss halveringstid, som 
är den tid det tar, innan ett visst antal av kärnorna genom sönder
fallet minskat till halva antalet. 

Tvärsnittsbcgre p pet 

Reaktionshastigheten för de ovan nämnda reaktionerna beror av 
tre faktorer: 

l. Antalet partiklar, som bombarderar. Detta antal brukar uttryc
kas i formen av ett flöde (flux), som ger antalet partiklar per 
cm2 och sekund. 

2. Antalet kärnor, som utsättes för partikelbestrålningen. 

3. Individuella egenskaper hos elen kärna, som blir bombarderad. 
Dessa beskrives genom att man tilldelar kärnan en träHyta un
gefär som om kärnan vore en måltavla. Fysikaliskt är det inte 
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fullt så enkelt - det är endast i speciella fall, man kan finna 
en enkel relation mellan kärnans geometriska utsträckn ing och 
tvärsn ittet. Enheten är barn = 10-24 cm~. 

N culron tvärsnittens energibnoe"lld c 

För låga neutronenergier var;erar absorptionstvärsn ittet som 1/ v 
(v = neutronens hastighet ) . Detta kan man förstå, om absorptions
sannolikh eten är proportionell mot den tid ( '"'-' 1/ v), som neutronen 
ti llbringar i n~irheten av kärnan. 

V id vissa neutronenergier har neutrontv~irsnilten extremt höga 
v~irden. vilka ofta henämnes resonanstoppar. Dessa hänger samman 
med kärn ans eliskreta energitill ståncl. 

V issa reaktioner ~ir inte energetiskt möjliga med långsamma neut
roner. Tvärsnittet för sådana reaktioner stiger o fta brant fr o m 
det energiv~i rd e, för v ilket reaktionen just blir möjlig - det s k 
tröskelvärdet. 

II. NEUTRONPROCESSERNA I REAKTORN 

J{ärnrca·ktorn 

En reaktor är en maskin, i vilken neutroninducerade fissioner 
iiger rum i stor skala och därvid produ cerar energi. Storleksorcl
ningen av den utvecklade energi en övertr~iffar vida, vacl som är upp
nåeligt med kemiska bränslen. Vid brännandet av en kolatom er
hålles en energi av 3 ev att jämföra med de 200 millioner ev, som 
utvecklas vid en fission. 

Klyvbart material är alltså en enormt koncentrerad energikälla 
och kan för alla praktiska ändamål betraktas som ett viktlöst bräns
le. Tyvärr är inte elen utrustning, som är nödvändig för att "bränna" 
det, reaktorn och dess hj~ilpnuskiner, strålskydd m m, viktlös, utan 
i de flesta fall tyngre än motsvarande arrangemang fö r konventio
nella bränslen. Den av ett gram klyvbart material frigjorda energien 
är l megawattclag, och det behövs 3,1 . 1010 fissioner för att u t
veckla en wattsekund. Klyvningarna orsakas av neutroner och ger 
som resultat nya neutroner. Genom att dessa i sin tur får orsaka 
nya klyvningar, är en kedjereaktion uppnåelig. Andra tänkbara öden 
för fissionsneutronerna är 

1143 

att absorberas i kl yvbart material utan att ge upphov till fission, 
att absorberas i andra mat.crial än bränslet, 
att läcka ut från reaktorns begränsningsytor. 
Om läckaget och ovidkommande absorption precis balanserar pro

duktionen av neutroner utöver vad som krävs för att hålla kedje
reaktionen i gång, har man erhållit ett kritiskt system. En av reak
torfys ikens viktigaste uppgift är att fastställa villkoren för att ett 
system skall vara kritiskt uneler olika förhå llanden . 

Principerna fäT en sjäJvförsöTjandc hedjcrcahrion 

Neutroncykeln 

Vi skall stuelera förhållandena i en s k tennis/l rcahtor innehållan
de U 235 och U238 samt ett ämne innehållande lätta kärnor med låg 
absorption, en s k moderator. I en termisk reaktor orsakas större 
delen a v fissionerna a v term i ska el ler långsamma neutroner. Deras 
energier ligger omkring 0,025 e V, vilket svarar mot hastigheter om 
2.200 m/ s. N eutroncrn a t~tnkes då vara i temperaturjämvikt med 
omgivningens a tomer. Schemat nedan visar de viktigaste händelserna 
uneler en s k neutroncykeL De vid termiska klyvningen erhållna 
snabba neutronerna med energier omkring 2 Me V bromsas ganska 
snabbt ned genom stötar med omgivningens kärnor. Dessförinnan 
l1 ar de emelJ erticl en viss chans att t1stadkomma kl yvningar i U 23S, 

så länge deras energier ligger över ca 2 Me V , snabba klyvningar. 
Innan det termiska området nås, i det s k intermediära energiområ
det, finns det en viss sannolikhet för absorption i U 238 (utan fission ) 
liksom fö r att neutronerna skall läcka ut från reaktorn. I båda fallen 
är de förlorade för kedjeprocessen. Av dem som når termiska om
råd et kommer en viss fraktion att åstadkomma klyvningar i ·0 230, 

och i schemat f inns utsatt siffror för en tänkbar sj~ilvförsörjande 
ked jereaktion, elvs vie\ cykelns slut skapas lika många snabba neut
roner, som konsumeras. Systemet utvecklar energi i en jämn ström. 
Vi skall i det fö ljande närmare stuel era de olika faserna i ovanståen
de process. 

Termiska n e utroners diffusion 

En neutron, som befinner sig i ett medium, kolliderar med mediets 
kä rnor och beskriver en oregelbunden sicksackformad bana, tills den 
slutligen absorberas av någon kärna eller läcker ut från mediets be-
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g ränsningsyta . R iktningsändringen vid varj e stöt, liksom väglängden 
mellan två stötar, bestämmes av sannolikh etslagar. 

Term i ska diffusions l i"ingclen 

V i betraktar en neutron, som rör sig i ett sp ridande och absorbe
rande medium . Mediets diffusio nsegenskaper beskrives med en stor
het kallad cliffusionslängden, och som kan relateras till m edelvä rdet 
på kvadraten på elen sträcka, neutronen har färdat s, tills den absor
berats . Beräknandet av denna sträcka är ett klassiskt problem på 
slumpmässig rörelse . 

Tabell l ger d i ffusi ons längclen för några o! ika reaktormateriaL 

T a h e l l l 

Materi a l T~ithet Di f fusionslängd L cm 

l-120 1,0 2,69 
D20 1,1 165 
Be 1,80 21 ,6 
Graf it 1,60 59,4 
Mg 1,74 30,2 
Al 2,7 18, l 
Fe 7,8 1,38 
Z r 6,5 11 ,9 
u 18,7 1,63 
U02 10,2 2,42 

Betydelsen av storheten termisk diffusionslängd framgår av att 
bråkdelen tennis /w neutroner i en !?ritisk reaktor kan skrivas som 

B2L2 

där R är en storhet kallad geometr iska buktigheten, som beror 
på reaktorns volym och f orm. För en sfäri sk utformning är sålunda 

B = 1r/ R, där R är radien, och för en cylinder B2 = (~) 2 + 
(j / R ) 2 , där j = 2,405. Neutronernas fördelning på olika energier 
i termiska området brukar beskrivas med en s k maxwellfördelning, 
se figur 2. 
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Vi har diskuterat de termiska neutronernas uppförande. I en ter
misk reaktor föds som tidigare nämnts neutronerna vid fissionen 
med en mycket hög energi och bromsas ned t ill termiska området 
genom kollisioner med modera toratomer enligt figur 3. Denna ned
bromsningsprocess är analog med de termiska neutronernas diffu
sion, och man kan på samma sätt som med diffusionslängden införa 
begreppet nedbromsningslängd. 

Nedbromsningslängden beror på antalet kollisioner, som behövs 
för att bromsa ned en snabb neutron till termiska området. Vid var j e 
kollision förlorar neutronen en del av sin egen energi till den nästan 
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l 

10-7 

Neutronenergi 

10-6 

Fig. 3· 
N edbromsningsprocessen. 
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stillastående mocleratoratomen. Genom experiment har man funnit, 
att för lätta kärnor är i energiområdet 100 KeV till 0,15 eV stötarna 
elast iska, d vs ingen kinetisk energi för loras vid stöten, och samma 
stötlagar kan antas gä lla som de, som beskrives stöta r mellan t ex 
bilj ardbollar. Genom att utföra analysen finner man medelvärdet på 
antalet kollisioner, som behövs för att bromsa ned - termalisera -
neutroner från 2 MeV ti ll 0,025 eV som funktion av atomvikten. 

