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Meddelande 
från 

Kungl. Orlogsmannasällskapel 

Nr 9/1964 
Högtidssammanträdet den 16 november 1%4 (det !9J:c) 

(Utdrag ur protokollet) 

1. Ti l l ordförande för arbcts3.ret 1964-65 vald es heders leda

moten Bergelin . 
2. T elegram till H M Konungen avsä ndes. Sv a rste legram mottogs. 
3. U tdelades resp tillkänn aga vs a v Sällskapet tidigare bes\ utadc 

belöningar ti ll kapten G. Baltzer och civilekonom P. O. Ekman . 
4. U ppläste o rdföranden namn en på dc ledamöter, vilka under 

det t ill ä nda lu pna arbetsåret lämnat s;·i!l skapets krets och vilkas minn e 
Kun gl. Orlogsnnn nasä ll skapet en li gt gam nu! h ä vd önskar g i va en 

hedersbetyge lse. 
D ä ref ter föredrog sckreter:tren utdrag ur minnestccknin ga rn:t över 

hedersledamoten Claes Olof Lindsström 
ko rresponder:tnde ledamoten H ans Theobald Holm 
hedersledamoten Knut Gunnar Bjumer 
arbetande ledamoten Elis Gbtstaf Ludvig Lindberg 
korresponderande ledamoten Olof Ribbing 
arbetande ledamoten Sten Anders F orshell 
korresponderande ledamoten Å k e I-l artelibts och 
a rbetande ledamoten Knut Gbtstaf /lgren. 
5. A vgav sekreteraren bcr:1ttclsc över Sällskapets verksamhet 

un der d et förflutna arbetsåret. 
6. Föred rog ledamoten Rheborg utdrag ur sin å rsber:1ttel sc i sjö-

krigskonst och sjökrigshistoria "Fartyg för ubåtsjakt". 
7. N edlade Sä llskapets ordförand e, hed ers ledamoten Bergeli.n, sin 

befat tnin g med anförande betitlat "N ågra b:tsproblcm, särskilt inom 

mari nkommando Syd". 

K a r lskrona den 15 december 1964. 

U. REINIUS 
Sek rclera re . 



Jvleddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 10/1964 

Ordinarie sammanträde den 2 december 1964 

(Utdrag ur protokollet) 

l. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen artilleri och hanel
vapen för 1965 ledamoten Åkesson med ledamoten S. B. R. N zlsson 
som suppleant. 

2. Fastställdes följande arbetsordning för 1965: 

Högtidssammanträde i Karlskrona måndagen den 15 novem lX'r. 
Ordinarie sammanträden 
i Karlskrona onsdagarna den 13 januari, 3 februari, 7 ap ril , 13 

oktober, 3 november och l december 
i Göteborg onsdagen den 3 mars. 
Extra sammanträde i Stockholm onsdagen den 10 februari. 

3. Y al des tillo revisorer för revidering av 1964 års räken skaper 
ledamorerna Skanberg och Fredriksson med ledamoten Hall som 
suppleant. 

4. Valdes till Sällskapets sekreterare från den 1 januari 1965 
ledamoten Fredriksson. 

5. Föredrog ledamoten Broman utdrag ur sin 1rsberiittelsc i 
robotvapen. 

Karlskrona den 15 december 1964. 

U. REINIUS 
sekreterare. 

f'/å gra basproblem, särskilt mom 

fv1a rinkommando Syd 

ordförandens tal vid nedläggande av ämbetet den 16/11 1964 

Chefen för Marinen redovisade i årets marsnummer av Orlogs
;nannasällskapets tidskrift sin syn på en del centrala marina frågor. 
Ban uttalade därvid bland annat följande: 

"Sjöherraväldet, d v s förmågan att utnyttja havet i krig, bygger 
på tre faktorer, tonnage, stridskrafter och baser. Ett sjöförsvar måste 
alltså vara uppbyggt så att det kan bekämpa dessa tre faktorer hos 
en fiende." 

Marinchefens uttalande gjordes med tanke på den svenska krigs
maktens utnyttjande men är givetvis allmängiltigt. För vår del gäller 
alltså att vi måste räkna med att en eventuell fiende bekämpar våra 
stridskrafter och våra baser och kanske gärna slår mot stridskrafterna 
i baserna. 

Moderna stridskrafter av alla slag - den med eldhandvapen stri
dande skyttegruppen, den under vattenytan väntande ubåten liksom 
det snabba flygplanet - är helt beroende av att de kontinuerligt får 
vad som med militär nomenklatur kallas underhåll. För örlogsfar
tygen betyder detta, att de tillförs artilleri- och handvapenammuni
tion, torpeder och minor, drivmedel, vatten, livsmedel och ersätt
ningsmaterieL Till underhållet räknas även att fartygen får sådan 
vård och service som förekommer i fredstid men att de dessutom får 
skador som erhållits i strid reparerade. Dit räknas vidare att skadad 
personal tas om hand och ersättes. Underhållstjänsten är en viktig 
del i krigföringen och den är en svårlöst del. 

Intill det senaste världskriget byggde underhållstjänsten oftast på 
att fartygen gick till baser, som på förhand försetts med erforderliga 
resurser. Namnen Malta, Singapore och Guam säger tillräckligt. Un
der Förenta Staternas återerövringskrig mot Japan blev det nödvän
digt att bygga upp ett rörligt underhållssystem, ty det fanns inga 
baser i närheten av stridsplatserna. örlogsfartygen kompletterade 
fö rråden under gång ute till sjöss. Systemet med fartygsburet under-
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håll tillämpas i dag av de flesta större mariner, som måste räk 
med ::ttt fl y tta sina sjöstridskrafter mellan vitt skilda farvat ten. ~1a 
används emellertid även av länder som inte behöver planera f~~ 
dylika långa förflyttningar a v sjöstridskrafterna men som har öppe

1

1 

kust och som annars skulle behöva basera fartygen i sina ofta gansk<
1 

få ta liga och till belägenheten väl kända hamnar. Till bilden hö~ 
nämligen att en fiende söker dels -bekämpa sjöstridskrafterna då 
dessa ligger i bas, dels lamslå fartygen genom att slå sönder under
hållsresurserna. Genom rörligheten ökas möjligheterna att undvika 
bekämpningen. 

Ett fartygsbasera t, rörligt system för underhållstjänsten har stora 
fördelar men det är ett dyrt system. I vår marin har vi fåt t avstå 
från ett helt rörligt system och vi har kunnat göra detta, emedan vi 
i våra skärgårdar kan basera fartygen och sprida de underhållsresur
ser som är avsedda för dem på ett sätt som avsevärt försvårar för 
fienden att bekämpa dem men gör det möjligt för oss att ge fa rtygen 
det behövliga underhållet. Hos oss talar vi därför om bastjänst och 
avser därmed all den verksamhet som erfordras för att till lnser 
hänvis::tde sjöstridskrafter skall kunna vidmakthålla sitt personella 
och materiella stridsvärde. 

Denna teoretiska definition ger väl knappast alla mina åhörare en 
klar föreställning om vad bastjänst innebär, varför jag skall försöka 
komplettera bilden av en bas i skärgård. För att undandra sig upp
tickt och anfall förtöjs fartygen intillland - helst vid ett högt berg 
- och maskeras med nät, något som säkert de flesta sett åtminstone 
på bilder. Mellan de olika fartygen vill man ha ett så stort avst1.nd 
att en och samma kärnvapenexplosion av rimlig styrka inte siår ut 
mer än ett fartyg. Ett förtöjt och maskerat fartyg kan emellertid in te 
döljas för en fiendes fotospaning . Man behöver därför kunna växla 
förtöjningsplats. Vid förtöjningsplatsen måste fartyget skyddas mot 
anfall av t ex grodmän, från land kommande sabotörer och annan 
innästling. Man måste kunna få fram order och meddelanden till fa r
tygen, helst per tråd. Underhållet skall föras fram till fartyget sjö
eller landvägen - oftast sjövägen - varför det behövs olika slag av 
transportfartyg och båtar, vilka behöver bryg:gor eller andra förtöj
ningsplatser, där de kan hämta materiel och ~ersonal och även de i 
sin tur döljas när de inte är ute på uppdrag. Förråden måste spridas 
över stora y tor för att bli svåra att förs töra. Bastjänsten blir en om
fa ttande verksamhet men den har en stor fördel - väl planerad och 
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f 
.. ·beredd - kan den i stor utsträckning vara "slumrande" i fred 
01 '11 d k · o f" d och anpassar sig därför väl tl grun tan en 1 vart orsvar, Y s ett 

försvar som snabbt :~all kunna . :nobilis~ras. ... .. ,_ 
Efter denna allmanna redogorelse for bastjansten - val be,,ant 

för många bland de närvarand_e - övergår jag till nå_gra speciella 

blem som kanske är särskilt markanta mom mannkommando pro ' < 

Sy~~dra Sveriges kust erbjuder förhållandevis få av naturen skapade 
ö 'lia-heter att fullgott kunna förlägga örlogs- och transportfartyg 

!11 J b 0 0 d L d .. lo l" l skyddade ino_m skärgardesomra. en. an et ar ;g an t oc 1 top.~gra-
fiskt ganska hkt kustomradena 1 Danmark och pa de1: motsatta ost_er
s;ökusten . Där skärgård finns, är den av ganska hten omfattmng 
;ch det är ont om platser som fyller kraven på en förtöjningsplats 
Yid berg, varför man kan behöva utnyttja kajer i hamnar och enklare 
bryggor. Samma sak gäller givetvis i ä_n högre gra_~. ? å kust~träcko_r , 
där skärgård helt saknas. Det är nämhgen ofta moJhgt ~tt aven v1d 
kaj eller brygga åstadkomma anordningar för att dölJa fartygen, 
särskilt om m;:m i fredstid kan göra en del förberedelser. 

Behov föreligger av ett stort antal kajer och bryggor både för 
förtö jning av stridsfartyg och för att kunna förtöja o~h l~st~ de 
transportfartyg och båtar, som sköter bastjänsten. So~n. Jag t1d1gare 
nämnde vill man ju öka skyddet genom att växla förtÖJnmgsplats och 
ju fler möj ligheter desto bättre. Tyvärr är tillgången inte överallt så 
god som man önskar. Ibland har marinen fått anordna egna bryggor 
eller hjälpa en kommun att sätta en brygga i stånd. Vid kajer och 
bryo-o-or behöver marinen kunna utnyttja anordningar för lastning 
och ol~ ssning och behöver kunna koppla telefon. På vissa platser kan 
man behöva elström 111 111 från land. Sådana arrangemang erfordras 
dessutom ofta för civila behov. Det är betydelsefull t om man kan 
göra dem på ett sätt som tillgodoser både civila och militära önske
mål. D et kan också behövas att marinen i fred gör vissa förberedande 
åtgärder för att vid beredskap eller krig snabbt kunna utföra reste
rande arbeten. Sådana förberedelser innebär normalt ingen eller liten 
olägenhet för ägaren. 

För att kunna få fram transporter landvägen till basens transport
fartyg är det betydelsefullt att också de bryggor - utanför de egent
iiga hamnarna - som marinen avser utnyttja i krigstid, har anslut
ning till det allmänna vägnätet . En sådan anslutning är relativt lätt 
att åstadkomma om man bygger en väg i närheten och anslutningen 
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är intagen i byggnadsplan för orten, men den är kostsam i ett se 
skede. nare 

Mitt anförande i dag har haft syftet att orientera om marine 
behov. Jag vill dessutom framföra det önskemålet, att kommu 

11 ~ 
~~h enskil~a företag ?,ch pers?ner söker kont~kt med militära m;1~~ 
mgheter nar de planlagger ohka slags anordnmaar som de bedön 

k~n. bli t.~ll ny:ta ~ö _r vårt f~rs.v~r vid beredsk
0

ap eller i krig. ;:~ 
·ndJar framst ull v1lpn att fnvllhgt göra en insats för vårt försv . 
en liten insats för den enskilde men kanske till stor hjälp fö r f~1~~ 
svaret. I undantagsfall kan det emellertid inträffa att en anordning 
bedömes få sådan betydelse för vårt försvar att någon ekonomis!· 
eller personell hjälp kan lämnas för att åstadkomma densamm a. ' 

Min nesteckningar 

Undssfröm, Cloes Olof* 

Född i Visby 8 okt. 1876. 
Död i Djursholm 3 jan. 1964. 
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Kadett vid Sjökrigsskolan 1890, underlöjtnant vid K. Flottan 
1896, kapten 1908, kom.kapten av 2. gr 1917 och av 1. gr 1919, 
kommendör 1925, konteramiral 1932, vice-amiral vid avskedet 1942. 

Lindsström var primus och yngst i den årskurs, som 1896 utnämn
des till sjöofficer, genomgick sjökrigshögskolan i sedvanlig ordning 
och erhöll i denna skola de högsta betyg, som i densamma någonsin 
utdelats. Lindsströms begåvning och utomordentliga arbetskapacitet, 
förenad med lätthet att uttrycka sig i tal och skrift, togs tidigt i 
anspråk inom flottans stabstjänst, som lärare i sjökrigsskolan och sjö

krigshögskolan m m. 
Innan jag redogör för Lindsströms kommenderingar till sjöss och 

lands, anser jag erforderligt att beröra det inflytande, som hans 
tj änstgöring i tyska flottan (å "Hochseeflotte") under de tidigare 
officersåren, utövade såväl på yrkesutövningen som utanför denna. 
Det var vid tiden före 1 :a världskriget, då, som bekant, en kraftig 
uppbyggnad (skapandet av "Hochseeflotte") av tyska sjömakten 
ägde rum. Disciplinen var sträng, organisation, övningar m m ytterst 
grundliga. Som exempel kan nämnas, att de nyrekryterade (an
ställda) matroserna fingo börja tjänstgöringen med sjöresa runt Ska
gen, att de unga ombordkommenderade officerarnas permissions
möjligheter voro små, äktenskap fick av dem icke ingås utan särskilt 
tillstånd, fast bostad i land fick i stort sett icke innehas. Med andra 
ord tjänsten ombord skulle gå före allt annat, privatlivet var spar
samt. Resultatet visade sig bl a och kanske främst i skagerackslaget 
1916 mot Englands "Grand Fleet". 

Med sin kännedom om förhållandena i Tyskland och enkanner
ligen om marinen, var det följdriktigt att Lindsström utnämndes till 

''· Minnesteckningen författad av hedersledamoten A. Ornberg. 
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marinattache i Berlin och Köpenhamn (1917-1919) Han va··· 
l d d · · · · · < 

1 aven 
e am o t a v en svenska manna stud~ekomnusswn som hösten 19 

besökte Tyskland med huvudsakli<>t uppehåll i d~t av Tyska 1 · 
17 

o b < 'rtgs-
makten besatta Flandernomradet (Zeebri.ig<>e-Ostende). Resultat 
d l 

. . . b et av 
enna ~ommtsswns rapport ?tdrog bl a _i hög grad till införan de av 

nya skjutregler och effektiva eldledmngsanordningar å Svc .· 
l 

rtge-
s <eppen. 

Lindss~röms första tjänstgöring som fartygschef ägde rum 1904 
(torpedbaten nr 81). Därefter följde täta kommenderingar å dåtid 

bo f h f o • ens 
pansa: atar, artygsc e a Jagare och Sverigeskepp samt eskader-
chef. Ar 1913 tjänstgjorde Lindsström som l :e flaggadjutant i chcfc 
för kustflott~n stab ("Flaggen") och uppgjorde bl a förslag till k u:~~ 
flottans takttska uppträdande. 

Under tiderna mellan sjökommenderingarna togs Lindsström hu
vudsakligen i anspråk för tjänstgöring i marinstaben. Därvid ut
nyttjad_es hans fackkunskaper 1913-14 i den då existerande parla
mentartska försvarskommissionen och av riksdagens särskilda ut
skotts (nr l) kansli. 

Efter befordran till konteramiral var Lindsström Befälhava·1de 
amiral i. K~rlskrona (~arinkommando Syd) 1933-36, sjömilltär 
s~kkunmg vtd nedrustmngskonferensen i Geneve 1933, chef fö r Ma
nnstaben l ~36 samt ombud i Geneve från 1936. Den aktiva tjänsten 
avslutade Lmdsström som Befälhavande amiral i Stockholm (Marin
kommando Ost) 1937-42. 

__ Efter avgången ur aktiv tjänst var Lindsström någon tid i pr:vat 
tJanst (Axel Johnsonkoncernen) samt under senare år ordförande i 
Svenska Skärgårdsförbundet. I denna egenskap framlade han förslag 
om ordnandet av kommunikationerna i Stockholms skär<>ård · som 
h~n s_!ä~v uttryckte .?et~ "f~stän sjöman förordar jag bilf~rt , 'broar 
och farJOr mellan skargardsoarna". 

Från try~ket har Lindsström utgivit "Maritima operationsbaser" 
(~ 905!, ,enhgt uppdrag "Lärobok i sjöartilleri" (1907), "Sjöfartens 
111Stona_ (1951) och "Bragd och Brott på haven" (1956 ). 

_Da?ltg samv.~ro ~ch samarbete inom ett fartygs relinga r 11;1nnar 
m_anmskorna sakerhgen mer än under andra förhållanden. Claes 
Lmdsström b_levJör ?1i~ en äldre kamrat, som med sin kunnighet och 
a~·.betsamhet l v~~t tldvt_s gemensamma arbete utövade ett gott fö re
don~e och vars vanskap pg högt uppskattade. 

Lmdsström utnämndes (1913) till adjutant, sedermera överadjutan t 

/)7 

i I{. M. Konungens stab. Bland andra utmärkelser tilldelade ~ L ind~
ström guldmedaljen för berömliga gärningar. 

I detta sällskap blev Lindsström ledamot 1912 och hedersledamot 
1932 samt 1923 ledamot av Krigsvetenskapsakademien. 

Lindsström sörjes närmast av makan Hertha von Koerner (f 1883), 
dotter av excellensen Paul v. Koerner och Margaretha Wahle. 

Hans Th. Holm* 

Den 21 januari i år avled f. disponenten Hans Th. Holm efter en 
kortare tids sjukdom i en ålder av nära 87 år. 

Med Hans Th. Holm bortgick en i många avseenden märklig och 
synnerligen framstående industriledare, vars betydelsefulla verksam
het kan spåras inom några av vårt lands mera kända storföretag. 

Efter att i Oslo ha avlagt student- och ingenjörsexamen kom han 
redan 1904 över till Sverige i egenskap av chefskonstruktör vid Karl
stad Mek. Verkstad i Kristinehamn, där han sedermera avance;·ade 
till överingenjör och platschef för att slutligen under åren 1915-
1919 bekläda platsen som företagets verkställande direktör. Under de 
15 år han verkade i detta bolag deltog han på ett mycket för tjänst
full t sätt i uppbyggandet av en modern vattenturbinindustri inom 
vårt land. Det goda namn och rykte, som bolagets produkter icke 
blott inom turbinområdet utan även beträffande cellulosa- och pap
persmaskiner kommit i åtnjutande av, är till icke ringa grad hans 
fö rtjänst. Holm åstadkom ävenledes under sin chefstid i KMV"I en 
märklig såväl ekonomisk som teknisk uppryckning av bolaget. 

I slutet av år 1919 erbjöds Hans Th. Holm av den dåvarande sty
relseordföranden i AB Bofors dr Sven Wingquist att övertaga den 
verkställande ledningen av detta företag, vilket uppdrag han även 
efter något betänkande accepterade. 

Boforsbolaget befann sig vid denna tidpunkt i en synnerligen be
svärlig och brydsam situation. De traditionella orderna på krigs
materiel, som under en lång följd av år tidigare utgjort företagets 
ryggrad, hade efter första världskrigets slut nästan helt försvunni: 
och det gällde nu för den nya ledningen att söka upparbeta nya 

''· Minnesteckningen författad av hedersledamoten Sohlman. 
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marknader och få fram nya produkter såväl inom vapenområd 
som på den civila sektorn av företagets verksamhet. et 

Att Boforsbola?et trots de många svårigheter, som förelåg, lik.;~l 
lyckades komma tgenom de besvärliga och mycket kritiska åren un
der 1920-talet får säkerligen till ej ringa grad tillskrivas det ener
giska och målmedvetna arbete, som Hans Th. Holm under denn::t tid 
presterade till företagets fromma. Ett skickligt och rationellt utnytt
jande av bolagets egna resurser samt etablerande av fruktbringande 
samarbete med utländska storföretag inom motsvarande bransch, bi
drog härvidlag till att åter giva Boforsbolaget och dess produkter ett 
högt anseende. Holm kvarstod som ledare för Boforsbolaget till 1933. 

Efter Kreugerkraschen fick Holm en ny och även denna gåno 
mycket krävande uppgift. Det gällde nu ledningen av Telefonaktie~ 
bolaget L. M. Ericsson. Detta företag hade i samband med kraschen 
råkat i allvarliga svårigheter och var i trängande behov av en genom
gripande sanering. Det var ett jättearbete, som Hans Th. Holm här 
gav sig i kast med och det lyckades honom även att under relativ t 
kort tid ingående rekonstruera företaget och åter bringa det på fö t
ter. Icke minst betydelsefull var härvidlag den sammanslagning av 
de båda huvuddelarna i bolaget - gamla L. M. Ericsson och Allmän
na Telefonbolaget - till en enhetlig och fast organisation, som han 
därvid lyckades genomföra. 

Hans Th. Holm var under sin aktiva industritid liksom även se
dan han lämnat den verkställande ledningen medlem av styrelserna 
i flera industriföretag och näringslivsorganisationer. A ven här blev 
hans stora kunskaper i industriella och ekonomiska frågor liksom 
hans enastående arbetskapacitet högt uppskattade och utnyttj ade. 

I sin industriella verksamhet var Hans Th. Holm något av en 
verklig kraftkarl. Han var orädd även i de svåraste situationer och 
drog sig aldrig för obehag och besvärligheter. Han kunde emellanå r 
vara nog så hård och temperamentsfull men hade samtidigt förmågan 
att visa sina medarbetare personlig uppskattning och vänlig för
ståelse. 

Vid sin bortgång sörjdes Holm närmast av sonen Tryggve, bergs
ingenjör, chef för SAAB, Linköping, döttrarna Haldis, gift med 
fil. dr Hans Raben, Stockholm, och Anna-Marie, gift med övers te 
Nils Juel, Göteborg, sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn samt 
två systrar, bosatta i Norge. 
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/(nu f Gunnar B;urner* 

Viceamiral Knut Gunnar Bjurner avled hastigt den 28 januari 
t964. Han var född i Stockholm den 10 januari 1882. Föräldrarna 
voro fi l. doktor G. A. Carlsson och Ellen Hallström. 

Bj urner antogs som kadett vid Kungl. Sjökrigsskolan 1895 och ut-

ämndes vid 19 års ålder till underlöjtnant vid flottan år 1901. Rikt 
~egåvad, särskilt på det matematiska on:råd_et, genomgic~. ha~ med 
högsta betyg sjökrigshögskolan och Arul_len- och Ingen JOrs~ogsko
lans högre kurs. Befordran till högre offteersgrader skedde 1 sna~b 
takt. Sålunda blev han kommendör 1931 och konteramiral 1936, v td 
avsked från aktiv tjänst erhöll han viceamiralsgraden. 

Bland Bjurners landkommenderingar må nämnas, att han var chef 
för Artilleridepartementet i Karlskrona 1920-1923, chef för Kungl. 
Marinförvaltningens artilieria v delning 1923-1931, chef för Orlogs
varvet i Karlskrona 1931-1936. Vid sistnämnda år förordnades han 
till befälhavande amiral och stationsbefälhavare i Karlskrona och 
efte r omorganisationen 1937 till marindistriktschef för sydkustens 
marindistrikt. 1938 förordnades Bjurner som chef för Kungl. Marin
förvaltningen, vilken befattning han frånträdde år 1944. 

Sedan Bjurner, efter varierande befattningar specialiserat sig på 
tj änstegrenen artilleri, erhöll han vid sjökommenderingar befatt
ningar vid sjöartilleriet bl a som artilleriofficer å pansarskeppet 
Dristigheten, å vilket han år 1913 genom en synnerligen skicklig 
eldlednin g erövrade åt fartyget den mycket eftertraktade Kunga
pokalen. Bland befattningar i chefsställning till sjöss må nämnas att 
han tjänstgjorde som fartygschef å psk Sverige 1926-27, som far
tygschef å psk Oscar II vid långresa till Medelhavet 1929-30 samt 
som eskaderchef å vintereskadern 1933-34. 

Som avdelningschef för Marinförvaltningens artilleriavdelning 
fick Bjurner stor användning för sina gedigna artillerisriska kunska
per. Med ledning av erfarenheterna från 1 VK igångsattes bl a om
fat tande moderniseringar a v stridsfartygens artillerieldledning ge
nom införandet av centralriktanläggningar och modern eldlednings
instrumentering. Bjurner gjorde stora insatser för utveckling av det 
viktiga luftvärnsartilleriet. Sålunda gav han impulsen till tillverk
ning inom landet av 40 mm automatkanoner. Sedan han efter en 

''· Minnestecknin gen författad av hedersledamoten Oclqvist. 
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studieresa bl a till Emdand kommit till insikt om att driftsa··r,. ~ '\.ta 40 
mm a_kanon icke kunde erhållas från utlandet, lyckades Bjurncr cf 

l l. ·· l l d · f ter energ1s >: mang mg overta a e nmgen ör AB Bofors att taga 
k ·11 k . 0 • Upp 

a~.uomat an.~ntl v~r nmg pa Sltt produktionsprogram. Marinförval t-
nmgen bestallde salunda en provkanon, vars mekanism skulle b 
s~ras på den i Marinen väl beprövade halvautomatiska blockmek:~ 
msmen och efter omfattande försök lyckades Bofors framståend 
k~nonkonhstruktörer att på ett genialiskt sätt lösa ammunition sinm at~ 
nmgs- oc ansättarproblemen. Resultatet blev den sedermera v~irlds
berömda 40 mm lvakanon M/36. 

Gu_~nar Bjurners ti~- som c~1ef för Kungl. Marinförvaltningen sam
manfall med andra varldsknget och den orosmättade tiden nänn 
f .. 1 · b . . ast 
o:e cngsut rottet. Ett mtens1vt arbete igångsattes för att tid 

bnsterna i 1::arine~1s mobiliserin~sutrustning. Nybyggnader av fart;; 
f?rcerad:s, aldr_e ;artyg modenmerades och_ planlagda mobiliserings
ullverkmngar 1gangsattes m m. Upprustnmgsarbetet ställde stora 
krav på Marinförvaltningens personal och på dess chef vilade en 
synnerligen tung och ansvarsfull arbetsbörda vilken han dock utan 
svårighet kunde axla. ' 

Bjurners rika erfarenheter och kunskaper utnyttjades jämväl för 
ett. fler_tal_ sakkunnig- och k?mmitteuppdrag såsom omarbetning av 
a~ullenskjutregler och. exerCisreglcmenten, militär förvaltningsutrcd
nmg m m. Under en ud var han som sakkunnig ställd till 1925 års 
flottkommittes förfogande. Efter avgången som chef för Marinför
v_~ltr~~~lg~n var ~jurner utredningsman inom Försvarsdepartementet 
for SJO_kngsmatenal efter 1947, varjämte han biträdde general Thör
nell v1d utarbetandet av historik över Sveriges försvarsberedskap 
före och under 2 VK. 

Tillsammans med generalmajor Ornberg och generallöjtnant 
Wahlman utarbetade Bjurner en lärobok i Artilleri för Kungl. sjö
krigsskolan. 

Gunnar Bjurner hade ett skarpt intellekt, snabb fattningsförmåga 
och var snabb i beslut, vilket i hög grad underlättade arbetet fö r hans 
underlydande, vilka minnas honom med tacksamhet och saknad. 
Bakom den ofta kärva ytan dolde sig ett gott och varmt hjärta, vilket 
särskilt kom till uttryck på de senare åren, då han ägnade sin insjuk
nade maka en öm och aldrig svikande omvårdnad. 

Den bortgångne efterlämnar makan Elsa, född Schram, sonen 
överingenjör Gösta Bjurner, sonhustru och barnbarn. 
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f/is G ustaf Ludvig Lindberg* 

Förre marindirektören av l. graden vid mariningenjörskåren Elis 
Lindberg avled den 30 mars 1964 efter en lång och svår sjukdom. 

Elis Lindberg föddes i Stockholm den 11 mars 1886 och avlade 
studentexamen i samma stad den 18 maj 1904. Redan tidigt intres
serad för tekniska ting och för flottan praktiserade han som filare på 
Galärvarvet i Stockholm under somrarna 1902 och 1904, samt blev 
mariningenjörsaspirant den 14 juni 1906 vid den detta år nyorgani
serade mariningenjörkåren. Sin civilingenjörsexamen avlade Lind
berg den l O juni 1908 vid Kungl tekniska högskolan, fackskola för 
rnaskinbyggnadskonst och teknologi, underavdelning för skepps
byggnadskonst. Efter examen blev Lindberg ritare vid AB Lindho_l-
111ens Varv i Göteborg fram till början av 1909 och därefter v1d 
Göteborgs Nya Verkstads AB, nuvarande Götaverken, och där stan·
nade han till januari 1910. Då Lindberg redan i juni 1909 blivit 

111ariningenjörsstipendiat, sökte han sig ut för att få mer allsidig och 
praktisk erfarenhet. Han var sålunda ritare vid Fore River Ship
building Co i USA från mars 1910 till februari 1911 och därefter 
arbetare vid Stettiner Maschinenbau AG, Vulcan, Hamburger Nie
derlassung från mars till juli 1911 samt vid Luth & Rosen El AB, 
Stockholm till l oktober samma år. 

Efter stipendiatårens utgång fick Lindberg sin tjänstgöring förlagd 
till Karlskrona från den l oktober 1911 och till den l oktober 1913 
såsom extra mariningenjör, därefter såsom mariningenjör av 2. gra
den i flottans reserv (i väntan på plats på stat) till i maj 1914, då 
han blev mariningenjör av 2. graden vid kåren. Han utnämndes i 
mars 1918 till mariningenjör av l. graden i och ett år därefter vid 
kåren. Den l oktober 1926 blev Lindberg förflyttad till Stockholm, 
i maj 1937 marindirektör av 2. graden vid kåren, i oktober 1938 
marindirektör av l. graden i och i mars 1941 vid kåren. 

