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Anda och disciplin hos mannens 

värnpliktiga 
Av major ARNE ROSENBAUM 

Disciplin 

Den anda och lystring, som finns hos våra värnpliktiga, kan iakt
tas dels som en yttre disciplin, dels som en strids- eller arbetsdiscip
lin. 

Den yttre disciplinen visar sig i t ex allmänt uppträdande, kläd
sel, hållning och hälsning i och kanske framförallt utom tjänsten, 
då den värnpliktige inte står under uppsikt av sitt befäl - med 
ett ord i hållning. 

Strids- eller arbetsdisciplinen avser den värnpliktiges vilja att 
göra en insats i den befattning han upprätthåller vid sitt förband . 

Om den yttre disciplinen och strids- och arbetsdisciplinen skall 
bli god måste den bäras upp av en stark inre disciplin. Den inre 
disciplinen bygger på en etik, som finns formad i bl a krigsman
naerinran. Den innebär vilja att till det yttersta göra sin plikt och 
bottnar i övertygelsen, att den egna uppgiften är meningsfylld. 

I regel är det så, att både den yttre disciplinen och strids- och 
arbetsdisciplinen vid marinens rekrytskolor verkar vara god. Vid 
den fortsatta utbildningen finns det en tendens - olika stark på 
olika håll - att den yttre disciplinen både i och utom tjänsten för 
sämras. Denna tendens kan bero på, att den första utbildningen 
inte varit tillräckligt lång och att den inte fullföljts i senare kurser 
och dessutom på, att den inte bärs upp av en naturlig inre discip
lin. Strids- och arbetsdisciplinen utvecklas i regel bättre och såvitt 
man kan bedöma saken i fred bra. Frågan är om en stridsdisciplin, 
som inte innesluter god yttre och inre disciplin verkligen håller i 
krig. Troligen inte. Mer arbete än hittills måste därför läggas ner 
på att skapa bättre anda och lystring vid våra förband. 

Organisation 

Med utgångspunkt från Napoleons kända devis: "Det finns inga 
dåliga förband - bara dåliga chefer" kan man fundera över om 

63 

och hur orgamsatwn och befäl kan påverka andan vid våra för
band. 

Man finner inom marinen bl a, att det är lättare att skapa god 
anda och att upprätthålla god disciplin vid förband där samma 
befäl följer den värnpliktige under långa perioder och där den 
värnpliktige känner sig hemma. 

I en organisation - och det finns exempel på detta vid både 
flottan och - men i mindre utsträckning - vid kustartilleriet -
där de värnpliktiga cirkulerar från den ena specialskolan till den 
andra, känner den värnpliktige sig bortkommen och rotlös. Han 
möter olikartade bestämmelser om tjänsten och olika metoder vid 
utbildningen. Han känner sig inte övertygad om organisationens 
ändamålsenlighet. Anda och disciplin blir lidande. Andå kan det 
vara nödvändigt att ha utbildningen organiserad på detta sätt. Men 
man måste då vidta särskilda åtgärder för att eliminera olägen
heterna. 

En viktig sak är att stärka eller i förekommande fall återuppliva 
den gamla kompanichefsfunktionen d v s se till, att det finns en 
organisation, som på ett personligt sätt följer den värnpliktige un
der hans väg från rekrytskolan till fartyg eller kustartilleriförband. 

För flottans personal i dess helhet - och då givetvis även för 
de värnpliktiga - medför nu gällande planer för utbildning, pla
cering, kommendering o s v, att personalens intressen och behov i 
viss mån beaktas mindre än kravet på en funktionalistisk organi
satiOn. 

Sjömännen utbildas i ett extremt stationssystem vid skolor, som 
i första hand skåpats från tekniskt-pedagogiska utgångspunkter. 
Det personalvårdande momentet kommer lätt bort i detta system. 
Om man samtidigt konstaterar, att flottans värnpliktiga rekryteras 
från hela landet och att miljön under tjänstgöringens gång växlar 
vid flera tillfällen, inser man att det lätt kan uppstå anpassnings
problem, som är svåra att bemästra för den enskilde. Liknande svå
righeter existerar även inom kustartilleriet, men för huvuddelen av 
kustartilleristerna utgör tjänstgöringstiden en sammanhängande pe
riod på i stort sett samma plats och under samma befäl. Följaktli
gen är dessa problem få och lättare att lösa vid kustartilleriet. 

För flottans del syns problemet principiellt kunna lösas antingen 
så, att det befäl, som skall ha hand om personalen under den längs
ta perioden (t ex ombord på fartyget) möter sin blivande besättning 
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redan vid inryckningen till vä rnpliktsskolan i land, 
eller så, att de vä rnpliktiga redan från början placeras på den bli

vande huvudtjänstgöringsplatsen (fartyget) varifrån all utbildning 

leds och genomförs med anlitande av marinens fas ta utbildnings

anstalter i land. 
Det har ovan konstaterats, att de värnpliktiga måste känna en 

person lig ledning vid förflyt tningar mellan olika tjänstgöringsplat

ser. Det är också nödvändigt, att den värnpliktige under tjänstgö

r ing vid ett visst för band får behålla i stort sett samma befäl under 

hela tjänstgöringstiden. 
Stadgan och rutinen vid ett förband och dä rmed trivseln för all 

personal är också beroende av stabilitet i befälsutövningen. Chef 

och övrigt befäl måste tjänstgöra så länge i sina befattningar, att 

de hinner lä ra känna varandra och sitt förband. Först då kan tjäns

ten utvecklas och bli konstruktiv och därigenom ägnad att skapa 

god anda bland all personal. 

Utbildning 

En grundsten för god disciplin är ändamålsenlig organisation. En 

annan och ännu viktigare är befälets kompetens och dess egna före

döml iga disciplin. Det är därför nödvändigt, att befälsutbildningen 

vid förbanden inte bara hålls igång utan också förs upp på hög 

nivå. I denna utbildning måste ingå undervisning, som syftar till att 

stärka befälets inre och yttre disciplin och som utvecklar befälets 

ledaregenskaper. Allt befäl måste inse, att de inte är "befattnings

havare", som sköter sitt arbete vid materiel, på expeditioner, i ka

tedern. Befälets främsta uppgift är att vara ledare för förband -

och fö rband är människor och materiel - i första hand människor. 

Förband leds inte bäst genom kommandon utan med exemplets 

makt. Detta exempel fordrar givetvis, att befälet utnyttjar sina 

förmåner på ett omdömesgillt sätt. Som exempel på sådana förmå

ner, som av hävd tillkommit befälet men inte de meniga, kan näm

nas rätten att förtära alkohol i vissa mässar. En såväl kvalitativ 

som kvantitativ begränsning, mer eller mindre hårt ansatt, beroende 

på de lokala förhållandena under olika övningsperioder, på olika 

veckodagar och vid olika tidpunkter på dygnet skulle säkerligen 

vara :-tgnad att stärka befälets ställning. Ett totalt förbud mot för

tiring av rusdrycker på befästningarna har tillämpats inom 
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Norrlands k ustartilleriförsvar i flera år med enbart posmva erfa

renheter. 
Vad beträffar utbildningen av de värnpliktiga själva kan rent 

allmänt konstateras, att en väl avvägd samt konsekvent och kraft

fullt genomförd utbildnin g är en lika nödvändig som självklar 

förutsättning för en god anda hos truppen (besättningen , batte

riet). Den etiska fostran måste ägnas stort intresse och bör ske 

fortlöpande under hela tjänstgöringstiden under ledning av för

bandschefen med utnyttjande av alla resurser som fö rbandspastor, 

personalvårdsoffi cerare m fl representerar. 

Nykterhetsupplysningen får inte glömmas bort. Det finns utmärk

ta föreläsare - både vetenskapliga och mer populära - och det 

finns filmer och bildband, som lätt kan visas även inom begränsade 

utrymmen. Noggranna analyser av resultatet av omsorgsfullt upp

lagd och genomförd utbildning av detta slag visar otvetydigt, :ltt 

det på denn a väg kan uträttas mycket för att skapa stil och an

svarskänsla hos den värnpliktiga truppen. På samma sätt ä r idrot

ten - främst i form av lagtävlingar - ett utmärkt instrument då 

det gäller att skapa sammanhållning inom och känsla för der egna 
förband et. 
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Blev Hansa torpederad? 

Av överstelöjtnant VERNER LANGE 

I snart ett par decennier har minnet av Gotlandsbolagets ~ansa 
fått v ila i frid i allmänna medvetandet att hon var offer for en 
torped. Man kan kanske tycka, att det bord~ få för~li så. T~ om 
det bevisas att det ej var torped - vad eljest? Och vad vmner 
man med en sådan bevisning. Ingen av de närmaste till de 84 om
komna kan ha någon glädje av det. Ingen kan över huvud taget 
varken vinna eller förlora något på det. Ar det inte då rena klå
finariabeten att rota i det förgångna. Får Hansa gå till historien 
son~ tborpederad men det ej var så, vad gör väl det. Att försöka 
få en ändring däri är till ringa nytta. 

Trots vad nu sagts, har Hansa under en lång följd av år på le
diga stunder, ibland med års intervaller, varit före~ål Jör funde
ringar, med rubriken ovan som motto. Oftast har val so~.andet ef
ter nya lösningar lett till intet. Men alltid har de som besvarats me? 
begäran om råd eller synpunkter varit lika välvilliga, och de h~r vant 
många. Förutom de två från katastrofen räddade har det vant fack
män från vetenskap, flottan, sjöfart, polis , Hjälpkryssaren 4, varvs
resp färgindustrier, Nynäshamn m fl för att nu nämna några . få, 
samt aivetvis bibliotek och arkiv. Pusselbitarna, de flesta naturhgt
vis fr1n protokollen från tidigare utredning m m, har sålunda blivit 
nästan alltför många. 

Samverkan med ledamöterna i Hansakommissionen - om denna 
mer nedan - har däremot ej ägt rum. Det syntes till viss fördel att 
ha ett, utöver nyssnämnda protokoll som källmateriel, helt oberoen
de utgångsläge. Ungefär som man, när ett problem över huvud taget 
låser sig, oft,l gör bäst i att börja om på helt ny linje. 

N y ss talades om klåfingrighet . En a rtikel 19 ~ 8 om d~t . ryska 
Ubåtskrio-et i Ostersjön, vari utan stöd av rysk kalla uppgtvtts, att 
en rysk Ubåt (okänd) torpederat Hansa, anmäldes i en tidning med 
bl a följande kommentar: . . . . 

"Man hade velat veta mer om hur det verkltgen gtck ttll vtd 
Hansas sänkning. Ar inte tiden snart mogen för en vitbok - - -" 

I. HANDELsEFORLOPPET I HUVUDDRAG, 
SAMT HANSAKOMMISSIONEN. 
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Då man under årens lopp hinner glömma det mesta, kan det vara 
skäl att först ge en kortfattad återblick på 

Läget olycksdagen 

Världskrigets slutakt hade börjat. Tyskland och dess allierade var 
på reträtt överallt. I norr hade finnarna drivit sina förra bunds
förvanter t yska rna ända upp mot norsk-finska gränsen. Norge och 
Danmark var fortfarande ockuperade, men medverkade på sitt sätt i 
kriget genom intensiv partisan- och sabotageverksamhet. 

De tre fronterna i söder och sydväst hade trängt in eller var på 
väg mot centralmakternas egna områden. Närmast oss hade större 
delen av Bal ticum, senast Osel och Dagö, måst utrymmas av tys
karna. När balterna insåg, att de skulle få byta nazism mot kom
munism, begav sig massor av dem på flykten. På visst håll kallades 
de "landsförrädare". Sedan ett par månader hade de i fullpackade 
båtar flytt över till svenska fastlandet eller Gotland, varifrån de 
första tiden forslades vidare med gotlandsbåtarna. Men sedermera, 
när Gotlandsbolaget ansåg risken för uppbringning för stor om ma1~ 
hade balter ombord, fick hjälpkryssare eller andra fartyg överta 
transporterna. 

Hansas färd och förlisning den 24 november 1944 

Efter vederbörlig lastning, bl a drygt tre ton ammunition, samt 
ombordtagning av 64 passagerare, avgick Hansa från Nynäshamn 
en stund före midnatt. Vid Landsort mötte grov sjö. Vinden hade, 
efter att ett par dagar ha blåst nordligt, under den 23 gått över på 
syd och snabbt ökat i styrka, så att den vid Hansas avgång var 18 
m/ s ek. 

På bryggan hade 3. styrman, numera en av Gotlandsbolagets be
fälhavare, Arne Thuresson - nedan benämnd "T" - vakten. Se
dan Landsort passerats mötte Hansa efter varandra Gute, bärgnings
ångaren Neptun, Slite och Drotten, den senare omkr kl 2,30. 

Om vad som hände mellan kl 3,30, då T avlöstes, och tills Hansa 
tros ha blivit torpederad, vet man ingenting. Ingen som kan ha 
haft något att berätta därom överlevde. 
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Hansa var i likhet med Gotlandsbolagets övriga ångare, n1.en till 
skillnad från vad eljest var brukligt, starkt upplyst. Det lyste ur 
ventiler och däckshusens fönster. Däcksbelysningen längs huvuddäck 
var tänd. Ordinarie navigeringsljus brann givetvis, va rförutom en 
rad lampor ("fasadbelysning") på vardera sidan belyste den där 
målade svenska flaggan . Så hade det va rit hela kriget, och "allom" 
känt, i syft e att omöjliggöra misstag. 

Hjälpkryssaren nr 4 

Någon konvoj för gotlandstrafiken var ej anordnad, men av en 
tillfällighet hade Hansa i sin närhet Hjälpkryssaren 4 - nedan 
" Hjkr" -, utan att man på H ansa visste det. Kryssaren avgick 
nämligen knappt l 1/ 2 timme eft er Hansa, med ungefär samma 
kurs, till Visby, där den skulle hämta baltiska flyktingar. ågon 
gång under senare delen av hundvakten skulle kryssaren, enligt vad 
dess FC och VO uppgivit, ha gått om Hansa. Båda hade i kikare 
samtidigt sett hennes däcks- och fasadbelysning samt l ju set i ven
tiler och fönster. N a·vigeringsl jusen kunde dock ingen av dem erin
ra sig. När de ett par timmar efter framkomsten t ill Visby fick ve
ta, att Hansa befarades ha förlist, varför hjälpkryssaren beordrades 
att avgå på kontrakurs för medverkan i spaningarna, hade de alltså 
i färskt minne bilden av den väl upplysta Gotlandsångare de pas
serat:''. De tog för givet, att det varit Hansa. 

D å man emellertid enligt senare gjorda bestick av H ansas och 
Hjkr:s positioner ansåg det uteslutet, att Hjkr gått om Hansa, för
klarade Hansa-kommissionen, att "Det från hjälpkryssaren siktade 
fartyget kan således icke ha varit Hansa". 

Spaningarna och upptäckten 

Hansa hade man väntat till Visby vid 9-tiden. Då hon inte kom, 
men väl Hjkr 4, och inte syntes till hur man än kikade utåt sjön, 
anade man att en olycka hänt och satte igång stor spaning. Ordi
narie trafikplanet Stockholm-Visby kom med första rapporten. 
På ungefär 2/ 3 av vägen Landsort-Visby hade kl 12, l O iakttagits 

·::· Ett försök att i detalj ski lja mellan vad som erh ållits från tidigare utredning 

och vad som senare inhämtats (t ex vad här sagts) har försökts men blev rörigt. 

Läsaren får därför själv bedöma vad som är vad. Kännedomen om strömm~rna 

enl bil 3 torde mestadels va ra nytt sedan 1945. 
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en mängd vrakspillror samt bland dem en flotte med två män. 
Därifrån bärgades de två överlevande av en minsvepare kl 13,35, 
alltså omkring 8 timmar efter förlisningen. De nämnda två va r T 
samt kaptenen, numera generalmajoren Arne Mohlin - nedan be
nämnd "M". 