Tabell 2 
Kollisionsparametrar 

.Ämne Atomvikt Antal kollisioner 
för termalisering 

H l 18 
D 2 25 
Be 9 86 
.c 12 115 
o 16 150 
u 238 2172 
H20 18 19,6 
D20 20 36 

77 



1148 

Egenskaper hos moderatormaterial 

En god moderator kännetecknas av att antalet stötar för att brom
sa ned fiss ionsneutronerna till termisk energi skall vara litet. Men 
dessutom kr~ivs, att sannolikheten för dessa stötar skall vara stor, 
elvs tvärsnittet hos moderatorkärnorna för stötar skall vara stort. 
Man sammanfattar dessa krav i ett mått, kallat neclbromsningsför
mågan, och som ger möjlighet att jämföra olika materials lämplig
het. Enbart nedbromsningsförmågan ~ir emellertid inte bestämmande. 
Man måste också ta i betraktande materialets absorberande egenska
per. Bor har sålunda utmärkt nedbromsningsförmåga men har sam
tidigt så sto rt tvärsnitt för absorption, att inga neutroner sku lle nå 
termiska området. Lågt absorptionstvärsnitt iir alltså ytterligare ett 
villkor. Summan a v dessa k ra v kommer till uttryck i en storhet, kal
lad goclhetstalet, som iir nedbromsningsförmågan elividerad med ab
sorptionstvärsni ttet. 

Tabell 3 

N eclbromsningsförmåga, 
reaktorma terial. 

godhetstal samt nedbromsningslängd för 

Material 

H20 
D20 
Be 
c 
Mg 
Al 
Z r 
u 

N eclbromsnings
förmåga 
1.35 
0,176 
0,153 
0,0585 
0,012 
0,0063 
0,0059 
0.0040 

Godhetstal 

64 
5000 

129 
214 

4,3 
0,45 
0,76 
0,011 

N edbromsnings
längcl L5cm 

5,5 
10,9 
8,95 

18,7 
58,3 

10$ 
52 
59 

Snabb läcf.:ning: Den fraktion snabba neutroner i en kritisk reak
tor, som läcker ut under nedbromsningsprocessen, kan visas vara . 

B2Ls2 

( l + B2Ls2) 

där B har samma betydelse som förut av inverst geometriskt mått 
på reaktorns utsträckning, där även hänsyn till reaktorns fo rm tagits . 

1149 

T i d e r f ö r n e d b r o m s n i n g o c h d ·i f f u s i o n a v fis
sionsneutroner i olika material kan m~itas och beräknas. Några re
presentativa siffror ges nedan. 

Tabell 4 

N edbromsningsticl och diffusionstid 1 

Moderator N ed bromsningstid 
mikrosekunder 

6,4 
52 
59 

156 

moderatormaterial 
D if fus ionstid 
millisekunder 

0,205 
1,30 
3,8 

16,7 

Realdianer i snabba energiområdet. Snabb fission. 

Snabba området sträcker sig från ca 10 MeV till 0,1 MeV. Uneler 
elen senare energien tar elen egentliga nedbromsningen till följd av 
elastiska kollisioner vid, såsom ovan utretts . I snabba området sker 
följ ande huvudsakliga kärnreaktioner: 

l. inelastiska kolli sioner, som normalt resulterar i energiförlust ned 
till energiområdet uneler 0,1 Me V. 

2. absorption utan fission. 

3. fission. 

Vid energier över 2 Me V överträffar fissionstvärsnittet hos U 238 

infångningstvärsnittet, varför man skulle kunna vänta sig, att en 
snabb kedjereaktion skulle kunna vara möjlig t ex i naturligt uran. 
På grund av att det inelastiska tvärsnittet emellertid antar ännu 
högre värden, bromsas de snabba neutronerna ned uneler tröskel
värdet för fission alltför effektivt för att så skall kunna ske. När
varon av U 2:J5 fö rbättrar förhållandena något, emedan denna isotop har 
ett avsevärt fissionstvärsnitt för alla i en reaktor förekommande neu
tronenergier, men man måste gå till höganrikat material för att 
kunna åstadkomma en kedjereaktion helt i snabba området. En så
dan utnyttj as i en atombomb och också i en s. k. snabb reaktor, 
varom mera längre fram. Även om man alltså i en termisk reaktor 
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enelast erhåller ett mindre tillskott från snabba fissioner, är effekten 
långt i från betydelselös, särskilt i termiska reaktorer med naturligt 
uran, där neutronöverskottet är mycket litet. 

R e s o n a n s i n f å n g n i n g i U238 

Uneler nedbromsningen har neutronerna att passera ett energiom
råde, kännetecknat av en serie höga absorptionsresonanser i U 23B, 

figur 4. De kraftigaste av dessa ligger vid 6, 7, 21 och 37 elektron
volt. Resonanserna kännetecknas av att de är mycket smala - bred
clen enelast några tiondels elektronvolt - och av att absorptions
tvärsnittet mellan resonanserna är lågt. Det är förefintligheten a v 
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dessa resonanser, som gör, att man inte kan konstruera någon homo
gen reaktor med naturligt uran blanclat med moderator. Man måste 
samla bränslet i ].Jumpar, vanligtvis i form av stavar. Härvid upp-

• når man elen effekten, att huvuddelen av nedbromsningen sker mel
lan stavarna i moderatorn. T huvudsak absorberas då endast de neu
troner i resonanserna , som råkar ha en energi, som precis passar 
in i en resonans, och som bar riktningen in genom stavens mantelyta. 
Härtill kommer seelan en mindre komponent bestående av de neutro
ner, som kommit in i staven vid en energi mycket nära resonans
energien, och som bromsas ned genom stötar mot urankärnorna till 
denna. Som synes av tabellerna 2 och 3 är emellertid uranet inte ef
fektivt som moderator till följd av det höga masstalet. Man erh ål
ler alltså en väsentlig reduktion a v absorptionstvärsnittet 

Förhållanden vid termiska energier 

En viktig faktor är förhållandet mellan antalet termi ska neutroner, 
som absorberas i bränslet, och totala antalet absorberade neutroner. 
Vid en heterogen anordning av bränslet nedgår termiska utnyttjning
en i jämförelse med det homogena fa llet, alltså tviirtom vad som är 
fall et med resonansinfångningen. Detta beror på att de termiska 
neutronerna bildas till fö lj d av nedbromsning i moderatorn mellan 
stavarna. Iniångningstvärsnittet i bränslet är stort, varför det i cent
rum av en tjock stav knappast tränger in några neutroner, och 
bränslekärnorna där blir outnyttjade. Alla fö rsök att öka termiska 
utnyttjningen leder ti ll minskning av resonanspassagefaktorn, och det 
är en viktig uppgift för reaktorfysikern, i synnerhet vid reaktor
gitter med naturligt uran i stavarna, att ange, för vilka tjocklekar 
man träffat optimum. En mycket betydelsefull faktor är också tvär
snitten för kapslingsmaterial och moderator. Detta begr~insar antalet 
disponibla konstruktionsmaterial för reaktorkärnan till ett fåtal. Alu
minium och dess legeringar har kommit mycket till användning. Ibland 
villman av konstruktiva skäl använda stål, som emellertid har ogynn
samma absorptionsclata. Detta innebär oftast, att man måste tillgripa 
anrikade bränslen för att kompensera neutronförlusterna. Ett intres
sant material i sammanhanget är zirkonium, som med sitt låga tvär
snitt men i övrigt sin likhet med rostfritt stål väntas bli ett lämpligt 
konstruktionsmaterial. 

Det höga absorptionstvärsnittet för vanligt vatten kräver använ-
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dandet av anrikat bränsle. Lätt vatten är utomordentligt effektiv;, 
som moderator, varför man vid kompakta konstruktioner gärna an
vänder sig härav. 

Antalet bildade fissionsneutmner j>er i bränslet absorberad tennis!? 
neut1'0n 

är en ma~eria lkonstant, som är praktisk att använda vid jämförelser 
mellan o!Jka slag av bränsle. Den varierar från cirka 1.32 för na
turligt uran till 2.08 för rent U235. 

Det !?ritiska systemet 

Villkoren för en själv försörjande kedjereaktion kan formuleras 
genom analys av de ovan diskuterade fenomenen. Det gäller att hålla 
balans mellan läckage och absorption å ena siclan och produktion av 
neutroner å den andra. 