På varvet i Karlskrona tjänstgjorde Lindberg vid olika arbets
grupper och blev tidigt inkopplad på ubåtsdetaljen (ubåtsberedska
pen). Varvstjänsten avbröts för längre eller för kortare tid- liksom 
för kamraterna - av sjökommenderingar. Lindberg var sålunda far
tygsingenjör på Manligheten 1912-13 och på Wasa 1914 och under 

''·Minnesteckn ingen författad av hedersledamoten Oldenburg. 
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krigets tre första år var han divisionsingenjör på V. jagardivisi 

1 kustflottan s~mt 1918 divisionsingenjör på I. ubåtsdivi sione~1 e1i 
oktober 1925 f1ck han hand om utrustningen av kryssaren F 1 .. 
och bl f · ... d k lo Y g1a 

ev artygsmgenJOr un er ryssarens an<>resa till Mede]] 

h S H 
o 1ave1 

oc vana avet under kommendörkapten av l. graden A · 

Häggs befäl. I februari 1926 blev Lindberg emellertid SJ·uk och rov 1d 
11 11laste 

avpo etteras. Han blev dock snart åter frisk och kommenderad 

under sommaren 1926 såsom flottilj ingen j ör på I ubåtsflottilj en. es 

.. Medan d~t först_a vä~~d.:kriget ~nnu pågick och de tyska ubåta rna 

darunder gJorde sma forodande msatser, hade marinförvaltning 

bo l .. . M l ens 
u ats everantor 1 a mö, Kockums Mekaniska Verkstads AB 

sig ~ förbindelse med en av den tyska marinens ubåtsleveran ~ö~-~:t 
~kt1en Gesellschaft Weser i Bremen och 1916 slöt marinförva lt~ 

n m gen kontrakt med denna firma om leverans a v huvudritningar för 

byggande av ubåtar av Wesertyp vid örlogsvarvet i Karlskrona och 

med Kockums om l~ve:ans, dels av en ubåt (Bävern 1921) av denna 

typ, dels av ~rbetsntnmgar, materialbeställningar m m för byggan

det av systerbararna (Illern 1921 och Uttern 1922) i Karlskrona. Ar

boetet med bfärdigstä.llandet av sistnämnda leddes av Lindberg, som 

sasom "ny yggnadsmgenj.ör" ~ven svarade för bygget av fyrskeppet 

Grundkallen 1922 och mmubaten Valen 1925. 

Med Illern och Uttern inleddes det alltjämt bestående goda sam

arbetet mellan örlogsvarvet i Karlskrona och Kockums Mekaniska 

Verkstads AB i Malmö. 

.. P lacerad på Sto~kholms staotion 1926 var Lindberg chef för marin

forvaltnmgens ubatsdetalJ fran den l oktober 1926 till den 1 de

cember 19~2. Vid denn_a ~id var marinförvaltningen hårt en gagerad 

med uppgorandet o av ~·1tnmgar och kostnadsberäkningar i sam band 

med ~et av 1927 ars nksdag beslutade ersättningsbyggnadsprog··am

n?et f?r fl~ttan. Bland annat utarbetades på ubåtsdetaljen ett förslag 

tdl mmuba_t grundad på d~n befintliga Valen. Detta förslag godkä n

~es dock eJ av Kungl MaJ :t utan det bestämdes sommaren 1930 att 

t1ll.~örordn~n.de c~efen för ubåtsvapnet, kommendör Claes Lind

stram, .mannmgenJÖr Elis Lindberg och kapten G E Boldt-Christm as, 

sk~lle l Tyskla!1d, Italien, Frankrike och Holland studera moderna 

ubatskonstrukt1oner. Denna undersökning ledde till att i november 

1.931 kontrakt tecknades med den holländska (tyska) konstruktions

fnman Ingenieurkantoor Voor Scheepsbouw (IVS) i Haag om leve-
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·ans av konstruktionsritningar och beräkningar till en minundervar

J ensbåt. Den 26 september 1932 tecknade marinförvaltningen kon

trakt med Kockums Mekaniska Verkstads AB om byggandet av två 

~ninutläggande ubåtar, Delfinen och Nordkaparen. Lindberg, som 

handlagt ärendet om de nya båtarnas beställning, kontrakt och speci

fikationer, fick uppdraget att vara marinförvaltningens kontrollant 

vid bygget. 
Kockums Verk stads AB hade då icke haft någon ubåtsbeställning 

sedan leveransen av Bävern 1921. En helt ny organisation måste 

byggas upp. Det va r här, som Lindbergs stora ubåtserfarenheter kom 

rill sin rätt. Han var Kockums behjälplig både på den ubåtsteoretiska 

och byggnadspraktiska sidan. Som kontrollant både kunde och ville 

han fatta beslut, vilket var till stor fördel för det snabba uppbyg

"andet av Kockum s ubåtsorganisation. Under Lindbergs tid vid 

" Kockums åren 1933-37 konstruerades och färdigbyggdes ubåtarna 

Delfinen, Nordkaparen, Springaren och Sjölejonet, under det att Sjö

björnen och Sjöhunden påbörjades. Under samma tid var Lindberg 

kontrollant för byggandet vid Kockums av marinens tankfartyg 

Brännaren, där elsvetsning användes i större utsträckning än vad 

som tillämpats på något annat fartyg av motsvarande storleksord

ning Avenledes skedde en stor reparation vid Kockums av jagaren 

Claes Uggla år 1935 under hans överinseende. 

Efter fullbordat värv flyttade Lindberg åter till Stockholm i okto

ber 1937 och blev nu assistent på marinförvaltningens ingenjörav

delning . 

Den l juli 1943 blev Lindberg chef för inspektionsbyrån på ingen

jöravdelningen samt tillika assistent och i februari 1944 sektionschef 

å varvs- och verkstadsbyråns arbetarsektion samt ställföreträdare för 

chefen för konstruktionskontoret på ingenjöravdelningen. Den l 

april 1946 fick Lindberg nådigt avsked med pension och överfördes 

i mariningenjörkårens reserv, vilken han tillhörde fram till mars 

1951. Lindberg slog sig dock icke till ro, utan under åren 1950-53 

var han anställd vid Sveriges Mekanförbund. 

Det är särskilt inom två områden, som Lindbergs arbetskapacitet, 

förmåga och kunnighet utnyttjats och kommit till sin rätt. Det ena, 

ubåtsområdet, är redan berört. Inom det andra, varvs- och verk

stadsgebietet, särskilt beträffande personal- och lönefrågor med till

hörande förhandlingar kom Lindberg redan under Karlskronatiden 
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in på, men det var mest under 1930- och 40-talen, som Lindbe . 
förhandlingsskicklighet utnyttjades inom detta område. Han blev ~~s 
lunda ~- oktobe_r 1932 utsedd till marinförvaltningens delegerade v~ 
avtalsforhandlmgar med arbetarna, 1940 blev han ledamot i kon_ 
missionen för utredning av den tekniska tjänsten vid kustartillerie~ 
tygförvaltning, 1942 marinförvaltningens representant i rådgi vand: 
nämnd, gemensam för försvarsgrenarna och försvarsväsendets verk
stadsnämnd, för frågor rörande löne- och anställningsvillkor för ar
betare samt 1943 marinförvaltningens ledamot i försvarets avtals
nämnd, men även efter pensioneringen utnyttjades Lindberg av ma
rinförvaltningen såsom sakkunnig vid förhandlingar om kollckti:
avtal. 

Lin~berg tilldelades 1924 riddartecknet av Kungl Vasao rden och 
1925 ftck han Vasamedaljen i guld 8 :e storleken för att "på ett ut

märkt sätt lett skrovarbeten såväl för undervattensbåten Valen som 
även tidigare för undervattensbåtarna Illern och Uttern" . 1940 till
delades Lindberg riddartecknet av Kungl Nordstjärneorden. 

Lindberg har även bedrivit en omfattande lärarverksamhet. Så
lunda var han under Karlskronatiden från 1920 under somranu le
dare för utbildningen av mariningenjörsaspiranterna och i Stockholm 
var han under åren 1927-28 och 1930-33 lärare vid K ungl sjö
krigshögskolan i skeppsbyggnadskonst och maskinlära. H an var 
även sakkunnig i 1930 års försvarskommission samt under 1930-33 
ställföreträdare i fartygsuttagningskommissionen. 

Lindberg var en flitig och intresserad föreningsman. Han var en 
av initiativtagarna till bildandet av Flottans Ingenjörförening i 
Karlskrona år 1918 och blev medlem den 4 februari 1918. H an var 
föreningens vice ordförande 1920-21 och sekreterare 1923-24. 
Efter flyttningen till Stockholm blev han styrelseombud 1929-31. 
Som tack för hans arbete med bildandet av föreningen och fö r hans 
insatser och skicklighet vid en reglering av mariningenjörernas löner 
utsågs Lindberg i november 1946 till hedersledamot. Han var leda
mot av Svenska teknologföreningen och dessutom sekreterare under 
åren 1930-32 i Föreningen för skeppsbyggnadskonst och Flyg
teknik. 

Lindberg invaldes som arbetande ledamot i Kungl örlogsm anna
sällskapet år 1927 samt skrev årsberättelse i skeppsbyggeri och 
maskinväsende åren 1930 och 31. 
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Elis Lindberg var med sin kunnighet, sitt klara intellekt och sin 
rakrygg~de, redbara karaktär en prydnad för sin kår och en tillgång 
för mannen. 

l( varlevande kamrater bringa minnet av sin högt aktade kollega en 

,-arm hy Ilning. 
Lindberg sörjes närmast av maka, född Forsberg. 

Olof Ribbing* 

Overste Olof Ribbing föddes den 16 juni 1887 i ett typiskt lär
domshem. Fadern var den framstående pedagogen och klassikern 
fil. doktor Lennart Ribbing. En levande känsla för humanism blev 
Olof Ribbings arvedel. De som kände honom frågade sig ibland var
för han valde det militära yrket, då hans anlag snarast pekade mot 
det akademiska livet. Men han hade också en stark traditionsbun
denhet, vilken drog honom till officersbanan. Han blev underlöjtnant 
vid Smålands husarregemente, transporterades till Livgardet till 
häst, utnämndes 1922 till kapten vid generalstaben, återgick sedan i 
trupptjänst och blev år 1941 överste i armen och chef för Försvars
stabens krigshistoriska avdelning, där han stannade till år 1950, då 
han tog avsked. 

Ribbings stora intresse gällde två områden: krigshistoria och för
svarsupplysning. Som ung löjtnant deltog han i utarbetandet av ge
neralstabens arbete "Karl XII på slagfältet", där han stod under in
flytande av dåvarande generalstabskaptenen Carl Bennedichs känslo
rnättade historieuppfattning. Efter några år frigjorde sig emellertid 
Ribbing från detta beroende och slog in på en mer självständig linje, 
präglad av objektivitet och eftertanke. Han var ej någon dynamisk, 
nyskapande människ::~. utan gjorde mer intryck av en kammarlärd, 
som stillsamt och metodiskt ryktade sitt värv och samvetsgrant stöd
de sina medhjälpare. Han hade ett utpräglat pedagogiskt sinne och 
det var ett utslag härav när han organiserade ett nära samarbete mel
lan militärhistorikerna och de akademiska historikerna. Här gjorde 
han en fruktbä rande insats. 

Som redaktör för "Vårt Försvar" under fyra decennier och sam
tidigt sekreterare i Allmänna Försvarsföreningen blev han en av för
::-----
.. Minnesteckningen författad av korresponderande ledamoten Steckzen. 
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svarsupplysningens mest trofasta tjänare i landet. Med sitt försynta 
nästan undvikande väsen kom han att på detta område ej spela nå~ 
gon ledande roll och han nådde knappast ut till en större allmänhet 
Men han var en flitig arbetare i vingården och lyckades vid vi ss,1 till~ 
fällen få debatten att flamma upp. 

För utomstående var det ej så lätt att komma Olof Ribbing 111 på 
livet. Han gick sin egen väg och han hade en viss benägenhet att 
dölja sina tankar för utomstående. Men vid närmare bekantskap av
slöjade ban en trivsam, maliciös humor och framför allt ett hjälp
samt sinnelag, som tog sig många uttryck. 

Sten Anders Forshell * 

Kommendören Sten Anders Forshell avled den 22 juni 1964 efter 
att under några år ha haft att kämpa mot en tilltagande ohälsa. H an 
var född i Göteborg den 11 mars 1895 och son till direktör Vik tor 
Forshell och dennes maka Ingeborg, född Mellgren. 

Redan under skoltiden i Göteborg bestämde sig Forshell fö r sjö
officerens bana och skaffade sig sjöpraktik under ett par somrars ut
bildning på skolskeppet Abraham Rydberg. Efter att 1914 ha avlagt 
studentexamen vid Göteborgs Högre Realläroverk antogs han till 
sjökadett samma år. Efter genomgången kadettutbildning konsti
tuerades han till fänrik vid flottan 1917. Utnämningen tilllöjtnant 
skedde 1919, till kapten 1930, till kommendörkapten av 2. graden 
1939 och till kommendörkapten av l. graden 1942. 1945 kom utnäm
ningen till kommendör och inspektör för minväsendet samt 1950 till 
kommendör i Mo 14 och chef för marinförvaltningens vapen avdel
ning. 1955 avgick han vid uppnådd pensionsålder. 

Bakom dessa torra data döljes en omfattande provkarta på kom
menderingar och uppdrag, som kan tilldelas en sjöofficer. Redan 
efter det första fänriksåret började Forshelis sjötjänstgöring inom 
den vapentjänst, han i fortsättningen kom att tillhöra, då han pla
cerades som fartygschef på vedettbåtar, sysselsatta med den viktiga 
och riskfyllda efterkrigsminsvepningen. Hans under somrarna på 
Abraham Rydberg uppammade intresse för segelutbildningen kom 
honom att söka sig även till skeppsgossekåren och segelfartygstjänst, 

,,. Minnesteckningen författad av ledamoten Montelius. 
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en specialtiänst som han allt~d. gladde sig åt att få ::J.töva,_ då ;~_ö:l:~= 
het dä r~ill bjöds under ~en t1~1gare delen ~v hans t)anstetld. I _ov~J";L 

0111 o-1ck han under sma s1okommendenngar hela skalan av olika 
u en · ,.., . o .. 1 o • h · 
"ff 'cersbefattnin<>ar inom mintJänsten sava pa mm- oc mmsvcp-
o l b l' d l" o f"' · o-sfarty<> som på andra fartyg en 1gt en van 1ga gangen or P-n 
ntn,.. , b . • l b f d . o H ... 
siöofficer med hans specialutbtldmng oc; o el or nngsdga~g. ans r~-
( 111menderingar avslutades med en tvaars wmmen enng SO!ll 'tt

,o schef på pansarskepoet Drottning Victoria 1943-45 under be -
rye: ' d . l kr l r· redskapstiden, en befattning som han skatta e s1g yc tg att 1a or-

unnats få. 
Efter utbildnino- vid sjökrigshögskolans minkurs 1923-24 ko:11 

Forshelis landtjän;tgöring till en början att i huvudsak var~ förlagd 
till örloo-svarven och marinförvaltningen. Därjämte utnyttJades han 
givetvis b som lärare inom olika slag. ~v utbildnin~ inom sin vapen
tiänst, där han enligt vad ovan ang1vtts slutade sm verksamhet som 
i;1spektör för minväsendet 1950 för att tillträda den k:ävande bebtt
ningen som chef för marinförvaltningens vapenavdelmng. 

Sin kanske mest ansvarsfulla och utan tvekan mest ob~erverad: 
tjänst tillträdde emellertid Forshell, då han 1938 blev m~r~natt~che 
i Berlin vilken befattnino- han innehade under de fyra knoska aren 
till hös~en 1942. Man sk~lle nästan kunna säga, att han börj ade sin 
specialutbildning för denna verksamhet redan 20 år tidigare under 
s;marbetet med de tyska minsvepningsförband, som var engagerade 
i efterkrigsminsvepning. Forshelis utåtriktade lägg_ni_ng och _natu.~be
gåvning för att knyta kontakter skaffade l~01:om odtg: en v1d~trackt 
vänkrets icke endast i hemlandet utan ocksa mom det mternauonelb 
kamratskap, som olika länders mariner i viss mån utgör .. Här~genom 
och o-enom hans o-oda språkkunskaper underlättades g1vetv1s han s 
attacheverksamhet och under de nämnda skickelsedigra åren blev 
också hans rapporter från Berlin av utomordentlig betydelse för det 
svenska försvarets neutralitetsvakt och för upprätthållandet av trans
oceana sjöförbindelser genom den s k lejdtrafiken. ~an~. entus.iasm 
för sin uppgift kunde kanske ibland förleda honom oll _overdnfter, 
men värdet av detta hans hängivna arbete har varmt vitsordats av 
dem, som haft att bedöma det. 

A ven senare kom Forshell att uppträda i internationella samman
hang, då han 1948 utsågs att såsom expert (tillsammans med e~ norsk 
och en holländsk sjöofficer) stå till Internationella domstolens l Haag 
förfogande vid dess behandling av "The Corfu Channel Case". Det 

44 
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gällde för experterna att - delvis genom undersökningar på pl1tse 
ifråga - bedöma omständigheterna kring och ansvaret fö r 1n i 1~~ 
sprängning 1946 av två engelska jagare vid deras passage gen oJ ,1 e1 
efterkrigsminsvept ränna på albanskt territorialvatten. 

1 

Efter inträdet i pensionsåldern var Forshell, så länge kraf C'rna 
stod honom bi, knuten till AB Bahco som konsult inom ledningen 
där hans personliga egenskaper och rika erfarenhet i förvaltnings~ 
frågor och från förhandlingsbordet bedömdes som mycket värdefu lla 
tillgångar. 

Det var naturligt, att en eldsjäl som Forshell var mycket all m,-in
intresserad och trivdes väl med tankeutbyte såväl under kamratl ig 
samvaro som vid umgänge i de mest skilda kretsar. I sin årsfö renino-

" hade han som sina hobbies uppgivit utrikespolitik, sport och musik. 
Att hans intresse för utrikespolitik kom att spela en stor roll i l1ans 

liv även i tjänsten, framgår av vad här redan anförts. 
Under gymnasieåren kom hans utövning av idrott och hans goda 

kroppsliga förutsättningar härför att föra honom till skolungdomens 
idrottstävlingar. Tjänsteförhållandena för honom och hans jämn
åriga inom flottan medgav emellertid utövning av fri idrott i mod~irn 
mening blott i samband med sjökommenderingar med förläggning till 
Hårsfjärden, sedan därvarande idrottsplats börjat taga form mot 
slutet av tjugotalet. En rikhaltig trofesamling vittnar om hans sport
intresse i yngre dagar. Värjfäktning och tennis utövade han upp i 
medelåldern; om hans skicklighet i den sistnämnda grenen vittnar en 
ståtlig pokal, Kustflottans vandringspris i tennis, som han för alltid 
erövrade genom sin tredje inteckning i den 1935. 

Hans musikintresse yttrade sig utåt bl a i att han särskilt i yngre 
dagar gärna lät höra sin välljudande baryton i såväl mera högtidliga 
som i muntrationssammanhang. 

För Forshell var sjöofficerens yrke ett kall som för så många andra 
av samma sjöofficersgeneration. Samtidigt hade han öppen blick för 
vad den materialistiska utvecklingen förde med sig och denna kom
bination gav honom stor förmåga att entusiasmera sina underlydande 
för tjänsten, varom minnesgoda uttalanden efter hans bortgång burit 
vittne. Han höll styvt på det utanverk av örlogsbruk och ceremo
nier, som bidrager till att stärka känslan för traditionens betydelse
fulla uppgift som samlande symbol även för vår sekulariserade tids 
krigsmän. 
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Som bärare av höga ideal samt som god vän och kamrat lever 
Anders Forsbells minne som föredöme för dem , som fått lära känna 

honom. 

Som närmast sörjande efterlämnar Forshell maka Birgit (Big), född 
Blidberg, sonen Hans, kaptel: i fl?ttans reserv och anställd v~d Göta
verken, döttrarna Inga-Karm, g1ft med mr Thomas M Re1lly, .?ch 
Margit, gift med kommendörkaptenen i reserven Göran Reutersward , 
anställd vid Bahco, samt barnbarn. 

o l * Ake Harte ius 

Korresponderande ledamoten, f d häradshövdingen i Södenörns 
domsaga Åke Hartelius avled den 6 juli 196~ i Stockholm. Han var 
född i Göteborg den 3 september 1887, son nll bokhandlaren Valde
mar Hartelius och dennes maka Jeanna, född Sandberg. Skolstud1er 
vid Göteborgs latinläroverk ledde till studentexamen 190~." ~fte~ av
lagd juris kandidatexamen i Uppsala 1911 och _vederb~~hg n.~gs
tjänstgöring kom Hartelius 1917 som assessor nll hovratten over 
Skåne och Blekinge. Där blev han hovrättsråd 1925. Redan dess
förinnan hade han haft förordnande som revisionssekreterare och 
1928 blev han ordinarie sådan. Tidigt togs han i anspråk för statliga 
utredningar och tjänstgjorde 1929 som sakkunnig inom kommunika
tionsdepartement et. 

I slutet av 1930 kom Hartelius till försvarsdepartementet som 
expeditionschef. Företrädaren, A. W. Rundqvist, hade lämnat sin be
fattning för att som konsultativt statsråd inträda i den Ekmanska 
2. ministären, som några månader tidigare efterträtt den Lind
manska högerministären. I den Ekmanska regeringen var statsmi
nistern till en början själv försvarsminister - det var under denna 
tid som 1930 års försvarskommission tillsattes - men överlämnade 
befattnin<Yen på sommaren 1931 till statsrådet Rundqvist. 

H arteli'us blev kort efter detta skifte på försvarsministerposten 
t. f. statssekreterare och kom att kvarstå i denna befattning i över 
5 år. Att han så snabbt förflyttades till statssekreterarebefattningen 

•:· Minnesteckningen författad av hedersledamoten Wetterblad. 
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berodde på att den ordinarie statssekreteraren Humble erhållit tjänst
ledighet för att helt ägna sig åt uppdraget att vara sekreterare hos 
den nyssnämnda försvarskommissionen. Sedan Humble avlidit blev 
Hartelius l februari 1934 ordinarie statssekreterare i försvarsdeparte
mentet. Efter regeringsskiftet 1932 hade försvarsministerposten över
tagits av statsrådet Ivar Vennerström, vilken i sin tur efterträddes av 
statsrådet Janne Nilsson på sommaren 1936. 

Det var under en för försvaret brydsam tid som Hartelius tj:"inst
gjorde som statssekreterare. 1925 års försvarsordning hade inneburit 
avsevärda reduktioner i försvarets omfattning och minskat dess tidi
gare styrka. Den rådande depressionen i början a v 1930-talet med
förde ävenledes betydande minskningar i försvarsbudgeten och fö r
svårade ansträngningarna hos dem för försvaret positivt intresserade 
att i möjligaste mån upprätthålla dettas effektivitet. Den arbetande 
försvarskommissionen utgjorde fram till upphörandet 1935 ett hin
der för genomförandet av större ändringar i gällande försvarsord
Hing. Ej heller kunde man vänta att den socialdemokratiska regering, 
som tillträtt 1932 och i vilken ingingo flera av männen bakom 1925 
års försvarsbes lut, skulle visa större intresse för försvarets stärkande, 
helst som till försvarsminister förordnats en av partiets tidigare anti
militarister. Men den politiska utvecklingen i världen kom så små
ningom att medföra en omsvängning till mera försvarsvänl ig syn 
även inom regeringspartiet. Den 1936 framlagda försvarspropositio
nen, tillkommen med statsrådet Vennerström som föredragande, in
nebar dock i sin positiva inställning till försvarsmakten en vänd
punkt och en grund att bygga vidare på för framtiden. För H arte
lius var detta särskilt glädjande. Med sitt alltid ådagalagda stora in
tresse för försvaret och sin klart manifesterade uppfattning om be
tydelsen av ett starkt försvar hade han haft ett otacksamt och många 
gånger resultatlöst arbete att söka få igenom även föga omfattande 
förslag till försvarets stärkande. 

Den l november 1936 lämnade Hartelius försvarsdepartem ePtet 
och tillträdde befattningen som häradshövding i Södertörns dom
saga. Som sådan kvarstod han till pensionsavgången 1954. Samtidigt 
togs han i anspråk för åtskilliga offentliga värv. Bl. a. var han leda
mot av tryckfrihetsnämnden 1940-44, ordförande i Stockholms 
Einspoliskollegium 1946-53 och i anstaltsnämnderna vid Svartsj~ 
och Bogesund. Under en lång följd av år var han styrelseledamot 1 

Kungl. Automobilklubben. 
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i93 7 invaldes Hartelius som korresponderande ledamot i Drlogs-
11annasäll skapet. Detta val g~~dde -~Ol:om mycket .?ch han tog}lera 
1 

o aer tillfället i akt att besoka hogt1dssammantradena och fornya 
~:~akten med de mån_ga vänner inom vårt sjöförsvar som han under 
uångna år förskaffat Slg. . .. 
0 :Harteliu s var en mycket v innande pers~nltghet. Han h~de.~att att 
få kontakt med sina medmänniskor. I s111 verksamhet 1 f~:sva~;
de artementet var han en det goda samarbetets man o~h forespra-
ka~e . Sjöförsvarets målsmän äro __ honom stort t~ck s~yldt_ga. . o 

Som närmast sörjande efterlamnade Hart_eh~ls v1d s111 bo1_ tgang 

l a fo .. dd s 1·öaren-Maanell samt dottern Bugttta, g1ft med mgen-ma (<, b b ' 

jören Gösta Callius, Stockholm. 

Knu t Gustaf Ågren* 

F. kommendören Knut Gustaf Ågren avled i Mah~1Ö den 4 augusti 
l964. Han var född i Oskarshamn och var son ull grosshandlare 
Knut Gustaf Ågren och dennes maka Ida, f. Ander_sson. o .. 

Gustaf Ågren blev sjökadett 1906 och genomg1ck den d; ~nnu 
sexåriga sjökrigsskolan med sommarutbildning o~bord,o de tva forsta 
somrarna på korvetten Saga, därefter hu;udsakhgoen ~a pal~sar~rys
saren Fylgia samt i slutet av sommaren pa kanonbar for nav1genngs-
och manöverövningar. 

Ågren blev underlöjtnant 1912, löjtnant 1916, kapten 1 ~21, kom-
d .. k t 2 gr 1937 1 gr 1940 kommendör i mannen 1945 men or ap en . . , · · ' 

och avgick med pension 1948. . . 
1914 genomgick han minutbildning, vtlket blev upptakten _ull en 

lång och" framgångsrik rjänstgöri1:g i m~nv~pnet, ombor_d och l !and. 
Han blev snart en erkänd kapaenet pa mmvapnets ohka omraden. 
Han var mycket energisk och arbetade ständigt på _att för~ättr~. o~_h 
modernisera minor och minsvep. Hans kommendenngar gKk darfor · 
också en lång följd av år i minvapnets tecken. o ... 

På sjön var han sålunda åtskillig~ år chef f~r :edettbats~lVlS10n, 
senare adjutant på minskoleavdelmng, chef for pktavde~n~ng ~ch 
chef för minskola. Hans tjänstgöring i land följde samma lmJe, mm
officer vid örlogsvarv, mångårig kommendering till marinförvalt-

,,. Min nesteckningen författad av led:1moten T. Thoren. 
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ningens minavdelning, chef för mindepartement vid örlogsvarv san 
slu:ligen chef för marinförvaltningens minavdelning åren 1937 _ 4 ~t 
Agr~n genomgick Sjök~igsskolans a~lmärma kurs 1919-20 och 

dess mmkurs 1921-22. Pa grund av sma stora kunskaper blev ha 
sedan lärare i minlära vid både Sjökrigsskolan och Sjökrigshögsko

1~ 
lan å ren 1923-32. 

Bland hans övriga kommenderingar kan nämnas: chef på torped
kryssaren Psilander 1930, till 1930 års försvarskommissions förfo 
ga n de 1931, adjutant hos chefen för underofficers- och sjömans
kårerna i Karlskrona 1933-35, sekond på pansarskeppet Drottnm<> 
Victoria 1936-37, chef på pansarskeppet Oscar II 1940-41 , chef 
på kryssaren Gotland 1941, chef för sjömanskårens skolor i Karls
krona 1941-44, chef för Karlskronaavdelningen 1944-45, och slu t
ligen chef för thesunds marindistrikt 1945-48. 

Ågren hade lätt för att uttrycka sig i såväl tal som skrift och med
verkade bl. a. i Marinlitteraturföreningens arbete "Taktiska spörs
mål". Han var intresserad av allt, som angick flottan, men bäst 
tri":des han med kommenderingar, som berörde minvapnet. I de min
utbildade officerarnas livaktiga minklubb var han en av de drivande 
krafterna, och han avstod ogärna från diskussioner om min- och min
svepningstaktik och teknik, då vedettbåtarna under vårskolorna 
ankrat för natten på den idylliska Varnäsfjärden, vanligen kallad 
Björkö hamn. 

o Intresse~ad av allt nyott i m~nväg tv~kade han. icke att taga risker. 
Salunda hande det en gang, da man hmat en mma av dittills okänd 
konstruktion, att Ågren sade till sina medhjälpare: "Ge er i v.-ig i 
skydd. Den här skall jag undersöka ensam. Jag är ogift!" 

H an var en mycket angenäm sällskapsmänniska, hade lätt att få 
vänner och stortrivdes i kamratkretsen. 

Med ~ust~f Å~ren har en synnerligen kunnig, skicklig och er
faren mmoffrcer gatt ur tiden. 