R edan de första rapporterna ·verkar klarläggande 

D agarna efter Hansas förlisning fick man i dagstidnin garna läsa 
en detaljerad skildring från hennes dödsminut. Av de två räddade 
hade nämligen M vaknat någon minut innan Hansa sjönk och kunde 
lämna en utomordentligt klar redogörelse för förhållandena ombord 
strax före undergången . Vad som väck t honom visste han ej med 
säkerhet. N ågon explosion hade han i varje fall ej hört . 

D en andre räddade, T , hade även han legat och sovit vid explo
sionen, men vaknat till medvetande först då Hansa var på väg 
att sjunka. Då stod han till midjan i vattnet på någonting som 
strax därefter sjönk under honom. På grund av ett slag i huvudet 
hade han förlorat minnet av vad som tidigare hänt, från det han 
vid 3,30-tiden lagt sig att sova i radiohytten på bryggan, tills han 
som sagt vaknade till medvetande i sjön (strax babord om Hansa) . 

Redan vid nämnda första redogörelse fick man veta, att visser
ligen tycks ingen ombord ha märkt någon explosion och M hade ej 
sett några allvarligare skador på Hansa, men ett ljus av n ågo t 
slag, "en ljuskägla", skulle ha lyst mot henne. Därmed ansågs sa
ken klar. Hansa hade blivit torpederad av en Ubåt, som efter då
det lyst med sin strålkastare mot sitt offer för att helt kallblodigt 
se hur det gått. Detta var fullt i stil med nazisternas många andra 
illdåd. Ty naturligtvis måste det ha varit en tysk torped, trodde 
man i regel då, 1944. 

Det fanns emellertid de som tvivlade. Åtskilligt av det man hört 
tydde nämligen på, att det varit varken torped, mina eller strålkas
tare. Kungl Maj :t förordnade bl a därför den l december 1944 tre 
personer jämte två sekreterare att under JK utreda frågan om den 
sannolika orsaken mm. 

H ansakommissionen 

De sålunda förordnade kallade sig "Hansakommissionen", nedan 
"HK". De satte omedelbart i gång utredningen. En tid där-



70 

efter blev även Starens Kriminaltekniska Anstalt, nedan "Krim", 
samt Metallografiska Institutet, ävensom vissa särskilt till
kallade sakkunniga, varav flertalet från KMF, förordnade att på 
olika områden medverka. För hopsamlande av vrakgods i och för 
Krims "brottsplatsundersökning" gjorde främst marinen men även 
enskilda personer värdefulla insatser. 

Självfallet samverkade HK också i övrigt med olika militära och 
civila organ och fackmän. 

HK:s utredning lär vara den mest omfattande, som då någonsin 
ägt rum hos JK -ämbetet. Bl a hade HK hört 14 7 personer och dess 
protokoll omfattade 336 sidor maskinskrift. Dessom hade Krim och 
övriga ovan nämnda gjort omfattande utredningar m m. 

H ansakommissionens slutledning 

Efter fem månader var HK klar, varpå J K överlämnade resul
tatet till Kungl Maj:t. Utredningen hade utmynnat i en HK:s "Sam
manfattning", vilken här återges in extenso. 

Av den verkställda utredningen framgår beträffande omständig

heterna vid "H ansas" undergång i huvudsak 

a t t "H ansa" gick under den 24 november 1944 klockan om
kring 5,57 på u,ngefärlig position nord 58° 02' ost 18° 10', 

a t t därvid åttiofyra personer omkomma, 

a t t fartygets bärgningsutrustning var fullständig och 
rigt skick, 

be hö-

a t t förlisningen förorsakades av torpedering från fartyg av 
okänd nationalitet, 

a t t å "Hansa" medförda explosiva varor uppgingo till större 
myckenhet än enligt gällande författning var tillåtet, 

a t t emellertid varken dessa explosiva varor eller annat gods å 
"H ansa" hade någon inverkan på katastrof ens förlopp eller om
fattning, 
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Det är som synes klart besked, lämnat av den med all tänkbar 
expertis utrustade HK. Att under sådana förhållanden ifrågasätta 
dess slutlednings riktighet, kan verka förmätet 1. Men mycket har 
hänt sedan dess. Och frågan om torpedering eller ej överlämnas 
åt läsarna själva att besvara. 

Vi gör i fortsättningen så, att först beskrivs HK:s åtgärder för 
att utreda det närmast till hands liggande, torpedteorin. Därefter 
lämnas en serie motargument. slutligen redogörs för "sju mysterier" 
i samband med Hansakatastrofen. 

En smula vittnespsykologi. 

Inn:tn vi går vidare kan det emellertid vara skäl att erinra om 
at t va•·je vittnesmål kan behöva tas med en nypa salt, ibland två. 
D å det mesta vi vet om vad som kan ha hänt bygger på just vitt
nesmål, har en sammanställning av några experters uttalanden om 
sådana gjorts i bil 1. 

I anslutning till bill må erinras om följande. 

Vad vi vet om Hansas sista timmar bygger på vittnesuttalanden 
av T före kl 3,30 och av M minuten före förlisningen. 

Huruvida den förut omnämnda minnesförlusten för T sträckt sig 
längre tillbaka vet vi inget med säkerhet. Den kan ha omfattat tiden 
även före kl 3,30. Minnesbilderna från t ex kl 2,30-3,30 kan vara 
rem1mscenser från många tidigare resors rutinarbete och dagliga 
händelser. 

Om M vet vi att han tidigt märkt Hansas förliga trim, samt en 
stund senare sett "vågor slå in över däcket föröver - - - Det va'r 
då först som jag förstod hur pass allvarlig situationen var-- -". 
När han så, efter att förgäves ha letat efter ett livbälte, märkte ak
terns häftiga stegring, inledningen till undergången, hoppade han 
över bord. Det var då, under en tid av sannolikt endast ett par se
kunder, han såg ljuskäglan rätt akterut. 

1 Vi är dock i ~ott scillskap. Sjöfartsstyrelsen säger nämligen i sin "Redogörelse 

för krigsförlusterna under :tndra världskriget" betr Hansa, att hon "förlorades 

- under mystiska omst,indigheter - enär hon råkade ut för en explosion -· 

och sjönk. Orsaken - har ej med säkerher kunnat utrönas; sannolikheten talar 

dock för Ubåtsanfal l". 
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Vi kan själva lätt sätta oss in i hur det måste ha varit, att i den 
mörka, blåsiga novembernatten, ensam, med döden som säkra te 
alternativ, mitt ute i Ostersjön huvudstupa kasta sig ut i det iskalla, 
upprörda havet. Nervpressen måste varit ohygglig. Vi återkommer 
till detta under IV:5. 

Här må även omnämnas ett uttalande av HK ang förhören i Vis
by före HK:s tid. "Förhör med M och T hade hållits i deras gemen
samma rum. Först hade M hörts, varvid T varit närvara nde. D äref
ter hade T tillfrågats - - -". Redan dessförinnan hade emeller
tid båda, på minsveparen strax efter räddningen, fått berätta om 
sina iakttagelser och tillfrågats om bl a strålkastaren. 

Genom omständigheternas makt kunde det sålunda ej undvikas att 
M:s och T:s minnesbilder i en del avseenden oavsiktligt torde ha bli
vit likriktade. I vad mån så skett, vet givetvis ingen. Märkligt är 
dock, att de skeppsbrutna själva inte tycks ha haft en tanke på 
annat än att det var ljuset från en båt, som de sett. Strålkastare ble,· 
det först efter räddningen - se bil l :b, c och e. 

II. BEVISMATERIALET OCH BEVISEN FOR TORPED. 

Rekonstruktion av lastens stuv ning 

Med hjälp av stuveripersonalen i Nynäshamn kunde HK få en 
klar beskrivning av vad lasten innehållit och hur den stuvats. 

I aktra lastrummen fanns 3 ton ammunition "explosiv vara av 2. 

klass". En mängd styckegods lastades i första hand i aktra last
rummet tills det var fullt, återstoden i förliga rummet. I det senare 
fanns sålunda bl a fyra stora lådor "med okänt innehåll" (om 125 
-150 kg vardera), varav en med hänsyn till sin plats blev ärski!t 
misstänkt. 

I förliga lastrummet hade lastats ä ven 17 ton masoni tplattor 
och tidningspappersrullar. De var stuvade omedelbart för om den 
plats invid maskinskottet, där förliga barlastens c:a 75 ton järn
tackor var staplade tvärs hela lastrummet. 

''Brottsplatsundersökningen" 

Vrakresternas hopsamlande är redan omtalat. Det bör i samband 
därmed nämnas, att personer med erfarenhet från torped- eller 

'~ "} :·" 
2 --- - - ---- --~---.. 

f: ·E~p!asion l;astrum 

-U'-- - - -- - - - --------- - -
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minsprängningar, som besökte olycksplatsen, förklarade, att det ej 
kunde ha varit någon mina som orsakat förlisningen. Sprängningen 
torde - flera yttrade sig på ungefär samma sätt - ha "orsakats 
av torped eller sprängmedel inuti fartyget". Det citerade uttalandet 
gjordes då man ännu ej visste, att Hansa hade ammunition ombord. 

Det vrakgods som kunde vara till någon ledning för klarläggan
de av händelseförloppet, sammanfördes till ett större skyddsrum, 
där det identifierades i den mån så var möjligt, sorterades samt 
ordnad es genom Krims försorg. 

V ad 0Takgodset hade att förtälja 

I en antal bärgade däcksplankor m m fann man ett hundratal 
stålsplitter. Plankorna befanns i övrigt alla ha tillhört mellan- och 
huvuddäck över förliga lastrummet. En explosion där var sålunda 
konstaterad. Ammunitionslasten var m a o oskyldig till själva förli s
ningen, efte rsom den funnit s i aktra lastrummet. 

Sådana vra kdelar från huvud- och mellandäck, för vilka man 
med säkerhet viss te exak t plats ombord, uppmonterades med hjälp 
av tillgängliga fartygs ritnin gar i skyddsrummet i sitt rätta inbördes 
läge. Därefter drog K rim med snören upp splittrens anslagsrikt
ning,u, så noggrant detta var möjligt med ledning av hålen efter 
splittren. Snö rena befanns konvergera mot en punkt I a rYz m un
der Yattenlinje n på babord s sida vid spant 63, se skissen ovan. Tor-
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peden skulle alltså ha träffat vid rundningen mellan botten- och 
sidaplåtarna vid akterkant av babords bog. 

De ur vrakres terna urdragna splittren analyserades vid Metall
ografiska Institutet. Resultatet blev 

att 87 splitter befanns vara av typen "vanligt byggnadsstål (han
delsjärn), som bl a används till spant, bordläggningsplåt och diver
se järnkonstruktioner på fartyg", samt 

att 6 splitter utgjordes av kopparlegeringar, "högvärdiga mate
rial" för "speciella fordringar". 

Inget av splittren var försett med sådan märkning eller av sådan 
konstruktion, att det utgjorde bevis för att endast torped kunde 
ha varit dess ursprung. Om det mest misstänkta säger de sakkunniga: 
"Detta splitter torde icke hava till hört mina men mycket möj ligt 
torped". 

U ppfattningen, som ibland framförts, att ett av splittren skulle 
ha varit märkt med ryska bokstäver, är ej riktigt. HK framhåller 
särskilt, att ingen sådan märkning fanns. Sannolikt har en förväx
ling skett med vissa tecken på den flygbomb, som fälldes mot Eriks
dalsparken 22/ 2 samma år. 

Bland tillvarataget vrakgods fanns slutligen ett väggur, "radio
uret", varom mer i avsnitt IV nedan. 

strålkastaren samt explosionskällan 

Strålkastaren, som skulle ha lyst mot Hansa och som var första 
upprinnelsen till torpedteorin, har HK ej nämnt som bevis. 
Orsaken torde vara vissa praktiska prov, utförda på Hårsfjärden 
den 14/12, med negativt resultat. Man torde dock ha varit skeptisk 
mot strålkastarljuset över huvud taget. Det är också andra omstän
digheter som anförts som bevis, nämligen de i vrakspillrorna funna 
splittrens egenskaper och riktning enligt följande. 

Sedan man konstaterat, att en explosion ägt rum i eller invid 
förliga lastrummet, har man ställt frågan, om den inträffat inom
eller utombords. Eftersom flertalet av splittren, på grund av Me
tallografiska Institutets uttalande, förmodades ha tillhört Hansas 
bordläggning och därifrån kastats in i fartyget, måste explosions
källan ha befunnit sig utanför bordläggningen. Det måste i så fall 
ha varit torped, som vållat förlisningen eller "mindre sannolikt" 
mm a. 
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Splitter m 3 

Åsikten att de 87 splittren av "vanligt byggnadsstål" tillhört 
H ansas bordläggning, har som nämnts sin grund i Metallografiska 
Institutets utlåtande. Därvid har "splitter nr 3" - det utan all 
jämförelse största - varit utslagsgivande. Då det sålunda kan sägas 
ha varit torpedteorins huvudvittne, återges beskrivningen av det ne
dan i utdrag. 

J. Materialet är av den sort som användes för fartygsplåt. 

2. Plåtens tjocklek (ca JO mm) överensstämmer enligt uppgift med 
tjockleken hos "H ansas" bordläggningsplåt. 

3. Plåten är på ena ytan mycket ojämn och skrovlig på grund av 
starkt rostangrepp medan den andra ytan är slät ... Om plåten ut
gjort bordläggningsplåt förklaras dessa iakttagelser lätt. Den släta 
ytan har varit utsidan av bordläggningen som underhållits genom 
ommålning och därför icke utsatts för nämnvärt rostangrepp . Den 
starkt rostangripna ytan har varit plåtens insida som på många 
ställen t ex vid spanten varit svåråtkomlig och ej kunnat rengöras 
och där/ör ostört kunnat rosta under lång tid. 

4. Vid försök att påvisa färgrester på splittrets yta har på den 
släta ytan (utsidan) och i mindre mängd även på insidan påvisats 
zink och bly, vilka ämnen torde härröra från rester av zinkvitt 
resp. mönja. 

Alla ovan anförda undersökningsresultat tyda på att splittret är 
en del av bordläggningsplåten. Ingen omständighet föreligger som 
minskar sannolikheten /ör ett sådant ursprung. N å got annat ur
sprung, som förklarar de gjorda iakttagelserna, har icke stått att 
f inna. 

D e slutsatser betr splittrens ursprung, som sålunda gjorts, kan 
verka övertygande. För den som månadsvis knackat rost i en gam
mal lasttramp är det dock ej så. Det finns ingenting av splitter nr 3 
som till färg eller form överensstämmer med minnet av avrostade 
bordläggningsplåtar. Men det omdömet kan naturligtvis vara fel. 

Institutets utlåtande (som legat till grund för HK:s slutledning) 
torde emellertid ha påverkats av att man vid dess avgivande ännu 
ej hade kännedom eller orienterats om två mycket betydelsefulla 



76 

Splittret i profil, 
med d en släta si
dan till vänster. 

"Splitter nr 3", sk.tla 11ngejär 9/ 10. Överst släta sidan, litsidan. 
Underst "den st<~rkt r o s t a n g r i p n a" insidan. Vid J) har splitt1·et slitits loss 
fdn urs pmnget v id 2) fanns även på "utsidan" dj11pa rostgropar. Borrmärken 

och avsl<?äming = sp!ir efter analys!itgärderna. 

fak u . Dels har man ej vetat att a lla säkert lokaliserade splitter ut
gått från en plats i fartyget, där utsidan ej var vin:1ålad - punkt 
4 förlo ra r därigenom väsentligt bevisvärde. Dels v1sste man ej att 
H K påträffat en annan "sta rkt misstänkt", nämligen den tunga 
lådan med okänt innehåll. 
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Utlåtandet had e blivit detsamma, utom slutledningen, om splitt
ret utgjorts av en del av fördämningen i sagda låda, ett sk rot från 
något med Hansa jämn årigt, vitmålat fart ygs bordläggning. 1 

Som synes finn s det i Institutets uttalande in genting i punkterna 
1-4, som utesluter möjligheterna av att splittren kunnat, såsom i 
HK:s utredning sägs, " utgöra delar av det exploderande föremålet", 
d Y s a,· en explos ionskä ll a inombords. 