Ett väsentligt res u l t at a v analysen är att kunna förutsäga, vid vil
ka volymer ;:tV bränsl~ och r:1oderator man erhållit ett kritiskt system, 
cl~s e~abl e rat en stabil kedJereaktion . Det är betydande svårigheter 
forkmppade. med att ange dessa storheter med önskad precision. I 
synnerhet lackag.eeffekterna är svåra att uppskatta vid de kompakta 
r:aktorkonstruktwner som komm er i fråga vid skeppstekniska till
lampnmgar. För att öka noggrannheten tillgriper man experiment. 
Man ]--:~n utföra ~tt s k hritiskt experiment, i vilket man bygger upp 
den karna man vril studera gradvis och mäter variationen i neutron
fiödet s01:1. funktion av antalet element, varefter en extrapolation 
td.l det kntrska systemet utföres . En annan och billigare utväg är att 
gara ett s k exponentialexperiment. Här studeras endast en mindre 
del av den tänkta kärnstrukturen. Detta är en mindre direkt 
me~ocl än kritikalitetsförsöket men innebär stora förenklingar i ma
terra] och sakerhetsanorclningar. 

III. REAKTORNS UPPBYGGNAD 

I figur 5 och 6 illustreras uppbyggnaden av kärnan i en termisk 
reaktor av s. k tryckvatten typ. (Kärnan i Savannah's reaktor) . Den 
b:står av 32 byggelement av fyrkantiga stålboxar, var och en inne
hallande ett stort antal av stålkapslade uranoxidstavar av låganrikat 

TRYCKTANKVÄGG 
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Fig. 5· 
Tvärsnitt genom reaktorkärnan på N /S Savannah. 

material. Moderator och kylmedel för stavarna är lätt vatten. Mo
deratorerna väljs bland dc ämnen, som utmärkas av höga goclhetstal, 
elvs låga absorptionstvärsnitt och stor nedbromsningsförm1ga. Kyl
medlena kan vara samma som mocleratorämnena, men ibland väljer 
man med tanke på goda värmeöverförande eller andra egenskaper 
att i stället använda gaskylning, kylning med smält natriumkalium
blandningar, terfenyler m. m. Den illustrerade reaktorn befinner sig 
under högt tryck och är innesluten i ett tryckkärl. För att skydela 
tryckkärlet från alltför intensiv strålning från kärnan har man satt 
in tre s k termislw skydd av järn. Mellan bränsleboxarna finns kors-
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formade element fö r hontrollen av rea !dorn. Den del av vattnet, som 
befinner sig mellan elen av bränslee lementen upptagna volymen och 
trycktankväggen, brukar man beteckna som reflehtorn. 

Reflehtorn 

Om en reaktorkärna omges med ett ~imne med låg neutronabsorp
tion men högt spridn ingstv;irsnitt, dvs en bra moderator, kommer 
några av de från kärnan ut läckande neutronerna att ref lekteras till
baka igen. Ämnet tjänstgör då som reflektor. Ref lektorns fö rbätt
r ing av neutronekonomin medför en reduktion av den kri ti ska stor
leken på reaktorkärnan och inte nog därmed : reflektorns inverkan 
höjer fl ödet i kärnans yttre del och tenderar dänned att inom vissa 
gränser utj ämna f lödet, varigenom perifert bränsle bättre kan ut
nyttjas . På grund av neutronernas nedbromsning i reflektorn upp
byggs nämligen ett kraftigt termiskt flöde där , och f igur 7 visar ett 
exempel på hur flödesbilden kan gestalta sig. 

NEUTRONFLÖDEs
TÄTHET 

REAKTOR:' s 
CE;,TRUi11INJE 
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RE AKTORKÄRNA 

Fig. 7· 

REFLEii: 
TOR 

CENTRUHLI'IJ E 

Kurva A visar täthetsfördelningen i en reak tor utan reflektor. 
Kurva B visar täthetsfö rdelningen i en reaktor m ed reflek tor. 

N eutronflödestäthetens fördelning i radiellled i en cylindrisk, 
termisk kärnreaktor. 

Reahtorns hontroll 

M·an måste kunna reglera reaktorn, och detta kan ske på flera säll: 
genom att i reaktorn införa och utdraga en neutronabsorbator; ge
nom att variera m~ingclen brän sle; genom variation av moderator
mängelen och genom att variera reflektorns storlek. 

J termiska kraftreaktorer används mest det för stnämnda sättet. 
Kont roll stavarna vi ll man ha så få som möjligt, emedan dc ökar 

systemets komplexitet ur mekanisk synpunkt och dessutom iir myc
ket dyra. Det gäller därfö r att ge dem maximal effektivitet genom 
att ti ll se, att cle kommer i kontakt med så mycket av moderatorn som 
möj ligt för a tt kunna absorbera de där bil dade termi ska neutronerna. 
Det är därför man gett dem korsform och placerat dem mellan 
bränsleboxarna i det lätta vattnet i Savannah's kärna. De görs ofta 
av borstål, hafnium eller av legeringar med höga absorbtionstvär
sni tt såsom si lver-indium-kadmium. 

I extrema fall - jordbävning, bombning, kapsejsning vid fartyg-
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bör reaktom snabbt kunna stoppas, exempel vis genom införande i 
reaktorn av lösningar med starkt neutronabsorberande ämne, t ex 
borsyra, uttömning av moderator eller dylikt. 

Reahtorn under drift 

Ganska generellt gäll er, att termiska reaktorer med färskt bränsle 
förlorar i multiplicerande förmåga vid en höjning av moderatortem
peraturen - man säger, att reaktorn har en negativ temperatur
koefficient med avseende på mioderatortemperaturen. I synnerhet gäl
ler detta för en lättvattenmodererad reaktor av samma typ som för 
Savannah. En minskning i koncentrationen av väteatomkärnor mins
kar nämligen kraftigt elen modererande förmågan och ökar neutron
läckaget ut ur reaktorkärnan. 

En viktig temperatureffekt är vidare den s k dopplereeffehten. 
Genom uranatomernas viirmerörelse ökar sannolil;heten, att relativa 
energien mellan en neutron och en kärna skall ligga i en resonans, 
och man får en skenbar breeldning av resonansen. Detta resulterar i 
ökad iniångning och minskar elen multiplicerande förmågan hos reak
torn. Effektens betydelse ligger i att elen svarar omedelbart på en 
ökning av bränsletemperaturen och i att elen går i ur säkerhets
synpunkt " rätt riktning". 

Klyvningsproclukternas inv e rkan 

När en reaktor varit i drift någon tid, kommer fissionsproclukterna 
att ansamla sig i elen. En del av dessa har höga tvärsnitt för neu
tronabsorption, varför de kommer att inverka oförmånligt på mul
tiplikationsförmågan, som " förgiftning" . Det är i synnerhet xenoniso
topen Xe135, som är besvärande. Xenonet bildas på två sätt i reak
tom: dels direld såsom klyvningsproclukt med ett utbyte av 0,3 % 
och dels genom sönderfall av Te135 och I135, som tillsammans är klyv
ningsproclukten vid 5,6 % a v alla klyvningar. Xe135 har det största 
kända termiska absorptionstvärsnittet av alla ämnen, nämligen 3:106 

barns. (Isotopen förekommer inte i naturen). De processer, vid vil
ka xenonet förbrukas är: neutronabsorption och radioaktivt sönder
fall. Jämvikt utbildas ganska snabbt och koncentrationen blir beroen
de av flöclesintensiteten. Vid höga flöden överväger effekten av 
neutronabsorption som förbrukningsprocess. Vid avstängning av · 
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reaktorn nybildas inte xenonet, men å andra siclan fortsätter tillväx
ten ur J135 och koncentrationen minskas endast genom radioaktivt 
sönderfall, varför en ökning sker med maximum efter ca 10 a 11 
timmar. Vid fartygsdrift får man alltså ha så mycket överskott på 
klyvbart material inbyggd i reaktorn , att man uneler alla omstän
digheter kan övervinna xenon-toppen. Figur 8 illustrerar förhål
landet. 

Bränslesammansättningens variation med ticlen 

Uneler reaktorns drift förbrukas klyvbart material, och det är för 
bedömandet av reaktorns ekonomi betydelsefullt att kunna avgöra, 
hur långt utbränningen av en bränsleladdning kan drivas. Gränsen 
sättes dels av strålskadorna på bränslet, dels av villkoren för att 
systemet fortfarande skall vara kritiskt. Den multiplicerande förmå
gan hos bränslematerialet försämras fortgående till följd av kon
sumtionen av U 235-kärnor. N eutroninfångningarna i U23S leeler emel
lertid till bildandet av Pu239, vilken isotop i sin tur är fissibel. Det-
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ta tenderar alltså att motverka den ovan påtalade fortgående för
sämringen av kritika litetsförhå llanclena. 

En annan klyvbar isotop av intresse ur dessa synpunkter ä r U 233 . 