Ledamot av Kungl. Orlogsmannasällskapet blev han 1926. 
.Närmast sörjande äro barnen i hans äktenskap med framlrdna 

Stma, f. Berggren, nämligen sönerna Sven, verkställande direktör i 
Nymölla AB och Lars, verkställande direktör i Halmstads J ärnvaru 
AB, samt dottern Anne-Marie, gift med kaptenen vid flottan Göran 
Nordling. 

Uts ikterna för 1965 års Kärnvapen

och Robotpolitik 
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Av konteramiral E. BIORKLUND 

Målet för denna artikel är att skärskåda hur 1964 års händelser 
och vapenproduktion kommer att inverka på vad som händer under 
det kommande året samt vilka problem som närmast blir aktuella. 
Fastställda produktionsplaner samt anslagsbevillningar i olika länder 
o-er härvid en grund som blott obetydligt kan rubbas under en rela
;ivt kortvarig period. Tre förhållanden framstår därvid i klar dager: 
att vi lever i en kärnvapen- och robotepok som svårligen kan rubbas, 
att sambandet mellan kärnvapen och modärna robotar blir genom 
robotarnas kärnstridsdel ("nuclear warhead") allt intimare samt att 
utvecklingen pekar mot en framtida sjö-flyg-robotstrategi ej blott på 
oceanerna utan även i de större innanhaven. 

Att en modärn krigsstrategi dessutom i allt större utsträckning till
godogör sig rymdstrategiens utveå:li?g för att verifiera ~äges?estäm
ningar och öka vapnens träffsannohkhet samt att de brologrskt-ke
miska vapnen och nervgaserna kan skänka en stor förstärkning åt en 
sådan strategi, gör ju möjligheten av internationell vapenkontroll allt 
mindre. Utvecklingen lägger förvisso en allt större börda på ledande 
statsmän i länder som har sådana vapen samtidigt med att oron i 
andra länder stegras. Den rikhaltiga, internationella litteraturen på 
kärnvapen- och robotområdena under å r 1964 får passera revy i 
texten samt bestyrka vad ovan sagts. Men av ett 70-tal värdefulla 
källor kan blott ett fåtal anges i bifogad bilaga l. 

Ar en rustningsbegränsning tänkbar och sannolik ? 

Kärnpunkten är att Sovjet alltjämt bestämt avvisar internationell 
kontroll på ryskt område och att USA ej kan tänka sig att våga 
en rustningsminskning utan att kunna kontrollera att Sovje: verk
ligen följer ett eventuellt avtal. Trots schismen mellan SovJet och 
Kina visar försvarsbudgeterna benägenheten att stiga. Nedrustnings
konferensen i Geneve slutade i september 1964 i en utomordentligt 
pessimistisk atmosfär.1 Inget framsteg hade gjorts för att minska 
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politisk spinning, militärrustningar, risken för överraskande anfall 
elle r s:tnnolikheten av kärnvapnens ökade spridning. En tenden s till 
s:1dan utspridning förefinns otvivelaktigt, ehuru motverk<>.d av län
der wm redan har dem. 

Såväl USA som Sovjet nedlägger oerhörda summor på de nya 
vapnen - i USA c:a 27 °/o av den totala militärbudgeten. Explo
sionsprov under marken pågår i båda dessa stater. Frankrike k0111 _ 

mer att fortsätta sina prov och Kinas första atombombprov komme,· 
att fö ljas av flera, ~iven om Kina ej kan anses bli en verklig kärn
vapenmakt förrän tidiga st 1970.2 Frågan är nu om ej de fr anska och 
kinesiska proven kan komma att påverka USA och Sov jet att fram
deles återtaga sina öppna explosionsprov . Sovjet har visserligen f2t t 
ett försvagat grepp över sina satellitstater, men det vore fel att tro 
a tt de nya Sovjetledarna vill ge efter på deras politiska ledning. 

En följd av läget är att man i många medelstora och mindre län
der är ivrig att förvärva åtminstone taktiska kärn- och robo tvapen 
för att ernå ett skapligt tillfredsställande försvar. Detta ytterst in
vecklade problem kvarstår till de nya förhandlingar, som planeras 
till våren 1965. 

Upprepade försök att begränsa militärrustningarna genom en 
budgetmetod har misslyckats, sedan det visat sig att produktionen 
av ett visst vapen är mycket olika dyrbar i så gott som alla länder. 
Dessutom är vissa stater redan topprustade, medan andra byggt sitt 
försvar på en mera blygsam grund. slutligen har under några år ska
pats 40 nya länder, som söker skapa ett försvar, uppbyggt oftast på 
lokala polisstyrkor. Allt detta visar omöjligheten av att begränsa 
rustningarna genom en procentuell budgetreduktion när det ej fi nns 
något internationellt antaget system för att uppställa en statsbudget. 
För stormakterna tillkommer givetvis besvärliga prestigehänsyn samt 
politiska åtaganden och en viss hemlighetsfullhet beträffande an
slagens fördelning. 

USA:s militära budget uppgick år 1964 till 56 biljoner doll ar. 
Endast 1/ 3 av den siffran är större än de sammanlagda försvars
budgeterna för USA:s europeiska allierade länder. Men USA har för
svarsåtaganden till över 50 andra stater i skilda delar av världen 
och USA måste enligt presidenten "kunna behärska ett totalt kärn
vapenkrig, en begränsad konventionell konflikt liksom även en dold 
guerillaverksamhet". Ett kärnvapenkrig kan fordra insats även på 
Stillaha vssidan. 3 
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U ndersöker man noga Sovjets budget finner man uppenbara be
tänk ligheter. Såsom en expert T. Sosnovy4 nyligen påvisat är Sov jets 
procent i militärutgifter i förhållande till. n.ationalpr~dukte~1 näs~a~1 
dubbelt så stor som USA:s procenttal. Off1c1ellt uppgar Sovjets mlh
tära budget å r 1964 till 13,3 biljoner rubel, medan ej mindre än 
ytterligare 18,6 biljoner ~ubel - ~t~nför d~n officiel~a bud~eten -
avses för militära forskmngar, kngsmdustn och pens1oner ull vete
raner. Totalsumman borde vara 31,9 biljoner rubel, v ilket motsvarar 
17,8 O/o av nationalinkomsten och 29 °/o av den årliga totalbudgeten . 

En rustningsbegränsning under år 1965 förefaller varken. san
nolik eller möjlig ä ven om USA och Sovjet gör mindre redukuoner. 

Allmänna strategiska tendenser 

Vi måste förutse att Sovjet under 1965 kan komma att vid behov 
nyttja samma metod som förr, nämligen att i "li~svik~iga fa~l" an
vända sig av kärnvapen- och robothot - liksom v1d knserna 1 Suez, 
Irak och Kuba - i förhoppning att demokratiernas folk ej anser det 
värt risken att stå emot ett dylikt hot! Sovjet vill ha kvar sina kärn
och robotvapen för att begränsa Kinas expansionsplaner, för att ~n
gjuta respekt i satellitstaterna samt för att hindra NATC? att akuv t 
stödja en centrifugal rörelse, bort från Moskva's do~~nat:~· Men 
Sov jet kommer att i propagandan fortsätta med att det ar vastm~k
terna som ej vill uppge sina kärn- och robotvapen. Allt som nm
ligen 'kan göras för att splittra NATO och minska dess militära po-
tential ter sig från rysk sida såsom legitimt. _ 

Man bör observera den strategiska betydelsen av robotutvecklmgen 
på ubåtar. Då NATO nu baserar sådana ubåtar i Medelhavet, har 
Sovjet protesterat "enär det skulle förhindra alla möjligheter till 
rustningsbegränsning" - allt utan att nämna att ryska bombplan och 
robotar sedan länge når över hela Medelhavet. Men det är egendom
ligt att se att mycket folk faller för en så befängd propagandametod! 
USA lät nyligen svara att det måste trygga sina allierades försvar 
"mot en insats av kärn- och robothot". Sådant är det realistiska lä
get även beträffande andra innanhav. 

P å västsidan ter sig ju läget annorlunda och NATO:s framtida 
strategi kommer alltjämt att vara baserat på att vid krigshot eller 
krig sätta in lämpliga styrkor, anpassade för varje fall. Denna metod 
har även fördelen att lämna en motståndare i ovisshet om vilka 
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stridsmedel som kommer a~t utnyt
0

tjas i olika lägen. Metoder~ _ _ifråga 
kompletteras genom utnyttJande pa NA TO:s flanker av en SJO-f!yo_ 

robotstrategi med starka sjöstyrkor med flyg, för olika mål avsedd 
robotar från ubåtar och bombplan samt snabba transportstyrkor föa 
begränsade armestridskrafter. I samverkan med rymdfarkoster tala~ 
man i USA och England redan om utvecklingen av en "maritime
spatial strategy''. A v utrymmesskäl måste denna behandlas först i en 
senare artikel. 

Beträffande den mellaneuropeiska fronten bör observeras att 
NATO f n har 2,2 milj. man på denna front, medan Sovjet Inr 2 
milj. jämte styrkor från satellitstaterna av varierande värde och 
kamplust om Sovjet skulle gripa till en offensiv. Proportionen av ro
botar och taktiskt flyg medger ej Sovjet att gå till ett lyckosamt an
grepp. I övrigt bör fyra förhållanden, som klarnat under år 1964 
beaktas under år 1965. ' 

För det första har Rysslandsexperten, L. Schapiro, visat5 att ;ind
ringar gjorts i partip rogrammet vilka avser att underlätta en rysk 
dominans i många asiatiska och afrikanska länder samt i norra Skan
dinavien. Detta förhållande överensstämmer med mina tidigare forsk
ningar beträffande Sovjets lånepolitik till vissa länder, militäravtal 
samt leverans av vapen. Sovjets avsikter att omfatta NATO söder
ifrån och norrifrån framstår tydligt. 

För det andra har Thomas W. Wolfe6 upptäckt att ändringar 
framtvingats i marskalk Sokolovskijs bekanta bok7 i avsikt att förmå 
NATO att ej nyttja taktiska kärnvapen i lokala krig, att Sovjet nu 
vidtagit omfattande åtgärder för att gräva ned sina robotbaser liksom 
i USA samt att Sovjet anser sig ej böra följa USA:s ide att skona stä
derna vid ett kärnvapenkrig ("city-sparing"), vilket bleve mer till 
amerikansk än rysk fördel. 

För det tredje menar Sovjetledarna nu med "förebyggande anfall" 
("preemptive strikes") att Sovjet kan, tack vare förbättrade varnings
metoder m m hålla en så hög robotberedskap att ett ryskt motan
grepp med kärnvapen-robotar kan "automatiskt utlösas medan en 
fiendes bombplan eller robotar är på väg mot Sovjet". Sovjetledarna 
hävdar att ett amerikanskt överraskande angrepp härigenom är ute
slutet. Enligt min åsikt, diskuterad med experter, är detta en teoretisk, 
rysk konstruktion avsedd att avhålla USA från att komma de euro
peiska allierade till hjälp genom ett robotanfall mot själva Sovjet. 
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)Vfen härmed är ej sagt att ej framtida uppfinningar av anti-robot
robotar kan tänkas möjliggöra en sådan förebyggande strategi. 

O ch slutligen är det klokt - med hänsyn till läget i stort - att 
erinra sig president Johnsons yttrande år 1964: "Vi kan ej förutsätta 
att någon betydande ändring sker i kommunismens mål och meto
der". Gerillakrig i sydöstra Asien siktar på att framdeles kunna ut
öva större tryck på Indien samt vinna ekonomiskt betydelsefulla 
marknader från västmakterna. Samma metod kommer att nyttjas i 
andra världsdelar i avsikt att stegvis "inringa länder, som motverkar 
kommunismens spridning". 

Sådan är i korthet den politiska bakgrunden för de närmaste kärn
vapen- och robotproblemen. 

Kärnvapenproblemens närmaste utveckling 

Kärnvapenrelationen mellan NATO och Warszawablocket är år 
1965 sannolikt omkring 3:1. Men om av kärnvapen - även de 
mindre - medräknas, blir NATO:s överlägsenhet betydligt större. 
Det är sant att Sovjet har ett antal bomber om upp till 100 megatons 
sprängkraft, medan USA ej funnit lämpligt att gå över 60 megaton. 
Men även i total sprängkraft är USA vida överlägset. MeNamara har 
även år 1964 offentligen förklarat att "USA har vapen för att helt de
molera både Sovjet och Kina under även de svåraste förhållanden". 
Sådant är utgångsläget för 1965, där vi först behandla de stora kärn
vapnen och därmed sammanhängande problem samt därefter de vapen 
som kallas taktiska kärnvapen. 

Först några ord om relationen av s. k. strategiska kärnvapenbärare. 
USA har nu 540 strategiska bombplan i god beredskap som kan nå 
Sovjet eller Kina med bomber eller robotar. Sovjet antas nu ha 250 
strategiska bombplan, av vilka 120 har räckvidder för att nå USA:s 
centrala delar samt övriga 130 nå Alaska eller Canada från Fjärran 
Dstern. Med dessa vapenbärare kan de amerikanska nå ryskt eller 
kinesiskt område med en total kraft av över 75.000 megaton, av 
vilka c:a 25.000 i ett första at:Igrepp. Sovjets totala förråd anses ligga 
omkring 20.000-30.000 megaton (osäkert vilket) och Sovjet har 
uppskattats till att i ett första angrepp mot USA och Canada kunna 
prestera omkring 10.000 megaton.8 Verkningarna på båda sidor bleve 
enorm, dock större i Sovjet, trots dess större utspridning av städer, 
krigsindustri och militära baser. Båda har kvar en betydande slag-
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kraft även efter ett fientligt anfall ("deterrent reserve"), men den är 
på USA:s sida långt större. 

Dessutom disponerar NATO över stora styrkor av "aircraft car
riers", bildande kärnan i slagflottor ("striking fleets") samt bärande 
fly~ med vapen som räcker långt in från kusterna. MeNam ara har 
fö rklarat att om ingen verklig avspänning kommer till stånd, skall 
USA ytterligare öka sitt kärnvapenbestånd från 200 Ofo (år 1962) ti ll 
700 Ofo! Detta ger ett starkt, realistiskt bevis för hur liten möjlighet 
det nu föreligger för en begränsning av kärnvapen. 

Problemet om när kärnvapen skall insättas är ju alltjämt olöst. 
Här föreligger flera förslag, som vi kommer att höra mer om under 
år 1965 . Särskilt tre dylika bör i korthet nämnas. 

General Norstad i USA har föreslagit att bilda en exekutiv, hten 
kommitte med represen tanter för USA, England, Frankrike i a' sikt 
a tt skapa en gemensam kärnvapenstrategi. Ett majoritetsbeslut skulle 
avgöra när dessa vapen skall insättas. Den amerikanske experten, 
Henry Kiss inger, föreslår ett politiskt organ (där även Västtysklan d 
och Italien är med) med målet att leda NATO:s kärnvapenpolitik 
Den holländske parlamentarikern, A. E. M. Duynstee vill förorda ett 
NATO:s speciella kärnvapenorgan, där USA ej har vetorätt och där 
NATO:s generalsekreterare skall kunna släppa lös kärnvapen som 
motanfall. Men man kan med fog betvivla att amerikanska kongres
sen skulle tillåta flera svagare stater i NATO att utvotera USA i en 
så viktig fråga. 

I England har läget ändrats sedan Labour tagit regeringen. Sir 
Douglas Homes åsikt att United Kingdom måste behålla en brit
tisk kärnvapenmakt för att ej medge Sovjetledningen att tro att den 
kunde anfalla Västeuropa utan att USA insatte sina kärnvapen 
bortfaller nu. Premiärministern, Henry Wilson, är beredd att lämna 
USA:s president hela beslutanderätten samt att avstå från produk
tion av vätebomber ("H-bombs"). General de Gaulle vidhåller dock 
att Frankrike måste förbehålla sig egen beslutanderätt och ej lita 
helt på utländskt beskydd. (Frankrike anses till år 1966 ha 50 A
bomber om 50-60 kilotons TNT-sprängkraft.) 

Vad som blir följden under år 1965 beror mycket på om N ATO
mötet i december 1964 kan framdeles föda någon enighet hur en 
"flexibel kärnvapenstrategi", anpassad efter varje fall, skall kunn~ 
förutbestämmas. Enighet råder dock redan om att stödja en strateg! 
som skonar städer i möjligaste mån. 
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p å den ryska sidan har marskalk N. I. Krylov år 1964 förklarat, 
tt Sovjet ej vid ett allmänt krig vill skilja på militära och andra 
~å l. Visserligen har Chrustjov avgått, men de nya ledarna har enligt 
rvska tidskrifts- och pressmeddelanden9 medgivit att det stått en het 
dust mellan förespråkarna för större bud~et till kärr~- och rob.ot
vapnen samt anhängarna av ökade konventwnella rustnmgar. .. SovJ~ts 
företag att tillverka mycket stora bomb~r har ansetts vara ~ampl!gt 
för att inför andra länder kompensera sm totala och numenska un
derlägsenhet i förhållande till USA. 

P roblemet om kärnvapenfria zoner har ej avancerat, trots ryskt 
stöd beträffande Europa, Asien och Afrika. Västmakternas ledare 
anser i allmänbet att sådana zoner skulle skapa ett farligt vacuum 
och en falsk säkerhetskänsla. Men Sovjet kommer under år 1965 sä
kert att fort sätta sin häftiga opposition mot en västtysk upprustning 
med kärnvapen. För att i någon mån blidka Västtyskland, som har 
ett växande inHyrande på N A TO-försvaret i Europa, stöder USA 
det försJaa som nedan skildras. Härigenom kunde västtyskt infly-,., 
rande åtminstone synbart ökas. 

Det amerikanska förslaget om en NATO-sjöstyrka, bemannad av 
personal från flera länder (även Västtyskland) kallas ju "A Multi
national Force" (MLF), antingen i form av 25 övervattensfartyg av 
handelsfartygstyp med kärnspetsförsedda robotar eller en liknande 
NATO-styrka av undervattensbåtar. USA och Västtyskland har un
der 1964 varit de mest intresserade, medan Sovjet protesterat "mot 
en vidare utspridning" av dessa vapenslag. Enär problemet särskilt 
berör robotvapnens insats, behandlas det närmare i ett senare kapitel. 

Problemet hur man skall förhindra överraskande anfall har ej på 
något sätt kommit närmare en lösning, enär Sovjet för en överens
kommelse fordrar att USA flyttar bort sina trupper och vapen från 
Västeuropa. Systemet att uppställa oantagbara villkor nyttjas tyd
ligen alltjämt, samtidigt med att Sovjet i sin propaganda säger att 
det är västblocket som ej vill ha ett resultat. Detta problem samman
hänger intimt med möjligheten att ordna internationell kontroll vid 
fl yg- och robotbaser, militärförläggningar, transportvägar m m o~h 
kärnvapenkontrollen men det stupar även på ryskt avslag om dyhk 
kontroll på rysk mark. Det sista som skett i ärendet är att ryssen, 
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S. Tsarapkin, i Geneve år 1964 talade för metoden att förb jud. in
s::ttsen av kärnYapen men utan någon som helst kontroll! Från "ist
maktssidan förklarade general Burns att en sådan lösning e J15 t 

skulle skapa en falsk säkerhet. Samma förhållande gäller natur! i;., n is 
både för taktiska kärnvapen samt biologiskt-kemiska stridsmedel 

Taktiska kärnvapen 

Beträffande dessa har NATO och speciellt USA en betyd,,•lde 
överlägsenhet. Enbart USA har över 30.000 dylika vapen i antcri
kanska förråd eller i hemliga baser i Västeuropa. Overste Mik che 
har säkert rätt, då han anser att dessa vapen redan utgör ryggstödet 
för NATO:s armedivisioner samt att konventionella stridskrafter 
måste ges skydd genom dylika kärnvapen. Men att besvara fr igan 
om vilka vapen som är "taktiska" är nästan omöjligt då allt beror 
på hur de används och deras sprängkraft. I USA synes man hit kin
föra 200 kilotons vapen, medan i andra länder sättes en vida bgre 
gräns. Det är ej rätt att säga att alla taktiska kärnvapen är " små". 
Vid NATO-manövrerna i Jura år 1963 ådalades att de större av 
dem har en mycket stor effekt, enär de helt spränger sönder sitt 
mål, knappast lämnar några sårade vid liv samt därför ha r en stor 
p sykologiskt effektivitet på en trupp i strid. 

På västmaktssidan anses de mycket värdefulla för att hejda en 
östoffensiv mellan Ostersjöområdet och Alperna samt för att minska 
sannolikheten av ett sådant angrepp. Nackdelen med dem förblir att 
deras insats lätt leder till en utvidgning av kärnvapenkriget till :dlt 
högre sprängkraft. Men f n syns den principen råda inom N ATO, 
att taktiska kärnvapen i princip bör insättas medan de konventio
nella styrkorna ännu är intakta och även i fall en östmakt gör ett 
anfall med enbart vanliga styrkor. Det är fortfarande USA som :l\'

gör tidpunkten eftersom vapnen i Europa är under amerikanskt lås. 
Frankrike har uppskjutit produktionen av taktiska kärnvapen till 

tidigast 1967 och västtyska styrkor övar sig ännu med de ameri
kanska vapnens transportmedel. Trots USA:s återhållsamhet kommer 
man inom NATO att under år 1965 diskutera om en frontbefälha
vare skall ha rätt att i nödfall bruka dessa vapen. 1o James Reston i 
USA har spirituellt kallat detta för att det tydligen råder "ett dilem
ma på grund av maktens maktlöshet". Säkert är att USA liksom 
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sovjet är tveksamt när de skall våga begagna sin nukleära makt.ll 
General Norstad har dock förklarat, att han under Kuba-krisen kun
de insätta sina taktiska kärnvapen om hans kommunikationer med 
presidenten bröts genom krigshändelserna. 

Man måste förutsätta att mängden av taktiska kärnvapen i världen 
ökar samt att många mindre länder ser sig nödsakade att anskaffa 
eller producera dylika, särskilt om deras tänkbara fiender har dem. 
Detta. gäller såväl bomber som kärnladdade modärna torpeder, mi
nor, SJunkbomber och andra vapen, som i sjökriget avsevärt förstärkt 
kampkraften hos örlogsfartyg, även mindre sådana, möjligheten att 
utlägga farliga mineringar från statsägda handelsfartyg samt att öka 
kustförsvarets effektivitet. 

De större taktiska kärnvapnen har även en stor strategisk bety
delse, särskilt då vapnen med över 40 tons TNT-sprängkraft, v ilka 
enligt utländsk militärlitteratur12 kan förstöra även betydande, ned
grävda landstridskrafter, samlade tanksstyrkor, flygfält och militära 
baser samt kommunikationscentra. Med över 70 tons sprängkraft 
k~n ~.ven min~re ~räder och ha~nar allvarligt skadas. Snabbt rörliga 
mal ar naturhgtv1s mycket svara att träffa, särskilt om de har ett 
starkt luftvärn. U-båtar i neddykt läge intar ju här en särklass. Kärn·· 
vapnens förstörelseförmåga närmar sig givetvis de stra tegiska vap
nens förödande verkan om man såsom i USA, dit hänför även vapen 
om upp till 200 kilotons sprängkraft. 

Av detta följer att innehavet av taktiska kärnvapen medför en 
stor militär fördel och för ett land med begränsade folkresurser kan 
avsevärt förstärka den strategiska uthålligheten. Fortsätter utveck
lingen utoml.ands såsom nu, kan Sverige ej utan stora olägenheter 
undvara dyhka vapen. Samma förhållande gäller givetvis robotar 
med kärnstridsdel, vilka senare behandlas. 

Ehuru ej hörande till kärnvapnen måste vissa andra vapen först 
kortfattat beröras innan vi övergår till robotkapitlet. 

Biologiskt - kemiska stridsmedel 

Sådana stridsmedel kan spridas med bomber eller utsläppas från 
fartyg utanför en kust då vinden är lämplig och kan t o m nyttjas i 
~o b~ tar, torpeder och minor för att öka effekten. a v en träff. Dessa 

C vapen hksom nervgaser (GB) och psyko-kem1ska medel kan ges 
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hög effektivoirer l~kso~11 fallet ä.: med A- och H-?omber. I många fal! 
kan man fraga stg vtlka som ar totalt sett farhgast. Man kan närn
Iigen nu producera och lagra giftiga gaser och ämnen samt göra den 
immuna mot de vaccinmetoder, vilka vanligen nyttjas mot motmedel~ 
Utspridda över stora landområden kan de orsaka ytterst allvarlig 
skada på personal, boskap och säd, vilket återverkar på ett lands 
reserver av föda och därigenom uthålligheten. 

Psyka-kemiska medel finns i Sovjet och USA i förråd och de kan 
framkalla blindhet, dövhet eller temporärt försättande ur stridban 
skick. Det finns tyvärr stora möjligheter för en illvillig ledning. 

En effektiv kontroll av produktionen är nära nog omöjl ig att 
tänka sig. Då jag tillfrågade en specialist härom fick jag upplys
ningen att det enda sättet vore att alla länder förstatligade fabriker, 
som kunde framställa dylika medel samt att man sedan antog en 
världsomfattande konvention innefattande även internationell kon
troll av alla dylika fabriker! Utsikterna för en begränsning är utomor
dentligt små och erinrar om den visa frasen att "krigsmetoder kan 
begränsas blott genom att hindra utbrottet av krig". 

Robotproblem 

Robotarnas klassindelning varierar i olika länder. Medan man 1 

USA anser de interkontinentala ICBM vara storrobotar över 1500 
nautiska mils räckvidd, är svensk indelning grundad på en skottvidd 
av över 3240 n m. eller 6000 km. De medelstora robotarna IRBM 
och MRBM (se nedan) bestryker områden som enligt amerikansk ter
minologi ligger mellan gränserna 500-1500 n. m. , medan man i Sve
rige använder gränserna 270-2700 n. m. eller 500-5000 km. Men 
i det följande används genomgående den svenska indelningen. 

Generellt sett är robotstrategien över allt av ökad betydelse, där 
länder som har kärnstridsdelar på sina robotar naturligtvis har ett 
stort överskott i effektivitet. Robotar undantränger stegvis bomber på 
flyg, bombflyget självt samt luftvärnsartilleri och delvis flackbane
pjäser. Denna utveckling fortsätter säkert under följande år . Men 
man bör förstå, att många robottyper förblir experimentvapen, som 
ej åtföljes av produktion och bildandet av operativa förband. 

Robotarnas räckvidd anges här med nautiska mil inom parentes, 
utvidgat med km-talet för landmålsrobotar. Läget vid början av år 
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1965 är följande, baserat på en mängd mer eller mindre utförliga 
källor, allt givetvis efter samråd med robotexperter. 

USA har 126 Atlas (9000), 54 Titan II ( 6300), 513 Minuteman 
(6300) samt 150 Polaris-A 3 (3000), totalt 843, vilket år 1966 ökar 
till 1.100 ICBM. Produktionen av Minuteman och Polaris A 3 är 
enorm och dominerar givetvis produktionen. Minuteman anses ha 
en kärnstridsdel av en megatons TNT sprängkraft. Sovjet åter anses 
vanligen ha omkring 200 ICBM av typerna T 3 (5000) , T-3 A (6600) 
och T-4 A (över 10.000), den sistnämnda nående runt vår jord Tellus 
över sydpolen till USA. Några ryska ICBM har stor sprängkraft. 
Med hänsyn till antalet ICBM och deras megatonvärden kan rela
tionen USA-Sovjet anses som ungefär 4:1, alltså större än kärn
vapenrelationen. Men denna relation hindrar ej marskalk N. I. Kry
lov, chef för "Soviet's Strategic Rock et Forces", att förklara att läget 
uppbalanseras genom T-4 A:s räckvidd och Sovjetvapnens spräng
kraft. Risken förefinns alltjämt att de nya Sovjetledarna (liksom 
Chrustjov) anser att Sovjets robothot kan "förhindra väst att före
taga militära operationer mot Kuba, Egypten, Syrien och Irak". 

Framtida robotstrategi måste bedömas avhålla Sovjet och Kina 
från att riskera ett allmänt storkrig. USA har full möjlighet att slå 
tillbaka ("retaliate") även efter ett östligt angrepp, vilket Sovjet väl 
inser. Båda sidor är f n ivrigt sysselsatta med problemet att finna den 
mest effektiva fördelningen av fientliga mål för sina ICBM, stra
tegiska bombstyrkor samt ubåtsrobotar. ICBM-baserna i USA och 
Sovjet har blivit mycket bättre skyddade i underjordiska "silos", 
varigenom antalet fientliga träffar, nödvändiga för en demolering, 
ökat 10-20-falt beroende på robotarnas sprängkraft ("yield") samt 
hur nära träffarna faller. Då man betänker de fantastiska summor 
som nedlagts och nedlägges på ICBM av de två supermakterna, för
står man att de ej kan tänkas villiga att avstå från sin oerhörda mili
tära överlägsenhet även över andra stormakter. Vi kommer att under 
överskådlig framtid leva med detta latenta hot, sannolikt utvidgat 
genom en rymdstrategi som samverkar med ICBM-strategien. 

De medelstora IRBM och MRBM behandlas här sammanslagna 
och deras utveckling under år 1965 grundar sig på läget i slutet av 
1964, då typerna Thor och Jupiter i England, Italien och Turkiet ut
rangerats och ersatts av Polaris-ubåtarnas robotar, som kan bringas 
till effektivitet runt hela Östblocket, nu även från N. Ishavssidan. 
Den nya brittiska regeringen vill ställa sina Polaris-ubåtar helt till 

45 
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N ATO:s disposition. Baser för dessa ubåtar har skapats i Skottland, 
Yid Rota på spanska Atlantkusten, i Medelhavet och Stilla oceanen 
m. m. USA baserar under 1965 sex nya Polarisbåtar vid Stilla ha\ ets 
västra kuster och flera följer sedan Kina sprängt sin avancerade A
bomb. En tydlig sjö-robot str::ttegi är i full utveckling, som ännu ej 
tillräckligt observerats av många militära strateger. Men alla atom
drivna ubåtar i USA och Sovjet har ju ännu ej hunnit få de senaste 
robottyperna. Sålunda kommer i USA många ubåtar att under några 
år ha Polaris-A 2 (1600, 2800 km), som ej når lika långt in i Sovjet 
som förutnämnda Polaris-A 3. Sovjet har T 2 (1800, 3000 km) eller 
Golem 2 (1250, 2000 km) och båda parter kan ju förstöra landmål 
d ju p t in i fiendeland . 