Spli ttren a·v kopparlegering 

A ven de splitter, som enligt vad ovan sagts kan - observe ra 
"kan" - ha tillhört torped eller mina, men av vissa skäl mera san
nolikt torped, åberopas som bevis. 

Explosionens ·verkan på däcksplankorna 

Däcksplankorna har visat tydliga spår av att "med starkt våld" 
ha slitits loss från däcksbalkarna, bräckts m m. D etta har av HK ej 
anfö rts som bevis för torpedteorin men står omnämnt i de särskilt 
till kallade sakkunnigas redogörelse i fl era sammanhang. Vi återkom
mer därtill i avsnitt IV nedan. 

Explosionens verkan på fartygssidan 

För att få en uppfattning om den sannolika stor leken av det vid 
explosionen uppslagna hålet i Hansas sida, gjorde man p å följande 
sätt. Man började med a tt på en snarlik ångare rekonstruera och ta 
tid p·~ M: s väg ombord från det han vaknade tills han hoppade 
ÖYerbord . Man fann tiden va ra knappt en minut. 

Därefter beräknades hur stort det hål i fartygssidan måste ha va
rit , som efter en minuts vattenintäkt skulle komma Hansa att gå 
under . Det blev c:a 2 m 2• D e sakkunniga finner visserligen detta 
'\·ara förhållandev is litet" - jfr bil 2 -, men förklarar det med 
att Llnrgssidan av vissa skäl "var av särskilt stark konstruktion". 
D en -f -åriga rostbildning av bordläggningsplå ten, som man i ann at 
sam mctnhctng konstaterat, har lämnats utan avseende. 

l D:t ett j:i.rnf.1rtyg huggs upp, sk~irs bordläggningsplåten i "ch;:ugcr", son1 1ned 
hin,,·n ti ll j:1 rn ,-erkens ugn c\1' få r vara högst 0,5 X l ,S meter. Av prakt iska skäl 
är dc el o,· k oirasr a vsev:1rr mindre. En sådan charge från en lO mm plåt om 
0,4 · : .5 meter ,·:igcr c :a 15 kg. D en misstänkta låda ns vikt vaL· 125- lSO kg. 

6 
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Bilden sid 79 ger en uppfattning om, vilken verkan en torpedex-

plosion kan vara mäktig. . . .. .. . . 

Det bör observeras, att om exploswnen mtraffade avse.vart t!dl

gare än omedelbart innan M vaknade, därom v~t man 1~g~nt~ng, 

måste mer än en minut ha förflutit mellan exploswn och forhsnmg. 

I så fall måste hålet i fartygssidan ha varit i samma mån mindre 

än nämnda 2 kvm, d v s torpedens verkan ännu mer anmärknings

värt liten. 

III. MOT ARGUMENT TILL TORPEDTEORIN 

Inledningsvis må framhållas, att HK i sin utrednin~ varit mycket 

sparsam med motargument. Detta är dock fullt naturhgt. I oc? med 

att HK funnit Metallografiska Institutets uttalande om sphttrens 

ursprung som fällande bevis för att torpedering skett, fanns ingen 

anledning att i utredningen redovisa alla motargument eller sanno

lika tvivel. 
Sedan nu har visats, att uttalandet i fråga av angivna skäl ej kan 

tolkas som obetingat bevis, blir motargumenten däremot högaktu

ella. De redovisas nedan, i regel dock av utrymmesskäl endast sum

mariskt. Var för sig utgör de blott indicier av typen "hö~st ~ge~

domligt, om det verkligen var ~orped". !"fånga sams.tä~.ml?a mdl

cier kan enligt allmän rättspraxis anses ttllsan~m~ns hk~~rd1~a m~d 

full bevisning, om något klart motsägande eJ fmns.o Fo.r ~ag~a. ar 

sedan fälldes en uppseendeväckande dom enbart pa mo md1c1er. 

Här kan redovisas betydligt fler. 

Torpederingen- "till vem var det en fördel" 

Man vet numera att Sovjet hösten-vintern 1944 i Östersjön en

dast torde haft relativt få ubåtar, och att dessa fortfarande hade 

vissa bassvårigheter på grund av spärrlinjerna vid Finska vikens 

mynning. Till vilken fördel kan det ha varit att för att sänka Hansa 

avdela en av dessa fåtaliga ubåtar och låta den offra en eller et~ J?ar 

av sina svårersättliga torpeder härför? Var det Hansas ammumtlOn 

i lasten? Eller tidigare transporter av baltiska flyktingar? Någon 

misshaglig person? Provokativt ändamål?. Kan något enda av detta, 

eller annat i den vägen, motivera nämnda msats? 
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Angrm•n Aspens torpedskarla, sedd inij,"rfn . 

Om åter torpedering skett trots avsaknaden av motiv, vad kan i 

så fall skälet ha va rit till att den över huvud taget kom till utfö

rande. Kan det ha varit ett rent piratdåd? Vårdslöshet? Omdömes

löshet? Att räkna därmed torde vara att alltför mycket underkänna 

ryska ubåtschefers kvalifikationer. 

En rimlig förklaring till torpedering kan vara, att det just den 

ifrågavarande natten pågått vissa tyska fartygsrörelser, vissa trans

porter m m nord- eller sydvan väster om Gotland. En ubåt som 

insatts gentemot dem kunde ha tagit fel på mål. Därvid må dock 

åter erinras om den karaktäristiska belysningen på Hansa, vilken 

måst göra misstag föga sannolika. Kan en hypotes att ubåten sku lle 

ha fått "veta", att tyska transportfartyg camouflerat sig som Got

landsbåtar och därför trott, att Hansa var en sådan, anses rimlig. 

Vilken blir en torpedexplosions verkan? H ur upplevs den? 

Skall man med få ord beskriva hur en torpedexplosion och givet

vis även minexplosion verk:tr på en ångare, särski lt om den är under 
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gång - se även bifogade utdrag (bil 2) ur kommersk_ollegiums redo
görelse för fartygsförlusterna under första världsknget 1 

- skulle 

man kanske främst f ramhålla 
de/ 5 våldsamheten och den omfattande förstörelsen vid explosio

nen samt den kraftiga slagsidan, 
dels hurusom folket ombo rd i regel kastas handlöst omkull på 

d;ick eller ur kojerna, men sedan snabbt samlas till räddningssta-

tionerna. 
En torpedexplosion blir m a o för envar ombo~-d en i du bbel ~~

märkelse skakande upplevelse. Den sker sannerl1gen allt ann at an 

obemärkt. 
H ansa utgjorde, trots att hon var föga större än en större skär-

o-årdsbåt, därvidlag ett undantag. Där var nämligen enligt M:s 
~kildring allt lugnt och stilla, åtminstone akterut. 

M:s sleildring av vad som hände (jfr bil 2) 

M delade hytt med en vän och kamrat, revisor Hallden. Efter att 
ha sovit några timmar vaknade han, plötsligt, med en känsla av 
obehag. N å go n explosion hade han dock icke hört. . . 

H ailden var på väg upp ur sin koj, samt hade trollgen t;int ljuset 
i hYtten. Vad som väckt honom, vet man ej. Kanske han legat en 
stu;1d och funderat på hur han skulle göra. Till M sa' han : "Det 
mås te ha hänt en olycka, vi måste ha gått på en mina" el dyl, varpå 
M och Hallden beslöt att gå upp på däck för a tt "se vad det är". 

Gäller det livet, såsom vid minsprängning, ser man väl ej först 

efter "vad det är". 
Li,·bältena tog de ej på sig. De hade kvällen innan lagt märke till 

dem i hy tten, men hade nu ingen ani_ng om fara. .. .. 
D e sp rang (av samma skäl) förb1 den hytt dar dera ~- chef _ov ers~e 

LindqYist låg och sov , utan att väcka honom. M an vacker mte sm 

chef m itt i natten utan orsak!! 
Allt ombord verkade lugnt . I nga krängninga r efter explosionen. 

1ngen slagsida2. Belysningen var som vanligt'~ , maskinenus jämn a 

l _ ·a~on morsvarighet från and ra v:irldsk;·igct lär ej finnas. .. .. . 
~ On; en 3.ngare med s a 9 knops fart far ett 2 kvm sto rt el ler ;rorre - tl!krgt 
h~ l uppslaget av en to rped förut _bb. ve rkar det som dtkt bb-roro med stb 
slagsida så länge giren va rar. D ärföt:mna n _bör va t tenuppkas~et m m fr_an to rr:_ed
cxplo>ioncn ha vå lLn en hel sc r1 c sva ra krangnr nga r. Inget sa dant tyc\,s lu hant. 

'' Sc >\n m und erst i bil 2. 
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dun k likaså. Inget spring i dörr;:~ r, korridorer och trappor. I ngen 
panik. Alla synes ha legat och sovit i ostörd ro, eller låg Yak na uran 
att för stå faran 1. 

När M kom upp på huv udd äck, befann s allt stilla och fo lktom t, 
utom en ensam pyjamasklädd man, som när han sprang förbi frå
gade "var i a llsin dar finns det några livbälten?" H an var tydligen 
en passagerare från förstakla ssavdelningen. 

Ingen röklukt, trots den mängd lättantändligt gods som fanns i 
lastrummet nära den intensiva hettan från torpedexplos ionen. Från 
förskeppet måste ev rök nästan omedelbart ha av vinden driYits in 
över akterskeppet. 

D en mängd däcksplankor, luckd elar m m som förut satts h;:~ Yid 
explosionen kastats upp, må ste givetvis ha fallit ned igen , men ing
enstans syntes några spår av dem eller skador av dem. 

Ingenstädes syntes några skador, va rken på ell er under d:-ick, 
utom å nedannämnda fönster. 

I aktra däckshuset var ett fönster utslaget. M ställde sig t;-itt intill 
och tittade in. Vart det 10-tal passagerare tagit vägen, som to rde 
varit förlagda där, vet man ej. De fanns varken där eller på däck. 

M va r barfota men skar sig ej på några glasskärvor, när han stod 
framför fön stret. Därom mer i avsnitt IV nedan. 

Ingen av besättningen gjorde, såvitt man vet, någo t för passa
gerarnas räddning. A.ndå fanns en detaljerad plan härför. Inga larm
signaler. Ingen utdelning av och hjälp med livbälten. Inga försök a tt 
sjösätta liv båtarna2 . 

Man lär ha trott att besättningen i hytterna föröver dödats eller 
satts ur funktion, liksom de på bryggan, omedelbart v id explo
sionen. Men varför gjorde ej de något, som var förlagda i hytter om 
babord i höjd med M: s och Halldens hytt. Eller för ste styrman, som 

l M hö rde dock redan f rån sin h yrt en k vinn a skrika samt klirr av gL1s. O m han 

hörde samma skrik länge samt orsaken ve t man ej . Dessutom va r uppgiften om 

riktnin gen till dessa l jud vid olika tillfällen olika (jfr bil 1). 
2 Uppe p å däck hörde M "e n k vinn a skrika och en del röster" samt drog den 

slutsa tsen "att man nog försökte sätta ut livbåtar" - en! H K :s protok o ll. Vid 

första förhöret i Visby omedelbart efter r:iddningen däremot uppgav M, arr han 

hade "en känsla av att en del folk framme i fören försökte få livbåtarna i sjön". 

Men i fören fanns ej några livbåtar. Der M hört framme från fören hade sin 

orsak i något an nat, och minnesintrycker ändrades sannolikt genom senare intryck. 
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för 111tten låg i aktersalongen. De hade lika mycket tid på sig som 
M. ICwske ej heller de hört någon explosion från torpeden 20-30 m 
ifrån dem i Hansa. 

I-hr M och T kom bort fr['ln H ansa och räddades 

När M var uppe på däck, märkte han en tydlig lutning föröver 
så att sjöarna gick in över fören. Plötsligt lyftes akterskeppet, M 
förstod att Hansa skulle gå under. Resolut hoppade han överbord 
och började simma ifrån det sjunkande fartyget. 

När torpeden tros ha träffat Hansa, låg T i radiohytten på bryg
<>an och sov. Enl HK skall en stor del av bryggans däcksplankor, 
däckshuset m m ha kastats i luften vid explosionen. T kan givetvis 
ej därvid ha legat kvar, utan följt med inredningen m m. 

Vid den förmodade torpedträffen gjorde Hansa en fart på 8 a 9 
knop. Hon måste ha hunnit i runt tal 200 m under den minut som 
förgick innan hon sjönk, d v s hon kom 200 m från den plats, där T 
skulle ha kastats överbord. Eftersom M hoppade omedelbart innan 
Hansa gick under, borde avståendet mellan T och M ha varit 
c:a 200 m, men det var knappt 10 m . 

VAD MAN TROTT HA.'i HAlvT OCH VAD SOlv! HANDE. 

~ .. - ~ t''--------------, ,--------------"'t 

Hdnsa gör sin för 

st,1 djupa dykning. 

M hoppar överbord 

och finner strax 

dii>·på även T där. 

y 

Hama fortsätter med full 

fart (ev gi,. stöttas ) c:a 

200 m, under tiden för 

. M :s rekognosering om

bord. 

T arpeden träffar. 

T tros ha samtidigt 

kastats överbord av 

explosionen . 

T har alltså hoppat eller spolats överbord samtidigt med M, d v s 
just då Hansa gjorde sin första dödsdykning. 

Vad sedan hände! Hur M och T samt Hallden och en främmande 
man kämpade för livet i den gropiga, iskalla sjön. Försöken att länsa 
en påträffad vattenfylld livbåt. Hur M och T sedan lyckades simma 
till och rädda sig upp på en räddningsflotte. Allt detta är en berät-
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relse fylld av nervslitande spänning, om rådighet och mod, som 
dock faller utanför ramen för denna studie. Att M och T efter om
kring 8 timmars väntan räddades, är redan omtalat. 

Explosion i vattnet - fiskdöd - måsar 

Vad nedan anförs kan verka reklamtrick . .A.ndå kan det vara av 
avgörande betydelse, eller i varje fall ett tungt vägande argument 
mot torped- eller minsprängning. 

Om en torped- eller minexplosion inträffat, hade all fisk inom en 
sfär med c:a 150 m radie dödats eller bedövats. Ungefär en femte
del (som ej fått simblåsan sprängd) hade flutit upp till ytan. 

Ingen, varken M eller T eller någon på de fartyg, som genom
sökte platsen efter olyckan, har sett någon död fisk därstädes. Detta 
kan givetvis bero på att ingen fisk funnits inom explosionens verk
ningsområde. På fackmannahåll har man förklarat detta uteslutet. 
Tvärt om bör på platsen och vid tiden för Hansas förlisning ha fun
nits avsevärda kvantiteter strömming, ävensom torsk och lax. 

Där det flyter död fisk, dit dras måsarna. I detta fall skulle de 
ha kommit i daggryningen. sådant utlöser som bekant ett leverne 
så att man skulle vara både döv och blind för att ej lägga märke 
till det. Ej heller något sådant kunde vare sig M eller T erinra sig. 
Just i dagningen måste båda dock ha varit som mest lyhörda för 
varje livstecken i omgivningen. 

Det enda som kan ge säker förklaring till vad nu sagts om iakt
tagelserna inom olycksområdet är, att den explosion, som sänkt 
Hansa, i sin helhet ägt rum inombords.I 

Övriga "högst egendomligt" 

Utöver vad här påtalats torde ytterligare för en torpedexplosion 
egendomliga förhållanden kunna nämnas, men kan utelämnas då 
det som redan sagts räcker. 