Den bildas ur toriumisotopen Th 232 genom upptagande av en neutron. 
M an kallar ämnen som Th 232 och U 2;;8 för fertila isotoper, syftande 
på deras förmåga att genom neutroniniångning ge upphov till klyv
bara isotoper. Det är alltså tyd ligt, att dc neutroner, som vi tidigare 
betraktat som förlorade för kecljeprocessen i och mecl att dc infång
ats i U238, ;inclå indirekt kan anses betydelsefulla. Man definierar 
!wnversionsfiirhå!landet som antalet bildade Pu-atomer per förbru
!wd 0233-kä,·Ea. (Man får komma ihåg, att neutroninfångningar i 
U235 även kan leda till bi ldande av U 236 och ej fiss;on. ) Konversions
förhållandet, som man brukar beteckna med C, uppgår för termiska 
reaktorer mecl färskt bränsle normalt till 0,6- 0,8. Det har visat sig, 
att man i vis~a fall kan uppnå C-värden större än l, varvid vägen 
ligger öppen för omvandling av stora mängeler fertilt material. För 
termiska reaktorer förutsätter det emellertid användning av U233 
som bränsle. En reaktor med C l kallas en "breeder". Snabba reak
torer kan byggas som breeders med U2:35 eller Pu239 som bränsle. 
En snabb realäar har man , om merparten fissioner äger rum i snab
ba energiområdet. På samma s~itt talar man om intermediära rea k
torer. 

En reakto r ladelas från början med en mängel bränsle, som ä r av
sevärt större än vad som fordras enbart för att åstadkomma krit icitet 
(överskottet hålles i schack med kontrollstava r ). Allteftersom ut
br;inningen av reaktorn fortskrider, utdrages kontro ll stavarna, tills 
man slutligen når det stadium, då reaktorn inte kan fås kritisk ens 
med stavarna helt utdragna. Som ett godhetstal för hur pass effek
tivt bränslet utnyttjats, brukar man ta elen totalt utv ecklade effek
ten och elividera med elen mängd bränsle, som insatts i reaktorn 
från början. Sort M\Vclygn / ton bränsle. 

Vid omladdning av en reaktor ski lj er man på två principiellt olika 
förf a rand e: 
cngångsladdning, hela kärnan insättes med färskt bränsle på en 
gång och bytes på en gång, 
!wntinuerlig laddning, då bränslet förnyas kontinuerligt, så att man 
har bränsle av alla bestrålningsgrader närvarande samtidigt. 

Vid kontinuerlig laddning uppnår man en väsentligt mycket bättre 
utbränning än vid engångsladclning. Då emellertid kontinuerlig lade!-
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ning ofta förutsätter mycket tunga och komplicerade ladclmaskiner, 
kan det knappast komma i fråga , när det gäller fartygsreaktorer. 

l figur 9 åskåd liggörs elen beräknade uppbyggnaden och förbruk
nmgcn av olika isotoper i bränslet för Savannah-reaktorn . 
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DRAGON IN THE KREMLIN. 

A Report on the Russian-Chine,se Alliance. New York 1961. 

Av Kalb, Marvin, L. 

Det har skrivits åtskilligt om axeln Moskva-Peking, men skrivaren är nog ej 
ensam om erfarenheten, att ju mer man läser om denna allians desto mindre kan man 
och desto mindre begriper man. Ett nedslående resultat i största allmänhet, men 
alldeles särskilt, när det är fråga om en faktor av världsavgörande betydelse. Vt
trycket kan ej gärna sägas innebära någon överdrift. Det rör sig dock om en allians, 
som disponerar förstörelsemedel av förintande styrka, till synes outsinliga människa
resurser och outtömliga naturatillgångar under en diktatorisk ledning, som bärs upp 
av en enhetlig folkopinion, vilken i sin tur tilltror ledningen om att sitta inne med 
lösningen till alla problem. Enhetligheten i uppfattning och tillförsikt bedömes 
olika, men vad som hittills försports av kontrarevolution måste väl, tyvärr, beteck
nas som krusningar på ytan. 

Frågan om denna gåtfulla och hotfulla allians aktualiseras emellertid av och till. 
Ej minst har så varit fallet innevarande höst, då man vid sovjet-kongressen kunde 
observera personliga reaktioner som tycktes - enligt västerländskt synsätt -
annonsera definitiv brytning Moskva-Peking. Strax därpå följde en ny rnani
festation i Moskva från Pekings sida apostroferad av deklarationer om evig, oför
störbar vänskap och sammanhållning. En värdefull bok om detta problemkomplex 
är därför att hälsa med tillfredsställelse. Kalb har levererat en sådan och för upp
giften är han väl skickad. Redan inledningsvis erkänner han dock att han har fler 
frågor att ställa än att besvara. Men sakkunnig renodling av frågeställningarna är, 
när det gäller intrikata sammanhang, mer värdefull än tvärsäkra, illa underbyggda, 
lösningar. Kalbs sakkunskap kan nog svårligen bestridas. Han är specialist på ryska 
frågor hos ett av de stora amerikanska radio- och TV-bolagen, nyutnämnd observa
tör i Moskva. Bakom denna verksamhet ligger en doktorsgrad i rysk och kinesisk 
historia vid Harvard, ett års arbete i Moskva i tjänst hos UD och överhuvud en 
mindre vanlig utrikespolitisk allmänorientering. - I samband med förberedelserna 
till ett föredrag insåg han hur litet han och alla tillfrågade egentligen visste om 
axeln Peking-Moskva. 

Det måste finnas folk som var i sin stad visste något om frågan. Säkert i London, 
kanske i Paris. I Mi.inchen arbetade radiostationen "det fria Europa". Wien var en 
utmärkt lyssnarpost mot östra Europa. Besök i Warschawa och Moskva framstod 
som önskemål; lättare att realisera sådana i Indien, Thailand, Indonesien, Singapore, 
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Hongkong, Formosa och Japan. Det ambitiösa intervjuprogrammet fullföljdes och 
resultatet presenteras i boken om hur draken finner sig tillrätta i Kreml och hur 
Kreml uppfattar det gåtfulla djuret. 

Kalb har byggt upp sin bok i kronologisk intervjuordning och de fjorton kapitel
rubrikernas stadsnamn ange färd vägen : New York, London, Paris, Miinchen, Wien, 
Warschawa, Moskva, New Delhi, Bangkok, Jakarta, Singapore, Hongkong, Taipei 
och Tokio. Dispositionen medför uppenbar risk för upprepningar, som emellertid 
författaren i görligaste mån skick ligt undviker. Men det hela rör sig dock om ett 
problem, som tack vare arbetssättet underkastas en ingående analys, rikt nyanserad 
allt efter utsiktspunkten och utgån gs inställningen där. 

I allt det komplicerade och svå röverblickade finns dock en gemensam hållpunkt : 
Det ex isterar motsättningar mellan Peking och Moskva och ju mer man är böjd att 
uppskatta Kinas växande betydel se desto mer tenderar man att tillmäta dessa mot
s:ittnin ga r ökad betydelse. 

1956 ä r ett betydelsefullt år. Krustjtjev inledde sin avsta liniscringskampanj och 
revolutionerna i Polen och Ungern följde. N u - tre år senare - var det lättare 
att i Warschawa få ett grepp om vad som ägt rum, ur här anlagd synpunkt. Detal
jerna måste lämnas åt sidan, de dagliga skiftningarna i tidningsutta landena förbigås, 
men Kina stödde liberaliseringssträvandena - intill en v iss gräns. Att gränsen drogs 
där liberalise ringsprocessen övergick i revolt, som hotade sovjetblockets enhet li ghet, 
var då svårt att uppfatta särsk ilt i Polen och Ungern. När det hotet var aktuellt dök 
ChoLt en-lai upp som vågmästare på den europeiska scenen - applåderad av 
Moskva. "This was a historie event that should have shaken eve ry Western capita!. 
It did not." -Före 1956 ansåg sig Kina som Rysslands jämnlike i ideologiskt hän
seende, om ej dess överman. Efter 1956 ha r Peking börjat uppträda och handla som 
dc sant kommunistiska doktrin ern as vå rdare - till Moskvas förskräckel se. 

Året 1956 tillbringade Kalb i Moskva, där han som ambitiös pressarrache förde 
utförlig dagbok . Vid kontrolläsning under besöket 1959 fann han, att han under 
tretton månader gjort två antecknin gar av anekdotkaraktär som syftar på kineser, 
knappast på Kina. Moskva talade icke om Kina. 1959 "China had become a topic 
of pass ianate conversation" - i alla kretsar. Det mycknJ. talets innehåll var en 
underlig blandning av beundran och ängslan. Skäl till ängslan finn s, om man 
jämför befolkningssiffrorna och indi videns inställning till de kommunistiska 
doktr inerna. 