Vid en allvarlig politisk kris måste man räkna med robot-ubåta r 
utanför både ryska, kinesiska, amerikanska, europeiska och även 
andra, strategiskt viktiga kustområden. På västsidan ger NATO stöd 
med sjö-, flyg- och transportberedda armestridskrafter, medan ryska 
ubåtar får nöja sig med ett begränsat tillskott av sjöflyg, som dock 
ej kan nå och kvarbliva vid en fiendes kuster. NATO:s fö rdel av 
att även disponera mäktiga hangarfartygsstyrkor avgör läget på h::t
ven. Dessutom måste två förhållanden observeras: ett i sjökriget och 
ett i kriget till lands. 

År 1965 blir proportionen av operationsdugliga robot-ubåtar (en 
del icke atomdrivna) USA-Sovjet sannoligt 40:18, fram till 1968 
möjligen 60:36 därest Sovjet ökar sitt bestånd av 5- 6 per år. USA 
har år 1965 redan omkring 750 ubåtsrobotar samt Sovjet möj ligen 
några hundratal av Golem 2. Tilllands spelar IRBM och MRBM en 
mycket stor roll såsom en fältkårs tunga artilleri . NATO har över
vikt i de större typerna (men Sovjet beträffande de mindre MRBM), 
Pershing (400, 720 km) samt framdeles en ny rörlig (mobile) MMRBM 
på hjul. I Europa har NATO Mace B (ökad till1200, 2100 km) i silos, 
Sovjet använder till lands den förut nämnda T 2, och möjligen Go
lem 2 kompletterat med en förbättrad T l (1400, 2600 km). Insatser 
av nu nämnda IRBM och MRBM måste anses i hög grad försvåra 
samlade armeoperationer. 

De medelstora robotarna är även aktuella i samband med NATO
förslaget om en "Multinational Force" (MLF), bemannad av fl era 
allierades personal samt bestående i antingen av 25 fartyg av han
delstyp men med Polaris-robotar, eller av Polaris-ubåtar. USA och 
Västtyskland är mest intresserade av förslaget som efter NATO-
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ötet i december 1964 möjligen kan klarna. Det har även fö reslagits 
~t en kärnvapenförsedd sjöstyrka skall utvidgas med taktiskt . flyg 
aamt Pershing- robotar för landmåL Vissa regeringar är emot 1den, 
~om anaes medföra en utspridning av kärn- och robotvapen och 
Sovjet l~ar redan protesterat. Ve_m som skall ~:töva _befälet öve~. en 
sådan MLF och ha rätt att sätta 111 dess vapen ar ett uweeldat _sp_ors
mål, som vi säkert får tillfälle att följa ~~_n der. år 1965. Den bnttJska 
Labourregeringen har redan bett om betankeud. 

Försvar mot ICBM, IRBM och MRBM 

Ett försvar, som även är ägnat att upptäcka anfall av bombpl~n, 
utvecklas genom att t ex USA:s norra Dew Line, USA-Canada Lme 
och Pine Tree Line kompletteras på flankerna av "Texas Towers 
Lines" med ndar av ökad räckvidd, radar på flyg och anti-robot
robotar. Den gamla Bomare-typen slopas under __ 196? och nya för
svarsmedel tillkommer. Ryska T-4 A:s stora rack:1dd fr~ml~a~lar 
rätt kostsamma installationer åt Karibiska havet ull. Antl-lmssde
missiles (AMM) såsom Nike-Zeus (200) och Nike-X (över 200) skall 
kompletteras med en typ till 1966 under utprovni~g. Den ~ya AMM, 
som Chrustjov tidigare reklamerat och som v1sades pa Moskva
paraden i november 1964, påstås från ryskt håll ha 5000 km räck
vidd. Marskalk V. A. Sudets som chef för luftförsvaret har berömt 
dess träfförmåo-a, medan västs experter ställer sig tvivlande. MeNa
mara har t o mb förklarat att Sovjet ej kan få en effektiv AMM inom 
tre år. Den ryske militäre experten, N. Talensky, har nyligen under
struki t16 att AMM måste anses som rent defensiva vapen, medan 
USA:s Genevedeleo-at Fisher hävdat att de kan minska USA:s över
lägsenhet, på vilke~ västs stabilitet och freden beror. Ar ej detta ett 
fall där båda har rätt från sin synpunkt sett? 

Samtidio-t måste vi observera, att rymdsatelliter ökar möjligheten 
av tidig 1~botvarning, samt att det redan är tekniskt möjligt ~tt 
styra en AMM genom radar från land eller fartyg. Ryska facknd
skrifter förutser att en sådan, mycket tidig varning skall medge att 
starta en rysk ripost genom en "automatisk utlösning av __ ryska r~
botar" medan en fiendes robotar eller bombstyrkor blott ar ungefar 
halvvägs. Detta problem skulle möjliggöra den ryska "förebyggande 
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strategi", om vilken vi säkert får erfara mer under år 1965. Men 
mot mindre robotar med kortare flyg tid är problemet san nolikt 
olöst. 

Taktiska robotarnas Htveckling (T M ) 

TM med en kortare räckvidd än 270 n. m. (500 km) är i en oe r
hörd produktion i Väst som i Ost, ersättande delar av taktiskt fly g, 
a rtilleri och luftvärnsvapen. A v över 250 befintliga typer kan blo tt 
de mest bemärkta här omnämnas. Totalt sett har USA och N ATO 
en stor numerär överlägsenhet över Sovjet och Warszawablocket. 
Under å r 1965 bör följande allmänna utveckling kunna föru tses. 

Beträffande mark-mot-markrobotar får NATO:s europeiska fron t, 
förutom MRBM som ersätter Redstone, flera Sergeant (135 km, 120 
kilotons) jämte ett stort antallättare TM. På rysk sida finnes T 5 B 
(25 km) och T 7 A (160 km), som samverkar med ett erkänt gott, 
ryskt ar tillerivapen. I klassen 900-1100 km har Sovjet en numerisk 
överlägsenhet. Av flyg-mot-mark robotar kommer den amerikanska 
Hound Dog (600, 1100 km) att ersätta Skybolt på strategiska bomb
plan, medan England nyttjar Blue Steel (500) och diskussioner på
går om skapandet av en brittisk-fransk robot, AS-3, av kortare räck
vidd. Sovjet har utom Komet D (55, 100 km) flera nya, tyvärr okän
da typer. Enligt amerikanska och engelska uppgifter kan ingen av 
de stora flygrobotarna användas mot fartyg, blott mot stora land
mål. 

Mark-mot-luft, d v s luftvärnsrobotarna utvecklas snabbt. N äm
nas må amerikanska Typhon från landbaser (12), Maules, Nike-Her
cules (75) och Talos (70), brittiska Bloodhound II (28 , 50 km), 
franska Masurea (20) samt en mängd mindre TM på land eller far
tyg. Amerikanska Tartar, Terrier och Talos samt Hawk (22) räcker 
nog 1960-talet ut. Sovjet har fortfarande typerna T 6 (25), T 8 (25) 
och en mindre Golem 3 (7.5). I en luftstrid dominerar amerikanska 
Siclewinder (5) och Sparrow III (8), brittiska Red Top (1 0) och 
franska R 530 (i stället för Matra-typen). Sovjet har officiellt en 
förbättrad M-100 A men i verkligen flera mera okända typer. 

I en sjöstrid märkes robotar mot fartyg eller landmål, såsom ame
rikanska Regulus (500) och Talos (70), jämförbara med ryska J 3 
(550), Golem I ( 400) och en mindre Komet II. Fartygen möter luft-
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fall med mark-mot-luft robotar samt med ett stort antallättare TM 
~ J1 G k f f " (.Seas~ug , Seac-~t m fl) ~arvid är att n: är a ~tt arotyg;n . o :~. utg?r 
verkhga luftvarnsb:ntener, vars verknmgar CJ kan aska~hggotas v1d 
fredsövningar. Mot ubåtsanfall insätt.: den nu myc~et pnsade Su?r~c 
(25 , 45 km), en målsökande torped, kamladdademmor samt en nk~1g 
uängd av motmedel såsom Asroc (8), Alfa och Astor (11). U:ppg1f
, erna 0111 motsvarande ryska typer är motsägande, men Sovjet har 
t nnolikt en Subroc-typ som även användes i striden ubåt-mot-ubåt. 
sa b d k .. NATO kallar den tvpen "SnarkP Det ör un erstry as ~~t aven 
notortorpedbåtar och vissa helikoptertyper numera kan bara och 
~vskjuta lättare robotar, vilket avsevärt ökar dess stridsvärd~. I rysk 
press har påpekats a~t sm_å robot:r kan användas för att spnda pro
pagandaalster över hentbgt omrade. . . , 

Av stort intresse är att följa med de delar av "MlSSdes & Rockers 
som benämnes "The Missile/Space W eek" och ger en god inblick be
träffande såväl produktion under 1965 som även "veckans skott", 
utvisande en livlig amerikansk test-verksamhet även beträffande ut
experimenterade typer. Motsvarande publici.:et saknas på rysk sida. 
Totalt har USA en klar överlägsenhet betraffande antalet robotar, 
medan vi har för oviss kännedom om Sovjets taktiska robottyper för 
att kunna ange den kvalitativa balansen. slutligen bör nän:nas att 
under å r 1965 kan förväntas en livlig utspridning av takt1ska ro
botar, där de i Polen, Egypten, Turkiet, Schweiz, Israel och Ma
laysia möjligen har kärnstridsdeL 

N å gr a synpunkter på Sveriges försvar 

Enär jag funnit det onödigt att tynga denn~ artikel ~~:ed en sa~11-
manfattnin o- av läget i stort beträffande utsikterna for 1965 ars 
kärnvapen-

0 

och robotpolitik, vill jag i stället kortfattat göra några 
reflexioner, som framstått i relief vid begrundandet av konsekvenser 
för ett mindre land såsom Sverige. 

Utvecklingen komplicerar ju vår försvarsfråga, framför allt på 
grund av stegrade kostnader för nya o_ch _dyrb; ra :apen samt genon; 
att politiska och militära synpunkter 1 v1ss man ~1verger_~r. Men ~a 
förhoppningarna på en allmän rustningsbegränsmng a!ltJan:_t ter .. s1g 
hopplöst orealistiska, tvingas vi att be_akta även en 1cke .. onskvard 
vapenutveckling. För ett land av Svenges storleksgrad galler dock 
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fortfarande, att v i måste se alla vapenslags behörighet ur den . 
l S . 'd l . SYn-

pun uen, att venge v1 ett <ng mellan stormakter kan ut<>å f a 

d k . f·· d .. 'l ' .. k f d l b' o ran att e ng oran es storsta, m1 nara ra tme e mder varandr · 
stormaktskrigeL Tillämpat på kärn- och robotvapen medför de; 

1 

att vi kan begränsa oss till allenast de taktiska vapnen vilka t~, 
finansiellt sett, förmår anskaffa. . ' ' Yl, 

Bct.räffande taktiska kärnvapen, såsom bomber, torpeder, minor 
och s!unkbom~er samt andra va?.en med kärnladdningar, anse r jag, 
att vart land 1cke utan stora olagenheter kan undvara dylika med 
en, av kostnadshänsyn m m begränsad sprängkraft som ej kan fö r
anleda 1:ågot land att tro att vi har några som helst offensiva syften. 
Dc taknska robotvapnen anser jag vara än svårare att helt avv,1ra 
begränsade såsom nu i räckviddshänseende men helst med kärnstrids~ 
delar, som ökar effektivi teten. 

Hittills har vi ej tagit tillräcklig hänsyn till de senaste årens ut
veckling av de robotbärande ubdtar, som längs ett land med Svcn<>es 
långa och rika kustområden jämte mängden av städer och indust~i
orter innanför kusterna kan utgöra ett dödligt hot mot hela vår n,il i
tära uthållighet. Ett rimligt skydd för våra arme- och flygst rids
krafters baser, krigsindustriella centra och strategiskt viktiga knut
punkter för kommunikationer är en primär fordran. Vårt luftförsvar 
kan visserligen bekämpa anfallande flygstridskrafter men endast 
m~rinen kan 1~ed ~artyg för ubåtsj.akt, attackubåtar och helikop trar 
dnva undan henthga ubatar, som JU numera ständigt opererar i un
dervattensläge. Modärna flygplan går för snabbt för att medge till
räcklig underva ttensspaning. 

~eke minst för att öka krigsuthålligheten av våra arme- och flyg
~t ndskrafter_ bör en betydligt ökad uppmärksamhet ägnas fjär rhål
landet av fientliga robot-ubåtar då vi går att nu utforma krias-
maktens bestånd från år 1967/68. b 
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Tjänstgöringsålder för flottans 

sjögående personal 

Av ledamoten LARS LU NDBERG 

Bemanningsprincip 

Den personella kvaliteten i vår krigsorganisation beror bland an
nat av den inbördes avvägningen mellan personal med olika utbild
ning och tjänstgöringsrutin. Man skiljer därvid normalt mellan de 
tre kategorierna stambefäl, reservbefäl och värnpliktigt befäl. Re
servbefälet kan i sin tur detaljindelas i personal med enbart reserv
utbildning och sådana som tidigare varit aktiva, medan sjövärnskår
personalen bildar en specialgrupp bland de värnpliktiga. 

Flottans stamfartyg kan med nuvarande personalorganisation och 
anslagstilldelning hållas fredsrustade till ungefär en tredjedel av 
antalet. Två tredjedelar skall således snabbrustas vid mobilisering. 
För att garantera att den komplicerade materielen på våra strids
fartyg fungerar omedelbart sedan besättning embarkerat och att 
fartygen genast kan operera på ett taktiskt riktigt sätt måste nyckel
befattningar ombord besättas med stampersonal. Endast denna be
sitter nämligen tillräckligt omfattande och aktuella kunskaper om 
taktik och teknik för att de nyssnämnda högt ställda kraven skall 
kunna uppnås. Vi måste normalt räkna med att våra stridskrafter 
i antal är underlägsna en anfallande fiendes. För att kompensera 
denna underlägsenhet bör vi disponera både materiell och personell 
kvalitet. 

Flottans behov av stampersonal är grundat på krigets krav. Man 
har sålunda granskat alla befälsbefattningar i krigsorganisationen 
och markerat dem som anses vara så väsentliga för enhetens funk-· 
tiansduglighet att den måste bestridas av beställningshavare på aktiv 
stat. Samtidigt har också angetts behov av f d stampersonal, reserv
utbildad personal, SVK-personal och övriga. Denna princip för be
räkning av stampersonalen har tillämpats under en lång följd av år 
och upprepade gånger biträtts av statsmakterna. 
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Tjänstgöringskrav ombord 

Flottan omdanas nu successivt vad fartygsmaterielen beträffar. 
litvecklingen går mot enheter, som mer och mer antar karaktären 
av stridsmaskiner. I gamla sjötjänstreglementen fastställdes att in
mönst rad personal skulle ha sitt hem ombord, men härför erforderlig 
komfort finns in te längre på våra moderna stridsfartyg. I dessa krä
ver vapen och tekniska hjälpmedel alltmer utrymme och detta tas i 
många fall från vad som annars skulle kunna avses på hytter och 
mässar. 

Aven taktiken fö rändras. För övervattensfartyg med anfallsupp
o-ifter präglas uppträdandet allt mer av snabba och korta fran1stötar 
~1ed höo- operationsfrekvens huvudsakligen under mörker. För att 
upptäck~s så sent som möjligt förflyttar sig fartygen spridda, ofta 
enskilt eller i rote. Ut- och inlöpande måste ske genom trånga och 
svårnavigerade leder med ett minimum av fyrbelysning och utprick
ning och utan tidsmarginaler för fartminskningar. För bryggbefälet 
gäller det att hela tiden skifta seendet mellan ansträngningen att ur
skilja farvattnet och eventuella föremål på detta och nödvändig
heten att läsa av mörkerbelysta radarskärmar, sjökort och olika 
instrumenttavlor. Detta ställer stora krav på mörkerseende och för
måga att se utan korrektionsglas. 

I kontakt med fienden krävs snabba beslut. Avståndsminskningen 
kan uppgå till 2 km i minuten och det ger inte lång tid för åtgärder 
från radarupptäckt till beslut. Stridskurs och stridsavstånd, inver
kan av vind och sjö, fiendens sannolika motverkan, styrkeförhål
landen, egen uppgift och däremot svarande insats är exempel på 
faktorer fartygschefen måste beakta före sin beslutfattning. Både 
före och under striden krävs mod, framåtanda, förmåga att reagera 
snabbt, handlingskraft, kallt omdöme samt förmåga att skapa för
troende hos besättningen för egna åtgärder. Andra befattningshavare 
ombord måste också besitta många av de uppräknade egenskaperna. 
Personal på bryggan måste koncentrera sig på att optiskt upptäcka 
varje mål på samma sätt som radarobservatörerna skall avspana sina 
PPI:n, personal i maskin- och skyddstjänst måste vara kapabla till 
hårt arbete under svåra förhållanden, luftvärnsskytten måste stå 
beredd för luftanfall vid sin kanon även om det egna fartyget utsätts 
för f i en dig artillerield. 

Små enheter måste bemannas av små besättningar. Inom en sådan 
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ges få möjligheter till avlösning under gång. Detta innebär att var je 
man normalt måste finnas på sin drabbningsplats från losskastnino 
till förtöjning, vissa dessutom avsevärd tid dessförinnan och dä ;~ 
efter. Hög operationsfrekvens kräver intensiv underhållstjänst i bas 
för att snabbt komplettera förråd av bränsle och ammunition och 
för att återställa skadad eller försliten materiel i stridsdugligt skick. 
Väl i bas skall förbands- och fartygschefen dessutom rapportera iakt
tagelser rörande fienden och dennas uppträdande samt planlägga fö r 
kommande operation. 

Den höga verksamhetstakten ombord är fysiskt och psykiskt hån 
pressande. Personal av alla grader måste vara beredd att fungera 
lång sammanhängande tid utan någon vila alls och att dessemellan 
kunna koppla av trots den höga bullernivå, som inte går att undvika 
inom ett stålskrov, där verksamhet pågår dygnet runt. Tjänstegrens
chefer och detaljchefer måste även då de lagt sig att vila finn a sig i 
att bli avkrävda svar på förfrågningar och besked rörande upp
komna problem. Tjänsten ombord är inte ens i fred någon sinekur, i 
krig blir den än mer påfrestande. 

Krigsmaktens uppgift är att i fred förbereda sig på sin verksam
het under krig. Förhållandena ombord måste därför av utbildnings
skäl då och då ges krigsmässig prägel. Däremellan bör den däremot 
vara så fredsbetonad som möjligt. Tjänsten på stridsfartyg kan dock 
aldrig bli av samma art som utbildning vid förband i land. Fartygs
tjänsten har sin speciella rytm, som visserligen stiger eller sjunker 
med intensiteten i övningar och graden av vila, men som aldrig når 
noll. De trånga utrymmena och den ringa komforten med få möj
ligheter att någonsin kunna vara helt för sig själv skapar speciella 
problem och ställer stora krav på förmågan att ta hänsyn. Inom sam
hället medför utvecklingen rymligare bostäder och större bekvämlig
het, om skeppsbord måste personalen acceptera en kurva som pekar 
åt motsatt håll. 

Å ldrandets problem 

A v det föregående torde framgå att förhållandena ombord och 
kraven på den sjötjänstgörande personalen är specifika. Naturligtvis 
finns det beröringspunkter med tjänsten i land, men skillnaderna är 
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större än likheterna. Hur klarar då nutidsmänniskan sjölivets på
frestningar? Innan försök görs att besvara den frågan, måste konsta
teras att åldrandets problem i mycket ringa grad ägnats någon upp
märksamhet inom krigsmakten. Ställs frågan hur gammal bör en be
fattningshavare högst vara för att godtagbart klara sina uppgifter, 
ges endast allmänt hållna svar om höga krav på fysisk och psykisk 
spänst och att låg levnadsålder måste eftersträvas. Inom den medi
cinska forskningen är det nästan lika illa ställt. För denna återstår att 
klarlägga både vad som accelererar, retarderar och kompenserar 
ålderssymptomen och vilken verksamhet som kräver fysisk respektive 
psykisk spänst. Så mycket är emellertid klart att människans psy
kiska och fysiska vitalitet avtar med stigande ålder efter att ha pas
serat ett maximtun mellan 20 och 30 år. Efter denna tid uppstår 
svårighet att se på nära håll, nedsatt förmåga att uthärda kropps
ansträngningar, långsammare reaktionsförmåga gentemot ljud- och 
ljussignaler, ökad tid för iakttagelser och beslut samt försämrat 
1111nne. 

I det föregående angivna krav på personal och befattningshavare 
grundar sig på erfarenhetsmässiga bedömanden. Det saknas däremot 
en fullständig och på mera vetenskaplig grund fotad värdering av 
varje särskild befattning för att klarlägga vilka olika prestationer 
respektive innehavare måste besitta. I några fall har man fixerat 
generella gränser för speciella kategorier. I utredningen om armens 
befäl ansågs sålunda att truppbefäl i fred borde omplaceras vid 42 
års ålder till mindre ansträngande, så kallade inretjänstbefattningar. 
Inom flottan har man erfarenhetsmässigt strävat efter att hålla 
åldern nere för fartygschefer på små motortorpedbåtar under 35 
år, medan man för ubåtschefer ansett maximiåldern böra ligga vid 
40 år. Då marinens underofficerssakkunniga i början av 1950-talet 
lade fram sitt betänkande föreslogs inga ordinarie beställningar för 
maskintjänstchefer för ubåt därför att den ordinarie pensionsåldern 
för förvaltare, 60 år, bedömdes alltför hög. 

Sammanfattningsvis kan man sålunda konstatera att vad som un
der senare år tagits fram eller hävdats rörande tjänstgöringsåldrar 
för flottans personal huvudsakligen grundar sig på allmänna och 
subjektiva värderingar. Utan satsning av ansenliga stabsresurser och 
vetenskapligt arbete torde någon förbättring i det fallet inte kunna 
åstadkommas. 
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Förhållandet mellan totalt antal beställ
ningshavare och därav för sjötjänst erfor
derliga i en tänkt befälskår 

l ev na d så lde r 

SO årt-------------------~ 

Fi gur 1 hava re 

Konsekvenser av höjda tjänstgöringsåldrar 

I det föregående har pekats på de faktorer som motiverar en låg 
levnadsålder för i krig sjötjänstgörande personal. Frågan är om nu
varande pensionsåldrar ger tillräckligt antal beställningshavare i till
räckligt låga åldersgrupper, om pensionsåldern kanske kan höjas 
eller om den måste sänkas. Tyvärr kan man i en öppen diskussion 
inte antalsmässigt redovisa behov inom krigsorganisationen utan reso
nemanget måste föras principiellt. I det följande skall försök göras 
att generellt belysa konsekvenserna för krigsorganisationen av änd
ring i pensionsålder. 

Förhållandet mellan totalt antal bestå/l· 
ningshavare och antalet för sjåtjänst er· 
forderliga vid pensionsålder 60 år 

Fi g ur 2 
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H ö j er man pensionsdldern utan att ändra ant~let beställnings~ava.~e _och förut
sätter oförändrat behov av personal under 45 ar som reserv for S]Ot]anstgorande 
m m, fdr figuren följande utseende (ftgur 2): 

En tänkt befälskår förutsätts bestå av det antal beställningshavare, 
som representeras av hela ytan i figur 1. För att förenkla problemet 
bortses från olikheter i tjänstegrader och alla antas h.a sarr;ma .pen
sionsålder. Lutningen av parallellogrammens högra s~d~ ~ar v1dare 
markera den förtidsavgång på grund av dödsfall, fnv1lhgt avsked 
m m som man erfarenhetsmässigt bör räkna med. Figurens bredstrec-
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Förslag till kader med viss 
fortidsavgång 

Figur 3 

/o' v figuren /ramgåro att _man med _höjd pensionsålder måste utnyttja viss person.d 
anda upp ttll 60 ar for befattnmgar ombord. Detta är orealistiskt, och m,m 
måste där/ör söka en annan lösning. En sådan erhålles om man förutsätter att ett 
antal beställningshavare förmås lämna aktiv stat före uppnådd pensionsålder. 
Sker detta i åldersläget 35-45 år kan kaderfiguren få ovanstående utseende 
(/tgur 3): 
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kade fält anger det antal beställningshavare som förutsätts erfordras 
för att i krig fylla befattningar ombord. Högsta ålder för sjötjänst 
antas vara 45 år. Den finstreckade triangeln markerar sådana beställ
ningshavare vilka erfordras som reserv för de sjötjänstgörande samt 
personal som på grund av fysiska defekter inte kan sjökommenderas. 

Figur 3 tarvar måhända några förk larande ord. Författaren be
klagar att matematiskt konstruerade personalkadrar inte alltid kan 
illustreras på ett lättfattligt sätt. 

I förhållande till figur 1 gäller för figur 3: 

1) samma antal beställningshavare under 45 år, avsedda för sjö
tjänst och samma reserv härför; 

2) "normal" avgång i åldersläget 25 - 35 år; 

3) avgång mot något slags vederlag i åldersläget 35-45 år. 

H är förutsättes alltså något för flottan alldeles nytt. Tillräckligt 
antal beställningshavare måste förmås att frivilligt lämna tjänsten. 
Många principer kan tänkas för att åstadkomma den exakt önska
de avgången, varken större eller mindre. Gemensamt för samt
liga system måste emellertid vara dels att erforderligt antal 
beställningshavare finner det förmånligare att sluta, dels att åter
stoden anser det bättre att stanna kvar i tjänst. Här skall inte när
mare spekuleras, hur man skall åstadkomma en sådan "god cigarr". 
En utväg kan emellertid vara att så fixera befordringsförhållanden 
och avgångsvederlag, att de man önskar skall stanna kvar samtliga 
kan påräkna befordran, medan de som inte bedömer sig ha kvalifika
tioner härför, anser det gynnsammare att ta förtidsavsked med veder
lag än att stanna kvar obefordrade till pensionsåldern. 

Ytterligare ett krav måste ställas före accepterande av figur 3, 
innebärande en undersökning hur åldersfördelningen passar ford
ringarna inom fredsorganisationen. Här har dock för enkelhetens 
skull förutsatts att det är möjligt att under fred utnyttja beställnings
havare i den tänkta kadern till 60 år . 

Sammanfattning 

Med förutserbar utveckling av sjökrigsmaterielen kvarstår kraven 
på psykisk och fysisk spänst för sjötjänstgörande personal, i vissa 
fall kan de bedömas öka. Härtill kommer personalens berättigade 
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önskemål att med stigande ålder erhålla ökad komfort i fr ed. Med 
beakt~nde av åldrandets negativa inverkan på kroppslig och psykisk 
spänst måste slutsatserna bli att personal inte bör avses för tj änst o111 _ 

bord till högre levnadsåldrar än vad nu är fallet. I vissa fall er
fordras sannolikt snarare en sänkning av åldersgränsen. 

Författaren har velat påpeka kraven och under vissa föru tsätt
ningar diskutera en möjlig utväg för att utan sänkt kvalitet i bem::tn
Pingen av stridsfartygen under krig ändock höj a pensionsåldern . 

839 

Sjömätningens personal 

Av kommendörkapten B. AHLUND 

Tradition och nydaning 

Oberoende a v sjökarteväsendets skiftande organisationsformer, 
har sjömätningstjänsten alltid fullgjorts av personal från örlo;iS
flottan. Marinen ställer i dag omkring femtio tjänstemän i befälsställ
ning och ett par hundra värnpliktiga till sjöfartsstyrelsens förfogande 
för bemanning a v sjömätningsfartygen och för tjänst v id sjökarte
byrån m. m. Det är alltså här fråga om en mycket gammal tradition, 
som alltjämt hålls levande. Enbart på traditionen kan man emellertid 
inte bygga upp dagens personalorganisation. Formerna för samver
kan mellan marinen och sjöfartsstyrelsen har därför nyligen granskats 
från skilda utgångspunkter. En fullständig "civilisering" har i sam
manhanget bl. a. varit på tal. Olägenheterna av en så genomgripande 
nyordning har emellertid bedömts bli alltför stora och vinsterna 
ovissa, varför civiliseringsplanerna skrinlagts. Däremot står det klart 
för berörda parter att det finns åtskilliga önskemål om förbättringar 
att tillgodose inom ramen för den nuvarande personalorganisationen. 
H ärom, liksom om vad som hittills gjorts i den vägen, skall denna 
artikel handla. 

Från sjöfartsstyrelsens sida framställs alltså önskemål om en aktiv 
personalpolitik för sjömätningstjänsten, som innebär en ökad belast
ning på flottans personalorganisation och utbildningsväsende m. m. 
Sjöfartsstyrelsens önskemål kan vara särskilt svåra att uppfylla i en 
tid då flottans resurser är relativt små och vakanserna stora bland 
dess personal. I denna situation nås väl de bästa resultaten genom 
ett nära samarbete mellan marinen och sjöfartsstyrelsen i avsikt att 
fortlöpande anpassa personalpolitiken efter resurserna, samtidigt som 
långsiktiga personalplaner utformas för framtiden. Det måste vara 
värdefullt för marinen och tillfredsställande för dess personal att 
genom insatser i fredstid i sjömätningstjänst och isbry tarverksamhet 
m. m. intimt kunna samverka med civila sjöfartsmyndigheter och 
lämna sitt bidrag till de tekniska och ekonomiska framstegen i landet. 
Det måste också vara ett allmänt önskemål att marinen ges ökade 
resurse r för sådan verksamhet. 

46 
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H MS Gustaf af Klint med en del av sina åtta rnätningsbåtar. 