1 Ytterligare en möjlighet finns, nämligen att spreingladdningen varit liten och 
ee<plosionen skett långt innan Hansa förliste, d v s långt från förlisningsplatsen. 



84 

IV. SJU MYSTERIER 

Den gemensamma rubriken i detta avsnitt är relativt krysta.d. Man 
skulle kunna säga att vad däri behandlas utmyn nar i fr ågeställning
a r, som inte direkt berör frågan om torped eller ej men är av be
tydelse för vad som över huvud taget kan ha skett. De är följande: 

När och var förliste Hansa (1) 
Hansa och Hjälpkryssaren nr 4 (2) 
De utslagna fönstren i däckshuset (3) 
Fyra stora lådor med okänt innehåll (4) 
Vad var det för "ljuskägla" som M och T såg (5) 
Det våldsamma trycket på däcken underifrån (6) 
Varför väcktes passagerarna ej a v explosionen (7) 

J. När och var förliste Hansa? 

Två olika klockor fanns som kunde vara vägledande berr tid
punkten. M:s armbandsur, som stannat på 5,09, och radiouret, som 
stannat på, eller rättare stod på 5,57, när det 14 dagar efter oh·ckan 
bärgades. 

M:s armbandsur hade stannat på grund av att en verkskruv "ki
lat sig fast mellan transporthjulet och sekundhjulet", alltså inte på 
grund av vattenfyllning. Detta tolkade den urmakare, som under
sökt uret så, att urets värde för tidbestämningen var "lika med ". 
Därigenom försvann denna tidsuppgift ur bilden, men frågan är 
om det var bra. 

Det egendomliga sk ull e a lltså ha hänt, att just den natten stanna
de just M:s klocka - på 5,09 - medan han låg i sin djupaste sömn 
och det ännu skulle dröja bortåt en timme innan torpedexplosionen 
sänkte Hansa. 

Mer sannolikt synes vara att ifrågavarande skruv, kanske efter 
att redan förut ha skruvat upp sig, kastades in i det nämnda läger 
under M:s häftiga rörelser då han hoppade överbord eller kämpade 
för livet bland vrakresterna i sjön. Olyckans tid vore i så fall 5,09 . 

Radiouret hade enligt utsago av den urmakare, som undersökte 
det, stannat "antingen på grund av stötverkan vid själva explosio
nen eller genom vattenfyllning omedelbart därefter". 

Urets glas torde emellertid ha slagits sönder då det fick den häf
tiga stöt, som nyss omtalades. Glaset var i varje fall borta när uret 
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bärgades. Visarna kunde ha rubbats ur sitt ursprungliga läge både en 
och flera gånger. Det kan ha ägt rum vid själva förlisningen , eller 
under urets 14 dagars seglats på sin del av skottet, innan der bärga
des i Möjatrakten , eller vid eller efter bärgningen . Om visarna 
även tryckts inåt, kunde den längre minutvisaren ha släpat med sig 
eller hejdats av timvisaren, men så behöver ej ha skett . Läget då 
Hansa förliste kanske var 5,09 och inte 5,57. 

Radiourets 5,57 stämmer med besticket, om farten var 8,5 knop. 
Men om strömmen drivit flotten under de 8 timmar, då M och T 
väntade på räddningen, med l a 2 knop sydvart- betr strömmarna 
i Östersjön se bil 3 -, kan man komma till att förli sningen skett 
omkr kl 5, d v s det är armbandsurets tid som blir den rikti ga . 

Tiden 5,57 stämmer bättre med T:s vittnesmål, att det "skulle nog 
till att dagas.l Det var strax efter det Hansa gått under. Men dag
ningen kan gå långsamt i november, och för den som befinner sig 
skeppsbruten i becksvarta natten behövs ej mycket för att synas 
som en ljusning. 1 

Frågan om när Hansa förliste synes alltså oviss. Samma gäller 
platsen för densamma. Skall man söka återfinna Hansa, t ex genom 
ekolod för robotfotografering, kan ett område på 10 distansminu
ters längd ev behöva genomsökas. 

2. Hansa och Hjälpkryssaren 4 

Hansas och Hjkr:s inbördes positioner rymmer egentligen tYå 
problem. Vi tar dem i tidsföljd. 

Det första inträffade under senare delen av hundvakten, då både 
FC och VO på Hjkr i kikare iakttog en Gotlandsångare med dess 
karaktäristiska belysning, vilken Hjkr passerade på bortå t 2' av
stånd. Eftersom detta avlämnades till dagvaktens VO har man 
"drygt" två vittnen om samma sak. Andock utdömdes uppgiften 
av HK, såsom redan omtalats: det måste ha varit något annat far
tyg man sett från Hjkr. Men det fanns bevisligen ej någon Gotlands
ångare och - enligt vid marinen gjord utredning - över huvud 
taget ingen vare sig svensk eller finsk ångare vid denna tid inom 
denna del av Östersjön. Ang. en tysk "gengångare" se nedan. 

1 "StrRlka st~rcn" skulle enl M:s vitrncsm11 redan då ha lyst , men T uppr:icktc 
den ej förr än r:itt långt senare. 
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Det andra inträffade ett par timmar senare, vid Hansas förlis

ning. En! HK skulle Hjkr då ha befunnit sig 4 a 5 minuter akter 

om Hansa. Var det verkligen så, måste det anses 

egendomligt att av de fem vakthavande på Hjkr:s brygga, därav 

två utkikar, ingen sett eller hört någonting av den väl upplysta 

Hansa, eller av torpedexplosionen (nära vindögat) eller av de vrak

rester, som borde ha passerats i daggryningen, samt 

minst lika egendomligt, att ingen av de två skeppsbru tna lagt 

märke till Hjkr, om denna, med navigeringsljusen tända och en 

"sol" belysande flaggan akterut, på relativt nära håll c:a Yz timme 

efter förlisningen passerat dem. I sitt vittnesmål påpekade f ö även 

T denna sak. 
Att någon strålkastare skulle ha legat mellan Hjkr och Hansa 

och lyst på Hansa utan att Hjkr sett det är uteslutet. 

Kan det inte ändå vara så att Hjkr mot slutet av hundvakten 

gått om Hansa (kanske med någon förskjutning betr tid och riktning 

i förhållande till vad VO på Hjkr uppgivit). Kan ej strömmarna ha 

medverkat därtill. 

Strömmarna i Östersjön m m 

Om strömmen utanför Landsort satt nordvart, d v s motström 

mött Hansa, men framåt 2,30-tiden kantrat, se bil 3, kan hennes 

försprång till Hjkr ha reducerats till endast c:a 5' (farten loggad 

7 knop). Hjkr:s 2 a 3 knop högre fart skulle i så fall ha fört den 

i kapp Hansa ungefär så som angivits. 

Men även något annat kan ha hänt. Hansa kan av någon anled

ning, t ex fel på navigeringsljusen, ha blivit tvungen att en stund 

stoppa eller avsevärt nedbringa farten, sedan T gått till kojs. 

Kryssaren kan då snabbt ha gått förbi. 

Visserligen hade i sådant fall passagerarna vaknat eller eljest bli

vit oroliga - M och hans hyttkamrat fortsatte dock att sova. Men 

oron hade varit lätt att stilla, orsaken till fartminskningen var ju 

ofarlig. 
En fartminskning kan ha lett även till en annan sak, nämligen att 

Hansa därefter forcerat för att ta igen tidsförlusten. Hon kan ha 

kommit upp i en fart som hållit ungefär oförändrat avstånd till 

Hjkr. Kryssaren var kanske endast ett par distansminuter söder om 

Hansa när förlisningen skedde. Med "solen" lysande akterut. 
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Det nu sagda är ju endast teoretiska spekulationer för att förklara 

befälets på Hjkr eljest lika obegripliga men övertygande iakttao-el-

N o o • f l t> 
ser m m. agot maste JU vara e . 

En sådan förklaring åter, som att Hansa skulle ha haft en gen

gångare, kan till nöds lanseras men knappast väcka tilltro. Det skul

le ha varit ett tyskt transportfartyg, som för att undandra sig ryska 

ubåtars upptäckt camouflerat sig till Gotlandsbåt, med nationsflag

gor på sidorna, däcks- och ventilbelysning, t o m fasadbelysning. 

Allt för en natt!! Var ej mörkret själv enda säkra skyddet mot upp

räckt nattetid. 

Gent emot problemlösningen ovan i vad a v ser tiden intill omkr 

kl 3,30 kan den invändningen göras, att den ej stämmer med vissa 

andra, av utrymmesskäl här ej redovisade vittnesmål (jfr dock 

"Exempel"). Då emellertid endast ett fåtal tidsuppgifter finns bok

förda , alla andra bygger på i regel ganska gamla minnesbilder, sy

nes man berättigad att, om eljest ingenting stämmer, delv is bortse 

från vittnesuppgifterna.' 

EXEMPEL PA SAKRA MOTSACANDE VITTNESUPPG!FTER. 

Omkr kl 2,30 inträffade följande (se skissen) 

H j k r passerade B1·edgmnd, siktade samtidigt Hansa och Drotten. 

H a n s a och D r o t t e n möttes, avst 200 m, c:a 15 min senare än vanligt. 

D ,. o t t e n siktade strax därefter Hjkr. 

H j kr 

X BREDGR 

S i k t e n v,u e11l olika vittnesmåL vid ovanst tilLfälLe och jöljaktligm även av

st3ndell ovan 5 a 6 d i s t a n s m i n Il t e 1'. 

A n m: Hjkr hade siktat Hansa på stb bog, ej c11! skissen - iean ev bero 

på förskjutning av minnesbilden . 

D,. o t t e n skulle vid ovans t tillfälle änn11 ha bef11nnit sig drygt 10' f r J 11 

B r e d g r u n d. 

H j k r skulle vid samma tillfäLLe ha iaktt,<git även d ä c k s l j 11 s e n på Hansa , 

·L·ilkct p J JO' :s a v s t å n el torde -vara omöjligt. 

1 
Märkligt är t ex att i signalstationens vid Landsort uppgifter om ut- och In

passerande fartyg den 2-l/11. finn s ej Hansa med. 
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3. De utslagna fönstren i däckshuset 

Enligt M var två fönster i däckshuset utslagna. Man tror att tryck
vågen från torpedexplosionen gjort det. Kan det verkligen ha 
varit så? 

När en detonationsvåg träffar en fönsterruta, verkar den som vag 
mot strand. Först ett slag. Sedan pendlar vågen tillbaka, drar med 
sig vad som är löst, glassplitter. Den hejdas ej mycket av mellan
varande hinder, kan i vissa fall passera ett mer motstånd sk raftigt 
y tterfönster och splittra innanfönstret. 

I fallet Hansa kan man, om det var en detonationsvåg som slog 
sönder fönstren i aktra däckshuset - även HK ställde sig sjäh·
fallet tveksam -, undra hur det kan komma sig, 

att glassplitter ej kastades från fönstret ut på däck, 

att inte även glaskuporna till däcksbelysningen splittrades, 

att glödlamporna eller dess glödtrådar ej söndrats, 

att i maskin- och eldrum belysning, rörledningar av ol ika slag, d;·
namo m m - 20 m från detonationsplatsen - ej satts ur funktion, 

att dörrar, belysning m m till aktersalongen på mellandäck ej 
skadades, samt kanske även 

att T, som vid explosionen befann sig relativt nära explosionen, 
inte blivit lomhörd av kna llen; t o m ljudvågen från slag aY slägga 
mot plåt kan spräcka en trumhinna . . 

Kan ej, må man därför fråga sig, det som slagit sönder fön stren 
ha varit något annat än en explosion. Kan ej sjösjuka, en dörr som 
lämnats öppen, belysningen som tänts, eller kanske tidigare poku
lering - sådant lär ej varit sällsynt - ha gett anledning till en 
kontrovers, varvid någon eller något efter varann kastats mot fönst
ren så att de krossats. Då aktra däckshuset i så fall bliv it obeboeligt, 
har dess passagerare måst flyttas över t ex till det förliga. För att 
ingen sjösjuk, som barfota tagit sig upp däck, skulle skadas a" glas
skärvorna, har dessa omedelbart sopats och spolats bort. Om någo t 
i den vägen hänt, förklarar det det öv riga. 

4. Fyra stora lJdor med okänt innehåll 

För att få klarhet uti, om någonting av lasten kan ha innehållit 
explosionskällan, gjorde HK en särskild utredning ang la sten i för-
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liga lastrummet. Det visade sig att av de fyra lådorna med okänt 
innehåll den ena kan ha varit placerad på 1 meters avstånd från den 
plats, varifrå n splittren utgått, "explosionskällans centrum". Med 
sådan placering, förklarade de sakkunniga, kan lådan dock "ej hava 
förorsakar explosionen eller åstadkommit ifrågavarande splitter". 

D et må emellertid ifrågasättas, om det beräknade 1 meters avstån
det kan tillmätas avgörande betydelse. Kan verkligen stuvarna i 
N ynäshamn ha erinrat sig lådans plats så precis - vittnesmålen 
avga,·s bortå t en månad efter olyckan (jfr bil 1) - och rekonstruk
tionen ay Yrakdelarnas läge ävensom utmärkandet av anslagsrikt
ning<un a Yarit så exakta, att ett sammanlagt fel av l meter ej ligger 
inom de t rimligas gräns. 

Om vidare någon torped eller mina ej vållat förlisningen , måste 
der ju ha Yarit något annat. Man måste därför ställa sig frågan: kan 
det ha Yarit sabotage? 

Först må då erinras om att i pressen dagarna efter olyckan sabo
tagemöjligheten var omnämnd, men avvisades, bl a en~'ir strå lkasta
ren utes löt sabo tage. Man ville inte tro på något sådant. N u 18 år 
efterh n rkar sabotage ännu mer overkligt. Vi har glömt Rickman
ligan, Wo l! weberligan, Krylboolyckan, t o n1 jagarolyckan vid Hårs
fjärden ·ill man hellre tro vad som helst om. När en äldre sjöofficer 
hörde om sabotagealternativet gjorde han en gest som om vi talat om 
spöken. Man värjer sig instinktivt mot själva tanken. Andå är det 
de lv is en subjektiv reaktion. Ibland är det annorlunda. De dan
ska och norska sabotagen mot fartyg, industrier, kraftverk m m var 
ur Yår synpunkt målmedvetna krigshandlingar för frihet och foster
land . D ec är bara så att frihet och fosterland tyvärr uppfattas så 
olika. 

I varje fa ll kan sabotörerna i Danmark och Norge ha haft livli 
gare kontak ter med y tterlighetsmän i vårt land än vi kan ana. Men 
fa nn s det något motiv ? 

nder en tidiga re rubrik " Torpedering - till vem var det en 
fö rdel" bar motiven granskats. Att de dä r förklarades väga lätt be
ror mindre på själva motiven än på å tgärdens dyrbarhet, "större 
våld :'i n nöden kräver" . Ersät ter vi "to rpedering" med "sabotage" 
blir Liget ett anna t. Motiven är desam ma, men åtgärden relativ t en 
bagatell. Och nog kan an dan, tidsmiljön hösten 1944 ha va ri t sådan 
- m,<n behöver bara studera viss press månaderna före och efter 
- att d.: n kan ha inspirera t överhettade hjärnor till et t "gö r något". 
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Men tänk om det man gjorde inte alls blev vad ma1: tänkt s~g, vad 

man avsett! I så fall fanns det ett motiv, men ka1!ske mte ~Ils 1 J:Ian
sa. Att då leta efter motiv är som att leta efter nagot som mte fmns. 

5. V ad var det för "ljuskägla" som M och T såg? 

Vi har här ett till synes ogenomträngligt mysterium framför ~ss. 