En kinesisk student vid universitetet i Moskva greps av begär till en kamera och 
beslöt att spara ihop till den på sitt statsstipendium om 300 rubel i månaden. Efter 
mer än ett halvt år utan lunch kunde drömmen förverkligas, men d3. ingrep ord
föranden i "cellen". Inför kamratdomstolen fick den försumlige höra att han 
berövat sin kropp och sin hjärna kalorier, erforderliga för en maximal studie
prestation. Kunde han nå detta prestationsmaxim um med mindre föda än vad som 
ansågs normalt, var det en självklar plikt att återlämna överskottspengarp.a till 
staten. Missdådaren insåg sitt brott, sålde kameran, betalade tillbaka pengarna och 
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lovade v id en högtidlig avbön att göra allt för att återgälda sta ten, vad han för
summat i arbetsintensitet. - "This is the kind of dedication that awes the R ussian, 
who would mu ch pre f er the easy Iife of vodka, blini , and a 3 s-millimeter camera." 

I Sydost-Asien är det författarens framställning av utlandskin e,e rnas ställning, 
som framför allt väcker intresse. Från många andra håll kan inhämtas hur det nya 

Kina vårdar sig om denna befolkningsgrupp om q-20 miljoner själar, spr idda över 
Afrika, Amerika och Australien men med tyngdpunkten i Sydost-Asien. I hemlandet 
t illvaratages deras intressen av ett särskilt departement och i nationalkongressen ha 
de ej mindre än 30 representanter. Vid besök i hemlandet mottagas de som heders
gäster och en blå sidenkokard markerar deras förmånsställning. I sina bosättnin gs
områden äro de mer eller mindre väl sammanslutna, oftast med egna skolor och i 
de flesta fall med fullständi g dominan s med avseende på affärslive t. Av Thailands 
20 miljoner invå nare anses hälften va ra av släktet Thai, av åte rstoden nära 2,5 

miljoner kineser. Av Indonesiens 90 miljoner, fördelade på ett 6o-tal nationaliteter, 
utgöres 3 miljoner av kineser. Men, en genomsnittlig arbetarlön är 500 rupees i 
månaden, en hög ämbetsmans 2 500, Sukarnos 5 ooo. Den kinesiska genomsnitts
inkomsten är densamma, under det att åtskilliga tusen beräknas ha en månad s
in komst om 500 ooo! 

Under 1920-JO-talet arbetade Kom in tern intensivt och framgångsrikt i denna 
del av världen, varför alla kommunistpartierna ursprungligen voro under rysk 
ledning. På ort och ställe är man nu övertygad om att ledningen ligger fa st i 
Pekings händer. Att Kommunist-Kina därvid sama rbetar med de mest kapitalisti ska 
befolknin gsgrupperna spelar tyd ligen för närvarande ingen roll. Däremot synes det 
riktigt, när en fransk journalist i en nyutkommen bok skild rar utlandskineserna 
un der rubriken: "Teres de pont". 

I Japan - landet som upplevt atombomben - koncentrerar författaren sitt in
tresse på frågan hur långt Kina hunnit i utvecklingen av atomvapen. Som hotande 
bakgru nd tjänar den bestämda uppfattnin gen att Kina ej fruktar ett totalt krig i 
väte- och atomvapnens tecken. Mao Tse-tun g har offentligen förklarat att endast 
kapitaliststaterna kan förlora vid ett totalt kri g. Mannen i det gula folkhavet 
skrattar åt hotet, som ej är något hot för Kina. Motiveringen är sammanfattnings
vis: Ni ha en så överdriven uppfattnin g om vad människoliv äro värda. Låt USA 
och Sovjet förinta varandra, låt endera eller båda göra sitt bästa mot oss. N är det 
hela är över, är det tillräckligt mån ga hundratal miljoner kineser i livet för att 
Kina skall vara världens mäktigaste stat! - Chefen för Kinas vetenskapsakademi 
sägs ha utlovat den första satelliten den r oktober 1959, ro-årsdagen av Sovjet
Kinas tillblivelse. Löftet uppfylldes icke, men Sovjet bekantgör aldrig sina miss
lyckanden. Varför skulle Kina göra det? En samfälld expertis anser Kina i stånd 
att sända iväg sin förs ta satellit och sin första atombomb inom en nära framtid . De 
flesta bedömarna luta- i båda fallen- åt årtalet 1962.- Kalbs detaljupplysning
ar verka kusligt övertygande. 

Till den ovannämnda jubileumsfestligheten anlände Krusjtjev direkt från USA, 
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där han synbarligen trivts väl och där han sade sig ha främjat en avspänning till 
båtnad för en fredlig ca-existens. Peking var klätt i övlig festskrud med jätte
porträtt: Mao, Sun Y at-sen, Marx, En gels, Lenin och Stalins. Hedersgästens bild 
lyste med sin frånvaro. Porträtten illustrera Kinas benhårda konsekvens med :lV

seende på den kommunistiska teorin, den räta historiska linjen, nödvändigheten av 
krig - ej ca-existens - mellan kapitalism och kommunism. Mao är utan varje 
tvekan ansedd som världens främste teoretiker i kommunismens värld, bakom honom 
trängs tiotals kinesiska filosofer med internationellt rykte. Ur här anlagda syn
punkter är ingen av det nuvarande ryska ledarskiktet ens skrivkunnig: "This 
difference is vitally important in a Marxist context, because theory is the lifeblood 
of the Communist movement. Communists believe in Communism." 

Här ligger otvivelaktigt den innersta förklaringen såväl till den ständigt befint
liga motsättningen Peking-Moskva som dess då och då plötsliga aktualisering. Tills 
vidare utjämnas dock dessa utåt skönjbara motsättningar i den gemensamma aktio
nens intressen. K inas nuvarande militära potential, dess snabbt stigande industriella 
kapacitet varslar om ökat inflytande av Maos hårdare handlingslinje. Från det 
ögonblick Kina disponerar atomvapen förändras läget radikalt. 

Kina har aldrig döljt sin avsikt att tillintetgöra USA. Kina fruktar ej det totala 
kriget. Med växande styrka måste amerikanska baser (eller amerikansk personal) 
och amerikanskt inflytande i J apan, Korea, Formosa, Vietnam och Thailand te sig 
allt mer outhärdligt. USA riske rar det totala kriget med Kina i Fjärran Ostern, med 
Sovjet i F rämre Orienten och Europa. Ti llhopa synas motståndarna kunna utplåna 
USA från kartan och det är en ringa t röst att USA måhända k an göra Ryssland 
delaktigt av samma öde. Skulle Sovjet lyckas hålla sig utanför kraftmätningen och 
USA till och med segra, skulle en krigstrött nation och ett krigshär jat land stå inför 

uppgiften att motstå Rysslands politiska och ekonomiska attacker. 

Inför detta hotande framtidsperspektiv tecknar Kalb konturerna till ett hand
lingsprogram, vars huvudpunkter kunna sammanfattas på följande sätt: 

r. USA måste erkänna Kommunist-Kina som självständig stat. 

2. USA föreslår Kina som medlem i FN och att Nat ionalist-Kinas plats i säker
hetsrådet övergår till Indien. 

3· USA erkänner Yttre Mongoliet- för att visa den kommunistiska världen, att 
lika väl som de kunnat vinna inflytelse på Kuba - utnyttjande motsättning
arna Washington-Havann a - likaså finns risk för amerikanskt inflytande 
i Ulan Bator. 

4· USA måste satsa hårt p å ett intensivt utbyte med Kina av nyhetsförmedlare, 
studeranden och turister - till en början. På denna väg skulle möjligen Kin a 
kunna övertygas om att USA icke har några önskemål i Kina och att en 
fredlig ca-existens således är möjlig. 
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5. USA måste utnyttja aila möjligheter till samarbete med Sovjet, till exempel 
ifråga om hjälpprogrammet för utvecklingsländerna. Detta skulle stärka den 
fraktion av det ryska kommunistpartiet, som arbetar för fredlig ca-existens 
och därmed minska inflytandet för dem, som ansluta till Kinas hårdare hand

lin gslinje. 

7· USA måste starta en massutbildning-med tyngdpunkten på Kina-kännedom 
- för att förbered a nationen p å den kommande kraftmätningen - vare sig 
Kina och Sovjet uppträda gemensamt eller ej. 

Huvudsaken är att USA tar initiativet i det diplomatiska spelet. Det gäller att 
genom en smidig och aktiv utrikespolitik utnyttja varje tillfälle att förhindra ett 
ryskt-kinesiskt gemensamt uppträdande mot USA. En passiv attityd i förhoppning 
att befintliga motsättningar Peking-Moskva av sig själv skall leda till alliansens 
sönderfall, innebär ri sker för den amerikanska nationens framtid och liv. 