Motiv för ett nytt personalprogram 

Sjömätningstjänsten genomgår sedan några år en genomgripande 
omvandlingsprocedur. Sjömätareflottans fartyg och båtar moderni
seras och förses med komplicerad teknisk utrustning som standard. 
(Beträffande vissa tekniska data rörande fartyg och båtar, se Svensk 
Sjöfartstidning nr 40/64.) Utvecklingen har medfört att draget a\ 
konsthantverk, som förr satte sin prägel på verksamheten, har fö r
svunnit. Men den ojämförliga kombinationen av sjömanskap, nautik 
fartygstjänst och mätningsteknik består och ger sjömätningstjänsten 
sin speciella karaktär. Vissa grenar av tjänsten kräver ökad speciali
sering, varigenom verksamheten i allt högre grad blir ett teamwork 
mellan specialister. Medan tidigare den "ensamma vargens" princip 
härskade, måste sjömätningsarbetena numera kontinuerligt ledas och 
samordnas. Planering på lång sikt av verksamheten är nödvändig 
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och tidsstudier och "produktions" -analyser hör till dagsrutinen. För 
befäl i ledande och planerande funktion stills därför väsentligt större 
krav än för blott några år sedan på teknisk kompetens och lednin gs
förmåga utöver de traditionella fordri~:gar so1': st~lls. på fa.rtyg.~
befäl. Den här skisserade utvecklmgen ar naturligtvis mte umk for 
sjömätningstjänsten, utan har sin motsvarighet överallt i dagens ut
vecklingssamhälle. 

D et är en banal sanning att det är lättare att anskaffa en ny tek
nisk grunka än att anställa och utbilda folk f?r de.ss r.ätta nyttjande 
och tillsyn. Den tekniska utvecklingen och ratwnahsenngen av verk-
amhetsformerna måste dock ovillkorligen följas upp - eller rättare: 
~ör föregås - av åtgärder inom personalor~anisationen . ~ varståe~de 
brister rörande exempelvis personalrekrytenng och ut.tagmng, t~tbdd
ning och kontinuitet i tjänsten, skapar flas~halsar. 1 produktw.nen, 
ökad haverifrekvens och andra bekymmer, mte mmst ekonomiska. 
Det är ett faktum att sådana brister och bekymmer finns i dagens 
personalorganisation i sjö;n~:ningstiänsten., t~?ts att et~ i.~ke. obetyd
ligt arbete under senare ar agnats at att mhamta efterslapmngen. 

Specialister - ej värnpliktig handräckning 

Den största personalgruppen i sjömätningstjänsteJ:. utgöres ;v de 
värnpliktiga matroserna och maskinmännen (motormannen).a Da man 
studerar tjänstaörinasförhållandena för denna personal, maste man 
till en början beakt~ att sjömätningsfartygen o.ch båta~na .först och 
främst är verktyg i en speciell produktion och 1cke utbddnmgsp.~att
form ar i försvarsorganisationen. Detta fundamentala faktum satter 
givetvis sin prägel på tjänsten ombord och överskuggar delvis ~e ~ör 
sjömätningsfartygen och övriga örlogsfartygen gemensamma forhal
landena rörande inre tjänst m. m. 

De värnpliktiga tilldelas nästan undantagslöst självständiga be
fattn ingar i sjömätningstjänsten och blir härigenon: omis:~~g~. lä~1kar 
i p roduktionen. De bemannar t. ex. ensamma eller 1 par. SJOmatmngs
båtarna och elektroniska instrument för lägesbestämmng. Erfaren
heten har visat att personalen i stort sett motsvarar de krav som 
ställs. Disciplinen, här närmast definierad som arbetsmoral, måste 
dock ägnas stor uppmärksamhet just på grund av det faktum att per
sonalen har självständiga arbetsuppgifter, som dessutom oftast full-



842 

Sjösättning - sjömanskap! 

göres utan direkt insyn från befälets sida och under pressande för
hållanden. Uttagningen av personal till sjömätningstjänst är unde r 
sådana förhållanden helt naturligt av stor betydelse. Det är angeläget 
att sjömätningstjänsten rekryteras med värnpliktiga som redan frå n 
början kan väntas v isa god arbetsmora l och loj al itet inför givna upp
gifter. 

För att de värnpliktiga på ett tillfredsställande sätt skall k unna 
fullgöra sina arbetsuppgifter, och för att verksamheten skall for tlöpa 
utan att störas av onödiga haverier på den komplicerade tekniska 
materielen, krävs ökad specialutbildning. De flesta värnpliktiga avses 
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Babordskrattan. Det gäller att hålla rättning och avstånd! Fart c:a JO knop . 

ej för s;omatning i krig. Specia lutbi ldningen för s;omatningst;anst 
måste därför - som hittill s - samordnas med grundutbildningen i 
flottan och utgöra en påbyggnad på denna. Utbildningsverksamheten 
är för närvarande föremål för en genomgripande översyn. Viss ut
bildning kan och bör ske i sjöfartsstyrelsens regi, före den egentliga 
sjömätningssäsongens början. Detta medför att grupper av värn
pliktiga kommer att tjäns tgöra vid sjöfartsverket någon tid utöver 
den egentliga sjömätningssäsongen. Härigenom vinns också den för
delen att sjömätning, om än i reducerad omfattning, kan pågå under 
längre tid än som hittill s varit möjligt. Detta betyder också att den 
till byråtjänst vid sjöfartsstyrelsen avdelade personalen ur flottan får 
engageras i utbildningsverksamhet och "fältarbeten" i större omfatt
ning än hittills. Tekniska specialister från andra byråer inom sjö
fartsstyrelsen måste också engageras i utbildningsverksamheten, för 
att lära personalen hantera den speciella sjömätningsmaterielen. 

Utbildningsorganisationen i sjöfartsstyrelsens regi ges ökad stadga 
genom att den knytes till en sjömätaredepå, i vilken såväl rustade 
som avrustade sjömätningsfartyg vintertid ingår. En sådan depå har 
försöksvis upprättats fr. o. m. hösten 1964. Här finns förläggn ings
möjligheter och utbildningsplattformar till disposition. Den prak
tiska yrkesutbildningen l å ter sig också väl förena med löpande u n-
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Teleteknisk servie ombord 

derhållstjänst å maskineri och motorer m. m. inom depåorganisa 

tionen. Liknande förhållanden gäller för teletekniska tjänsten. Sjö

mätaredepån måste givetvis förfoga även över sjömilitärt befäl och 

arbetsledare (maskinister m. fl.). Eftersom det är fråga om en för

söksorganisation, har detta ännu ej tagit sig uttryck i fredsbesätt

ningslistor eller motsvarande organisationstablåer. 

Det vore emellertid fel att vänta sig underverk enbart genom för

bättrad utbildning. För den värnpliktige är kurserna i regel inte fri

villiga och lärdomarna blir ofta relativt ytliga. Ambitionen att till

~igna sig kunskap varierar också i hög grad, men ökar i den mån 

kunskaperna är av värde för den värnpliktiges civila framtid, något 

som ofta är fallet i de tekniska tjänstegrenarna. Det är därför vik

tigt, att man söker dra nytta av den värnpliktiges civila yrkeskun

skaper och färdigheter. Speciellt önskvärt är att exempelvis teletek

niker och motormekaniker och elektriker finns representerade i rela

tivt stort antal bland de värnpliktiga. En viss nautisk erfarenhet är 

önskvärd bland exempelvis underbefälsuttagna däcksmatroser. Det 

riktar ånyo uppmärksamheten på personaluttagningens betydelse. 
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Landstation för lägesbestämning. (Hydrodist, teodolit med bemanning. ) 

Självfallet konkurrerar alla om den bästa personalen. Med hänsyn 

till de ~rav som ställs på den värnpliktige i sjömätningen kan det 

emellertid vara rimligt att sjömätningstjänsten får en förhållandevis 

stor tilldelning av "bra" personal. 
Det system som förr ofta tillämpades, att sjömätningen fick sin andel 

av de värnpliktiga sedan övriga tagit "sitt", må ha varit försvarbart 

i tider då de värnpliktiga enbart var hantlangare åt mätningsförrät

tarna. I dag är metoden ohållbar och tillämpas väl knappast med

vetet. 
Till sist bör framhållas, att den för sjömätningstjänsten mest effek

tiva och angelägna reformen inom värnpliktssystemet skulle vara en 

ändring av värnpliktslagen, som möjliggjorde en uppdelning av 

tjänstgöringen i två på varandra följande sommarperioder. Här-
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igenom skulle man på ett värdefullt sätt kunna tillgodogöra sig de 
kunskaper och erfarenheter, som andra årets värnpliktiga inhämtat, 
s::tmtidigt som man minskar årsuttaget värnpliktiga i sjömätnings
tjänst från omkring 200 till halva denna summa. 

Ledare och påläggskalvar 

Sjöfartsstyrelsen har under senare år fått bära sin andel av vakan 
se rna inom flottans befälskårer. Detta har bl. a. tagit sig uttryck i 
bristande kontinuitet i tjänstgöringen för viss sjömätningspersona l 
(förhållandevis stor andel reservofficerare). 

I de ledande befattningarna (fartygschefer m. fl.) är fordringarna 
numera så höga att endast stampersonal med stor erfarenhet kan 
ifrågakomma. Nyrekrytering av "påläggskalvar" har under en föl jd 
av år varit dålig, något som tyvärr kommer att sätta sina spår i sjö
mätningens befälskader under ännu ett antal år. De senare årens an
strängningar att komma till rätta med befälsproblemen just beträf
fande stampersonalen, i form av en allsidig personalpolitik på lång 
sikt, synes emellertid nu ha medfört ett ökat intresse för sjömätnings
tjänsten. 

Vid sjöfartsstyrelsens sjökartebyrå finns för närvarande befatt
ningar för fyra sjömätningsutbildade officerare (varav två kom
mendörkaptener) och fyra underofficerare (varav två förvaltare). 
För att säkerställa rekryteringen till dessa befattningar måste minst 
en officer och en underofficer uttagas för sjömätningsutbildning 
vartannat år. För att i övrigt säkerställa tillgången till mätningsför
rättare och fartygsbefäl, krävs en årlig nyrekrytering av (erfaren
hetsmässigt) omkring två officerare (stam eller reserv) och två under
officerare. 

En önskvärd normalplan för en stamofficers tjänstgöring vid sjö
fartsverket omfattar en första period om tre på varandra följ an de 
sjömätningssäsonger, varav den första utgör elevsommar med grund
läggande teoretisk och praktisk specialutbildning. Efter något eller 
några års uppehåll, varunder vederbörande tjänstgör i flottan och 
erhåller fortsatt sjömilitär utbildning, kan därefter en ny treårs
period följa med omväxlande tjänst ombord (som fartygschef m. m.) 
och vid sjökartebyrån. I vissa fall tillkommer här en högre mät
ningsteknisk utbildning vid tekniska högskolan. Två av fem offi-
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cerare som sålunda uttages till sjömätningstjänst bör med den skis
serade personalplaneringen kunna bli befordrade till regementsoffi
cerare inom denna specialtjänst, åtminstone sedan ett dylikt normal
system hunnit verka igenom under några år. För stamunderofficerar
na finns en liknande personalplanering med uppdelade tjänstgörings
perioder. Åtminstone 2 a 3 underofficerare har möjlighet att denna 
väg nå förvaltarebefattning. 

Maskinis terna - en underutvecklad personalsektor 

Inom maskintjänsten är personalproblemen då det gäller tjänste
män i dag så stora att det är berättigat att här tala om en underut
vecklad personalsektor. Detta kan synas paradoxalt just mot bak
grunden av den tekniska expansionen. 

Maskinbefäl till sjömätningsfartygen skall i princip kommenderas 
från flottan. Emellertid har flottans vakanser i denna personal
kategori i många år varit så stora, att någon maskinunderofficer ej 
kommenderats sedan 1953 (1950 tjänstgjorde tre flaggmaskinister 
och två maskinister på sjömätningsfartygen). Antalet högbåtsmän i 
maskintjänst har samtidigt minskat från fyra år 1956 till noll fr. o. m. 
1963. De senaste två åren har det dock varit möjligt att genom ma
rinen anställa ett antal civila ersättare för den militära personalen i 
furirs eller högbåtsmans lönegrad. 

Sjöfartsstyrelsen har i denna situation successivt anställt egen 
maskinpersonal i de viktigare befattningarna som maskinchefer m. m. 
ombord. Emellertid är också antalet beställningar inom verket för 
sådan personal för närvarande otillräckligt och lönerna för perso
nalen synes vara tilltagna i underkant. Svårigheterna att under så
dana förhållanden och med dagens läge på arbetsmarknaden enga
gera tillräckligt antal kvalificerade maskinister är uppenbara. 

Det är förvisso icke tillräckligt att vederbörande maskinist person
ligen besitter erforderlig teknisk kunskap. Befattningen som chef för 
maskintjänsten ombord på de större sjömätningsfartygen ställer be
tydligt större krav på sin innehavare. Snara åtgärder måste nu vid
tagas då det gäller maskinpersonaL Man kan tänka sig att marinen 
åter ställer ett antal kvalificerade maskinister till sjöfartsstyrelsens 
disposition för tjänst på sjömätningsfartygen eller att några relativt 
välavlönade maskinistbeställningar tillkommer inom sjöfartsverket. 
En kombination av båda metoderna synes också tänkbar. 
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Arbetstidsregleringen i takt med tiden 

slutligennågra ord om den arbetstidsreglering, som idag är av stor 

betydelse för arbetsförhållandena på sjömätningsfartygen. Inom sjö

mätningstjänsten har av gammal hävd långa arbetsdagar varit nor

mala. Det har gällt- och gäller- att helt utnyttja de tillfällen som 

bjuds att sjömäta under gynnsamma betingelser. Praktiskt taget all 

annan tjänst får stå över till dagar med dåligt sjömätarväder. Då 

har det ofta hunnit bli så mycket annat att göra, att även dessa ar

betsdagar blir långa. 
Sommaren är kort i vårt land och kusterna långa. Personalens 

möjligheter att erhålla någon längre sommarledi~het h.~r därför va.~~t 

små. För närvarande tillämpas ett system som mnebar att den SJO

mätande personalen bereds omkring två veckors sommarledighet. 

Lördagarna är numera arbetsfria. Denna senare förmån har emeller

tid ett begränsat värde för den som av olika skäl ej kan tillbringa 

den lediga tiden tillsammans med familjen eller på det sätt han eljest 

skulle önska. 
Samtidigt med att fritidsfrågorna kommit att inta en framskjuten 

ställning bland avtalen på arbetsmarknaden och a.rb~~stiden m. ~ · 

reglerats inom försvaret, har det gällt att komma ullratta med oJa

genheterna för personalen av sjömätningstjä?stens här berö~.da "obe

kvämlighet". Från såväl sjöfartsstyrelsens s1da som av berorda per

sonalorganisationer har ansträngningar gjorts under de senaste åren 

för att förbättra sjömätningspersonalens arbetsförhållanden och eko

nomiska förmåner. Man har härvid ställts inför svåra avvägnings

problem, då kraven på hög produktivitet, arbetstidsbegränsning och 

ekonomisk gottgörelse m. m. samtidigt måste beaktas. 

F rån och med juli 1963 gäller emellertid särskilda bestämmelser 

om ersättnino- för beredskapstjänst åt personal på sjömätningsfartyg, 

och den l. :pril 1964 genomfördes en allmän arbetstidsreglering i 

sjömätningstjänsten. Erfarenheterna av dessa bestämmelser är goda 

sett såväl ur "arbetsgivarsynpunkt" som ur personalsynpunkt. Pe_r

sonalen erhåller numera en tillfredsställande gottgörelse för övernd 

m. m., vilket må vara nog sagt i detta sammanhang. 

Foto: Jonny Graan, Expressen. 
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Om Wasas bestyckning 
(F ortsättning från novembernumret 1964.) 

Av kommendör EDVARD CLASON 

Om ammunitionen är inte mycket att säga: Antalet i fyndet redo

visade lod stämmer förvånansvärt väl med ombordtagningsuppgif

terna. Att det ombordtagna antalet i sin tur var litet får förmod

ligen skyllas på bristande tillgång: I varje fall redovisar man den 

24 mars (AR 1628/38) ett behov för skeppsstaten av 1040 runda 

lod för 24-pundiga men med ett deficit av 880! Jag har inte haft 

tillfälle att undersöka, hur många lod som tillfördes förrådet mel

lan 24 mars och Wasas avsegling, eller om man fick dem från fält

staten. 
Och alla de mottagna loden voro sannerligen icke leveransgilla: 

Den 21 april 1628 skriver Kammaren (Kam.reg) " Oss förundrar Joon 

Jonsson hvarföre I sända hit en hoop otiänliga och odugliga Lodh 

som icke passa till Stockorna". Och så befalla de honom allvarligen 

på K. Maj :ts vägnar att han strax skall "hitskynda någhra tu

sendh styckelodh efter denn Schamplun Matz Persson (det var arkli

mästaren) erher tillsändt hafuer". Och en liknande åthutning får han 

den 27 juni. 
Krutmängden är också påfallande liten: Den räcker inte till den 

normala sjöladdningen av 1/3 av projektilvikten pr skott ens till Wa

sas reducerade skottantaL 
För vilken bestyckning var Wasa med sina 70 portar egentligen 

tänkt? Det är ännu en olöst gåta. Annu har jag icke från de under

sökta åren hittat några skriftliga direktiv från Konungen eller Riks

amiralen angående bestyckningen, vare sig för W asa eller för några 

andra skepp. Vad som finnes är dels de underlydande myndig

heternas, Arklimästarens och Skeppsgårdens, behovsberäkningar och 

dels förteckningarna över vad som i verkligheten lämnades ut till 

skeppen vid olika rustningar, vilket ofta avviker från det anmälda 

behovet och kan skifta från år till år. (Ji. ven behovsuppgifterna fin

nas av två typer: Den ena: "Fördelningen opå Styckerne på HKM:s 

Skepzflota i Ostersiön efter portarna oppå Skeppen som stycken 

kunna brukas till" d. v. s. någon sorts tänkt maximibestyckning: Dy

lika finnas från år 1624 i skeppsgårdshandlingarna i Kammarar

kivet och från 1625 i arkliråkningarna i Krigsarkivet. 
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Den andra typen är en direkt behovsberäkning - bestycknings

plan - ställd mot tillgången och vad som behöver nyanskaffas.) 

FörWasaha vi blott bestyckningsplaner samt den verkliga utrust

nmgen. 
Men det kan först vara skäl att rekapitulera portarnas fördelnino-

- b 

på Wasa: 

På trossdäck: 2 akterspegelportaL 

I undre batteriet: 30 portar, varav 2 bogportar och 2 akter

spegel portar. 
I övre batteriet: 24 portar. 
På övre däck: Minst 14 portar. 

Det kan redan från början sägas, att det är rätt svårt att få en klar 

bild. Planerna skifta tydligen mycket snabbt och ibland passar vad 

man vet från ett håll inte in i den bild, som andra serier giva. Exem

pelvis det Putenssonska kontraktet från den 28 augusti 1628 om att 

polera 60 halva kartonger "som tillgjutna och till det nya skeppet 

Wasan ärnade äro" vid en tidpunkt då säkerligen inga 60 stycken 

äro gjutna och då, som vi strax skola se, bestyckningsplanerna för 

Wasa inom skeppsgård och arkli ingalunda räknade med denna be

styckning. Varifrån fick f ö kammaren initiativet till detta kontrakt ? 

Ej heller äro alla handlingar daterade och deras ordningsföljd kan 

därför vara svår att säkert gripa - jag tror dock att den av mig 

använda innehållsmässigt har ganska stort fog för sig. 

Den tvivelsutan äldsta av de påträffade planerna finnes i skepps

gårdshandlingarna 1627-1632 (Kammararkivet): "Förteckning opå 

Styckierna på KM:jt Skeppsflåta till åreht 1627". Den upptager fö r 

Store Wasann 36 - 24 pd, 24 - 12 pd 8 - 48 pd. stokmst. samt 

1 O Mersehakar. Totala behovet 24 p var 36 vilka samtliga "tillgiutas 

och befallas skola" Av 12 pd var behovet 206 vid en tillgång av 179, 

varför 27 måste nytillverkas. Av 48 pd stormstycken fanns ett över

~kott på 6 (medan brist förelåg beträffande 24 pd stormst.). Av mer

sehakar fattades slutligen 126 - och det är också enda gången de 

förekommer i detta samband. 

Räkna vi med de vikter, vi tro oss känna, skulle denna bestyckning 

väga 478 skppd. 

Bestyckningen passar ju inte helt in med de portar vi nu känna : 

Det får väl anses vara ett överskott på 4-24 pd (såframt man inte 

blandar bestyckningen mellan de olika däcken). Nu vet man ju inte, 
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om portarnas antal och placering var helt fixerad vid denna tidpunkt. 

För andra öppningar, såsom den rundbågade "gluggen" i akterkastel

let på var sida vet man att den skurits upp sedan timringen var klar 

(porten skär igenom dymlingar). Men den frågan kanske kan lösas 

skeppskonstruktivt. 
Nästa bestyckningsplan (Förslag för HKM Skeppsflotta till år 

1628) omfattar för Wasas del 30 st. 24-pundiga 30 st. 12-pundiga 8 

st. 6-pundiga samt 4 st. 48-pundiga stormst rekan och 2 st. 24-pun

diga d:o. 
Denna plan finnes i två något olika versioner: (Dock lika i vad rör 

Wasa). Den ena i Sandbergska Samlingen i Kammararkivet Z 2850; 

den andra i 1628 års skeppsgårdshandlingar. 

Det totala behovet 24-pundiga blir enligt Sandberg 46 varjämte 

232 st. 12-pundiga erfordras. Motsvarande siffror enligt skepps

gårdshandlingarna äro 48 st. 24-pundiga och 186 st. 12-pundiga. Av 

dessa funnos 38 st 24-pundiga och 170 st. 12-pundiga. Genom upp

borrning kunde 3 st. 24-pundiga och 9 st. 12-pundiga anskaffas, var

för bristen skulle bli 7 st. 24-pundiga och 7 st. 12-pundiga. 

Nu finnes bland arkliräkningarna (1628/28) en behovsberäkning, 

"datum Martii 1628" som upptager ett behov av för skeppsstaten 30 

st. 24 pd och för fältstaten 12 d:o d. v. s. sammanlagt 42. Tillgången 

i Riga är en och i Stockholm 47. Av 12-pundiga fordrar skeppsstaten 

206 och fältstaten fyra. Tillgången utgöra fyra i Riga och 180 i 

Stockholm, varför en brist på 26 föreligger. A v stormstycken utgör 

det sammanlagda behovet 22 st. 48-pundiga och 32 st. 24-pundiga, 

medan tillgången är 30 av den större typen och blott 16 av den 

mindre. Den sammanlagda bristen är 8 st. vilka "tages av skeppen 

till fältstaten", d. v. s. vi ha att räkna med en brist av stormstycken 

för skeppen, vilket passar in med våra tidigare antaganden på grund 

av Wasas heterogena samling. 

Om man nu räknar bort de 24-pundiga som voro avsedda för 

Applet som låg under ombyggnad, och blott räknar med de 30 till 

Wasa och om man ser på behovssiffrorna för 12-pundiga (med den 

under ombyggnad liggande .Applet borträknat) förefaller det troligt 

att de tre planerna äro ungefär samtida. 
Men i skeppsgårdshandlingarnas tabell är senare genom överskrift 

Wasas 30 st. 24-pundiga ändrade till 60 då också 12-pundiga och 

6-pundiga utgå. Någon datum för den ändringen finnes ej angiven. Ej 

heller har ändringar genomförts betr. behovet. 



852 

skeppsgårdshandlingarna ha för övrigt y tterligare två behovsupp
gifter för året 1628: 

\X'asa 433 man va rav 300 knektar och 133 sjöfolk 
54 - 24 pd 12 - 12 pd samt 4 stormstycken och 
58- 24 pd 8- 12 pd samt 6 stormstycken 

Den förra av dessa bestyckningar stämmer faktiskt med vårt 
kända antal av 70 portar, den andra fordrar 2 ännu okända portar. 

Hur de ligga i tidsföljd är svårt att säga men eftersom skeppet vid 
denna tidpunkt måste ha tagit sin slutliga gestalt, är det väl troligt, 
att 60 st. 24-pundiga varit ett hugskott som ändrats till 58 och till 
54 för att få anslutning till verklighetens möjligheter. 

Det sista av dessa alternativ skulle givit skeppet en bestyckning, 
vägande 549 skeppund, d. v . s. 80 (= ungefär 11 ton) mer än den 
verkliga bestyckningen. 

(Den senaste bestyckningsplanen är dessutom av intresse därut
innan, att den för "Stora Kronan" upptager bestyckningens fördel
ning till olika däck: Det är tydligen samma uppgift som går igen i 
Svenska Flottans Historia Bd I, s. 250. Härvid ha dock 10 st. 24-
pundiga i undre laget bortfallit och man har ej heller angivit att de 
på övre däck placerade 48 -pundiga och 24-pundiga voro storm
stycken). 

I mars-april synas en hel rad olika bestyckningsundersökningar 
ha förekommit för skeppsflottans utrustande utöver "de tolv skepp 
som i skären ligga". Några äro daterade, andra ej: 

Den 24 mars upptages (ÅR 1628/28) för skeppstaten ett behov aY 
52 st. 24-pundiga vid en tillgång av lika många. 

Mot de olika bestyckningsplanerna (30 st. 24-pundiga i mars, 52 
den 24 mars, 58 resp. 54 vid senare tidpunkter och 48 i verkligheten) 
kunna vi ställa tillgången vid olika tillfällen. 

Vid Srockholms Slott funnos vid årsskiftet 1626-27 10 st. 24-
pundiga sannolikt alla tunga (långa). Genom nygjutning tillfördes 
Pnder år 1627 3 st. långa och 43 korta, men 6 tunga och 7 lätta pjäser 
~ändes samtidigt till fältstaten. Inventariet till 1628 upptog därför 
43 st. 24-pundiga av vilka 36 bör ha varit korta (AR 1627/3). 

Den 22 mars inventerar man kopparstyckena på Stockholms Slott 
(AR 1628/ 10). Då finnes ett polskt 24-pundigt stycke samt 58 
skeppspjäser, varav tre äro uppborrade från erövrade stycken. 12 
pjäser ha tydligen tillgjutits - möjligen har något kommit från an
nat håll. 
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Man kan då fråga huru uppgiften 58 den 22 mars går att förena 
rned uppgiften om 52 den 24? Nu finnes det en anteckning i en av 
handlingarna i AR 1628/28 enligt vilken de 12 till fältstaten - se 
ovan- i första omgången blott var 6: Då stämmer antalet. 

I april (AR 1628/37) gjutas åtta pjäser och den 1 maj 1628 räknar 
man vid Stockholms Slotts Arkli (Sandberg Z 2869) 

I polsk 24-pundig 
63 nygjutna 
3 uppborrade 24-pundiga 

A v stormstyckena funnos åtta kvar och dessutom ett 20-pundigt 
av krigsbytet. (Jfr Radziwill-pjäsen ovan.) 

I senare delen av april hade Purensson lämnat in sin räkning på 
polering av 63 st. 24-pundiga: 46 hade gjutits 1627, 12 tillkomma 
fö re den 22 mars och 8 därefter, alltså sammanlagt 66, vilket ju allt 
stämmer tämligen väl. 

I maj, juni och juli tyckes man ha gjutit sammanlagt 24 st. 24-
pundiga, medan förmodligen åtta sändes ut till fältstaten och två 
stuvades på Kronan, som även fick fyra stormstycken. Även om man 
räknar bort gjutningen i juli, så böra de 66 pjäserna från första maj 
ha ökats till ett 70-tal i slutet av juli. 

Varför fick då inte Wasa en bestyckning, som passade till något 
av de föreliggande alternativen? Den frågan står fortfarande öppen 
liksom även spörsmålet om på vems initiativ de olika ändringarna 
skedde, men eftersom de tydligen skedde i mars-april år 1628 och 
kungen då befann sig i staden är det väl ej osannolikt att en muntlig 
order från Högst Densamme förelegat, i vilket fall vi väl knappast 
lä r kunna finna något skriftligt beslut. 

Kan det tänkas att övergången från en blandad 24-pundig - 12-
pundig bestyckning står i samband med den brist på 12-pundiga 
pjäser, som tydligen förelegat? 

Men varför talar man redan i Purenssons kontrakt på sensom
maren 1627 om 60 st. 24-pundiga för Wasa, medan man tydligen 
inom Skeppsgård och Arkli ännu hela vintern 1627-28 räknade 
med c:a 30 st? 

Svaren på dessa frågor har jag ej kunnat finna och ej heller vilka 
uppdrag arklimästaren fått beträffande gjutning av pjäser. 

Till denna bestyckning var för W asa avsedda en Constapel och 20 
Bysseskyttar. (Handl. för Flottan del 5 Kammararkivet.) 

Någon uppgift om hur pjäserna voro placerade, tyckes ej finnas. 
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(Den enda uppgift om kanonplaceringar jag träffat på är den förut 

omnämnda beträffande Stora Kronan.) 

Den naturliga åtgärder blev därför att studera, vad de bärgade 

lådorna kunde förtälja. 
Från övre batteriet plockade dykarna upp 21 lådor. Lägesbestäm

ningen är väl inte alldeles perfekt, men ändock - om man betänker 

de förhållanden under vilka undervattensarbetet med skeppets upp

rensning bedrevs - förvånansvärt tillfredsställande. När sedan 

arkeologerna övertogo skeppet funno de på samma däck ytterligare 

6 lådor, alltså tillsammans 27 för de befintliga 24 portarna. Arkeolo

gernas lägesbestämningar äro självfallet exakta. 

Från undre batteriet togo dykarna upp en låda - en av de båda 

aktersta - och arkeologerna 32. Summa 33 lådor men blott 30 por

tar. slutligen hittade arkeologerna två lådor på trossdäck, svarande 

mot de båda undre akterspegelportarna. 

Totalt ha vi alltså fått upp 62 lådor, viijet ju vid första påseendet 

ser rätt troligt ut. Det är bara det att antalet på de olika däcken ej 

rätt väl stämmer med antalet portar. 