Hur vi än vänder och vrider på vad vi vet, bär det emot. Ingenw:.g 

tycks stämma. En fyr. En KA-strålkastare. Hjkr akter om ~ller for 

om tvärs. Ubåten. Tyska transportfartyg. Andra fartyg. Vaqe alte_r.

nativ har något väsentligt som säger nej. Dess bätt:e är s~~en o ov~
sentlig för frågan om vad som vållat själva förlisn~ngen. Anda vill 

man gärna få ett svar på frågan: va~ var det för et~ l J~~? . . 
Skall man med hjälp av fakta fmna en naturlig losnmg tl.~l P_~o

blemet - och en sådan måste ju finn as - torde det vara nodv~n

digt frångå de vanliga tankebanorna och gå på "den mänskliga 

faktorn", åtminstone betr. ljuset M såg från Hansa.o . 
Vi vet att M under de sekunder han ombord pa Hansa Iakttog 

ljuset måste ha varit i vad psykologer kallar "emotionellt chock-

tillstånd". Det vore övermänskligt annat.1 . o 
Vi vet att förmågan att göra riktiga iakttagelser vrd ett . sadan~ 

tillstånd, även för den mest klarsynte och vittnesgille, är starkt ned~ 

satt. 
Vi vet att minnet har en förmåga att utan att vi själva ve_t det, 

genom någon ideassociation eller annat, "transpoi~era" mmnes

bilder från tidigare händelser t~ll en .. sena,;e ~ D,;t ~a~ hk n~ en hallu
cination "synvillor - - - vilka aga sa askadlig mtensJtet, ~tt de 

- - ~ uppfattas som orsakade av direkta sinnesintryck". (Citatet 

ur uppslagsverk.) . . 
Det ljus M såg omedelbart före avho~pet kan -:- naturlrgtvis 

utan att han själv kan tro det - vara en saclan synvilla. 
Har det varit så och det byager i varje fall på vetenskapliga fak -

, b l o k 
ta förklarar det även det eljest egendomliga, att det re au v t star a 

lj~ s, som M uppgav sig ha sett redan från Hansa, inte upptäcktes aY 

T förrän rätt långt senare. 
Vad åter det ljus angår, som M, T och Hallden såg sedan de 

kommit upp i livbåten, var det verk ligt. "Då sågo vi samtidigt ett 

l Jan M L Hunrer 1960 "Minnet". A rn e Trankc\1 196 l "Magi och förnuft l 

människabedöm n in g". 
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ljussken". T förmodade "att avståndet :illlj_uskällan var åtn:inst_one 

ett par distansminuter". Det kan ha vant HJkr de sett. Att_ nktn~ng
en till Hjkr var sydlig, visste de ej, eftersom de förlorat onentenng

en. Att ljuset var svagt betydde ej heller i den mörka natten så myc

ket. Det var ett ljust löfte om räddning. "Jag skrek på hjälp ett par 

gånger - jag trodde det möjligen kunde vara en båt som var på 
väg" - på 2 distansminuters avstånd. 

Kan denna el likn förklaring ej godtas, förblir ljuskäglan mot 
M oförklarlig. 

6. Det våldsamma trycket på däcken underifrån 

Trots att mängden tillvaratagna däcksplankor och deras tillstånd 

synes vara det mest påtagliga beviset för en mycket stark explosion 

i förli ga lastrummet, d v s för att Hansa blivit torpederad, har 

detta, såsom redan nämnts, visse rligen av de särskilt sakkunniga 
påtalats, men ej av HK åberopats som bevis. 

Man synes emellertid även i detta fall kunna ifrågasätta, om ej 

orsaken till vad som skett varit annat än man hittills tänkt. Det 

våldsamma trycket kan ha vållats av något annat än själva explo

sionen. Om vi sålunda tar som arbetshypotes, att endast en relativt 

svag explosion ägt rum, och söker rekonstruera händelserna i förliga 
lastrummet, finner vi följande. 

Antag att explosionen slagit upp ett så pass stort hål i fartygs

sidan, att vatten med god fart forsat in, dock ej på långt när så häf

tigt som efter en torpedexplosion. Innan någon hunnit ingripa, hun

nit få klarhet uti vad som verkligen hänt och farans vidd - och 

det kan ta avsevärd tid - har va ttnet stigit ganska högt i lastrum

met. I maskinrummet märker man ingenting särskilt. Men när Hansa 

efter en stampning å ter reser sig, forsar en flodvåg mot aktra skot

tet och lyfter där stuvad last av masonit och tidningspappersrullar, 

så att när nästa stampning börjar mot en extra hög våg, rutschar 

alltsamman föröver. En varmvattenberedare och annat sveps med. 

I ett enda tag har drygt 15 ton last fl yttats 1 O m föröver, vilket 

tillsamman med vattenmassorna i rummet gör att förskeppet tar 

vågen över sig och med 8 knops fart, dyker. Nu inträffar kanske 

ännu en sak. Den starka lutningen tillsammans med den häftiga re

tardationen kommer barlasten, 75 ton järntackor, att också rutscha 

föröver . Detta verkar så att dykningen blir än mer häftig. Innan 
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T ill·ua ratagna däcks plankor f r!in mellandäck. 

Ha nsas å terstående fl y tkraft hejdat henne, har sjön gå tt över hela 
för keppet, nå tt upp till däckshuset, krossat det, dödat alla :on: v~r 
dä r urom T, samt rivit upp komm andobryggan. Det var pa sa VlS 

brrggans däcksplankor m m kom att slitas loss. Allt det nu sagda 
är nlgon sekunds verk. . 

Efter en stund kanske inte ens en minut, i 45 graders lutnmg med 
förskeppet uncle; va tten, lyfter Hansa aktern rätt upp, vrider ~ig 
l itet, och gå r ned . Genom en "loopingrörelse" eller på annat satt 
vänder hon ett ögonblick botten upp. Bo rtåt 65 t?,n järn~.ackor "fal
ler" då mot först mellandäcks, sedan huvuddaeks ciaeksplankor 
"Mnderifrån". D et vå ldsamma trycket från tackorna river loss p lan
korn,1 från däcksbalkarna, splittrar dem m m. Virket är gammalt 
och torrt. 

Detta med barlas ten behöver ej vara enda förklaringen. Aven nå
got an nat kan ha hän t. E n pann explosion då Hansa börj at sjunka. 
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Eller något som vid det vertikala läget lossnat och fallit så att för
skeppet blev upprivet. Kanske pannan, vars bultar och stag kan ha 
rostat så att den normala hållfastheten blivit otillräcklig för denna 
onorm ala påfrestning. 

Fotot å föreg. sida visar de bärgade plankorna från mellandäck 
över förliga lastrummet. Man kan tycka att de verkar så sönder
splittrade, att endast en våldsam explosion kan ha varit orsaken. 
Frågan är dock om ej en sådan explosion skulle ha formligen 
smulat sönder plankorna. I så fall är fotot mer bevis mot än för torped. 

Sanningen om vad som hänt Hansa - en förödande sönder
sprängning eller en lömsk, liten men dödlig skada - torde v i inte 
få veta med mindre man bärgar henne. 

7. V arför v äcktes passagerarna ej av explosionen1 

Hansas hy tter och salonger var under de 3-4 första timmarna 
av resan allt annat än idealiska att sova i. Hon arbetade tungt i den 
grova sjön. Den djupa sömn, som eljest brukar vara under nattens 
första timmar, torde för passagerarna ej ha infunnit sig förr än Han
sa fram åt 4-5 -tiden kom i lugn och lä under Gotland. Då explo
sionen inträffade torde de flesta åtminstone akterut ha sovit som 
djupast, var svårväckta. Om de tagit sömnmedel, eller rättare " in
somningsmedel", var förhållandet detsamma. 

Väckt u r sömnen kan man främst bli av känsel-, syn- och hörsel
retningar. Hörseln är minst, känseln mest verksam. Den som är svår
väckt talar man inte bara till, man tänder ljuset och skakar honom. 
Nedan använder vi därför uttrycket "skakretningar" såsom i detta 
sammanhang mest adekvat. 

Vid öve rgång från sömn till vaket tillstånd inställer sig ju ofta en 
dröm. På bråkdelen av en sekund fantiserar man ihop någonting. 

En torpedexplosion vållar både skak- och hörselretningar. skak
ningarna i skrovet torde vara starka nog att tydligt uppfattas även 
i den mjukaste koj (jfr bil 2 hur folket kastas ur kojerna). Den sam
tidiga hörselretningen är givetvis också stark, samt åtföljes av bra
ket då däcksplankor m m, efter att ha kastats upp v id ex plosionen, 
åter fa ller ned i fartyget. 

l H. Wittens tein "Sömn och dröm". Biblioteksförlaget 1961. 

7 
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Explosionen från en mindre laddning däremot, kanske några få 
kg dynamit, torde vålla ringa eller ingen skakretning. Maskin
och pannrum, med kolboxar m m, reducerar tryckvågen i fartyget 
så att kojen, åtminstone akterut, förtar förnimmelsen därav. A ven 
hörselretningen kan ha dämpats till något ganska ringa. Lastrummet 
med dess trä- och papperslast kan ha verkat som ljuddämpare vid 
en mindre stark explosion. 

Detta var hypoteser, nu till vad vi vet. 
Vi vet att M ej hört någon explosion eller drömt något i samband 

därmed. Vi vet att Hallden sannolikt tänt ljuset i hytten och att 
detta sålunda kan ha väckt M. Vi vet därmed att minst någon se
kund, kanske mångfalt mer, kan ha förgått, från det Hallden väck
tes, hörde något, kanske en explosion, och tills M vaknade. Någon 
sekund är i vanliga fall ej lång tid, men den är lång jämfört med 
nervsystemets tid för att reagera. 

Vi vet också att knappast någon annan i aktersalongen blivit 
väckt, utom möjligen den man, som M senare mötte uppe på däck. 
Ingen av dem som vi vet väcktes blev dock så skrämda, att de tog 
livbältena på sig. 

Två gränsvärden för bedömande av explosionens sannolika styrka 
har vi sålunda fått genom M:s vittnesmål. 

Explosionen har varit stark nog att väcka eller jaga upp ett par 
av passagerarna i aktersalongen, men ej ge dem känsla av fara. 

Explosionen var däremot inte stark nog att väcka M eller de an
dra som låg i sin djupaste sömn i resp hytter och den lockade inte 
upp dem för att "se vad det är". 

En torped (t ex 300 kg trotyl på 20-25 m avstånd) kan inte ha 
haft en sådan verkan, men väl, får man förmoda, en mindre ladd
ning på t ex några kilo dynamit. 

V ar/ör väcker någon någon? 

M räddades tack vare att hans vän ville ha med honom upp för 
att se vad som hänt. Hade M varit en främling, hade Hallden kan
ske av hänsyn låtit honom sova. 

I andra hytter kan det ha varit på ungefär samma sätt. Det man 
hört eller väckts av "var nog inte något farligt - bäst låta den andre 
sova, när han nu äntligen fått somna och sov så lugnt". 
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SAMMANFATTNING OCH SLUTORD 

Vi har ovan redogjort för två alternativa svar på frågan om or
saken till Hansas undergång. Dessutom har vi behandlat en del sär
skilt mystiska händelser m m. 

Huvudalternativ är givetvis HK:s slutledning: Hansa blev sänkt 
av torped. - Det avgörande beviset, splittrens ursprung, har dock 
här visats vara mindre tungt vägande. Om dem torde nämligen 
på sin höjd kunna sägas, att de kan ha tillhört Hansas bordläggning. 

Föreliggande alternativ bygger på ett flertal "högst egendomligt, 
om det var torped". Explosionen måste ha vållats av en relativt liten 
sprängladdning. Endast detta kan förklara att, och delvis är detta 
alternativets huvudbevis, knappast någon av aktersalongens 30-ral 
hyttpassagerare hört, väckts eller skrämts upp a v explosionen för 
att söka räddningen. Explosionskällan torde ha utgjorts av en i för
rummet insmugglad, väl fördämd tidsinställd bomb. Sabotage -
meningslöst, men kanske drabbade det Hansa av misstag. 

Man synes emellertid kunna tänka sig två ytterligare alternativ, 
ovan ej berörda, nämligen (se även fotnot sid 83) 

antingen sabotage genom en på bordläggningens utsida fäst tids
inställd mindre mina el. dyl., 

eller olyckshändelse genom att Hansa stött på en sprängboj eller 
annan liknande mindre spränganordning. 

Vad här skett är endast, att ett antal nya synpunkter framlagts, 
utöver vad HK på sin tid gav, i förhoppning att de skall vara av 
intresse för tidskriftens läsekrets. 

Kanske kan försöken att lösa problemen, särskilt "sju mysterier", 
i vissa avseenden väcka opposition, anses alltför fantasifulla. Här 
må därför erinras om följande uttalande (enl tidningsreferat) vid 
psykolog- och juristkongressen nyligen, med vittnespsykologi som 
huvudämne. 

"När någon nekar och allt talar för att han är skyldig" - så är 
det ju nästan betr Hansa - "bör domaren vara beredd att formu
lera alternativa hypoteser ända intill det absurdas gräns. Bevisvär
deringen kan betraktas som slutresultatet av en sannolikhetskalkyl." 



96 

Bilaga l. 

ANG VITTNESMÄLS TILLFORLITLIGHET 

"För att med hjälp av vittnen reda ut ett inträffat händelse
förlopp, måste man anställa vittnesförhör. Men ett vittne är en män
niska och inte en bandspelare eller en filmapparat, och en människa 
upplever inte en händelse på ett sådant sätt, att det hon ser blir 
identiskt med själva händelsen." 'Har jag sett en sak, så har jag sett 
den' var det en man som sa'. Men så enkelt är det inte. Vår fönnåga 
att iakttaga och uppfatta är mycket mer otillförlitlig, än vad man i 
allmänhet föreställer sig. Minnesbilderna är utsatta för förändringar, 
som fongår i tiden, en fullkomligt naturlig process, som äger rum 
utan att vi själva märker det". 1 

a) Följande experiment av en amerikansk socialpsykolog säger 
en del. 

Två grupper om visst antal personer fick samtidigt en kort stund 
se vidsrående bild. 

o-o 
Strax efteråt skildes grupperna åt och den ena fick veta, att bilden 

föreställde ett par glasögon, den andra att den föreställde en hantel. 
Tre veckor senare sammankallades de och ombads att rita det före
mål , de hade sett första gången. Alla i den ena gruppen ritade bil
der av den typ, som ritats här nedan till vänster, alla i den andra 
såsom nedtill till höger. 

l oro 0=0 

För vardera av grupperna hade minnesbilden förskjutits i riktning 
mot den föreställning, som de efteråt hade ingivits . 1 

b) Det finns förhållanden, som försvårar eller förhindrar inpräg
L:ndet av det upplevda i minnet. Hjärnskakning och nervchocker 
utplåna sålunda ofta mer eller mindre fullständigt minnet för vad 
som ägt rum, icke blott under den tid det onormala tillståndet va-
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rade, utan ibland också under tiden dessförinnan. Affekttillstånd så
som skräck och stark oro försvåra inpräglandet i minnet och åstad
komma luckor däri. 2 

c) Ofta minns vittnena fel. Minnesbilderna kunna nämligen, utan 
att vederbörande är medveten därom, ha blivit förvanskade eller 
utfyllda med oriktiga detaljer. Den som skall förhöras talar kanske 
med andra vittnen om det inträffade eller läser utförliga redogörel
ser för fallet i pressen. 2 

d) Vittnen missminna sig ofta betr tidpunkter, eller ock förväx
lar de den inbördes ordningen mellan olika händelser. I sådana fall , 
då det är särskilt betydelsefullt att tidpunkten eller händelsekedjan 
fastställes, måste därför utrönas, om vittnena ha några bestämda 
hållpunkter som stöd för minnet. 2 

e) Frågor uppväcka eller aktualisera ofta vissa föreställningar, 
vilka kunna leda till mer eller mindre oriktiga svar. Detta är sär
skilt fallet, om frågan berör en lucka i vittnets minnesbild. Luckan 
utfylles kanske då med något som förefaller vittnet att vara sanno
likt eller möjligt. 2 

f) Erfarenheten har visat, att upplevelser, som i något avseende 
äro ovanliga, bli bättre bevarade än det alldagliga. 2 

g) Det händer ofta att vittnen fullt överensstämmande med var
andra avgiva likartade vittnesutsagor, vilka sedan befinnas vara 
oriktiga - och detta utan att överensstämmelsen nödvändigtvis be
höver tillskrivas bedräglig överenskommelse mellan vittnena, mass
suggestion eller liknande faktorer. :1 

Utöver utdragen ovan från expertuttalanden får vi väl till sist 
inte glömma att om någon ej sett något, bevisar det ej alltid att 
~ngenting funnits att se. Det kan bero på att man ej sett upp, eller 
JUst då ägnat sig åt något annat. 