G. ]. 

JOHN ERICSSON. MANNEN OCH UPPFINNAREN . 

Bonniers 1961. 

Av Carola Goldkuhl. 

Carola Goldkuhl, barnbarnsbarn till John Ericss0115 enda syster, har efter mång
åriga studier och med stöd av till stor del opublicerat material - däribland en säll

synt rik korrespondens - fullbordat en allsidig och uttömmade biografi över den 
store uppfinnaren. 

Hennes skildring av John Ericsson är fascinerande. Man möter en man som 
liksom så många andra först efter sin död till fullo blivit uppskattad efter förtjänst . 
Kanske just därför att han hade sin gärning så lång tid förlagd utanför Sverige -
I 3 år i England och 50 i Amerika - växte hans fosterlandskärlek sig allt starkare 
och bottnade hans omsorger om Sveriges försvar inte i planer på ekonomisk vinning. 
Sålunda avslutar John Ericsson efter Monitors seger ett brev till svenske sjöministern 
von P la ten: "Tanken att bygga på egen bekostnad och sedan skänka fartyget till 
fosterlandet, som på sin tid var bara en dröm, börja~ nu få verklighetens form." 
Denna tanke var troligen resultatet av hans erfarenheter av försök att i England 
och Amerika vinna förståe lse inte bara för sina ideer och uppfinningar utan även 
för sina färdiga och prövade konstruktioner. 

I England bjöd han år 1837 medlemmar av amiralitetet på provtur påThemsen 
i sin lilla I4 meter långa propellerdrivna båt. Efter en lyckad färd med till synes 
belåtna herrar fick han efter ett par dagar meddelande om att herrarna varit mycket 
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besvikna på resultatet av provturen och efter en tid fick John Ericsson höra att 
vid en middagsbjudning i regeringskretsar hade en gentleman fått hela bordssäll
skapet att skratta genom att förklara, att "den där svenske kaptenen måste haft 
en skruv lös i huvudet, som han placerat i bakändan av sin båt". 

Redan r829 hade han i London vid en eldsvåda i Argyle Rooms fått visa vad han s 
!ingspruta kunde prestera, varefter en expertkommine yttrade sig om sprutan. 
"Sprutan kanske är bra", sade man, "men så mycket vatten som den gör av med 
finns inte i hela London". 

Aven om John Ericsson lovordades av expertisen för sin konstruktion av loko
motivet Novelty, som v isserligen förlorade mot Stephensons Racket i lokomotiv
tävlingen v id Rainhill, gav inte heller detta honom någon lön för möd:m. Efter 
fortsatta experiment tvingades han däremot i gäldfängelse. Där hade han god tid 
att taga upp sin älsklingstanke att ersätta ångan i en maskin med upphettad luft . 
Så småningom kom tiotusentals varmluftsmaskiner i användning, men under hans 
englandstid g a vs hans caloricmaskin honom inte någon utdelning för fortsatta 
experiment. 

Engelsmännens bristande först åelse för propellern var dock anledningen till att 
John Ericsson år r839 lämnade England. 

Till Amerika hade han lockats bland annat genom kontakt med en ung sjöofficer, 
kapten Robert Stockton, som genom sitt stora inflytande hos amerikanska regeringen 
syntes kunna vara John Ericsson till god hjälp. Stockton drev igenom byggandet 
av en fregatt vid namn Princeton, vilken John Ericsson ägnade två år åt att rita 
och bygga. Princeton försågs med John Ericssons semicylinder!ingmaskin och bland 
hans andra konstruktioner ombord märktes sänkbar skorsten, distansmätare, I2-tums 
kanonen Oregon med rekylbroms och "självverkande" kanonlås . Men genom Stock· 
tons skändliga svek medförde inre detta flottans nya underverk den framgång John 
Ericsson rätteligen hade gjort sig förtjänt av. För det första blev John feriesson an
klagad som ansvarig för en olyckshändelse ombord under en provtur, varvid en av 
Stockton konstruerad kanon sprängdes i bitar och dödade bland andra både utrikes
och sjöministern. Vidare fick John Ericsson aldrig betalt för sitt arbete. Den rätts
sak som detta drevs till skildras i boken Tin can on a shingle, som utkom i Amerika 
1958 där författaren säger att John Ericssonskanon Oregon nu står på skeppsvan·ct 
i Brooklyn "som ett ständigt vittnesbörd om två års intensivt arbete och - en 
räkning som aldrig blev betald". Räkningen löd på r 5 o8o dollar. 

I Amerika fortsatte John Ericsson med viss framgång utvecklingen av sin caloric
maskin, men vändpunkten i hans liv kom först den 9 mars r86z, då hans Monitor 
slog Merrimac på Hampton Roads. Han blev nationens hjälte. Själv uttalar John 
Ericsson i ett brev sin syn på segern på Hampton Roads med följande: "Det var 
kanonerna i det roterande järntornet vid Hampton Roads som sönderslet fjättrarna 
på fyra millioner slavar". 

Monitorernas segertåg över världen började. I Sverige sjösattes den r3 november 
r865 den första av fyra monitorer byggda efter John Ericssons arbetsritningar och 
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försedda med hans senaste propcllermaskin. Kungen hade bestämt att denna första 
monitor skulle heta John Ericsson och dess kanoner tillverkades i Amerika och 
skänktes av John Ericsson. Redan r868 blir den första av sex "3 klass pansarbåtar" 

Lirdig efter förslag och ritningar av John Ericsson. 
Många andra förslag till stärkande av Sveriges försvar kom från John Ericsson, 

såsom inspr;ingda skärgårdsforr, kavallerikanoner och hans under vattenskanon, tor
peden. Då ingen a v hans ideer accepteras blir han sårad, drar sig tillbaka och i ett 
brev till sin vän kapten Adlersparre skri v er han: "Ofta frågar jag mig själv på 
sednare tider, vad det är som så starkt drager mig till mina landsmän? Ibland tycker 
jag mig höra en röst som viskar - fördom. Sanna förhållandet är emellertid, att 
uwmlands jag vinner förtroend e med varje år, då däremot i hemlandet mitt namn 
så oupphörligt nedsölas att förtroendet minskas med snabba steg. - Huru onaturligt 
det synes mig att Svenska officerare skulle vara mina ovänner, då jag så innerligt 
älskar dem alla och då jag är villig att uppoffra allt för vårt gemensamma foster

land!" 
John Ericssons ocrhörda arbetskapacitet framgår av att han år r87o för spanska 

regeringen i Cuba på mindre än åtta månader ritade och byggde en flotta om 30 

krigsfartyg, r ro fot långa, försedda med dubbla propellrar. Han hade tydligen 

redan på den tiden nått långt i fråga om seriebyggnad. 
De sista tj ugo åren av John Ericssons liv upptags så gott som helt av två ting: 

solen och Destroyer, torpedbåten. Är r866 skrev John Ericsson till en vän följande: 
"Mitt enda syfte är att få havet erkänt av alla nationer som ett fredligt neutralt 

område. Torpeden skall främja mänsklighetens bästa genom att hålla haven fria. 

Detta har varit mitt livs dröm." 
John Ericsson var för tidigt ute med sin Destroyer. Inget land visade förståelse 

för hans sista båt. Hans brorson, överste Carl Ericsson skrev 1886 följande: "Inte 
tvivlar jag på att världen skail bli slagen av häpnad, om en Destroyer finge tillfälle 
att uppträda i strid, som när Monitor första gången krossade en motståndare, men 
- för stora förändringar fordras stora tider och fast:in det här hemma luktar krut i 
många knutar, torde ej den tid vara alltför nära, då Farbror får tillfälle att visa, 
vad Destroyer betyder i en verklig strid. För de klentrogna är ej bevis tillfyllest, det 

krävs fakta." 
Annu vid 70 års ålder hopade sig hans arbetsuppgifter . I ett brev till en vän 

berättar han om sina försök med caloricmaskinen och slutar: "I vilket fall som helst 
ger detta mig en underbar sysselsättning under de timmar, som jag inte ägnar åt 
solobservationer, torpeder, amfibieprojcktiler, monitorer, luftkompressorer, torn
kanonbåtar, kavalleri-kanoner etc." Till historien har John Ericsson gått även som 

''pionjär i solenergi". 
John Ericssons tankar och framtidsplaner, hans optimism och besvikelser, hans 

omsorger om fosterlandet, släkt och vänner och inte minst hans framgångar har av 
Carola Goldkuhl skildrats på ett sätt som gör att läsaren verkligen lär känna och 
till fullo uppskatta John Ericsson, mannen och uppfinnaren. 