De båda lådorna från de understa akterspegelportarna på tross

däck kunna vi redan från början bortse ifrån. De hade fortfarande 

överfallen för tapparna i läge och fastbultade. I dem hade säkerligen 

inga kanoner legat. De voro f. ö. förhållandevis långa och hade ett 

"gap" vid tapplägena om c:a 37 cm d. v. s. mer än väl tillräckligt 

för de vanliga Wasa-pjäsernas 30,5 cm. Men som sagt: Där nere hade 

inga kanoner funnits. 
Innan vi gå vidare kan det vara lämpligt att erinra om en dåtida 

fyra-ru lla-lådas uppbyggnad. På en bottenplatta - smalare framåt, 

bredare bakåt- stodo två sidostycken, ett längs vardera långkanten. 

Siclostyckenas bakkanter sänkte sig trappstegsformigt ( i tre eller 

fyra avsatser). Centrum av tappläget ligger ungefär 25 cm bakom 

sidostyckenas (och bottenstyckets) framkant. Under tapplägena är 

ett t värstycke, en s. k. kolv, insatt mellan sidostyckena. Botten

plattans siclokanter äro lika långa som sidostyckena nedtill, men 

mellan dessa skjuter bottenplattan bakåt c:a 25-30 cm i en båge. 

Så tillkommer då axlarna - på undersidan av bottenplattan -

med sina rullar, av vilka de främre rullarna ha större diameter än 

de bakre, förmodligen för att korrigera för däckets bukt. Vidare ha 

vi beslag, brokar, taljor o. s. v. Riktmedlen utgjordes av ställholt (en 

kort balk som lades tvärs över från trappsteg till trappsteg och bar 
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upp eldrörets bakre del eller eventuellt druvan), samt ställkil fö r nog
gran nare inställning. 

Vad som intresserar oss i nu avsett sammanhang, när det alltså g:11-
ler att försöka identifiera olika lavetters användning är tydl igc·n 
gapet i tappläget (mellan sidostyckena och lika med kol ven s lingd) 
samt lavettens längd. Gapet i rappläget måste vara något större .111 

eldrörets diameter vid tapparna- men får inte var:1 :1llt för myd:., t 

större. Längden måste också stå i något så n~1r förhållande till eld 
rörets längd. 

Vi veta också från olika aktstycken, (exempelvis AR 1626/21, AIZ 
1627/ 23 skeppsgårdshandlingarna Stockholm 1624-26 s. 2) att 24-
pundiga och 16-pundiga skeppspjäser hade samma lådor men :l tt i 
övrigt varje bliber hade sin lådtyp, så ock 48-pundiga och 2-1 
pundiga stormstycken. 

Min första åtgärd blev nu att ur protokollen L-igga ut dc fu nn.1 
lådbottnarnas lägen på de olika däcken (se bilden). Av dykarna up p
tagna lådbottnar äro utmärkt::! med ring med kryss och arkeologcJ
nas fynd med ring med prick. 

Sedan man jämkat några fynd finner m:1n på det undre däcket en 
lådbotten för varje port och dessutom 3 därutöver. 

Vid en analys a v funna sidostycken visade det sig :ltt en :1 v dc t rl' 
bottenplattorna - den som ~1r märkt "a" innanför port 16 hade sitt 
ena sidostycke och troligen också sin ko lv på däcket ovanför ("a, :1") 
n1edan det andra sidostycket - också markerat med "a" - fan ns 
innanför port 20 på det undre däcket. Av allt att döm:1 hade ifråg~1 
varande lådbotten kommit nedramlande uppifrån och hela den låd an 
skulle alltså överföras till däcket ovanför. Här nere fingo vi all t s~1 
kvar en låda pr port och dessutom två lådor till. Av måtten au 
döma voro alla dessa lådor 24-pundig:l - och något annat var ju 
knappast att vänta. 

De flesta av lådorna på detta däck hade fyra avsatser, "trapp 
steg", baktill på sidorna men jag kunde inte finna något samband 
mellan antalet trappsteg och vare sig längden eller gapet. Däremot 
sammanhänger antalet trappsteg direkt med lådsidans höjd: Gränsen 
mellan 3 och 4 trappsteg förefaller att ligga vid 46-47 cm eller, om 
man så vill, vid 19 tum. Fanns det då någon anledning varför man 
skulle ha högre lådsidor på undre än på övre däck? Knappast! Bröst
höjden i portarna på båda däcken ligger, med några få avvikel se r, 
på i runt tal 60-63 cm. Eftersom nu rullarnas diameter v:uicr:u 
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högst betydligt, säger lådsidans höjd ganska litet om pjäsens cldhöjd. 
Genom :ltt välj:1 lämpliga rullar kunde man tydligen rätta tilllådans 
totala höjd. 

Försöker man härleda, var de två gamla, tunga pjäserna varit 
uppställda, stöter man genast på den svårigheten att man vet för litet 
om de pjäsenns typ: Hade de 3/4 kalibers gods - som övriga 24-
pundiga ombord - måste de varit åtskilligt längre :1n de nyare och 
bör då också ha legat i långa lådor (tre a v lådorna, över 180 cm 
långa) avvika markant från de övriga som ligga mellan 155-165 
(men ~1ven upp emot 175 cm). Sådana lådor hittade vi innanför po r
rarna 1, 4 och 29. 

Hade pj :istypen d:1remot en kalibers gods, blir den tjockare över 
tappläget :in de nyare, och kan bara ha legat i lådor med motsva
rande stora gap som funnos vid portarna 1, 3, 4 och 9. 

Finns det någon möjlighet att avgöra, om alla portarna på detta 
däck varit bestyckade? Det är inte uteslutet att låddelarnas lägen 
kan lämna en del upplysningar. Det här däcket har under århundra
denas lopp varit skyddat från yttre åverkan genom ankare, wirar 
e. d. Det finnes egentligen bara tre tillfällen, som kan ha påverkat 
de larnas lägen: Själva kantringen , kanonbärgningen och den slutliga 
lyftningen. Nu vet man, att kanonerna från detta däck togs genom 
portarna, d. v. s. lådor, som under kantringen kanat omkrin g voro 
inte åtkomliga för kanonfiskarna. Men då skulle pjäserna funnits 
kvar. På det här däcket funnos endast tv å eldrör kvar, och de lågo i 
r:1tta lägen innanför sina portar, d. v . s. styrbordspjäsen låg helt in
ombords (vilket kan tyda på att surrningarna varit en aning slacka 
eller att porten varit st:1ngd och pjäsen surrad). Dessa båda po rtar 
voroför övrigt v:1l små att draga ut pj :1ser genom under vatten med 
primitiva medel. 

Vi kunna vidare säga, att vid Wasa-b:1rgningen voro låddelarna s:l. 
inbakade i slam, att någon lägesförändring då icke är trolig. Man kan 
nu ställa upp den hypotesen , att om en låda återfanns i ett sådant 
läge, att den knappast kunde ha knuffats dit i samband med kanon
bärgningen , har man anledning att tro, att den lådan icke varit be
styckad. Det förefaller mig, som om detta gällde för lådorna till por
tarna 2 och 5, och man skulle då kanske kunna våga det antagandet 
att symmetrivis inte heller portarna 1 och 6 varit bestyckade. 

Så finnes också i protokollen antecknat för den låda, vi hänfört till 
port 30, :ltt den visade fragment av överfall. Då skulle inte den hell er 
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haft eldrör och följaktligen slopa vi även eldröret till port 29. Om 
dessa antaganden ~i.ro rätta - men här måste en noggrann detalj

;ranskning av fyndfotografierna göras - skulle det innebära, att 

24 portar på dttta däck voro bestyckade, samtliga med 24-pund ig l 

pjäser. 
Gå vi så upp till det övre batteriet hade vi här 27 lådor för 2-t 

portar, men vi måste också räkna med den låda som vid tidigare an

tagit som nedstörtad: V i få alltså 28 lådor att räkna med. 27 a\ 

dessa äro av sam ma typer, som dc från undre batteriet, d. v. s. lådor 

för 24-pundiga stycken. Den 28. däremot är för kort (endast 123 cm 

lång) och för trång (blott c:a 27 cm) för att ha kunnat bära ett 24-

pundsstycke. Den är kanske väl vid för en 3-pundig, men kan m~ 

hända ha burit ett stormstyckc. Hur det nu ;in är härmed anser ja~ 

troligt att denna låda är att hänföra till högre regioner. (Denna l åd ~1. 

vid port 16, är på bilden utmärkt med en uppåtriktad pil.) 

Att med säkerhet avgöra, hur lådorna varit fördelade till olik 1 

portar, är här betydligt svårare. Ovre däck och många av dess däcks 

balkarvoro bortbrutna, varigenom ankare och wirar lämnats gansin 

fritt spelrum att rumstera om bland lådor och annat. (Vi hittade 

bortåt ett 30-tal ankare av a lla möjliga å ldrar i detta område.) D:i r

till kom, att dykarnas lägesrapporter v:il ej voro alldeles skarpa. D et 

var rätt svårt att få dem att hcb tiden tala om precis var dc fi ir 

ögonblicket befunno sig. 
Men är vårt antagande om 24 bestyckade portar i undre batteriet 

riktigt, så måste a ll a 24 portarna i övre batteriet haft pjäser. 

Från resterna av övre däck ha vi ingen låda i bch111, frånsett den 

lilla i övre batteriet. Om vi :J.ntaga, vilket vi nog ha skäl att göra, 

att a lla lätta pjäser och al la stormpjäser varit placerade h;ir uppL·. 

~kulle 16 stycken funnits där medan vi ännu blott känna till 14 po r 

tar. Men det kan ju komma fram flera under återuppbyggnadem 

gång, och pjäser kunna också skj utit över den låga delen av bastin gc

ringen inom midskeppspartiet. 

Om man räknar bort reservlådorna har man tydligen haft 24-

pu ndiga lådor för samtliga 56 huvudportar, men blott 48 eldrör. V:1d 

är förklaringen till denna disproportion? Jag förmod:1r att den :i. r 
a tt sök::t däri, ::ttt lådorna förvaltades av skeppsgården, medan el d

rören - styckena - med laddskyfflar, tillbehör och am muni tion 

ti llhörde arkliet, tyggården. 
I det ofta åberopade underhållskontraktet av den 10 j::tn. 162'i, 
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"Wasakontraktct" (Kam.ark.kontr.bok 1625 fol 112 ff) heter det 

(på fol 113) " Till det femte" . "Uti lika måtto skall ofta bemälde Mr 

Henrik och Arcndt Groot färdiga och vid makt hålla alla dc lådor 

och rullar, som nu vid skeppsgården iro och dem tillinventerade 

varda med a ll dess tillbehör, så att däruppå intet fel finnes, och där 

Oss täcktes att ha v ::t flera lådor och rullar på skeppsflottan än dc, 

som a lleredan däruppå iro, såsom ock när någre nye skepp tillkom

ma därpå lådo r och rullar kunna behövas, dem vela Wi Li.rdiga där

till leverera lå ta, vilka dc sedan skola alltid vid makt håll, så att Oss 

icke behöves d~irom någon ytterligare omsorg draga. Var ock någon 

av samma lådor och rullar som nu där ä ro, eller framdeles dem levc

reras kunne, antingen genom försummelse , vanskötslo eller annat 

hinder fördärvas eller förkomma: Desamma skola de av deras egen 

omkostnad a v nyo tillgöra och förfärdiga låta, så att all vad som 

därtill hörer, färdigt och tillfyllest är när det behöves." (Det fanns 

skeppslådor ä ven i arklict, men de tyckas ha va varit av sedda för 

hstningarna.) 
Det förefaller, som om det helt enkelt gått så till , att när skeppet 

rustades, s3. fick hon full utrustning med lådor med lite reserver -

viiket bestyckningsantagande som nu låg bakom - och sedan fick 

ark limäsrarcn sätta ombord vad pjäser han ville. Det hade inte 

skeppsgården med att göra. 
(Rescrvlådor finnas omnämnda i Kam.ark: Handlingar rör. Flot

tan del 5: Flottans styrka. I en uppgift från ett av dessa år om skep

pens behov av stycken och lådor ingår för de flesta skeppen ett antal 

rese r v låd o r.) 
Ui.dorna voro i stort sett av vanlig typ, men visade vissa säregna 

drag, som voro nyheter åtminstone för författaren: Sålunda var den 

andra framifrån ::tv dc fyra lodräta bultar, som höllo vardera sidan 

till botten, i sin övre del utsmidd till en platta, vars bredd var sido

styckets tjocklek och som utgjorde bakre "väggen" på tapplägct. 

Plattan utgjorde tydligen anslag för tappen för att fördela trycket 

från skottlossningen. 
Rullarn<J. voro tagna så, att fiberriktningen var parallell med en 

diameter, och alltså inte som en skiva av en rund stock (det gäller 

f. ö. också blockskivorna) . I flera fall bestod rullen av två skivor med 

fibrerna i rät vinkel mot varandra, men också rullar i ett stycke förc

kommer även om skeppgårdshandlingarna 1627 (Kam.ark) i en för

teckning över tillverkningen av diverse persedlar från den 16 novem-
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ber 1626 t ill den 30 december 1627 talar om "Skips lådho r m ed sine 

dobb lc och bes lagne Rullar". Rullarnas tjocklek tyckes ha legat p.i. 

16-20 cm. Diametern har varie rat r;1tt mycket men i vissa fall giht 

upp över 60 cm . 
Brokarna voro icke, pl s;1tt som senare blev van ligt, tagna genom 

ell er kring druvan utanvoro skurna genom hå l i lådsidorna. Dc voro 

för övrigt av fyrs lagen tross. 
Taljorn:J. voro på tradit ionel lt sitt skurna genom ett tvåskiv igt 

b lock vid fartygssidan och ett ensk ivigt vid pjäsen. Det tvåskivi g,1 

blockets stro:)p var med en ters försäkrat ti ll en ringbu lt i farty gs

sidan, och det har sin egen lilla histo ria. När vi började arbeta 1 

\Xfasa sk ickade dykaren en dag upp en svagt böjd, ungefär 2 tu m 

tjock träpinne av ungefär en fots lä ngd, ti ll spetsad i ena änden och 

med ett hå l genom den a nd ra. Efter åtski lligt funderande bestäm d e 

vi oss för att det nog var en märlspik och registrerade den som så

d a n. Men anta let "mirlspika r" växte och växte långt över alla rim 

liga gränser. N;1r Wasa vä l hade kommit upp till yta n och blivit till

gänglig hittade kommendörkapten Hamilton på ett stäl le en ick e 

bortrostad ringbult, och i den sa tt lämning<-1 r a v en blockstropp, fast

h å llna av en ters . Och den tersen va r just en av våra "märlspikar". 

Anm ;1rknin gsvärd är d en nästan fu ll ständiga frå n va ron av rikt

ki lar "ställ ek il ar". Vi ha möj li gen hitta t summ a två stycken. Natur

ligtvis kan dc ha flutit bort i samband med katastrofen, m en nog 

förefa ll er det und erligt att a ll a kilarna från det undre batteriet skulle 

ha hittat ut genom po rta r eller de H öppna lu ckorna. F lera ti ll an 

t:det äro däremot "ställe-holtarna". Hur mång<~ de egentligen ;1 ro, 

vet jag ej ty deras a n v;indning klarnade först ganska sent så att en 

del av dem äro rcgisrrcradc under a ndra benämningar. Den fråga n 

J:år anstå ti ll dess en fu llständ ig genom gång av fynd materialet skett . 

Jag h <~ r inte någonstädes kunnat hitta en utrustnings lista som talar 

om anta let kilar och ställholtar i förhållande till anta let lådor och 

inte heller finnas dc upptagna i n ågo t av mig påträffat inventa rium 

ell er behovsföneckning. Det enda st~lllet jag hittat dem ~1r i den tid i

gare omnämnda tillve rkni ngsrapporten i 1627 å rs s keppsgårdshand 

lingar "Ställehultar till Styckien 68, Stille-Kijlar 180". Men samma 

rapport omfattar tillverkning av 65 fä ltlådor och 236 skeppslådor. 

Man ställes ofta inför den frågan, om Wasa var överbestyckad 

eller ej och den fråga n ä r givetvis berättigad eftersom bestyckningen 

J.v allt att döma ej varit fixerad, när skeppet planlades eller kontra-
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heradcs. Som a v d et föregåe nde framgått, ha planerna för artilleriet 

snabbt växlat under skeppets färdigställande och lär möj ligheterna 

att ge nom ändrad formgivning e. d. påverka stabi liteten varit mycket 

nnga. 
Sin slutliga lösning kan fråga n ej få förrän rekonstruktionen av 

skrov och ri gg fortlupit så långt att stabiliteten kan beräknas. Till 

d ess får man - om man inte vi ll helt skjuta undan frågan - se 

huru förhållandenavoro på Wasa jämfört med andra svenska skepp. 

Vad först Wasa beträffar vet vi att bestyckningen vägde 468 

skeppund, men också att olika bestyckningsförslag haft vikter från 

476 upp ända till 561 skeppu nd. skeppets lästetal var 400 läster. 

J nedanstående tabell äro vikterna av bestyckningarna för en del 

skepp samnunförda. Utom för .Ä.pplet, som ej blev rustad, är det 

vikterna på den verkligen burn a bestyckningen, som anföres. N u 

varierade bestyckningen från år till år, men de anförda siffrorna 

g;illar dc stö rsta v;1rden a under åren 1626-1629. En viss tendens 

synes ock förefin nas (ehuru den ej f ramgår av här anförda siffror) 

a tt efter Wasa-katastrofen minsk<~. bestyckningsvikterna på de större 

skeppen. 
Uppgifterna äro hämtade del s ur Arkliräkenskaperna från dessa 

3 r, AR 1626/ 28 1627/20 1628/ 38 och 1629/ 1 s. 127, sam tliga i Kr.A 

och ur Sandbergska sam lingen Z 2848-2854 i Kam.A. 

Best. vikt skeppund 
Skepp Lister Hu vud best. i skeppund l 00 läster 

Applct ........ 450 60-24 p d 551 122 

W asa - ....... 400 48-24 468 117 

St. Kronan .... 350 16-48 277 79 

Tre Kronor 300 22-12 194 65 

Stockholm ..... 250 14-12 143 57 

Mercurius o •••• 230 18-12 134 58 

Achilles • o • • • • o 200 14-12 116 58 

Nu är det svå rt att säga, vad lästetalet verkligen betyder och hur 

pass noggrann likare d et är. Tydligt är emel·lertid a t t man på dc 

större skeppen ansåg sig bättre ku nna utnyttja lästetalet för bestyck

ning än på de mindre. 
Lägger man ut d en sista kolumnen i en kurva blir resultatet som 

framgår av bilden på nästa sida, 
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En kurva sådan vi ha den kir, kan naturligtvis krökas på mång,l 

sätt, men nog förefaller det som om \X/asas bestyckningsvikt -- och 

alldeles särskilt dc högre projekten - varit i överkant, och vitttu r 

knappast om att man haft bestyckningsviktens betydelse för stabili

teten helt klar för sig. 
Eftersom den definitiva bestyckningen synes ha fixerats så sent ha r 

jag fått lov att betrakta skeppets utformning och dess barlastnings

möjligheter som givna. En helt annan sak är att om bestyckningen 

varit bestämd från början, kunde man gjort gällande att skeppsbyg

garna inte lyckats med sin formgivning och sin viktsfördelning. Men 

vi veta intet om vilket bestyckningsantagande de ursprungligen ar

betade efter - om ens något. 

Man kan också undersöka, vad skill naden skul le ha blivit, om man 

i stället utrustat \X/asa med 32 st. 24-pundiga- alltså i a ll a portar i 
undre batteriet samt i de låga akterspege lportarna - och 12-pu n

diga i det övre batteriets samtliga 24 portar. Behåller man sedan den 

övre bestyckning, som nu var för handen, får man en bestycknings

vikt, som på ett eller annat skeppund när helt överensstämmer med 

den verk ligen förda ( 469 i st. f. 468). Men tyngdpunkten av denna 

bestyckning hade legat c:a 40 cm lägre. Tager man i betraktande, att 
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bestyckningens vikt var 11nge}cir en tjugonde! av deplacementet, 

skulle denna :indring innebära en sänknin g av den totala tyngd

punkten med någon eller några cm med samma ökning av metacen

terhöjden som följd, vi lket vä l knappast kan (eller bör) ha spelat 

någon nämnv;i rd roll ur stabi litetssy npunkt. 

Intressant skall dock bliva att en gång, när stabilitetsförhållandena 

:lro helt klarlagda, få veta, vi lken den största bestyckning var, som 

överhuvudtaget kunde varit ti ll åtlig på skeppet med den formgivning 

och virkesförde ln ing det hade. Hade exempelvis en minskning av 

bestyckningsvikten med en tredjedel (c:a 20 ton) och motsvarande 

ökning av barlasten var it tillräcklig. (Den relativa bestycknings

vikten hade d :l var it densamma som på Stora Kronan?) Först genom 

ett sådant studium får man fram om \Vasa som regalskepp betraktat 

var en vettig kon struktion. 
Som av det ov::tnståcnde framgår kunde vi i mångt och mycket 

kartlägga vad som troligen inträffat exempelv is hur kanonerna gju

tits, hur Purensson polerat dem, hur bestyckningsplanerna väx lat, 

vilka lavetter, som funnits ombord och så vidare- men ingenstädes 

få vi svar på frågan "Varför?" 
Hur bestämdes det, vi lka kanoner a rklimästaren sku lle låta gjuta? 

Hur bestämdes det vi lka pjässlag som skulle sättas ombord? D:-trom 

har jag ej hittat någonting. 
Kammarens registratur vittnar om en sj ud ande verksamhet på 

alla områden , ej blott om penninghushållning utan om allehanda 

andra ting: Hur koppar levereras till arklimästaren för styckegjut

ningcn, hur sten till ugnarna skaffas fram, hur borgarna brygger öl 

och allmogen bakar bröd för skcppsflottan , hu r kanoner sändas 

"genom natt och dag" från Nyköping till Stockholm ända till an

skaffning av 30 ris karduspapper eller 2 åhmar vin för "communi

canter och tillmedicament" på Skeppsflottan. 

Men jag har inte hittat någon skrivelse från Kammaren till skepps

byggmästaren om skeppet eller från Kammaren till arldim;i3tarcn om 

kanonerna. 

Dc impulsgivande orderna saknas- ;innu. 
I en uppsats i denna tidskrift i oktober 1963 "Om timmen11;1nnen 

på \X/asa uttalade jag den förmodan att stenkol ej användes vid 

denna tid. Denna förmodan var felaktig. I skeppsgårdshandlingarna 

(K.am.Ark) Räkenskapsbok 1625-1626 finnes en sida benämnd 

"Stenkoll och Träkol!" där också några poster stenkol förekommer. 
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Jag a nfö rde också en uppgift 11r Bäckström a tt eken togs fra11 

Upplan d och att fråga n om vilket Ka lm a r som avsågs i W asako 11 

trak tet stod öppen: För det sydsvenska alternativet talar nu , att 
Arend t dc Groot högg ck i Tjust: J ett kun gabrev av den 21 ma rs 
l628 (Kammarens registratur 1628, kam .A) talas om att dc Groot 
köpt och fä llt några ekar i Tj ust och fått fram dem till " W cster
wijken" men kan inte komm a längre med mindre "den strömmen bli 
ver upprensad som i DansJu Fejden blivit igenkastad , varför Åke 
Axelsso n (Natt och Dag) i Kalm a r få r order att rensa upp strÖnJ
men igen 'eftersom ' Oss högst ange läget är att våra skeppsbyggnin gar 

;11ågc befor d rad e blifua". 
Vad slutligen varvstim merm ;in ombord beträffa r så finnes i det 

underh å ll skontrakt som 1625 slöts med Johan Börgessen om de åtta 
Alvsborgsskeppen (Kont raktsboken 1623-25 s. 107. Kam.A) "Ti ll 
dädh Fämte. När sam ma Skipp ä re till Siös skall förbemde Johan 
Börgessen bolla p å huartdera twå gode Timbermän . . . " 

Auviind,t otryckta kiillor 

l K ri ~sarkivcr finn as s~unmanförJa stö rre dele n av arkl iräken sk.1pc nu , .1\ll s., 

redov isningsha ndlingarna för den fö r försva ret gcmcns::~mma tygfö rvaltnin gen 
a rklicr. D c ha i de t föregåe nde betecknats AR uta n angivande av a rki v. 

[n del sä rskilt äldre arkliräkenskapcr f inn ~,s även i Kammar<ukivct: De h.1 

c>ckså bctc<'knats AR men med angiva nde a v Kammararkivet. 

l 1\.amm ara rkivc t å terfinnes också ske ppsgå rd shandlin garna samt en sä rskil d 

se ri e. Handlinsar 01 ns. Flot ta n. 1.\ land Kam marens ankomna brev har Rik s 

ami ra len s brev scnomg~tts för dc berörda :l. rcn 1626- 1628. 
Kamm~ ren s kontraktsbok har scnom t;:l. tt s för ~ ren 1623- 1628. Med sikt e P" 

Purenssons kon trakt lur ränrck a mm a rböcke rn a (Kassabok och hu vudbok sanlt 

kvittenser) studerats för 1628 . 
1-\ammarko\lq; ii diarium och resi st ratur för åren 1627 och början ,\V 1628 h .1 

,;c nom gåtts. 
Slutligcn finnes också i Kamn1a rarkivct de n Samibersska samlin ge n som bl. .t 

innch :l ll cr en del ktndlin sar, som trol igen h:irst:unma från Skcppsgårdshandlin h.u 

eller Arkliräkenskaper. 

1\imingssaml in ga rna frå n Armem uscum ha t ill stö rsta delen överförts til l Kri hs 

;ukivet . l Armem uscum finnes eme ll ert id a ll tjämt v issa r;tnin gspä rmar med sto rt 

konstnärligt värde. Tyvärr t yckes dock hänv isn ings numren i Jacobssons anförda 

arbete icke stämma med Armem useum s ritnin gsförteckning. 

T ill otryckta kä llor höra slutli ge n min a egna konceptantecknin gar till fynd

rapporter m. m . från åren 1958- 1961. 
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Ett sjökrigsminne från julen 1811 

Av NILS HEWE 

DJnska Nationalmu seets nya skeppsavdelnin g ska ll söka efter 
vrak i landets sam tliga fa rvatten, både kända och okända skall 
reg istreras, så att det vetande, man kan sambom gångna tiders sjö-
fart och skepp, kan histo riskt behandlas. Man begy nte i somras un 
de rsöka Nordjyllands ls.u st, och nästa år bl ir det Västjy ll a nd s tu r. 
skeppsavdelnin gen komm er då att bl. a. söka efter rester från tv å 
brittiska lin jeskepp, som julnatten 1811 fö rliste utanför Nissum. 

D enn a katastrof var den ohygg ligaste i histo ri sk tid på den danska 
v:istkustcn. En das t några H a v dc 1.300 om bordvarande lyckades 
t;t s1g 1 la nd. 

Den i n d i rek ta orsaken t i l l katastrofen va r England s rå n a v den 
dansk-norska flott a n september 1811. Sedan kriget mellan E ngbnd 
och F rankrike på ny tt utbrut it 1803, bl ev fråga n om Norden s st~i ll 
nin g i striden snart a ktuell. Då den t redje koalitionen bildades 1805 
a nslöt sig Gustav IV Adolf ti ll denna och ingick a lltså förbund med 
E ngland, Ryss la nd och Ostcrrike mot Napoleon. Men redan som
maren 1807 slöt Ryss land genom fördraget i T ilsit inte end ast f red 
utan :iven förbund med Frankrike. Ryssbnd nöjde sig till en tid med 
art utö_va _diplomatiska på tryckningar fö r at t för må även Sverige att 
5luta sig till Napoleon och a ntaga ha ns kontinentalsystem, som hade 
till syfte att avspä rra England frå n förb indelsen med europeiska 
fastlandet samt a tt utestänga enge lska flotta n frå n Ostersjön, men 
I i:l.J~ ~ustav IY Adolf likväl hö ll fas t v id fö rbundet med England, 
brot 1 februa n 1808 en rysk här utan kringsförkl a ring in i F inland . 
. Danmark -Norge hade efter Til sitfördraget avsett att a nsluta sig 

ull E ngland om neutrali teten inte kunde bevaras, men engelska re
r;e ringen, som var orolig för att Napoleon skulle lägga beslag på de n 
starka dan sk-norska flott a n, lät kort efter T il sitfördraget krigsfart yg 
om ringa Själl and , och erbjöd D a nm a rk-No rge all ians, dock på vi ll 
koret att flott a n utlämnades som pan t så län ge kriget varade. När 
detta krav bl ankt avvisades, land satte engelsmännen t rupper p å 
Själland och omringade Köpenhamn , som våldsamt bombarderades 
2-5 september. Huvudstaden måste kapitulera och överlämna flot -
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ton- 19 linjeskepp, 17 fregatt er, 8 brigga r och 31 mindre fartyg 

till engel smännen, som seglade hem med den. 
Det krinkande engelska övergreppet föranledde dan sk-norska l'l 

ge ringen att sluta förbund med Frankrike och Ryss land, och SO l!l 

följd härav förklara Sveri ge krig. 
Redan det sto ra europeiska kriget mot Frankrike var påfrestan d·· 

för England, men när så därtill kom krig med D::tnmark-Norge, bl e\ 

det en mycket svår belastnin g för den engelska flottan att upprätt

hålla en blockad av dc dan sk-norska ku sterna och konvojera dc stor ,1 

handel sflottor som u pp6i tthöll förbindelsen mc l l an östersjöländcnu 

och dc engelska hamn a rna. Dittills hade E ngland hämtat fr ån N org,· 

och Sverige större delen av det timmer, j:irn , tross, tjira, beck och 

mycket annat som behövdes till reparationer a v krigs- och hand els 

flottan samt till nybyggnader, men efter den dansk-norska allian sen 

med Frankrike fick England inte mera några skeppsförnödenh ete r 

från Norge, och sedan Sverige kommit i krig med Ryss land behö vde 

detta land givetvis själv allt sitt skeppstillbehör. 