1 "Vittnesmål i mordbrandsprocessen på Oland" :w Arne Trankdl 1958 . 
2 "Förhör i brottm:il" av Ernst Leche och Viktor Hagelberg 1958 . 
2 "Vad är sanning" av Arvid Wachtmcistcr 1933. 

(Kurs. gjord /ör detta utdrag.) 
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B i l a g a 2. 

UTDRAG UR KOMMERSKOLLEGIUMS "SVENSKA HAN
DELSFLOTTANS KRIGSFöRLUSTER AREN 1914-1920" I 
VAD AVSER TORPEDERADE FARTYG. 

a) "- - - skakades av en kraftig stöt varpå. följde en våldsam 

explosion - - - sprängde sönd.er far~:yget mtds~~pps ~ --:- -
erhöll genast stb slagsida och böqade SJunka, var~or ~esattn.mg~n 
- - - en del i bara nattdräkten, skyndsamt gtck 1 bb hvbat, 
som var utsvängd och därför omedelbart kunde firas - - -". 

b) "- - -. Torpeden träffade mellan l :ans och 2 :ans lastluck?r 
och exploderade med starkt dån. - - - sjönk inom kortare ttd 
än en minut - - - hunnit springa i livbåtarna - - - på grund 
aY den hastighet vanned ångaren sjönk, drogs båtarna in i virveln 

---och kantrade." 

c) "- - -torpeden på bb sida vid n:r l lucka. Vid explo~ionen 
erhöll fartyget stark bb slagsida. - - - Ingen skadades v1d ex
plosionen - - - livbåtarna firades i lugn och ordning - - -." 

d) "- - - exploderade med stor våldsamhet, varvid karthytten 
- - - samt bryggan å stb sida fullständigt ramponerades. Rors
mannen, vakthavande styrmannen och befälhavaren i karthytten 
kastades omkull utan att tillfogas allvarligare skador. - - - stark 
stb slagsida och hotade att kantra, varför båtarna genast sjösattes. 

" 
e) Anm: I fortsättningen stryks vad som praktiskt taget alltid 

skedde, oavsett läge i övrigt, nämligen att båtarna sjösattes. 

f) "- - - skakades av en våldsam explosion - -- som om 
fartyget lyftes upp ur vattnet - - - delar av bm:.kerkol ~ast~des 
högt upp i luften för att sedan falla som ett regn over besattnmg-

" en---. 
g) "- - - av en torped i bb sida vid l :ans lucka. Skär:tockar, 

luckor och bommar slungades högt i vädret - - -. Maskmperso
nalen hade vid explosionen genast sprungit upp. på däck, me1:, 2:e 
maskinisten beordrades åter ned att stoppa maskmen - - -. 

Anm: Detta fartyg, Aspen, 3 070 hr-ton, sjöng dock ej - last ve
te - utan bärgades in till KirkwalL Fördäck var då knappt en fot 

öv er vattnet. Sprängverkan i fartygssidan, se foto sid 79. 
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h) "- - - explosionen fläkte upp hela fartygssidan från djupt 
under vattenlinjen ända upp till brädgången. - - - stängt av ma
skinen och jämte maskinpersonalen skyndat upp på däck - - -
slungades ur sina kojer direkt ut i vattnet- - -." 

i) " - - - våldsam explosion inträffade midskepps om bb. 
Hela besättningen slungades omkull - - -. Kol från lasten och 
träsplitter från såväl fartyget som bb-båten - - - regnade ned 
över ångaren, vars bb-sida fullständigt revs upp - - -." 

Anm: Depl ungefär som Hansa. Last stenkol. 

j) "- - - Befälhavare - - - kastades upp mot hyttaket, 
varvid han skadades i såväl huvudet som benen. Han skyndade 
emellertid genast ut -. Rorsmannen - - - kastades från ratten 
bort till bh sida av bryggan. - - - Fyra man av frivakten lågo 
till kojs föröver och måste kasta sig i sjön - - -." 

Anm: Dep l ungefär som Hansa. Barlast. Torp vid maskinrummet. 

k) "- - - på stb sida mitt för nr 3 lucka - - - svår stb 
slagsida - - - Lasten hade fattat eld och lågorna slogo inom 
kort ut- - -." 

l) "Befälhavaren: - - - söka vila. Han kastades vid explosio
nen ned på golvet. - - (Maskin): Karbidlamporna slocknade, 
ångröret sprang. - - - (Personal på bryggan:) - - - kastades 
från bryggan ned på däckslasten - - -." 

m) Följande avser ångaren Vale, 820 hr-ton, minsprängd men 
oskadad: "- - - skakades av en kraftig explosion, samtidigt som 
en eldpelare sköt i höjden akterut - - -. Stb-vakten, som legat 
till kojs, kom strax därefter springande - - -" En drivande mina 
hade omedelbart akter om Vale blivit bringad till explosion av pro
pellern eller något annat. 

Anm: I intet fall nämns något om att elbelysningen slocknat. Det 
torde dock bero därpå, att förlisningar på natten, då man alltså ej 
kunnat lägga märke till ubåt eller torpedbana, alltid registrerats 
som minsprängning. Att en ubåt först torpederat, sedan lagt sig att 
lysa med strålkastare på sitt offer, är en taktik som kanske aldrig 
förekommit. 
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STROMMARNA I FARVATTNEN MELLAN 

LANDSORT OCH GOTLAND 

a) Svensk Lots. Allmänna upplysningar. 1960 års upplaga 

Bilaga 3. 

"De permanenta strömmarna i Ostersjön, vilka anger medelvat

tentransporten, framgår av fig 10. - - - Genom att väs t- och 

sydvästvindar äro förhärskande i alla svenska farvatten, pressas 

vatten mot havens östra kust och tvingas längs kusten motsols, var

igenom en cyklonal strömning uppstår, som särskilt utbildas i varje 

bassäng. - - - Därigenom går strömmen längs Sveriges ostkust 

sydvart---". 
Nämnda fig 10 är en karta, vari med pilar anges medelström

riktning samt fart. Mellan Gotland och svenska fastlandet sätter 

strömmen sydvart, öster om Gotland nordvart. Mellan Åland och 

Gotland samt söder om Gotland finns cyklonala strömmar motsols. 

Styrkan för nu nämnda strömmar 1 a 2 knop, beständighet 25-50 % 

i angiven riktning och fart. 

b) Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 

För att få del även av forskningens synpunkter i fråga om sär

skilt lokala strömmar, har docenten vid Institutet fil. dr Pierre We

lander tillfrågats. I huvudsak meddelade han följande. 

Utsjöströmmar i östra Ostersjön med en fart av 1-2 knop vore 

vanliga en! a) ovan, men även strömsättning på upp till 3 knop 

kunde förekomma. 
Särskilt de cyklonala strömmarna kan vid större vindförändring

ar kantra och på viss sträcka flyta mot ordinarie riktning. En sådan 

motström kan råda i flera timmar, beroende på vindstyrkan, men 

pendlar sedan tillbaka i ordinarie riktning. 

Tillfälliga, nära varandra motgående parallella strömmar vore 

väl förklarliga vid starka vindförändringar. Ett sådant fenomen 

kan även uppkomma på grund av strömmarnas instabilitet. En s k 

"meander" i en ström kan utbildas ti ll en separat virvel, och i kan

ten mellan virveln och huvudströmmen uppstår motriktade ström

mar enl skissen å nästa sida. 

Att nu rekonstruera strömsättningen natten den 23-24 november 

är icke möjligt utan ingående kännedom om hela väderleksläget då 
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m= "mecznder" 

och d~garna innan. Några säkra, detaljerade indikationer torde 

dock e; vara möjli~a . Det cn~a man 1~ed säkerhet kan säga är, att 

den starka omkastnmgen av vmden fran morgonen till midnatt den 

23 novemb~r, lokalt begränsad till fastlandskusten (Gotska Sandön 

endast 8, V1sby 2 m/sek), kan ha vållat påtagliga strömförändringar 

under morgonen den 24 november. 

c) Lotsars och fiskares praktiska erfarenhet om strömmarna 

För ~tt få ':eta även deras erfarenheter, som i sitt yrke är mer 

eller n:.md~e d1rekt .. beroende av strömsättningen, tillfrågades först 

lotsbefal VId_ Dalaro och Landsort. De vitsordade att strömmar om 

2---:-:3 knop e! alls vore ovanliga. Självfallet avser detta dock främst 

strommarna 1 och närmast utanför havsbandet. 

Två fis~are, 1 med trålare . utrustad med bl a Decca-Navigator, 

hade funnit att den sydvart nktade strömmen mellan fastlandet och 

Gotland m~st är permanent i mellanområdet. Där bryts den endast 

undantagsv·I·s av stark sydvind. Längs fastlandskusten och län<>s 

Gotlands vastkust däremot sätter strömmen, särskilt vid sydlig vind, 

ofta nordvart. 

Det är ej ovanligt med en fart på dessa strömmar om 2 knop eller 

mer. Landsortsdjupet anses nyckfullt. 

1 
Yrkesfiskarna Herbert och Robert Hagman, Yxlö. Vitsordar av fiskerikonsu 

lenten Per Mattson, Stockholm. 

k'En utsjöfiskare är kan~~e mer än n:'tgon annan för sin b:irgning beroende av 

an~edomen om, hur strommarna sätter - för sina drivgarn, h erfinnande av 

lossitrna borre:1garn m m. 5:1 har det visserligen alltid varit, men först o-enom 

Decca a l <> d · o f " 
- n a,gnmgar, som e l manga a ll utrustat sina tr:'tlare med har ström-

marna för dem blivit klarlagda. Allmänt bedömande har ersatts av säker mätnin g. 



102 

Strömmarna kan i en del fall vara lokalt mycket begränsade. Det 
har hänt att två trålare, på endast någon minuts inbördes avstånd, 
drivits med god fart i rakt motsatt riktning, den ena t ex nordvart, 

den andra sydvart. . 
Position 58° 02' och 18° 10' (där M och T bärgades) hgger unge

fär vid den vanligaste gränsen mellan mittströmmen sydvart och 
Gotlandsströmmen nordvart. Något fast gränsskikt finns dock ej, 
det växlar med olika vindar. 

d. Hur torde vrakresterna efter Hansa ha drivit 

VrJkresterna från Hansa torde från den plats, där M och T den 
24 11 påt räffades, efter hand ha fångats upp av strömmen nordvart 
längs Gotlands västkust och förts upp i motsolsströmmarna .söder 
om Äland. Därifrån har de dragits in mot det s k LandsortsdJupet. 
Detta är känt för att ofta motta vrakgods o dyl från nästan hela 
Ostersjön, varifrån det kan spolas i land i Stockholms yttre skär
gård.1 

Det kan tilläggas att flaskpost, utlagd mellan Gotland och fast
landet, trots den vanliga strömsättningen sydvart, har påträffats 
både i södra Finland-Åland och (c:a 10 %) i Stockholms skär
gård. z Orsaken till spridningen torde vara de cyklonala ström

marn a. 

J Se fotnot l föreg. sida. 
2 En! uppgift av stabshydrograf O. W. Schxfer. 
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,Qm dårskap 

Av kapten LENNART FORSMAN 

Der :ir inte lätt att bryta igenom de konventioner samhället om
ger vårt tänkande med. Och det är inte heller många som lyckas. 
En som definitivt gjort det är den norske professorn i national
ekonomi Johan Vogt. Hans sista lilla skrift - "Memorandum till 
Nordens Konungar om den dårskap varmed världen styres" är 
\·erkligen frigjord från gängse värderingar, men den är inte bara 
det - vilket inte i och för sig är tillräckligt för at t göra den 
intressant - utan den är dessutom tänkvärd och även rolig. Det 
är karakteristiskt för rabulisten Vogt att när han framlägger sina 
synpunkter på "den dårskap varmed världen styres", så gör han 
det i en underdånig promemoria till Deras Nordiska Majestäter. 
Under gycklat ödmjuka formuleringar går han till attack mot 
slentriantänkande och mot det som ofta alltför oreflekterat är ve
dertaget i tidsdebatten. Han bugar sig därvid så djupt för Konugar
na att löjet döljs på hans läppar. 

Vogt har emellertid inga illusioner om att hans bok skall bli 
läst av de som bestämmer i världen. De som leder nationernas öden 
har enligt Vogt inte tid över för mödosamma studier av böcker -
och än mindre tid till mogen eftertanke. Vissa statsmän har öppet 
medgivit detta. Chrustjev t ex förklarade för Averell Harriman vid 
dennes besök i Moskva: "Jag tycker inte om att läsa. Jag tycker 
om att prata." Men en bok adresserad till Konungar måste natur
ligtvis läsas a v alla i deras omgivning så att ingen skall behöva bla
mera sig med sina bristande kunskaper. Det är den list man - en
ligt Vogt - måste tillgripa för att få statsmännen att öppna en 
bok. 

Machiavelli har i "Fursten" delat in människorna efter deras 
huvuden i tre grupper "det ena (huvudet) begriper av sig självt, 
det andra fattar vad andra förstår, det tredje förstår varken av 
sig självt eller med andras hjälp." En furste bör vara glad om han 
lyckas få rådgivare a v den mellersta sorten (den första sorten an
ser Vogt vara utesluten) och det är just de dårskaper som begås av 
folk med vanligt sunt förnuft som V og t a v handlar i sin bok. 
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Vogt anser att det skulle vara en fördel för furstarna om de vid 
sina val av rådgivare kunde skilja mellan vad som är medfödd en
fald och vad som är reparabel okunnighet, men det är inte lätt 
eftersom enfalden ofta består av vår ovilja att tillägna oss en bätt
re insikt. 

Som grund för promemorians analys ställer han upp vad han 
kallar "dårskapens fem pelare, som bär upp den bräckliga byggnaJ 
som är vår värld idag": 

1. Vanetänkandets bekvämlighet, som leder till att vi alltid är 
mycket senfärdiga av oss när det gäller att anpassa vårt tänkande 
till nya situationer - vår politiska visdom är därför säl lan annat 
än en senkommen efterklokhet. 