FSM 
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HAR PARTIET ALL TID RÄTT? 

Ralph Giordano, Die Partei hat immer recht. 

Kicpcnhcuer & Wirsch 196r. 

På senare år har de intellektuella i stor utsträckning övergett kommunismen utan 

att detta i allmänhet väckt någon större uppmärksamhet världen runt. Då och då 

Liser man om någon vetenskapsman eller konstnär, som har flytt från Östtyskland 

eller över huvud taget från öst, och vars namn har ett visst propagandistiskt värde. 

Men att allt flera i västerlandet boende inteHektuella vänder ryggen åt den ryska 
kommunismen hör man inte ofta talas om. 

Efter krigets slut gick Giordano i Hamburg in i det kommunistiska partiet, som 

tycktes vara den "naturliga politiska hemvisten" för en motståndare tiH hitlersyste

met. Snart blev han medarbetare i kommunistiska tidningar i Västtyskland och 

Östberlin. Giordano förklarar, vad som förmådde en ung journalist att i rr år arbeta 

för ett parti, som ingenting gav utan bara krävde: absolut partidisciplin, åsido

sättande av personliga önskemål och likgiltighet för den egna personen. De inteHek

tuellas mestadels kompli ce rade själsliv förstår kommunismen att utnyttja och på

verka med nästan övernaturlig förslagenhet. Författaren skild rar med stor psykolo

gisk förståelse det tillstånd av försvarslöshet, den förlamning och den vi! ja att 

underkasta sig, det totala uppgivande av personen, som utmärker aHa, vilka har 

förskrivit sig åt kommunismen. TiH slu t behärskas den troende kommunisten endast 

av en enda känsla: fruktan för att bli utesluten ur partiet. 

Vad partiet i sådana fal[ kan tillåta sig har man i väst otaliga gånger hört och 

läst om -och otaliga gånger glömt. Låt oss ta ett exempel. Året 1951 utgjorde en 

höjdpunkt för de stalinistiska förföljelserna av utländska kommunister, vilka för 

Övrigt framför allt drabbade un gerska, polska och tjeckiska judar. Då dömdes i 

Ungern amerikanen Noel Field, den kände sovjetiske agitatorn och agenten. r den 

bol sjevikiska propagandan figurerade han som "monopolkapitalcts superagent" och 

" handgången man åt Allen Dulles, chefen för den amerikanska underrättelsetjäns

ten". Ungerns, Bu lga rien s och Tjeckoslovakiens kommunistiska ledare, Rajk, Kostoff 

och Slansky, avrättades för att dc hade stått i förbindelse med Field. Men denne 

utsläpptes själv hösten 1956 som en rehabiliterad man ur ett ungerskt fängelse! 
Partiet har alltid rätt! 

Det är alltså inte ägnat att förvåna, att enligt kommunistisk praxis- i motsats till 

ofta framförda teorier - är det svåraste brott en partikamrat kan begå att orda

grant tolka och handla efter den kommunistiska etikens i partiprogrammet formu

lerade principer. När författaren av en oviktig anledning protesterade mot sin av

delnings verksamhet hos den överordnade partiinstansen i Hamburg, fick han känna 

på vad det betydde att klaga på partiledningen. Partiet har alltid rätt! 

En annan sida av fallet intresserar också läsaren i detta sammanhang. Parti-
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medlemmarna som samm ankallades för att diskutera klagomålet, uppvisade en 

"f Il d ' · ·tet Alla dessa män och kvinnor, menar författaren, måste ha p a a an e pass! V! · . ' . . .. .. 
insett att partiet saknade den utbredning det haft under \'V'eunarrepubhken, darfo'r 

att förtroendet tillledningen hade försvunnit. Visserligen fö.rklarade ma~~ att P~:tle; 

drev den riktiga politiken men att befolkningen var alltför mdtfferent for att forsta 

detta. Men det trodde inte många på. Många medlemmar stannade trots detta kvar 

i partiet och fortsatte att släpa på partidisciplinens bojor. Entus t as~1en var borta, 

endast vanan fanns kvar. När sedan valen till andra förbundsdagen agde rum 1953, 

fick partiet kvitto på sin verklighetsfrämmande politik, som skadade arbetan:as 

intressen och utgjorde en kränkning av de allra minsta kra:' på en demokratisk 

frihet- t. o. m. inom partiets ram. Nederlaget var fullständtgt. r september. 195 3 

visade det sig att partiet inte åtnjöt förtroende hos ens en minoritet av befolkmngcn . 

Det hade inte längre rätt i de breda massornas ögon. .. 

Partiet hade under årens lopp förrått sig självt. Det un~erska ~pproret,. ~a~ de 

ryska pansarvagnarna utgjorde det enda bevis:t f~r rikti_gl~eten ~- dc staluust1ska 

lärorna behövdes inte för att öppna ögonen pa manga, ttd1gare overtygade kom

munist:r. Liksom hos författaren, som med mästerlig psykologisk blick förs~år att 

skildra sin förvandling från kadaverdisciplinerad bolsjevik till motståndare ~III det 

moskovitiska systemet, har hos otaliga andra intellektuella i väst utb.rctt stg den 

övertygelsen, att partiet ständigt misstar sig, att dess m.etod~r .. är felaktiga och dess 

ledare marionetter, som handlar under trycket av en tmagtnar storhet, en fantom 

- nämligen partiet. 
Oskar Angelus. 
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Notiser från när och fjärran 
sammanställd a vid Marinens Pressdetalj. 

U. S. A. 
Hangarfar tyg. 

Randolph, CVS-1 f, erhöll skador på sin babordssida v id en kolli sion med en 
liber iansk tanker utanför Virginias kust den 15 /ro. 

Marine News. November 1961. 

Fregatter. 

Kontrakt ha r tecknats för byggande av DLG-2o och DLG-22. DLG-20 skall heta 
Richmond K Turner. 

DLG-26, 27, 28 är beställda. De blir på 7 900 ton fu llt rustade. Beväpningen blir 
en 5 tums och två 3 tums kanoner samt Terrierrobotar. De komm er också att ut
rustas med en helikopter för ubåtsjakt. 

Marine News. November 1961. 

Jagare. 

Följande nybyggen är kontrakterade: DDG-1 6, DDG-17 (Conyngham), DDG-1 9, 
DDG-2o och DDG-23 (Richa rd E Byrd). 

Marine News. November 196 1. 

Ubåtar. 

Dolphin, AGSS-555, som är under byggnad v;d drlogsvarvet i Portsmouth, be
skrivs såsom en "speciell, konventionell, djupdykande experimentubåt". 

Puffer, SS-268, har skrotats. 
. ~ailfish, SSR-572, Salmon, SSR-j7J, Tigrone, SSR-419 och Triton, SSR-586, som 

httundls varit rad arspaningsubåta r har nu klassats om till "vanliga" ubåtar. 

Marine News. November r96r. 

Flottan har beställt en dvärgubåt av aluminium för oceanforskning. Den skall 
kunna uppsöka djup på ca 5 ooo m. Ubåten förses med bl a TV-kameror och grip
verktyg. Aluminant kom mer att kosta 2 miljoner dollar och beräknas vara fär
dig 1963. 

The Navy. November 196r. 
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Annu en atomdriven ubåt har blivit operationsfärdig. P å USS Snook, den sjätte av 
Skipjack-kla ssen, hissades befäl stecknet den 24/10. Ubåten har en aktionsradie på 
6o ooo distan sminuter och 8 3 mans besättning. Snook har sex torpedtuber och 24 
torpeder. The Ilustrated Lond on News. November 4· 19Gr. 
Minfartyg. 

En minutläggare på I 6oo ton har USA beställt på ett danskt varv i Fredriksha v n 
för NATOS räkni ng. Den kommer att kosta un gefär 23 miljoner danska kronor. 

Ma rine Rundschau. November I 96 r. 

H angarfartyg. Storbritannien 

Ark Royal, som tillhör Medelhavsflottan, kommer nästa år att bära det nya bomb
planet Buccaneer. En division av 9et nya bombplanet som utrustas för att kunna ta 
bl a vätebomber skall baseras på hangarfartyget. 

Missiles and Rockets. November r96r. 
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Jagare. 

Order har tecknats för byggandet av ytterligare två jagare av County-klass. Kon

struktionen skall tillåta installation av robotsystemen Mak Il Seaslug och luftvärns

roboten S eacat. 
Marine News. November 1961. 

Fregatter. 