England mås te alltså försöka skaffa det som behövdes från öster

sjöländerna, men i dessa farvatten huserade en män gd fran ska ka

pare, varför England måste ha kri gsfartyg i stindig rörelse i Oster

sjön för att hå lla dessa i schack. 
På hösten brukade dessa engelska krigsfartyg samlas i Hanöbukten 

för att konvojera de många handclsskutor, vars Jaster var livsnöd

vändiga för England. Som vanligt var det ä ven hösten 1911 svårt 

::ttt samla de många handclsskutorna, varför konvojen kom i v:ig 

först i december. Enligt holländska och engelska uppgifter var an 

ta let skutor i konvojen omkring 230. Ett trettiotal hade last av krigs

n, aterial, och de övriga av timmer, järn och styckegods. De fl esta 

sk utorna var hemmahörande i London och de engelska kana lham

narna. Konvojen skyddades av Nelsons amiralskepp från Trafalgar, 

VICTORY med 102 kanoner, linjeskeppen S:T GEORGE med 98, 

DEFENCE med 92, CRESSY, ORION och HERO med vardera 74 

kanoner, förutom några fregatter och ett sto rt antal briggar. 

Redan iOstersjön var konvojens förlu ster stora: 21 skutor togs a\ 

franska kapare och ett tiotal förliste, varför antalet handelssku tor 

var omkring 200 när den sto ra flottan nådde dc dan ska farvattne n. 

Konvojen tog kurs söder om de danska öarna och upp genom Sto ra 

Bält för att söka hamn i Göteborg, där andra handelsskutor väntade 

för att sluta sig till konvojen. 
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Utanför de danska kusterna fick konvojen stifta bekantskap med 

Danmarks farligaste allierade, stormarna och de svåra farvattnen, 

där alb fyrar och sjömärken avlägsnats. S:T GEORGE gick p!l 

grund på Lollands kust och förlorade masterna , och DEFENCE fick 

o rder att skydda haveristen, hj ä lpa den ::nt s;-i tta upp nöd mastcn, 

söka f3. den flott och släpa den till Göteborg. Det lyckades ocksi, 

och bida lin jeskeppen kom liksom dc övriga krigsskeppen viiibe

hi lin a till Vinga utanför Götebo rg. 
Den 22 december avseglade hcb armadan därifrån. Krigsskeppen 

följde konvojen tvä rs över Skagerak ut i Nordsjön. När man had e 

passerat Skagen blåste en rykande vinterstorm upp, konvojen splitt

rad es ut över Nordsjön och vigorna slukade en mängd sk utor. 

D EFENCE hade alltjämt till uppgift att följa S:T GEORGE för at t 

hjälpa den om så behövdes, men båda skeppen kastades in mot den 

jylländska västkusten. S:T GEORGE förlorade sina nödmaster, och 

DEFENCE försökte ta den på släp. Trots den fr uktansv~irda sjö

gången lyckades man få en tross över till have risten, men trossen 

spran g när bogserin gen bort fr ån den farliga kusten och sandreven 

begynte. 
Natten mellan den 23 och 24 december drev S:t GEORGE på 

grund utanför Nissum. Kanonerna rycktes loss, rullade ut över däc

ket, krossade relingen och gick överbord. DEFENCE, som var ett 

45 :l r gammalt skepp, började samtidigt gi upp i fogarna unde r vå

gornas våldsamma angrepp, livbå tarn a krossades ocl~ kort därpå hela 

fartyget. Manskapet hade den enda chansen att pa vrakstumparna 

försöka nå stranden. Det lyckades bara för sex man. 
S:T GEORGE va r solidare och motstod vågorna längre. Men dessa 

sköljde ideligen över däcket och ryckte varje gång sjömän med sig. 

En vä ldig brottsjö, som slog in över skeppet, rev in te mind re ~-in 400 

man med sig och förde dem som lik in på stranden. 
Traktens hela befolkning hade samlats på kusten, men förmå dde 

i n te lämna de nödstä llda någon hjälp. N:-ir juldagsmorgonen grydde, 

låg S:T GEORGE 300 famnar fr:ln ku sten som ett m;-inniskotomt 

vrak, och av DEFENCE fanns endast vrak stumpar kvar, som efter 

hand drev in p:l stran den. 
Från båda krigsskeppen räddades sam man lagt endast tjugotvå 

man. Hur många som omkom vid den ohyggliga katastrofen är osä

kert. En minnestavla i Nissums ky rka upplyser att 1.800 drunknade. 

Sjömilitärt sa kkunni ga i vi ra daga r anser denna siffra för hög, ty 
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dc engelska krigsskeppen i Östersjön var underbemannade, varför 
man beräknar de båda skeppens besättningar till 1.200-1.300 man. 

Dc två linjeskeppens förlisning på den danska västkusten va r i 
sig sjä lv en katastrof, men förlisningen var endast en del av den 
mycket större katastrof, som nästan utpl ånade hela konvojen. N:ir 
den hunnit till Kanalen, kom en ny orkan, som drev den in mot ck· 
Frisiska öarna. D e flesta skutorna förli ste vid Texel, och där stran 
dade även linjeskeppet HERO. Ingen av dettas 600 man stora bc
s~ittning räddades. Man beräknar att sammanlagt 3.000-4.000 man 
omkom vid Texel, hela detta holl änd ska område var fy llt av vrak
~tumpar och lik, och bara ett tjugotal skutor nådde hem till Engla nd 
som ha verister. 

Kon vojkatastrofen gjorde ett djupt intryck i det krigshärjade Eng
land, och den fick v ittgående följder. Otaliga falli sseman g följ de, 
och herrarna hos Lloyds våndades. På varven saknade man rimmet 
och järn ett helt år, tills följande år en ny konvoj hade turen a tt 
hemföra det timmer och järn, som var en livsbetingel se fiir Englan ds 
örlogs- och handelsflotta . 

.. 

Lifterafur 

"REGALSKEPPET" 

Gunnar Schoerner 

Norstedt & Söner AB, 

82 sid, 34 fig . 1964, 25:-
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Fyndet och b;irgningen av rega lskeppet "Vasa" har tidigare beskrivts ur kultur

historisk och bärgningsteknisk sy npunkt i flera böcker och publikationer. "Vasa" 

erbjuder emellertid :iven för den skeppsbyggnadstek niska historieforskningen ett 

unikt studiematerial av oskattbart virde. Marindirektör Gun na r Schoerncr, v ilken 

som teknisk expert varit knuten till \Vasano\mnden, ger oss en inbl iå h:ir i i sin 

bok "Regalskeppet" utgiven 1964 H No rstedt & Söner AB. 

V1r f.1k ri ska kännedom om skeppsbn;gnadskonst o\r ingal und a s1 fullstoindig 

som man bnske skul le f örestäl la sig med tanke på den m ängd av populira roma

ner m m, vi lk as äm nen kretsat kring d åti dens skepp, sjöm:\n och sjö:iventy r. Av

bildning::tr från tiden av gamla skepp finns v isse rligen. men kon stn o-i rern a h:n 

vanli gtvi s tillåtit sig mycket stor frih et oc h har d:-trför ofta förvanskat propo r

tionern:~ och åte rgett detaljer febkti gt, v ilk et 1:\tt kan leda en forsk:uc på v ill o

sp år. Dessu tom visas a ldrig mer i\n en L'Xterii.ir, som ej tilln:irmelsev is still ar 

>keppsbyggn::~dsingenjören s naturliga n yfikenhet på "hur det se r llt inuti" och 

hur byggnadsdelarna :ir fr.1msö llda, formade och hopfogade. 

De f ynd :w fartyg oc h båtar, som påtroiffats, har v::~ri t spo rad iska och fr:~g

mentariska. " V:~s::~" fyller därför en v:\se ntli ~,; luck a i v:'\ rr veta nde, helst som hon 

även av :1 ndra sk:\1 ä r ett nära nog idealiskt studieobjekt: "Vasa" h:~r b:i rpts 

praktiskt ta12;et intakt och oskadad i v:~d :1vser skrovets huvuddelar. H on :-tr 

"obeg::tg n ~.d" och ej modifierad eller ombn~,;d. Hon representerar den mest ::~van 

cer:~ d e fartygsklassen och inneh å ll er så lun ch :~ll.1 dc b yg~nad se l ement , som ~ ter

finns på öv riga dåtida typer :1v fartyg. 

Marindirektör Schoerner redov isa r i si n bok de v ikti ~astc ::tv dc kcillor, som 

inom den aktuella epoken sr:l r den skcpp sb yg~,; Inclstekniska forsk:~ren till bud s. 

HolLindaren \Xfi ll em van dc Velde ( 1611 -1693) :1r en a v dc få marina ko nst

n:\re r, som :\ven vinnl:1gt sig om detalj rik edom och korrekthet. (Han torde i 

detta avseendet kunn:1 jo\mfö ras med den svenske amir:~len och nurinm ålaren 

.J acob Hägg.) 

l marinmuseerna finnas en hel del fartygsmodeller i or igi nalutförande, på sin 

tid oftast til lkomna för att komp lettera ritning:~r. En av de värdefu llaste och 

mest detaljerade :1v dessa modeller, föreställande ett holländskt amiralsskepp och 

tillverkad i Amsterdam 1660, bl ev tyvärr förstörd uneler det senaste värld skriget, 

men en kopi:1 i halv ska la bestiiiides 1923 av elen britti sk e skeppshi storikern R . C. 

Anderson, v ilk en f. ö. bidragit med en introduktion ti ll boken. 
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De s k vot ivskeppen, som donerats till kyrko r av sjöfarare t ex som en rack

samh etsgärd för mirakulösa räddnin ga r, har va nligen helt felakri ga proportioner. 

Genom g:\tende g;iller arr sm:\tdera ljer överdimensionerats och förenkl ats. 

E n f :\t ral illustrerade läroböcker i skeppsbygge ri lämnar v:i rdefulla uppl ys 

ningar om byggnadssä ttet, lik som :iven om sj:il v:t tillverkningen oc h v:t r vsutt·u st 

ningen. Der främsta är kanske Nico bus W irsens ve rk av 1671. lntränganclc t ; 

dett:l bör ha kosrar förf. stor möd:t, d å det ir skrivet p å gammal holl:indska. 

Ert gamm:tlt sve nskt standardverk finne s även p å om rådet, o ffi ce ren Rål ambs 

"Skeps-13ygge rij eller Adclig Dfn in gs Tionde Tom" av å r 1691. P å basis :1v bl .l 

dcss:1 r:irr detaljerade böcker ger oss förfarraren en li vfu ll skildrin g av dc olik .l 

y rkeskategoriernas uppgifter oc h :trbersmetoder p å ett dåtida skeppsva rv. 

l fr :\tga om skeppens kon struktion och form giv nin g f a nn s rvå sk o lor, de n 

engelska och den holLindska fö reträdda av de bä gge mikri gasee sjöfa r:t rnari oncnu. 

1\ v or ig inaldokumenten frå n " Vasa s förli sning och uppgifter om dess byggherrar 

kan man sluta s ig till arr den hollindsk:t skolan då va r förheir skande i Sveri ge. 

.Marindir . Schoerner har gjort en högst intressant :tnalys av de bägge ko nstruk 

tian smetoderna mot bakgrund :1v "Vas:ts" verkl ig:t proportion er. Anal ysen be

kreifrar entydigt "Vasas" holl:ind ska p åbrå . 
Den främsta engelska urkund en :ir en samlin g noterin ga r, sannolikt förfarr ade 

::tv Mattew Baker omkring 1586. illustrationerna visar ett på fallande inflytan de 

från medelhavsländernas skeppsbyggeri. 
Samma medelhavsfartyg synes ha in spirera t Joseph Furnenb:*h, rådsherre i 

Ulm , till h::tns bok " Architcctura Navalis", utg iven 1629. 

Avgörande för skrovets form och egenskaper var noll spantet , v ilk et samma n

sattes ::tv en serie cirkelbågar med o lika cent ra . Det :ir bl a i anordnin gen och 

placerin gen av dessa c irkelb:\tgar som den holLindsk a metoden sk ilje r s ig raclik :tl t 

fr å n den en gelska. En uppm ät ning som gjo rt s av "Vasas" noll spantfo rm överen s

steimmer med ett reoretiskt nollspa nt uppritat enligt de metode r som :tnges a l' 

Funtenbach och \'Vitsen. Detta bevi sar del s ::ttt "Vasa" byggts enli gt det hol 

Lindska maneret, dels att formen var he lt korrekt enligt då tidens teo rier . bk t

tat;elscn vederligger de påståenelen om felaktig form givning som efter katastrofen 

framka stades från lekmannah :lll. M::tn kan li vligt före steilla sig hur svå rt skepps

b yggm:istaren mås te ha haft att vei rja s i~ mot d essa besk y llnin gar, hel st som h.lll 

visse rligen väl visste hur ett skepp skulle forma s, men endast hade en diffus upp 

fattnin g om var för. Annu mindre var känt hur olika :indringar i proportionern.t 

på verkade farty gers egenskaper. Stabilitetsberäkningar va r på den tiden ett helt 

ok:int begrepp. Att "Vasa" hade or illr:ickli g stabi li tet, lLirom råder föga t vivel, 

men orsakerna heirtill låg p tl ett annat plan och till störs ta delen utom sk epps

bygg-miselren s on1råde. 
Till saken hör, vil ket förf. påpek a r, att sk eppsby ggmästaren s uppgifter i ston 

se tt inskr:inkte sig till sj;ilva skrovets kon struktion och byggnad . De höga k::t stellen 

i för och akter byggdes av snick::tre, so m också monterade a ll a tr:iskulpturer oc h 

konst ve rk . Ri gg nin g, besry cknin g och u trustning utfördes också av specia li ste r. 
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Slutligen inl:tdes ba llast i form av kullersten , s:ikerl igen ej till nå go n på förhand 

beräknad m:in gd , uta n endast till dess de unelersta kanonportarna bedömdes ligg.t 

lagom högt över vattenyt.:tn. Var skeppet tun gt byggt och utrustat , blev ball as t 

v ikten s:\t luncla ringa; om däremot skeppet var lätt, fick det tyngre ballast. 

Hur högt elen slutli ga v ikttyngdpunkten kom att ligga blev a lltså beronde p å 

en må ngfald skeppstekn iskt ovidkommande faktorer, t ex besteilbren s ön skemål 

om konstn;\rli~ utsmyckning, artilleriofficeren s krav p å krafti g best ycknin g etc. 

Totalviktens och tyngdpunktslägets fundament::tla betydelse för stab iliteten och 

sjöegensk aperna var någo t som endast ett f å tal dunkelt anade men sakn ade för

måga att uttryck::t. Det lur f. ö. i ven va rit sent ida skeppsbyggares otacksamma 

lott att föra en segs liten kamp om v iktk a lk y ler och stabilitetskurvo r mot specia

lister och leverantörer, v ilka a lltid haft svå rt att inse, att deras respektive utrust

nin ga r sk a uppbä ras av ett deplacement enligt i\rkimedes omutliga prin cip t stäl let 

för :l tt stå p å Ltst mark . 

[ prin c ip sy nes så lunda "Vasa"-katastrofens orsaker vara att sök a i organ isa

tori skt betingade brister i viktkontrollen och bristande sammanhållning av to ta l

projektet. Risken för att detra förhållande sku ll e leda till förlisning ökade giver v is 

n:lr man började förse skeppen med al lt högre akterkastell och ökad scge lare:t 

samt i den mån det blev möjligt att gjuta grövre k::tnoner. "Vasas" haveri var , 

själva verket ingalunda enastående. Författaren a nför ett flertal fall av kull 

seglingar med vida större person:tlförluster än vid "Vasa"-olyckan. 

Ofta kontrollerades det färdiga skeppets stabilitet genom primitiva krängnings

försök och om så bedömdes behövligt försågs skrovet med en extra trägö rdel i 

vat tenlinjen för a tt ök,1 bredden något. (Parall e llen med bredelnin gen efter moder

niseringen av dc svenska stadsjagarna är slående. Så dana justeringar k a n så lunda 

f3. tillg ripas än nu i våra dag:t r. Orsakern:1 är i princip desamma i d a~ som p :'t 

1600-taler'). 

Aven med "Vasa" gjordes krän gningsprov v id kaj tydligen med rätt tvi ve l

aktigt result::tt. Att likväl in ga åtgärder vidtogs berodde tro ligen på br:\t d skan an 

få fartyget st ridsklart. 

Författaren antyder i sin bok de problem, som låg bakom "Vasas" förli s nin ~ . 

Han har emellertid avstått från att dra alltför vittgående sl ut sa tse r av iakttagel

sc rn:l . .E n full stämli gt tekn isk an::tl ys av förhålbndena kommer nämligen au ut

arbetas, och det ka n e j ha v arit p å sin plats att i den föreli ggande populära formen 

nu före gripa dess result a t . Man kan blott bekl ag:1 atr ::tmiralen Fleming, skepps

byggm:istaren Hybertsson och öv riga medage ra nde i dramat ej kan f å ta del av 

resultatet och f å korri gera sina uppfa ttnin ga r om de förl opp, som för dem mås te 

ha tett sig högs t m ys teriösa. 

l fort sä ttningen gör författaren intressa nta jeimförel ser med likn a nde skepp fr 3. n 

samma period , varav fram gå r att "Vasa" i f lera avseenden var före sin tid. H on 

har bl a tv å täckta battericläck , medan t ex morsvarande holländ ska örlogsskepp 

hade ett genomgående batteridäck eventuel lt med en öppen kobry gga mell an för-

48 
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kastellet och hal v däcke t. Likas ?t är byggnadsdelarnas dimensioner kraftigare :in 
vad som eljest var bruk ligt, vilket f. ö. även bör ha bidragit t ill att ba ll astvikten 
blivit relativt liten. 

Med författaren som sakkun nig cice ron tas läsaren p?t en run dvandring ombord 
p?t "Vasa", med särskild tonv ik t på de skeppstekniska detaljerna. Nåj;ra intre, 
santa kuriosa kan fö rtjän a att här omnämnas. 

Rod ret manövrerades ej med en ratt uran med en s k "kol lerstock", en vertik al 
hävarm, löpande genom en i batte ridäcket lag rad ru lle och ledbart fästad till ro r
kulten . Styrningen måste med denna överföringsanordning ha blivit föga effekti v, 
men fartyg av denna typ manövrerades huvudsakligen med h jälp av seglen . 

Åmningen, d v s angivandet av djupgåendet skedde med ett spec iel lt system av 
tecken in skurn a akterut om styrbord och förut om babord. Märkenas avstånd 
<>e r en v iss h ?t llpunkt för det använda måttsys temet, men ett säkrare belägg härföt 
f ick man genom två sammanträff ande egendom liga ti llfäl ligheter. Vid skro vets 
ren<>örin<> behövde man lossa ett par bordläggningsplankor. Just på detta stälk 
råk:de det ligga en tumstock, som tydligen någon skeppstimmerm an 335 år ti di

ga re råkat tappa bakom g.unerin gen ! Episoden kan sägas va ra en rö rande parallell 
i m in iatyr av hela " Vasa"-äventyret, en olyckshändelse som långt sena re skulle 
komna att välsignas av den marinhistorisk a forskningen. Timmermannen var 
kanske lika upprörd över förlusten a v sin tum stock som Sveri ges Kon~n g över 
förlusten av sitt skepp, och återfin nandets glädje lika stor för elen se nttcla upp

täckaren ! 
Som helhet är marindirektör Schoerners " Regalskeppet" en både roande och 

instruktiv läsning. Boken är baserad p å omfattande källstudier men se rvera r deras 
väsentl iga fakta i en lättläs t form. Det positiva resul tatet har endast varit möjligt 
genom den sällsynta kombination av stili sti sk förmåga, skepps tek niskt kunnand e 
och ett brinnande intresse för marinhistorik som författaren besitter. Till fö rur 
sättningarna för en bok av denna art om 1600-talets skeppsbygge r i hör givetvis 
även själva " Vasa"-fyndet, dels genom det unik a studiematerial , som fartyget er
bjuder, dels genom a tt det väckt a llm änhetens intresse därhän, att ett bok verk 
härom överhuvud taget kunnat bli sä ljbar. 

"Regalskeppet" är även ägnad att ge en försmak av de mer djuplodande studier 
som "Vasa"-fyndet initierat och kan kanske genom sin a litteraturh änvisnin gar 
även ge den intresserade läsaren impul ser att sjä lv tränga djupare i ämnet. 

Curt Borgensta m 

SALAISTA PALAPELIÄ - HEMLIGT PUSSELSPEL 
av Jukka L Mäkelä . 

Förlag Werner Söderström. Borgå 1964. 

För den stora allmänheten är det spännande ordet "underrättelsetjänst" oftast 
liktydigt med spionage. Detta hem lighetsfu ll a och romantiserade, men far liga spel 
har städse fascinerat människornas si nne. Användandet av agenter utgör eme ller-
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ti d bl ott en anspdkslös beståndsdel av underrättelseväsendets många verksam
hetsformer. För erh ål lande t av nödiga info rmationer betjänar man sig av exem
pelv is så prosaiska ting som dagspressen, kalendrar, telefonkataloger, postkort och 
under krigstid därjämte av flygspan in g, krigsfångar, fjä rrpatruller m. m. Avlyss
nande t och dcchiffreranclet av mots tånd arens radiot raf ik är ett effekt iv t sä tt att 
komma över viktig:~ upplysningar. Hopsaml andet och ga lirandet av dylika in 
form at ioner cir va nli gtvis ett reim li gen va rdagli gt och enformigt a rbete. Men 
resultatet av detta tålmodiga läggspel k an ofta vara ytte rst betyde lsefullt . 

!nom den rätt så rika litteraturen om krigshändelserna under F inlands ödesår 
1939-45 har det tyska spel et bakom krigets kulisser hittills veterli gen un dan
hå llits offentligheten . Detta gäl ler isynnerhet den fin ska marinens spaningssys tem 
från den tiden , va rs ve rk samhet helt förbigå tts med tystnad. Men nu har en :tv 
de medagennde lättat på förlåten. 

l en nyutkommen bok med elen fyndiga titeln "Sa laista palapeliä" (Hemligt 
pusselspel) berättar Jukka L. Mäkelä om Finlands underrättel setjänst och dess 
ve rk sam he t för ett kvartsseke l sedan. Författaren tjänstgjorde f rån sommaren 1940 
vid Sjöstridskrafternas unde rrätte lsebyrå som chefens närmaste man intill våren 
1944, då han förflyttades til l Hög k varterers underrätte lseavdelnin g. Det ä r en 
mängel intressanta, hittill s mestade ls obekanta fakta, som här framlägges. 

Efter att in ledn in gsv is h:~ redogjort för und errättelseapparatens riktlin jer och 
funk t ion ger Mäkelä flera exempel på dess sä tt att utn yttja de tillbudsstående 
k::ill onu, såsom det tryckta ordet, uppsnappade telegram, fl ygbilder, krigsfån ga r, 
spioner m. m.,. E n del hade ytterst betydelsefulla fakta att fö rtälja, andra å ter var 
mer eller mindre vä rdelösa. Det gällde :ttt på rätt sätt betjäna sig av desam ma. 

Om motstånda rens sä tt att nbeta på detta område berättar författaren utför
ligt. Sovjetunionens underrättel se tj änst var säker li gen vä lo rga niserad och effekt iv. 
Men den bild den redan före kriget erhö ll av för hå ll andena i Fi nl and va r fu ll 
kotnligt fal sk. Man skänkte nim ligen jn gå ng;na, sannin gsenliga rapporter ingen 
tilltro på hög re ort. De skulle vara just sådana som Sta lin önskade hör:t. Här·· 
m~d vi ll Mäkelä bevisa r ikti gheten av tesen "en diktator är vä rldens sämst in
fo rm erade männ iska", vilken ju lå ter paradoxal. Han anser också det ryska 
underrätte lseväsendets oförm åga at t skapa en med sa nnin gen överensstämmande 
bild av grann landet som en av de till V interkrige t 1939-40 mellan F in land och 
Sovjetunionen bidrag:tncle o rsakerna . Den kommunistiska s. k. Terijok i- reger in gens 
prok lamation a v den l december 1939 är ett lik a ve rklighetsfrämmande som 
uppskakande aktstycke. l detsam ma uti ondes det förtryckta finlä ndska folket 
en mängd social:t o. a. förmåner det redan genom årtionden åtnjutit. Beteck
nande fö r ok unni ghe ten om Finland överhuvudtaget var en rysk fl ygoff icers svar 

p å frågan varför man bombarderat den lill a id ylli ska staden Borgå, som saknade 
all militär betydelse; - Där bor ju sto ragita to rn Runeberg! Denna redan under 
föregående sekel av lidne Fin lands nationalskald var för honom ett okänt be·· 
grepp . Att det freds- och frihetsä lskande fo lk et inte godvilligt anrog den öster·· 

ifrån p å tru gade helt f6immandc nyordnin gen var vcil en ovälkommen övcrrask-
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ning fö r e remiten i Kreml. l ha ns ögon va r ju Fi nland ett p å elen inre rc volu 

t ioncns bra nt stående militärt vacuum, som borde utf yllas. Mor våren 1940 f id 

han åtsk illigr ann at att tä nka på och va r kanske nö jd över el en p aus marsfrcde;1 

i Moskva skänkte honom . Enli gt M äkelä kostade de hun dra fem dagarnas vin te• 

kri ~ Röda a rm en 625.000 ma n i stupade och ihj ,i lfrusna , 1.600 förstörch m ·i ,h 

vagn :u och 975 nedskjutna fl ygpbn . T s::t nnin g ett högt pris fö r ett m11, som id,. 

nåddes. Men det a llen a mot övc rnnkren k ämpande F in la nd lucle också gett sitt 

yttersta och mera därtill. 

Den rysk a un cle rrätte lsetj;insrcn använde sig i stor ur srr:i ckning av ett v ittu tg re 

nar spionn ät. Uneler kriget landsattes en m ängel vä lurrusr::tclc ::tgenter medel st fal l 

skinn ell er i den yttre skärgå relen frå n ubå ta r. M ass insatsen till rrors var resu l 

tatet klent. Av de öv er Pinland under d c tre första kri gsm å naderna 1941 ned 

släppta och ::tv be vak n in gen iakttagna 164 agente rna oskadliggjordes 145 inom 

kort tid , resten stötte oftast på oöverkomli ga svår igh eter. E n av de i skären utan 

fö r h,lmnstacl cn Korka lands:ltta agentern:t sak nade, huru Ot rol igt det ci n Ehe r 

bägge ben en och var helt oförmögen att röra sig p å egen han d. Han s uppdrag s

g iva re arbetade nog inom fel bransch, är författarens omdöme. 

Vid det andra vä rldskrige ts utbrott råk a de Sovjetunionens v ä s tli g:~ grann ar 

mot sin v ilja med i sta rmakterna s spel om makten och infl yta ndet. Sccla n Hi tl c 

och Sralin sommaren 1939 hemligen överenskommi t om intressesfä rer i Osreurop .1, 

sökte elen senare snarast säkra de Rådsunionen utl ovade pos iti onerna. H an ' 

schema att tvinga de små grannstaterna till eftergifter va r lik a enk elt som effek 

tivt . Först inl ecl cl es underhandlinga r samtidi gt som militära förberedelser vi ,! 

gränsen genomfördes. Seclan iscensattes ett g rä nsinte rmezzo v id lämpli g tidpunk t, 

varv id motpa rten utpekades som den sk yldi ge och tvan gs ge efte r för p åtryck 

ningarna ell er v id väg ran angreps n1ed krig. 

l mi tten av september tog den polska ubåten Orzcl sin ti llfl ykt till Rcv:tl 

(Tallinn ) där den inrcrnc ra cles, men sedan lyckades rymma. Någon tid däref te r 

med delade utrikesm inister Molotov, :t tt ryska å ngaren Metallist si nkts av r n 

okei ncl ubåt i Narvabukten och gjo rde esterna :tnsvariga härför. Efter pårry ckni n ~ 

måste dessa bev ilja Sovjewnionen r:1tt att a nlägga fly g- och flottbase r i Estl and . 

Därmed bereddes väg för en se na re a nn ekterin g av hela Balt ikum. Den a nl eclni n:, 

Molotov behövde vid de n finländska grä nsen utl ösres vi d byn Mainib på Ka 

rcl ska näset, där fin skt arr illeri den 26. 11. påstods ha öppnat e ld mot ry skt om

råde. Om vad som ve rkli gen ägde rum ger bok en utförligt besked. Lik som s.i 

myck et annat benade underrä ttelsetjänsten sedermera ut frågorna i detalj o:11 

kunde framlägga sin egen version av dc klumpi gt a rrange rade intermezzona. 

Vid samm a tidpunkt de små baltiska r::tnclsta terna slutg ilti gt ock uperades 

juni 1940, försvann passagerareplanet Kaleva (OH-ALL) spå rl öst under ordin :~ri ~ 

f lygning R eval-Helsingfors. T ill följd av någon " utomstående faktor", som der 

officie llt uneler denna öm tå liga period hette . Men sannin gen va r red a n då kän d 

En rysk ubå t, ögonvi ttne till vad som skett, sä nde nämli gen ett radiorelegr:un 

hem om h ändel se n. De av den finländska ra diospa nin gen uppsnappade signale rn . 
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dechiffre rades lilu snabbt i Helsin gfors som i K ronstaclr och nedskjutningen 

,;cnom ryskt flyg fick sin bekrä ftelse. 

Dc ryska ubåtarnas verksamhet uneler kri get var föremål för elen marina un 

clerrätte l seappar:~rcns speciel la int resse. Balti sk a f lottan låg seelan hösten 1941 

blockerad i Krnnstacltbukrcn och ubå tarna var de enda kri gsfartyg, som ve rk 

l igen kunde gå offensivt till v:1ga. Särskilt un der 1942 vållade dc motparten myc

ken be k ymmcr oc h hu vu d bry genom sina attacker mot dc livsv ikti ga sjöförbin

del sc rna . D c huse rade tämligen fr itt cincla från Bottn iska viken i norr till P om

me rsk:~ kusten i söder. S~i n k nin t;s re s ultatet stod dock i in gen rimli g proportion 

til l a ntalet förlorade ubåta r oc h va r sy nn er li gen magert. F rå n våren 1943 till 

hösten 1944 höll s ubåtarna sedan effektivt in ko rk ade i Fin sk a v iken av ett dub

belt ubåts nät i Porka la-passagcn. 