2. Vår benägenhet att sluta ögonen för det vi inte önskar se. 

3. Vår böjelse att låta vår vrede förleda oss att utmåla våra 
motståndare som illasinnade varelser. 

4. Vår lust att hänge oss å t bullrande och lättköpta slagord . 

5. Vår inbilskhet, som får oss att uppfatta våra egna meningar 
som uttryck för den absoluta sanningen. 

.. I det första kapitlet avhandlar Vogt de då rskaper som gör sig 
?allande på det militära området. Han vågar göra det eftersom 
mr: ens omilitärerna efter k~rnvapnens tillkomst längre kan göra an
sprak pa att vara sakkunmga. Det är numer bara fråga om skilda 
grader av bristande kunskap. Att påstå att Vogt hyser 11åao11 be
undran ~ör. den tidigare amerikanska strategin, enligt vilke~1 varje 
kommumstlsk framstöt skulle besvaras med massiv vedergällning 
med ~.tomvapen - eller "mr Dulles apokalyptiska strategi", som 
han foredrar att kalla den - vore att överdriva betydligt. Detta 
"mode i det militära tänkandet" varade i exakt tre och ett halvt 

,~.~ ... D~t fi~k ~tt br~tt slut d~n 4 oktober. 1957, inte på grund av 
ade l msp1rat1on fran det knstna evangeliet" utan fastmer av den 

anledningen att ryssarna genom att skjuta upp sin Sputnik aav ett 
bevis för att det inte längre fanns något effektivt militärt o säker
hetssystem för USA och att man därför måste söka sig fram p å 
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and ra vägar. Den makt kärnvapeninnehavet tidigare hade inneburit 
förvandlades till vanmakt. 

Sitt andra kapitel ägnar Vogt åt vån förhållande till utveck
lingsländerna . Han vänder sig mot dem som tror att de hjälppro
gram som man nu satt igång i utvecklingsländerna är baserade på 
den humanitära inställning som hör samman med de bästa tradi
tionerna i den västerländska civilisationen, genom att f råga v ar
för vi plötsligt nu under de senaste tio åren har bli vit så ädla i våra 
relationer ti ll de tidigare kolonierna. Kolonierna skulle vinna oav
hängighet när de var mogna för självstyrelse, hade det tidigare he
ta t. Vogt lägger en hel del värdefulla synpunkter på vad kolonia
lismen verkligen har inneburit för de berörda folken. Han skildrar 
den cyniska process under vi lken många av dessa fo lk fått "mogna" 
rill själ vsryrelse. Det har ofta fått ske genom blodiga strider, i fän
gelser och genom lidanden. De nya staternas ledare har ofta endast 
det gemensamt att de är väl hemmastadda i kolonialmakternas fän
ge lser. Neh ru, U Nu, Nkruma, Sukarno, Makarios, Kenyatta, Ben 
Bella är bara några namn i raden av politiker som upprepade gång
er varit fängslade för att de kämpat för sina länders frihet. 

Det p åstås ofta att nationerna har den regering de förtjänar. 
Vogt betvivlar detta eftersom det bland väljarna finns alltför många 
som tillhör den sista av de grupper som Machiavelli delat upp oss 
i, nämligen de som varken förstår något själva eller med andras 
hjälp. Den vanlige genomsnittsmedborgaren håller som regel envist 
fast vid de åsikter han en gång skaffat sig och gör det med en 
tvä rsäkerhet som är omvänt proportionell mot hans insikt. Vogt 
visar detta genom att föreslå "Eders Majestäter" att fråga "förste 
bäste Ni möter 0111 vad han anser om England och Amerika, och 
han kommer att förvånat svara att det låter sig inte formuleras 
med någ ra få ord. Men fråga honom sedan vad han anser 0111 Sov
jet, och han kommer omedelbart att rabbla upp en utantilläxa utan 
att det överhuvud faller honom in att han därmed följer just den 
dårskapens lag som han i och för sig principiellt fördömer: att 
hans självsäkerhet är omvänt proportionell mot hans insikt." Vogt 
råder oss att utnyttja den nya sovjetolagin - vetenskapen om Sov
jet - som numer står till vårt förfogande för att brygga över sval
get mellan de hjälpligt informerade och den breda allmänheten som 
endast ;-tr matad med slagord och som därför fått en vrångbild av 
Sov jet . Motsvarande svalg finns i Sovjet i ännu större utsträckning 
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mellan dem som fått tillfälle att med egna ögon studera Väster

landet och de i hemlandet som endast kan betrakta vår värld ge

nom kommunistiskt färgade glasögon. Vogt söker icke dölja eller 

översläta det vi inte kan acceptera i den kommunistiska diktatu

ren och han sätter rummen på många för systemet obehagliga för

hållanden. Han varnar också för den allt vanligare tendensen att 

överskatta de sovjetiska politikernas skicklighet. "Vi skulle också 

vara överdrivet blygsamma om vi inbillade oss att det uteslutande är 

våra egna statsmän som begår dumheter, medan de ryska statsle

darna inte alls skulle va ra i besittning av denna allmänmänskliga 

egenskap." - Syftet med han s bok är emellertid att kritisera för

hållanden i det samhälle som han och vi lever i, vilket naturligtvi s 

har påverkat bokens uppläggning. 
Det olyckliga händelseförlopp som resultatet i dagens svårlösta 

Tysklandsproblem leder han tillbaka till Casablancadeklarationen 

1943 om "Unconditional surrencler", varifrån det seelan redovisas 

steg för steg fram till dagens läge. Problemets lösning underlättas 

inte av västmakternas benägenhet att betrakta den östtyska republi

ken som en obefintlig stat. Det aktuella Berlinproblemet rör sig icke 

en ligt Vogt - och många med honom - om Västberlins frihet 

utan om erkännande eller icke erkännande a v Osttyskland som en 

existerande stat. England väntade i sju år efter den stora rvska 

revolutionen med att upprätta diplomatiska förbindelser med det 

nya Ryssland , medan USA dröjde i sexton år. De flesta stater i 

Västern har redan de jure erkänt det nya Kina men amerikanerna 

visar ännu tretton år efter den kinesiska revolutionen icke några 

tecken på att erkänna elen nya staten. Allt - enligt Vogt - uti

från den dårskapens lag som bjuder en att sluta ögonen för de fak

ta man inte tycker om. Vo g t sätter ingen tro till några fromma 

förhoppningar om att ryssarna tänker överlämna den östtyska sta

ten till Västtyskland utan ser som enda alternativ på längre sikt 

(så länge motsatsförhållandet mellan Ost och Väst råder) att Ost

tyskland kommer att få i varje fall något slags diplomatisk status 

i den västliga världen. Berlinproblemet vill Vogt lösa genom att 

flytta hela FN från New York till Berlin. Inte endast genom att 

förlägga någon generalförsamling till staelen utan genom att per

manent förlägga hela den väldiga apparaten med sekretariat, sä

kerhetsråd, generalförsamling, särskilda råd och utskott, främman

de ambassader m m till Berlin. Därigenom skulle Berlin inte längre 
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vara en utsatt enklav utan i stället en internationaliserad världs

huvudstad. 
Det är intressant att konstatera att sedan Vogt lade fram sina 

synpunkter på Berlins internationalisering har flera sta tsmän ut

talat liknande tankegångar. Bl a de båda kanadensiska statsmännen 

Lester Pearson och Diefenbaker. I Tyskland har det Fria demokra

tiska partiets ordförande, dr Mende, uttalat sina synpunkter för 

en sådan lösning och sist men inte minst har både Chrustjev och 

Dean Rusk avgivit liknande förklaringar. 

Vogt har emellertid inga överdrivna förhoppningar om att hans 

förslag kommer att realiseras ty "även om det skulle vara så att den 

Gud ger ett ämbete den ger han också förstånd att sköta det, så 

återstår i alla fall det svåraste: att förståndet också måste tas i 

bruk." 
Boken roar och intresserar även om dess resonemang inte alltid 

är oantastligt och invändningsfritt. Vogts brist på pösighet, hans 

oräddhet att vandra mot strömmen och mot de vedertagna schablo

nerna är uppfriskande. Bokens grundton - den ironiskt underdå

nigt ödmjuka anslås på ett utmärkt sätt redan på titelbladet där 

de två orden Nordens Konungar i titeln är tryckta i guldbokstäver 

på tjockt vitt papper. 
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Siökrigsskolans Planetarium 

Happy the man, who, studying Nature' s laws, 
Through known effects can trace the secret cause. 

Virgil: Georgics, Book 1I (Dryden's Translation). 

Av kapten SVERKER OLOW 

Torsdagen den 17 januari 1963 invigde Chefen för Marinen det 
planetarium, som under år 1962 anskaffats till sjökrigsskolan och 
uppförts i anslutning till den där befintliga skolsalsbyggnaden. 

Iden att, för utbildningen vid Sjökrigsskolan, söka inköpa denna 
utbildningsmateriel fick chefen för Sjökrigsskolan vid besök på den 
nybyggda och moderna Sjökrigsskolan i Bergen. Kontakt med till
verkarna, Spitz Laboratories Inc, Yorklyn, Delaware, togs genom 
marinattachen i Washington, samtidigt som möjligheten undersöktes 
att få ekonomiskt stöd genom en donation ur Knut och Alice Wal
lenbergs stiftelse. Stiftelsen ställde sig mycket välvillig till tanken 
och donerade, vilket har framgått av dagspressen, 190 000 kronor. 
Ett snabbt och effektivt planerat arbete från Fortifikationsförvalt
ningens sida har resulterat i att Sveriges för närvarande enda plane
tarium nu står färdigt. 

Ett planetarium är, enligt professor Åke Wallenqvists astronomis
ka lexikon, " ... en apparat med vars hjälp man kan åskådliggöra 
himlakropparnas rörelser". När vi här talar om "planetariet" avser 
vi hela byggnaden med instrument och dom samt ett förrum i vilket 
man i sällskap med astronomisk litteratur kan slå sig ned för en 
stunds meditation och studium. Avsikten är att detta förrum även 
kontinuerligt skall förses med aktuella tidskrifter och bilder rörande 
nya rön inom astronomien och den astronomiska navigationen. 

Planetariets projektionsinstrument är helt modernt. Det är upp
ställt mitt under domen, vars diameter är c:a 6 m (20 fot), och på 
samma höjd som domens underkant. 

Mest framträdande är stjärnprojektorn, en genomlyst sfär, som 
visar de 23 ljusstarkaste stjärnorna på himlen med deras rätta fär
ger sJmt vintergatan. Dessutom projiceras stjärnor ned till 5,8 . stor-

109 

P1·ojektionsinstrumen te t. 

leken, således de c:a 6 000 stjärnor som vi kan se med blotta ögat. 
P~ samma axel som sfären sitter sol-, mån- och planetprojektorerna, 
v.~lka åskådliggör dessa himlakroppars skenbara dagliga och årliga 
r~relser sedda från jorden. Därtill kommer projektorer som visar 
h~mmelssfärens fasta koordinatsystem, ekliptikan, den celesta meri
dianen~ världspol_en, zenitpunkten, den astronomiska grundtriangeln, 
~n vanabel satelhtbana samt den geocentriska jorden d v s en bild av 
JOr~ytan så som den skulle synas från jordens centrum. Samtliga 
prOJektorer manövreras från en kontrollpaneL 

Man kan således presentera grunderna för den astronomiska na
vigationen, grunder som erfordras för att förstå uppställningen av 
de tabellverk, som numera används för att med astronomiska oh-

s 
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servationer beräkna sitt läge eller den ortlinje som fartyget befinner 
sig på. . 

Planetariet aer möjlighet till en ny utbildningsmetodik och samti-
digt en överskådligare och begripligare presen ta tio n a v den astro
nomiska naviaationens grunder, vilket bäst illustreras på platsen. 

Då och då framställs frågan om det verkligen finns ett behov av 
utbildning i astronomisk navigation över huvud taget i den svensk~ 
flottan. Det är kanske därför lämpligt att i detta sammanhang l 

korthet försöka sammanfatta den förhållandevis snabba och bety
dande utveckling, som skett och sker inom navigationsvetenskapen. 

Målet vid all navigering är att kunna bestämma sitt läge exa.kt, 
snabbt och under alla tänkbara förhållanden samt att med lednmg 
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av lägesobservationerna beräkna kurser och farter som skall sättas 
för att uppnå ett önskat läge. 

Då .. ma1? i förhistorisk tid har kunnat tala om navigering, så har 
det rort s1g om kustnavigering, ett ungefärligt läge med hänsyn till 
framträdande föremål i land. Men med den dristighet som i alla 
tider kännetecknar människan har det inte dröjt länge förrän 
hon mer eller mindre frivilligt förts ut utom sikte av land och 
då funnit ~tt man med ledning av himlakropparnas ställning har 
kunnat avgora var ungefär man har befunnit sig . 
.. J?e optis~a, terrestra och astronomiska navigationsvetenskaperna 
ar 1 stort hka gamla. De har utvecklats parallellt mot en alltmer 
ökad precision och säkerhet vid lägesbestämningen genom förbätt
rade mstrument, noggrannare sjökort, fullständigare utprickning 
och fyrbelysning samt elegantare tabellverk. 

I~~e minst viktigt ha: det varit att man har kunnat särskilja de 
felkallor som har funmts, sökt att ytterligare eliminera dem och, 
när så ~j har varit möjligt, fastställa storleksordningen av felen så 
att na_vtg~tören vi~. varje bestä,;nning har kunnat fastställa ett läge 
med ullhorande osakerhetsomrade. Men observera att detta i rela
tivt sen tid inskränkte sig till den optiska navigeringen. 

Då sikten varit nedsatt eller obefintlig har man i först a hand na
viger_at efter ett räknat läge som, genom strömsättning och avdrift 
och mstrumentfel, varit behäftat med mer eller mindre kända fel
käl_lor. Under oc~ efte_r and~~ världskriget framställdes radionaviga
tonska syste~, ull. vtlka raknas Consol, Loran, Decca-Navigator 
och radar, vdka g;ort det möjligt att framföra fartyg med stor 
noggrannhet och säkerhet även i begränsade farvatten. Indirekt har 
de äve1? _medfört ö~ade risker, vilket de många och allvarliga "ra
darkolhswnerna" v1sar, men det är ett annat kapitel. 

För navigering inom områden, t ex polarområdena som de radio
n~vi~ato~iska kedjorna ej täcker, använder man sig' av tröghetsna
vtg~nng_smstrumenteringar. Det torde inte dröja länge förrän dessa 
anl~?gmnga~ har förbättrats och förbilligats i sådan grad, att de kan 
anvandas pa andra fartyg och fartygstyper än de största atomubå
tarna. 

Det har emellertid visat sig, just i det decennium vi nu upplever 
att den astronomiska navigeringen kan ge ytterligt noggranna resul~ 
tat genom dels förbätrrade observationsinstrument (sextanter), dels 
genom satellitnavige ring. 
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Och därigenom är man m1 framme vid en viktig del i fartygets 

navtgenng. 
Vid all navigering gäller det nämligen inte bara att, som sagts 

tidigare, kunna bestämma sitt läge exakt, utan dessutom att sam

tidigt söka kontrollera lägets riktighet. Använder man sig av endast 

en lägesbestämningsmetod, t ex optiska pejlingar kan läget vara fel

aktigt på grund av ett konstant kompassfeL Man måste jämföra de 

optiska observationerna med sin räknade förflyttning eller med lod

skott och lodserier. Samma gäller med de "jordbundna" lägesbestäm

ningarna som givit radionavigatoriska lägen och tröghetsnavige

ringslägen. Dessa bör kontrolleras med astronomiska höjder och sa

tell itobservationer. 
således fortgår den parallella utvecklingen av den terrestra och 

astronomiska navigationen, fortfarande med samma mål, som up

penbarligen är inom räckhåll, nämligen att kunna bestämma sitt 

läge med största noggrannhet under alla förhållanden. 