Brighto n, av Rothesay-klassen , togs i tjän st den 28/9. Efter prov och nedskak

ningsturer kommer fregatten att ingå i 6. fre ga ttdivisionen som för närvarande in går 

i Home Flee t. Nu är hon be väpnad med två 4,5 tums kanoner i ett dubbel ställ och 

en 40 mm luftvärnskanon. Den senare kommer att ersättas av ett Seacat-ställ. T vå 

antiubåtspjäse r i trippelställ ingår också. 

Marine News. November r96r. 

Den r 3/ro kölsträcktes EuryalrH, den sjätte av fregatterna i Leander-klassen . 

Marine News. November 1961. 

På Lowestoft, den sista beställda fregatten av Rothesay-klassen, hissades befäls

tecknet den 1 8/ro. Hon är likadan som Brighton (se ovan) och skall efter diverse 

prov ingå i 5. fregattdivisionen för tjänst i Ho me Fleet och Medelhavsf!ottan. 

Ubåtar. 

Marine News. November 196.1. 

" 

Den andra atomubåten ''Valiant" skall byggas vid skeppsvarvet Vickers Arm

strong Ltd, men kölsträckningen har ännu i;ue påbörjats. Ubåten blir nu försenad 

minst ett år. Valiant blir något större än D readnought men av i stort sett samma 

konstruktion. Valiant beväpnas med torpeder och avses som ubåtsjaktubåt. Maski

neriet blir av brittisk konstruktion. O ver 20 miljoner pund beräknas ubå ten kosta. 

Our Navy, November r96 r. 

Trespasser kom till Gateshead den 26/9 för att skrotas. 

Marine News. November 1961. 

Patmllfartyg. 

Patrullfartyget Protector, som under sommaren har undergått en omfattande över

syn varvid hon bl a fick en ny förstäv, rustades i Portsmouth och avgick den 19/ro 

för sin sjunde raka säsong i Antarktis. Den 30/ 12 firar Proleetor sin 25-årsdag vi lket 

gör henne till det äldsta sjögående fartyget i flottan . 

Marine N ews. November r96r. 
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M arkeffektfarkoster. 

Markeffektfarkoster bedöms få sin största militära betydelse inom ubåtsjakt och 

amfibiekrigföring. Admiralty är samordnande myndighet för experimenten och skall 

upprätta en försöksbas. Den civila industrins olika prototyper skall prövas vid basen 

i samarbete med Ministry of A viation och de tre försvar,grenarna. 

Our Navy. November 1961. 

Jagare . 
Sovjetunionen 

Man har lycka ts få ett antal nya foton av den sovjetiska robotjagaren Kildin 

(ibland Kmpny) som presenterades i oktobernumret av TIS. Bilderna är tagna i 

Ostersjön i juli 196r. På bilden ovan ser man robotramperna fö r och akter som var 
överbyggda på de tidigare fotona. 

Marine Rundschau. November 1961. 

M o tar torpedbåtar. 

Vid den stora flottparaden i Leningrad visade sovjetflottan även en motortorped
båt med gasturbindrift, efter vad som nyligen blivit känt. 

Marine Rundschau. November r96r. 
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Väst-Tyskland 
UbJ.tar. 

Den första ubåten som byggts i Västtyskland efter kriget SJOSattes den 21/ro 
på Howaldtswekc i Kiel. U I, som ubåten heter, ät på 350 ton och är den första 
i en serie på r 2 ubåtar . Den lär kosta omkring 15 miljoner svenska kronor. Dess 
under va ttensfart är ungefär densamma som andra världskrigets ubåtars fart i 

marsch läge. 
U I är konstruerad för operationer i Ostersjöområdet. Ubåten har 8 torpedtuber. 

Kommendörkapten Kretschmers maka verkställde dopet. 

The Illustra ted London News. Oktober 28, 1961. 

TorpedbJ.tar. 

Torpedbåten Nerz sjösattes vid Lurssen-varvet, Bremen Vegesack den 5/9. 

Leinen Los. November 1961. 
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M insvepare. 

Minsveparen Deneb sjösattes den r 1/9. 

Leinen Los. November 1961. 

Frankrike 
Hangarfartyg. 

Det på örlogsvarvet i Brest under byggnad varande hanga rfartyget för he!i
koptrar löpte av stapeln den 30/9 und er namnet Le Resolue. Först vid färdigställan
det hösten 1964 kommer fart yge t att öve rtaga sitt slutgiltiga namn, Jea nne d'Arc. 

Marine Rundscbau. November 1961. 

UbJ.tar. 

Galalee sjösattes den 22 /9. 

Marine Rundscbau. November r96r. 

Espadon och Laubie kolliderade und er övningar natten mellan den 23-24/9 och 
erhöll svåra skador. Båda ubåta rn a kunde emellertid nå Toulon. Reparationerna 
beräkn as ta tre månader. 

Marine News. November 1961. 

Australien 
Hangarfartyg. 

Efter många om och men bar reger ingen beslutat att Melbourn e skall byggas 
om för ubåtsjaktändamål inom den närmaste tiden. 

Marine Rundscbau. November 1961. 

Jagare. 

Meddelandena i pressen att man pl anerar att köpa två Jagare från USA av 
Charles F Adams-typ har ännu ej officiellt bekräftats. 

Marine Rundschau. November 1961. 

Polen 
Marinflyg . 

Det polska marinflyget har moderniserats med det sovjetiska jaktplanet MIG I7 
som ersatt det äld re MIG If. Förutom ett antal skol- och transportfl ygplan förfogar 
nu det polska marinflyget över 4 divisioner med ro M !G I7 vardera. Dessutom har 
man hel ikoptrar. Personalen bär marinuniform men administrat ionen är flygvap
nets. Danzig och Gdynia är marinflygets baser. 

Marine Rundschau. November 1961. 
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Nederländerna 
Diverse. 

Utläggande av order på en tankbåt föreslås innan årets slut. Vidare föreslås att 
man under I962 får teckna kontrakt på två konventionella ubåtar och möjligen en 
eller flera fregatter. 

Marine News. November I96L 

Kanada 
Fregatter. 

De sju enheterna av St Laurent-klassen skall nästa år moderniseras och general
överses. Man avser att förse dem med plattform för helikopter, förbättrade anti
ubåtstorpeder samt aktiv hydrofon för variabla djup. 

Marine Rundschau. November 196!. 

Nya Zeeland 
Fregatter. 

Två fartyg av [och-klassen är till salu "i befintligt skick" i Auckland. De kom
mer att ersättas av två nybyggen av brittisk Whitby-klass, nämligen Otago och 
Tararzaki . 

Marine Rundschau. November 1961. 

Colombia 
Jagare. 

Arztioquia, f d Hale, DD-642, har övertagits från USA. 

Marine Rundschau. November I96r. 

Ghana 
Patrullbåtar. 

I oktober kölsträcktes på ett brittiskt varv två patrullbåtar, Komeda och Elmirza. 
Vardera fartyget får två dieselmotorer om 500 hkr. 

Marine News. November I96I. 

Finland 

Den I november överläts v id Laivateollisuus Oy:s varv i Åbo de tre första en
heterna i den serie på nio motorkanonbåtar som Försvarsministeriet beställde år 
I959· Seriens båtar bär namnet Nuoli (= pil) plus ett nummer, de nu levererade är 
alltså Nuoli I-3· Nuoli 4 kommer att levereras inom detta år och Nuoli 5-9 under 
förra hälften av år I962. Sedan Nuoli I-3 av varvet överlämnats till Kommendören 

J 177 

för Sjöstridskrafterna, amiral Koivisto, gav denne i sin tur order om deras inför
livande med MotorkanonM.tsflottiljen. - Nuoli-klassens data: 

Längd: 22 m. 
Bredd: 6.6 m. 
Fart: 40 kn. 

Bestyckning: I-40 (akterdäck), 
I-20 (fördäck), sjunkbomber. 

Besättning: r 2 man. 
Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet, 
den 2 nov. 196!. 

Är 1957 köptes två stycken mkb från England . De var av den brittiska Dark
klassen och införlivades i den fin ska flottan under beteckningarna Vasama I-2. 
Nuoli-klassen är främ st avsedd att vara en finsk version av denna Dark-typ. Den 
skiljer sig dock från D ark-typen dels genom sin bestyckning, dels genom att skrovet 
i den finska versionen är byggt av trä, som överd ragits med glasfiberplast. - Nam
nen Nuoli och Vasama har traditioner i den finska flottan, en av dc i kraft av 
Flottlagen I927 anskaffade Thorneycroft-mtb döptes på I930-talet till Nuoli, och 
en av de sovjetiska mtb som togs som krigsbyte I 942, bar under finsk flagg namnet 
Vasarna. 

GT 
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