En av dessa ub1tar S 7 sänkres el en 21. JO. p å Älanclshav, varvid chefen kap

tenen av 3. ran ~en Li sin jämte fyra man bärgades av dess baneman ubåten 

Vcsihiisi. Denne Lisin va r en av dc fram gångs rikaste ubåtscheferna, med fy ra 

sä nkta å n ~a re - cläribla ncl de svensk a Margareta och Luleå - p å sitt konto och 

ett av de värdefull as te kap underrättelsem än nen gjo rd e unel er kriget. Bekantska

p en med k ri gs få ngen "Kcrtun cn", som Lisin på ~ rund av mann ens karaktär och 

släktnam n (rysk a "Iise-\" resp. finsk a "kettu" = räv) k a ll ades, varade i tvenne 

lå np å r och var mycket g iva nde. r hemlandet hade ma n ovetande om få ngen 

skapen um ämnt ho nom ti ll Sovjetunionens Hjälte blott t"iå daga r efter förlusten 

av S 7. Nämn as kan ä nnu, att bägge ubåta rn as ritningar härstammade f rå n en i 

Holl a nd hem li gt ve rksam ty sk skeppsbyggnaclsbyrå. R yska a~entc r lyckades läg

ga bes lag på dem och i mitten av 1930-ra let påbörjades bygga nde t av s -klassens 

ubåta r i Leningrad . 

E n a nn an ubåtsma n kom rnan öve r under ovan li ga omständigheter å ret d ärpå. 

Hetsad av rysk a ubå tsjaga re ! å~ Stsja 303 molstilla p å havsbottnen invä ntande 

Lig li :;t tillfillc att slinka und a n. Besättnin gen hade beo rdrats till v il a, förutom 

pumpm c1sta ren Galki n, som ha de vakten i cent ralen. Denne ha de eme ll ertid fåtr 

nog av kri ge t, tog p å q;et bevåg båten up p till ytan och hoppade överbord inn an 

någo n hann hindra hono m. r sista stund lyckades ch efen Travki n raga sin b;'\r 

ned i dj upet igen und a n sj unkbombern a. Dyl ik a av hopp frå n en ubå t torde va ra 

mycket sci ll sy nta. Fall et sav anlcd n in s ti ll finsk / ryska d iskuss ioner om huru man 

sk ulle förfara för at t infå nga en subma rin med man och a ll t. Fö rfa ttaren be

r:inar :1ven huru finskt fl yg en vacker som mard ag, m ed ben äget bi stå nd av en 

.w professo rerna v id Tek niska högskolan i Hel sin gfors lyckades tillinte tgö ra en 

ubh på havet utanför stade n. 

Som ett led i ka mpa n jen atl tvinga Finland till fred utförd e Sovjetun ionen s 

strateg isk a fly gsty rkor i februari J 944 t re p å va randra följande sto rbomba rde 

mang av Helsin gfors . För att inrappo rtera resultaten hade en rysk spio n in stall

lerat sig i en våning i staden. Han blev emellertid snabbt infå ngad och för att 

klara livhan ken inledd e han samarbete m ed den finl ändska underrättelsetjänsten . 

D e rapporte r han >edan per r:1dio sä nde til l centra len i Lenin grad om staelen s 
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nästan totala förstörelse var starkt överdrivna och bidrog till att Helsingfors sisr 

och slutligen kom relativt lindrigt undan det hela. Men bå de flyggeneralen och 
sp ionen dekorerades för sina tjänster. När den ryska kontrollkommissionen ef te 1• 

kriget på ort och ställe konstaterade skadorna vara så gott som obefintliga, r~

kade generalen, som "utplånat" Fin lands huvudstad, ut för kollegernas närgån ~n ,t 

frågor: hade han kanske navigerat fel och bombarderat någon annan stad? 0 111 

ett dylikt misstag och bomberna över Stockholm den 22. 2. berättar Mäkel.i 

~i venså. 

Med den tyska marinens underrättelseorgan och dess chef hä ruppe, kommendör 
kapten Cellarius, etablerades ett nära samarbete, ehuru krigsmålen och den pol i

tiska inställnin3en alls icke var desamma. Man konfererade, utbytte informa 
tioner och erfarenheter, men samtidigt spionerade vapenbröderna i det tysta p;i 

varandras göranden och låtanden . Största försiktighet var av nöden i allt som 

berörde pol itiken. Författaren relaterar en sammankomst i Reva!, där han i förbi
gående för sin finländske kollega högt gav uttryck för sin avsky för Hitler. 

Efteråt erfor han , att Ce llarius' byråbiträde behärskade finska språket lika br.1 
som han själv. Fruktande det värsta gick han upp till Marinstaben , dit han något 

senare beordrats infinna sig. Inför det församlade högre befälet begåvades han 
emellertid med medalj för förtjänstfullt arbete. Tysklands Abwehr-chef amiral 

Canaris, hade inga naz ister i sin organisation. Var denna utmärkelse måhända ett 
uttryck för den speciella humor dennes representant i Norden Cellarius odlade? 

A !armerad av de finländska fredstrevarna våren 1944 hade denne samme Cella
rius förberett en kupp i Helsingfors för att eliminera de ledande männen, men 
kontraspionaget kom honom på spåren, varefter rrupper koncentrerades till hu

vudstadens omnejd. Hemlighållandet av den förestående tyska ockupationen a v 

Hogland lyckades inte heller. Samma dag (14. 9.) invasionsstyrkan inskeppades 

i Revals hamn rapporterade tv å därstädes vistande finska underrättelseofficerare 
härom per radio till hemlandet, öns garnison alarmerades och tyskarna tillbaka
visades. 

Mäkeläs bok om underrättel set jänstens spännande spel bakom kulisserna be
handlar ett intressant ämne och är dessutom välsk riven. Illustrationer hade säker

ligen ytterligare höjt dess värde. Man får hoppas på en svensk översättning a v 

denna läsvärda bok. Den borde ha arla förutsättningar att få en vidsträckt läsc

krets även inom det övriga Norden. 

P. O. E. 

l HITLERS HOGKVARTER 

General Warlimot tjänstgjorde före krigsutbrottet och under fyra å t- av kri ge t 
1 stabsorgan, som nära anslöt sig till den hitlerska militära ledarapparaten . 

Denna utsiktspunkt erbjöd utomordentliga möjligheter att observera den själ v
gjorde högste krigsherrens grepp om uppgiften. Den bok, som Warlimot skrivit om 

sina erfarenheter, utgör en grundlig studie , full av personliga iakttagelser. H an 
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har haft tillgång till material från staberna och utnyttjat ledande generalers 
dagböcker och andra dokumentära källor. Våldshärskarens vi lja och nycker mar

keras och får relief utöver tidigare kända fakta i denna samvetsgranna utredning. 
Hitler påtvin gade och påverkade yrkesmilitärernas verksamhet lika mycket i 
operationernas deul je r som i krigföringens grunddrag. Vi upplever en fort

löpande händ elseseric, en bild av tyskarnas militärledning i historiens största 
krig. Under fyra slitsamma :h häpnar general Warlimot och ser i närbild hur 

historiska beslut tillkommer. Drastiska konflikter och tragiska öden utspelas, där 
ett otal högt förtjänta yrkesmän offras. Där passerar gestalter ur eliten bland 

tyska topptrimmad e officerare revy. De var blott kuggar i det fantastiska spelet 

om makten och äran. 
Det framgår, att det vid utbrottet av andra världskriget ej fanns något verkligt 

samlande organ för militärledningen i den eljest med tysk grundlighet skapade 
krigsmakten. Att så ej var fallet, var ingalunda yrkesmännens fel. Före och under 

kriget pågick en kamp för en överordnad försvarsstab. I Hitlers intentioner och 
system ingick emellertid "mak tuppdelning och splittring på flera instanser". 
En fortlöpande omorganisation och växlande tillämpning av organisation och 

arbetsformer förekom under hela kriget, mest för att Hitler själv sku lle kunna 

genomföra sina personliga nycker och trygga sin maktställning. Ledningen för
lorade sin t idi gare i Tyskland typiska militära karaktär. Kärnan av staben blev 
snarare "politikern Hitlers militära byrå". Hans mest ,förtrogne och "byråchef" 

var general Keitel, som ingalunda var den bäste bland de generaler, som skolats 

för ifrågavarande uppgifter. Fiihrerns lösning av organisation och personal gyn

nade "spelet med de fördelade rollerna". 
Under fälttåget mot Polen inreddes ett ' 'fi.ihrertåg" - fälthögkvarter - där 

huvudsakligast hans "personliga omgivning" bereddes plats, men som ingalunda 

representerade det militära yrkeskunnandet. Det rullande högkvarteret betecknas 
som improviserat sammansatt. Det avspeglar bristande förstående för den militära 
ledarapparatens behov och betingelser. Organisatoriskt sett var det en oduglig 

arbetsstab. Viktigare var partiet, pressen, fotografiexpertisen, säkerhetspersonalen 

och de behövliga åhörarna av nattliga monologer och utläggningar. 
Aven då en svår operation sk ull e ledas, t. ex. vid attacken mot Prankrike, blev 

"flihrertåget" på sedvanl igt sätt besatt av män ur Hitlers personliga omgivning. 

Miljön blev ett lidande för militärerna och något militärt högkvarter var det ej. 
Klädseln var någon slags uniform med självvald gradbeteckning - "halvunifor
meradc varelser". Dessa ansågs vara behövliga för att balansera det militära 

inslaget. 
Vid operationerna mot den ryska kolossen , då tvåfrontkriget verkade med hela 

sin ty ngd, inrättades ett mera permanent högkvarter i Rastenburg i Ostpreussen , 

där åter stat och parti trängdes. En väsentlig detalj , historiografen, var ej heller 
denna gång glömd. Hitlers va l av ort betecknas som en vindstilleplats lång t 
mellan den kämpande fronten och de bombarderade städerna. Det omedelbara 

intrycket av vad som verkligen skedde uteblev i denna vrå för Fiihrern. Det iso-
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lcradc läge t hade ka nske en krigsförl ä nga nde ve rk a n. Det hade v<ll'it bättre 011 1 

Hitler slagit sig ner i Berlin ; som övriga statsöverhuvuden i sin a huvudstäder. 

Här var pl atsen för de stora po litiska bes lu ten, i närheten av statsapparaten 1 

öv ri gt. Med mindre sjä l vsäkcrhet och stö rre förtroende för dc milit;i ra medhj :\1 -

parna och rådg ivarna hade kri gs lyckan sann ol ik t va rit bittre. F i.ihrern s benägen 

het att fj;irrstyr::t va rje frontdi vision va r störande. Högkvarteret i Rastenburg -

"Fästnin gen" - v idareutvecklad es med tagg tråd, minspärrar och betongkolosse r 

och i takt med nya fronter och ty ngd punkter inrättades likn a nd e högkvarter i 

Ukraina, Frankrike, m. fl. platser. Högkva rteren flytta des under kriget s lop p 

flera gånger, men slut::tde lik vä l i Be rlin . Det hade kunn at fö rbli i llerli n utan 

detta st å hej. 
Som Hitl ers närmas te militära stabschef funge rade, som tid igare näm nts, gene r.d 

Keite l i fö rsvarsmaktens överkommando (OK \XI ) men general J od l var i prakti ken 

stabschef i rent operat iva ärenden (W FS). Båda va r trogna an hänga re till Hitl er, 

i tro och övertygelse naz iste r. J odl va r den överlägsne militären och beundrade 

ti ll en början Hitler reserntionslöst, emedan han d å ansåg Hi t le r va ra ett m·atc

giskt geni. De var b1td::t lika följsamm::t för flihrern s v ilje ytt rin gar. D& beslur 

fatt8.des var dessa, jcin1te Göring, de ve rkli gt sakkunni~,;a. D e hade sä llan någoc 

::ttt invä nda mot F tihrern s besl ut. Hä r några dra g ur förloppet av samm an

kom stenn: Keite l had e alltid något ;'!.tt säga, men väntade på Hitlers pauser cH 

han undantagslöst instämde och med någ r::t o rd fö rstärkte Ftihrerns tankar. j odl 

fö ljde van li gen exemplet. l st rid iga fa ll tog .fod l någon gång parti fö r Halders 

ås ikte r, stabschefen för armen. Dc flesta a ndra som tillhö rde dc förtrogna stcilld c 

sig till händel se rn a som om de in te hade någo t a nsva r. Mötesarten förutsatte blott 

små in lägg, t illrop och bifa ll, som ma n v isste sku ll e upptas väl. 

Flygets vapengrenschef hade en utpräg lat favo rise rad ställnin g. Det hä nd e ofta, 

att Gör in g fö rde överläggninga r med Flihrern i enrum , medan Gö rin g vid a ndras 

föredragningar had e fritt tillträde. S~ lun da hände det, att J od! som representant 

för operativa lednin gen ej alltid va t· o ri enter:J.d om de bes lu t Hitler fattat till

samm<~ n s med Göring . 

Andra p lock ur stabsa rbetct. l motsats t ill traditionen i genera lsta ben upp

manar Jod l, enligt Fi.i hrern s önskning, office ra rna i staben art ra att ityden " ut

a rbera order och icke va ,·a så person li bt cnsva rstänkande" . E n n y sko la i sitt 

slag, skräddarsyd d för Hi tler. V id något t illfä ll e ha r Hitl er yttrat: "En general

stabsoff icer ä r en fa ckarbetare , d~irt il l specia li se rad, icke mer". Koa litionskri g

föringen hade äv en behövt en helt annan sa ma rbetsform . Bl. a. fram g~ r , att den 

tyska förbind elseofficeren i det ita li enska högkvarteret d.1gli gen v id genom gå ngen 

av läget var närvarande. Motsvarande italienska förbindelseman va r sä llan kall ad 

från Be rlin t ill det tyska högk varte ret. 

Författaren framhåller upprepad e g~nge r Hitlers ringaktning för metodisk t 

militärarbete . Sakerna löpte ej såsom staberna var skolade till. Ett fö rdjupande 

i egna resurser och möjligheter int resserade ej tillräckligt Hitler. E tt sakli gt be

dömande ersattes av Fi.ihrern s önsked römmar. D å rapporterna ej va r optimistiska, 
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beteck nades dc föredra ~ande gener.d srabsoff icerarna som deb ir istiska. Log iska 

fra mstä lln ing:J.r av hä nde lseförloppet behagade ej Flihrern. \1(/arlimont anfö r i ett 

skede, att ha ns stab föredrog dagl iga rapporter omfa ttande olika sekto rer av den 

totala kri gförinsen. Till sammanfa t tningarna bifogades: " kort bedömning av 

läget". Dessa betraktelser, avsedda som hj :ilp och öve rsik t, bortfö ll på befallnin ~ 

som öve rfl öc1iga. 
Direkti v och förtroende på l:l. ng sikt gavs ej. Hitler hade ,;illan ro att l&ta 

lä ge t mogna och att med tillförsikt låta männ en dir framme lojalt handl a efte r 

läge ts krav. Det hinde, att avsnitt schefe r ka llades t ill mun tliga föredragningar i 

kriti ska lägen, då derels närv;Ho hoi truppen varit nödvändig. Oklarhet beu·;if

fande ställn in g och befogenhet lämnades ofi xerat, vilket ingalunda befordrade 

ini t iaLiv och handling. Aven för si na ncinn aste medhjälpare var Hitler en öve r

raskningarnas man . J-ian stäl ld e dem infö r nycker och oförberedda uppgifter. 

D et finns exempel på detta; hur y rkeshj ä rn orna i :1rmens gen era lstab i m~nader 
up p lagt och uta rbetat planer, vilka Hitl er med ett enda penndrag helt ci ndrade. 

Aven de hö,'sta officerann fann s i ~ iso lcr:tde fr å n h;i ndelse rn a, till skad :~ för 

resultu och ~rbete . En nästan lus ti g, episod, där den blivande befälhavaren för 

Norge-planen, Falken horst, var objektet. Han ka llades till Rikskan sliet för att få 

besked om sitt uppdra~,;. Den första åtgärden efter a udiensen vJr arr införskaffa 

en turi sthandbok som information och orienterin g. 

lnformui onen t il l de hög re stabern a va r bri stf:il li g. Detta framg å r upprcp:Hic 

gånge r. Det va r dock ej brist p~ "srorkonfcrcn ser" so111 enligt \Xfarlimont sprci ngde 

:1 lla regle r för hur en sådan kund e ledas a v en sta tsc hef och överbefälhavare . 

Genomgå ngen v;; r starkt demag<Jgisk: en svci rm fö rtrogna där " luigshisto ri ke rn " 

v o~r s j:i lvskri vcn, medan m ången toppm il itä r hölls f jä rr:tn. V id dessa ti llfä ll en av 

orat ioner sa tt bep rövade fa ckm än otillfrågaclc, t rots livslå ng skolnin g i m ilitärt 

tänkande och militä r argumenterin g. O rdflödet blev en psyk isk börda , d ci r gam 

malt och ny tt, vik t igt och ov ik tigt ; t'indi gt åte rk om hämningslöst och cLir n ci r

stående konkreta frågor och försbg helt glömdes bort. Ur Ha lders dagbok en fö r

tvivla<l anteckn in g : "I--Iitl ers ev iga pr:t t om tin g) v~rs s:1 mn1anhan g han ej förstår, 

v~ixc r till en plåga". Hitler trodde sig på detta scitt bäst demonstrera enh et li g

heten in om lednin gen. Han tog vid Jcss samnnnkom ste r ut varje prop2.gand isti sk 

effekt för att understryka sin fä lth errcroll. 

Hitlers gränslösa mis~ rroende omi ntetgjo rd e ett nornnlt stabs:ubetc. De med 

hjälpare, som övcrh u vuduget to lerer:odes att tj~ina sin orol iga Flihrer måste bete 

sig så, att Fi.i hrerns inf lytande kom till sy nes i ;:,l it och att fram gå nge n person ligen 

bl ev ha ns. Då motgå ng:1rna hop :~ de sig trod de Hitler , att ha n Jude bakom srg 

hela fo lket , med undan tag för fö rsva rets led ande officerare. 

Staben stod in för svJ.righcte r gång på gång gcnOill ruhret n s öve rraskande be
slut. J motsats till tiden före Moltke och Schli cffen fa nn s ej mycket förstudier 

och fred stida undersökningar för o lika va ria nter av operationerna. O st:er rik e togs 

j "B lomsterfälttåget" enligt "tidtabell". Vid Polen -offensiven beklagar Warlimont 

hur de sto ra staberna, lik som även i fortsittn in 0en i histo ri ens största kri g, i det 
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lingst<l höll s i obehagl ig oku nnigher om vad som sk ulle händ a. Efter Polen 

företaget stegrades Fiihrern s sj älvförtro~nde , d å han s personliga insats blev allt 

besvä tli garc. Fi.ihrerns ider ikedom v:1r ofantlig. T a nkarna svävade frit t utan att 

t:J. nämn vä rd hän sy n ri ll dc båda partern<~s ;ty rkcförh å ll a nden och så vik tig,; 

fak torer oom tid och rum. 

D å företa get mo: En gla nd visade sig övcrm:ikrigt, öve rn nn s dödl äget genom 

offen siven mot R yss land . Det bet ydde ett gränslöst utvi dgan de av operatiom 

utrymmec och steg rade krav på kraftbehovet. E ngland skulle , het te det nu , tas 

på omvägar v ia R yss land. När USA trädde in i krige t fanns i gene ral staben inget 

tidigare underlag för denna variant . Det va r den tyngsta formen av tvåfrontkri g, 

v ilk en m åste lösas av elen tyska högsta ledning~n . Offensiven mot Sovjet ändrade 

t yngd punkten och operationsr iktn in gen flera gå nge r till OKH :s förtvivlan. När 

Halder den 24 september 1942 limnade sin st ,lbschefsbcfattnin g vid OKH, sk rev 

han i sin dagbok: " Min a nerver va r förbruk ade, han s (Hitlers) ej sund.l. Vi måste 

skiljas". Ett tragisk t avslut för en gesta lt från generalstabskhens topp. 

K.-E. Lindeman 

Källa : 

\XI . \Va rlimont: lm Hauptquartier der deutschen \Xfehrmacht 1939-1945. 

MOTST AND l LIT AUEN 

K . V . Tauras, Guerilla Warfareon the Ambcr Coast. V oyages Press, New York. 

K. V. Tauras är pseudonym för en ma n, som på sin rid tillhörde den lita uisk a 

n10tstånd srörelsen. T den här anmälda boken ger ha n en spännand e skildr in g, 

dokumenterad med må nga exempel, av den li tauiska frihersa rmen (LFA) un de r 

~.ndra vä rldskri get. 

De aktiva medlemmarna av LFA utbild a des i skoga rn a under led nin g av förut 

va rande lita uiska officerare och bar utan undantag täcknamn. Deras vapen kom 

från den retirerande ty skJ. armens förråd och kompletterad es genom överfall på 

ryska vapendepåe~ 

Mo tståndskämparn as stödjepunk te r var spec ielir utb ysgd a lät\c r i dc djup.t 

skogarna, delvis underjo rdisk a bunkra r, som uppförts i närheten av bondgårdar. 

1 dessa bunkra r uppehöll oig sruppcheferna, som va r angelägna om a tt upprätt

hå lla konrakren med befolknin gen och skaffa sis en öve rblick över läget. För 

kontakten mell an LfA :s olika grupper svarade k v innor och y ngl ingar, som oft .t 

dessutom tog aktiv del i st riderna. De förmedlade också LFA :s pressmeddelan 

den. Motst åndskämparna hade nämli gen inrättat en regelrätt presst jänst, som höll 

befolknin gen underrätrad om v iktiga händelser och utfä rdade förhå llningsorder 

om hur den skulle stäl la sig till myndigheterna. De dagli ga nyheterna fick LFA-
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c; ruppcrna v~:t r:Hlio frå n den fria vä rlclen. 

M ed vapen i hand stred de framför allt mo t den hemli ga po li sen . Ytterst sä llan 

förde s regelr:i tta strider med trupper ur Röda arm en, eftersom ryssarna endast i 

nödfall utk ommenderadc soldate~ 

Alla ryska försök att lik videra den litauiska frihersa rmen miss lyckades, trots 

a tt ryssam a ett tag satte in två divisioner polistrupper och sände höga funkti o

närer såsom Suslov eller general Kruglov till Litaucn för att krossa den under

jordiska rörelsen. Naturligtvis fö rsökte de vid många tillfällen att smyga in 

agenter i LFA, vi lke t de också ibl a nd lyckades med . Hur lå ngt ockupation s

makten var beredd att gå, bevisas a v att agenter, för att skaffa sig byborn as och 

därmed indirek t LFA :s förtroende, häktade kända kommunister och lät skju ta 

dem! Författaren tro r dock , a tt det här var tal om partimedlemmar, som av olika 

skäl hade fallit i onåd. 

År 1952 likviderade LfA sig sjä lv . Dess med lemmar erhöll fö rfal skade doku 

ment och skildes för att var och en för sig bygga upp en ny t ill va ro i Litauen 

eller i Ryssland eller fly till väststate rna. Den underjordi ska rörelsens fö rluster 

had e blivit för sto ra (ca 30.000 m>inniskor) , och hoppet, att dess verksamhe t 

skulle bl i till besdl.endc förde l för landet och folket hade alltmer förflykti gats. 

Oskar Angelus 
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Notiser från nar och fjärran 

S.rmm,lnst~i llda vid Marinst,tbens Pressavdelnins 

Canada 

Jag,He 

Dc tre jat-;:.nna C.tynga, MiCJil.lC och Noottc,t krr s:ilts för nedskrotning. 

Marine News november 1964 

Frankrike 

ub,1tar 

U b::\ ten V e1111S sjös:.mes i Cherbou q; 26 /9 1964. 

Marine News november 1964 

Nederländerna 

Robotar 

Ncdcrl:indska mannen h:\llcr p:i att rillsamnnns med Storbritannien m vcckLt 

en allmålsrobot för insta llatio n på frq;arrer. Roboten ber;iknas vara ope rati vt 

Lirdis 1970. 
Soldat und Technik nr Il 

N orge 

U bd tar 

Ub:itcn Ula, som byt;gdcs i Englanc\ 1943, har nyligen urr:rn gc r.Hs. Ubåten upp

levde må nga dr~.mariska si tuation er under kriget, men klarade sig ur dem alla. 

Antalet sjunkbomber som sarres in mot hen ne kan nog riknas i fyrsiffri ga tal. 

Det ncimn s nu cttt hon eventuellt skall in gå i n:'tgot nurinmuseum . 
Marine T id cnde, november 1964 

Storbritannien 

jag.t.rc 

J-i MS /Jattlc<txc har så lts för nedskrotning. 
Marine News no vember 196·1 

Fregatter 
HMS Loch /nsh lcverer.ulcs till Malayas flott:r oktober 1964 och omdöptes t il l 

Hang Tuah. Hon lnr genomgått en ombyggnad vilken påverkat hennes utseende. 

Hon sägs nu påminna om Good H ope i Sydafrikas flotta. 

Marine News november 1964 
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Jagare, Fregatter 

Den 28 augusti tillkinn.1gavs det i Times a tt y tterli gare sex örlogsfartyg sk ulle 

beställas till en kostnad av över 40 miljoner pund. Två nya robotjagare av 

County-klass och tre fregatter 01v Lcandcr-kl::tssen s:rmt sl utli gen ett helikoprer

ho_nt;Olrfarty~ planerades. T slutet p:\ november har uppgifter i pressen förekommit 

om cttr premi:irminister \'Vilson evenruelit t:inkcr förcsl:i minskade försvat·sutgifrcr. 

Kommer dcttct art i så fall drabb:t f öresh~n a örlo~shrtyt;? 

US N.wa l In stitute Proeecd ings november 1964 

Lands t igningsf,<rt y g 

J-1 MS lntrcpid, det a ndra nybyg~da brittiska landstignin~sbrtygcr sjösattes 25 

juni 1964. lntrcpicl ci r p:l 10 000 ron, 150 m lån~ och 25 m bred . Hon ber;iluns 

kunna ra 900 man med fordon och utrustning. 

US Naval Tnstirurc Proceedinbs okroher 196•f 

USA 
A t onw !J,1t 

SSBN-64 1 Simon Boliv~n· sjös:rttcs 22 au~usti 1964. 

US Nava l Tnstiturc Proeecdings oktober '1964 

SSN-671, v ilk en skctll by ggas på Elccrr·ic J3oat Yard i G roton, kommer att f~ 
ett frå n ridibare attackubåtar skilt utseende. Dc stö rsta för:i ndrin ga r blir inom 

anläggning::una för hydrofon, eldlcdn in ~ och förl:i~gning. 

US Nava l l nstiture Proeecdings oktober 196-t 

Daniel W cbstcr bl i r den först.l m~radc u b~ ten som för med sig A-3 Polaris

robot. 
US Naval l nsti tute Proeecdings november 1964 

Roll on/ roll off- fartyg 

Under det sångna året har intensiva diskussioner pag:rrt om vc1 rdet av militOir:. 

lastfartyb s k roll on/roll off-fartyg contra ko nvent ionella lastfartyg. Flera försök 

har genomförts för att söka klarläg~a loss nin gskapac itet kombiner:rd med förflytt

ning över stora varrenområ den för art H\ fram der mest ändamålsenliga brtyget. 

Dc "civila" förespråkarna menar att han del sfartyg kan snabbt omsril las från sin 

ordin:Hic uppgift till att transportera militärtrupp och -fordon samt att dess:r 

f::trty~ lur större bsrkc:pacitet. Militärerna h:ivdar däremot att fartyg spec ie lir 

byggdet för mil ireira fordon m:'tste finnas :rrt ins:irras i det känsliga skede t efter 

en påbörjad landstigning. USA har nu endast ett roll on/roll off-fartyg, Comet, 

men nästa, innu odöpta T -LSV-9, cir under byggnad. A ll a är dock ense om att 
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de konvenrionelh hsrfarrygcn a llrid kommer arr svara för hu vudd elen a v de 
militära transporterna. Di skussionerna forrg~r. 

US Naval Tnsrirure Proeecdings november 1964 

Stabsfartyg 

l planerna för bud gerå ret 1965 ingår byggandet av ett nytt stabsfartyg för i11 
vas ionssry rkor. Fartyger som till ut seend et radika lt avviker från morsvaran de 
fa rryg från senaste kriget blir på 17 500 ro n och skal l få en besättning på l 465 
officerare och manskap, staben inräknad. 

US N a val Tnsr irure Proeecdings ok rober 196 -1 

Ubåtar 

AG SS-555 Dolphin har förserrs med en ny utrustning som gör det möjligt :m 

snabb:trc tömma ballasrrankarn:t . 
Marine News november 1964 

AG SS-479 Diabio överfördes till Pakistan 1 juni 1964 och omdöpres ti ll 

Ghazi. 
US Nanl Inst itute Proeecdings okrobcr 1964 

Amerikanska flottan ha r tecknar ett konrrakr med Genera l Dyn:tmic Corp 
angåen de ritningar ti ll flygande ubåt. 

Sydsvenska Dagbiader 27/ 11 1964 
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Chef för marinstabens filmdetalj 

Arvodesbefattningen som chef för filmdetaljen vid marinstaben 

kungöres härmed till ansökan ledig att tillträdas snarast, arvode 

e nligt löneklass A 24. 

Chefen för marinstabens filmdetalj planlägger och leder pro

duktionen av marinens undervisnings-, informations- och rekry-

1eringsfilmer. Tjänsten är självständig och utåtriktad med kon

takter med TV och civila filmbranschen. God kännedom om 

flottans och kustartilleriets skol regl emente och utbildningsbe

stämmelser är önskvärd. 

Till Chefen för marinen ställd ansökan åtföljd av rullkort och 

övriga handlingar sökanden önskar åberopa skall senast 7/1 

1965 ha inkommit till chefen för marinstaben, Stockholm 80. 

Upplysningar: Kapten Magnusson, tel 67 95 60 ankn. 696. 
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