Nästa steg i utvecklingen ligger klar; att utveckla navigatörer i 

interplanetära resor, vi står ju bevisligen på tröskeln till en ny tids

ålder. 
Om man nu även kan nedbringa utbildningstiden för astronomisk 

navigation på jorden och öka förståelsen för de celesta fenomen som 

vi dagligen komma i kontakt med, så bedöms planetariet vara av 

värde. 
Det är kanske inte förmätet att lägga en annan synpunkt på 

betydelsen av astronomien i våra dagar, som historiskt förmodligen 

kommer att betecknas som rymd- och satellitåldern. Astronomien 

och kosmologien är ju två vetenskaper som alltmer fängslar gemene 

man, i första hand av den anledningen, att den snabba utvecklingen 

på alla områden gör det möjligt för vetenskapsmännen att göra ob

ser vationer längre ut i rymden, att snabbare uppställa teorier, veri

fiera dem eller förkasta dem, samt att på ett snabbt och effektivt 

sätt ge spridning åt sina kunskaper över radio, TV och genom ve

tenskapliga avhandlingar. De börjar således ingå i begreppet "all

mänbildning" och grunderna bör därför studeras av både unga 

och gamla. 
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"The military-indusfrial complex" - ett 

amerikanskt problem 
Av kapten JAN ENQUIST 

På den amerikanska "best sellers" -listan har sedan i september 
förra året återfunnits romanen "Seven Days in May" författad av 
två journalister Flereher Knebel och Charles W. Bailey Il. Deras 
ordinarie verksamhet är förlagd till en tidningskedjas huvudkontor 
i \'V ashington. 

"The Seven Days in May" omspänner som titeln anger en vecka 
i maj - närmare bestämt år 197 4 - en vecka under vilken slut
skedet av planläggningen av en militärrevolt i USA och händelser
na däromkring behandlas. Det är naturligt att för dagens amerikan 
- i synnerhet om han är militär - bokens handling inte blott 
verkar orealistisk utan även utgör en direkt utmaning med hänsyn 
till hans känsla för konstitutionen och allt vad därtill hör. Till 
detta kommer att författarna indirekt jämför USA med de latin
och sydamerikanska länderna, där en revolt av detta slag är nog så 
vanlig, en jämförelse som närmast måste framstå som absurd för var
je rättänkande amerikan. 

Författarna har skickligt spunnit intrigen omkring en allmänpo
litisk utveckling som 197 4 har skisserats på följande sätt: "The 
country was in a sullen mood - apprehensive over the nuclear di
sannament treaty (med Sovjetunionen och Kina), angered by the 
prolonged missile strike, worried about the unemployment and in
flation, not quite sure of the man in the White House". 

Romanens huv udpersoner är presidenten J 01·dan Ly man och 
"Chairman of the Joint Chiefs of Staff", general James M. Scott. 
Samtidigt som presidentens popularitet enligt senaste opinionsunder
sökning är den lägsta någon president någonsin haft har generalens 
kurva beskrivit en motsatt väg. Han bedöms vara presidentens all
varligaste konkurrent vid valet 1976. 

Hur handlingen utvecklas dag för dag för att slutligen kulminera på 
lö rdagen med en planerad beredskapsövning för hela det amerikans
ka försvaret vid vilken kuppmännen a v ser ta makten, skall inte här 
beskrivas. Boken innehåller bland annat en intressant och sannolikt 
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initierad redogörelse för den politiska ledningens sätt att arbeta och 
spelet bakom kulisserna, beskriver organisation av och arbetssätt för 
den högsta militärledning - enligt uppgift skiljande sig från dagens 
endast i smärre detaljer - samt skildrar betydelsen av den politiska 
och militära ledningens möjligheter att direkt och snabbt kunna ut
nyttja hela TV-nätet i ett skärpt läge. 

I en intervju med författarna publicerad i en amerikansk ridskrift 
redan innan boken kommit ut tillfrågades de hur verklighetsbetonad 
de ansåg handlingen vara. Fanns det enligt dem egentligen någon 
risk för en militärrevolt och i så fall vilka var orsakerna för en så
dan eventualitet. I intervjun citerades diverse uttalanden av kända 
personer bland dem general Eisenhower som i ett tal den 17 januari 
1961 berört förhållandena på följande sätt: " ... In the councils of 
government, we must guard against the acquisition of unwarranted 
influence, whether sought or unsought, by the military-industrial 
complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power 
exists and will persis t . W e must n ev er !et the weight of this com
bination endanger our liberties or demoeratic processes". 

Vad innebär då "the military-industrial complex"? I dagens USA 
slukar försvarskostnaderna som känt mycket stora summor och 
många amerikanska industrier kan inte existera utan det stöd för
svarspengarna ger. Samtidigt har den procentuella fördelningen av 
försvarsmedlen mellan de olika staterna blivit synnerligen varie
rande. Sålunda får enligt en i höstas publicerad uppgift Californien 
drygt 40 °/o innevarande budgetår medan stat nummer två i listan 
-New York- endast når upp till ca 5°/o! Flera stater får mindre 
än 100 000 dollars detta år. Denna ojämna fördelning innebär i sig 
dessutom att andra allvarliga problem uppstår. Bland annat kräver 
utveckl ingen av avancerade vapensystem stor insats av skickliga 
forskare och tekniker och dessa lockas till de aktuella industrierna 
med goda löner. Härigenom kommer de stater som får huvudparten 
av pengarna även att dra till sig den vetensakpliga och tekniska eli
ten i stor utsträckning från de stater, som saknar för försvaret ar· 
betande industrier. Detta i sin tur inverkar på dessa senare staters 
allmänna utveckling. Vidare kommer indirekt skillnaden mellan 
olika staters politiska betydelse att ytterligare accentueras. I "Seven 
Days in May" framhävs detta genom att en californisk senator spe
lar en mycket framträdande roll som "Chairman of the Senare Ar
med Services Commitee". 
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Vad författarna således har åsyftat med sin bok är att skapa 
debatt om hela detta komplex och peka på den eventuella fara som 
det alltmer ökande samarbetet mellan försvarsindustrierna och den 
militära ledningen utgör. I detta sammanhang kan o~kså pekas på 
den uppmärksamhet, som anstä llandet av höga penswnerade eller 
förtidsavgångna officerare i dessa industrier, väckt. 

För den intresserade åskådaren kan konstateras, att den mycket 
häftiga debatt om dessa problem som p.ågick i septemb~~- tyvärr n~
ra nog helt kom av sig ~nder Kuba-k~1sen. P~oblem~t ar. emel!erud 
av en sådan storleksordnmg och har fatt en sadan valsknven mtro
duktion, att debatten med all sannolikhet kornmer att tas upp med 
förnyad kraft inom en snar framtid. 
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Lifterafur 

NAPOLEON BONAPARTEs SJORESOR 

Av Carl V. Solver (dansk nautiker och sjöhistorik er). 

Artikel i Handels- og Sefartsmuseets på Kronaborg Ärbog 1962. 

Hur hade världshistorien gestaltat sig, om Napoleon Bonaparte kunnat tiila 
sjön och inre lidit sjösjukans alla helveteskval? Omöjligt hade väl inre varit, 
att h:m och Horatio Nelson mötts på haven som likvärdiga motståndare. Åren 
1784-85 återfanns den då 15-årige Napoleon Bonaparte som elev på kadett
skolan i Brienne, där lärarna avgav följande omdöme om den unge sjökadetten: 
"God hållning. God konstitution, ypperlig hälsa, lydig, modig, uppmärksam mor 
sina överordnade. Har utmärkt sig för matemariska anlag, goda kunskaper i 
historia och geografi , är emellertid tämligen svag i sällskapligt umgänge och 
latinet, varför han endast nått till fjärde kursen. Blir en förrräfflig sjöman". 

Trots denna kontakt i unga år med flottan - eller kanske just på grund därav 
och sina upplevelser på gungande däck - framstod flottan längre fram i livet 
som hans stora bekymmer. När han 1798 skulle utrusta sin stora expedition 
till Egypten, kunde han konstatera, att den franska flottan ägde stora och be
tänkliga svagheter. Napoleon hade till lands skapar sin tids mest fruktade och 
segerrika krigsmaskin men till sjöss hade han kommit till korta. I och för sig 
är detta märkligt, ry fransk skeppsbyggnadskonst var vid denna rid den engelska 
vida överlägsen. På franska varv byggdes krigsfartygen efter långt mera Yeten
skapliga principer än i England. De franska fartygen var också oftast mera 
välseglande än de engelska, deras artilleri stod på höjden av modernitet och 
riggen betecknas som den yppersta till konstruktion och kvalitet. Men på en 
betydelsefull punkt brast det i Frankrikes flotta: skeppens bemanning och andan 
inom marinen var dess svaga punkt. 

Det rådde brist i flottan på officerare och underofficerare. "L'ancien regime" 
hade rekryterat officerskåren ur adelsståndet men detta hade nu upphört att 
existera; endast ett fåtal adliga officerare hade överlevt revolutionens skräck
välde. Samtidigt hade en stor procent av manskapet överförts till franska ka
parskepp eller råkat i engelsk fångenskap. En rapport från maj 1798, avgiven 
av befälhavaren på en fregatt, omtalar, att den mött la Victoire med huvudpar
ten av besättning liggande sjösjuk på däck och endast ett par kadetter i stånd 
a~t svara för manövreringen. Från fregatten sattes befarna matroser ombord för 
att klara la Victoh·e i fortsättningen. 
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När Napoleon anlände till Tonlon våren 1798 satte han genast i gång att söka 
förbättra vad som brast ifråga om manskapets utbildning. Sålunda utfärdade han 
reglemente för skeppsgossars vidare utbildning till sjöss, bestämmelser, av vilka 
många varit i kraft in på detta å rhundrade. Här bestämdes, att marinens skepps
gossar skulle indelas i backlag om 10, vart och ett med en erfaren lärare som 
instruktör. Varje dag anslogs tid till utlärning av sjömansskap, övningar i mast, 

rigg och rår, dc duktigaste belönades etc. 

Trots detta initiativ kan man emellertid slå fast, att Napoleon alltid kom att 
stå fr;immande för flottans officerare, samtidigt som han saknade det tålamod 
och den uthållighet, som krävdes att föra befäl över fartyg under segelperioden. 
Gång på gång kom han också att desavouera flottans högsta befäl, när han på 
överresan till Egypten gav betydelsefulla befälsposter till armeofficerare. Inte 
att undra på att man på sjöofficershåll hade svårt att erkänna, att Napoleons 
genialitet sträckte sig också ut till havs. Följaktligen måste den unge generalen 
- Napoleon var nu 29 år gammal - i skarpa ordalag klargöra för amiralen, 
att varje given order måste åtlydas och att det var Napoleon som var högste 

chef ombord. 

Napoleons egyptiska expedition var ett led i att söka komma det engelska 
välder till livs, när det redan nu stod klart för honom att invasion av öriket 
var otänkbar så länge Englands flotta behärskade haven. Det vittnar om Na
poleons trollkraft, att han kun'de entusiasmera statsledningen för det vanskliga 
företag som expeditionen måste representera. Härom vittnar den snabbhet, var
med han lyckades samla en här på 38 000 man med kanoner och full krigsut
rustning jämte en mäktig flotta av krigsskepp och transportfartyg. Den 5 maj 
1798 sågs Napoleon jämte sin maka Josephine de Beauharnais bevista en teater
föreställning i Paris. Samma kväll lämnade dc Paris för att några dagar senare 

inträffa i Toulon. 

Napoleon valde helt naturligt till chefsfartyg det stora linjeskeppet Sans
Coulotte, dåtidens största och mest moderna krigsfartyg med 120 kanoner, nu 
omgående omdöpt till L'Orient. Amiral ombord var Comte de Brueys, en av dc 
få adliga sjöofficerare, som överlevt revolutionen, och som nu förde befäl över 
12 linjeskepp och 5 fregatter . Amiralen fick finna sig i att stora truppstyrkor 
fördelades på de olika krigsfartygen. Men inte nog med allt folket - kanoner 
och ammunitionsvagnar belamrade däcken och gjorde dem nära nog ofram
komliga för att inte tala om alla dc trossvagnar, som surrades utombords längs 
relingen. Inte undra på att Napoleon hade svårt att bli åtlydd. 

Den transportflotta, som samlats för expeditionskåren, var högst omfattande: 
307 hnyg - från små skepp om 60-100 ton upp till ett fåtal större om 200-
400 ton - med en besättning på totalt 3 017 man. I denna brokiga flotta märk
tes ä y en den svenska fullriggaren J upiter och danska galeasen Andreas a v Randers. 

Den 19 mai lämnade invasionsflottan franska hamnar och satte närmast kurs 
mot Corsib. 'Med stolthet skådade Napoleon från l'Orients akterdäck ut över 
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detta \<ildiga uppbåd av skönhet och makt. Författaren och tecknaren Vivant 
Den on, som deltog i expeditionen, har ordet: "Vid middagstid var hela havet 
täckt a'" vita segel så långt ögat nådde. Vilken stolt syn, vilket skådespel! Ald
rig kan någon församling ge ett bättre begrepp om den franska republikens 
heder, kraft och resurser. Man måste hysa den största beundran för den lätthet 
och snabbhet, med vilken detta väldiga krigsföretag satts i scen. Tusende och 
~ter tusende av våra borgare av alla klasser sambeles i våra hamnar; de läm
nade hustru och barn, vänner och egendom för att följa Bonaparte. Alb var 
som en man begeistrade över att få vara med". 

Ungefär samtidigt som den franska armadan hittar ankar, rider Nelson meJ 
sin flotta ut en svår storm utanför spanska kusten. Hans amiralsskepp stormska
das men sättes på anmärkningsvärt kort tid åter i stånd. Hans intuition säger 
honom att något håller på att hända i franska hamnar - den 23 maj befinner 
han sig utanför Tonlon endast för att konstatera, att den franska flottan läm
nat sin hamn. Nelson gör nu en felbedömning när han tror, att det rör sig 
om ett invasionsföretag riktat mot hemlandet och samordnat med flottan i Brest. 
Han rar emellertid samma kurs som Napoleons flotta för att senare i Neapel 
av dess engelske gesant lord Hamilton få närmare upplysningar om de fran ska 
'flottrörelscrna. 

Ombord på l'Orient hade Napoleon för att säkra sig mot sjösjuka installerat 
en patenterad sjösjuke koj, ett märkligt system med taljor, trissor och hjul, en 
kardansk upphängningsanordning i stil med kompassens. Men ingenting hjälpte -
Napoleon kapitulerade för sjösjukan! För att hålla humöret uppe på de många 
besättningarna beordrades allsång varje afton med smidesången mot England 
"la Marche d'Angleterrc" som enda nummer - en föregångare alltså till en se
nare tids tyska "Wir fahren gegen Engeland". 

Förf ger en rad intressanta detaljer om flottmanövrer och dagligt liv ombord 
på inYasionsfartygen samt om erövringen av La Valetta på Malta, ett företag, 
som genomfördes till förlust av endast tre stupade och fem sårade. 

Angreppet på Egypten var väl förberett civcn vad den psykologiska krigfö
ringen betrciffar: ombord fanns nämligen ett tryckeri med franska, grekiska och 
arabiska typer för att kunna leverera upprop till befolkningen, så snart frans
männ en tagit landet besittning. Aven på detta område var Napoleon allts~ 

högst modern. 

Landsättningen a v trupper och materiel i början av juli blev :iventyrlig vad 
linjeskeppen beträffar; deras djupgående omöjliggjorde nämligen att de i motsats 
till tranportfartygen gick in i hamnen. Väl i land började Napoleon med amiral 
Bmeys diskurera säkraste ankarplatsen för flottan. Han ville härför endast tänka 
sig Abukirbuktcn, därest forten i land gavs sådan artilleristyrka, att dc skyddade 
fartygen; i annat fall rekommenderade han, att flottan avseglade till Korfu. 

Hm den franska flottan senare mötte sitt öde vid Abukir och amiral Brucys 
genom art stupa i slaget undgick att möta Napoleons vrede skildras utförligt 
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men läm nas här åsido såsom fallande utaniör a rtikelrubrik ens di rekta mrresse

sfär. 

Napoleons återresa till Frankrike hör hemma bla nd hisroricns stora civentyr 

och låter ana att tur, lycka eller vad man nu vill kalla tillfälligheternas spel, 

måste vara på den djärves sida för att ett företag som detta skall kunna ge

nomföras. På 45 dagar förerogs färden från Alexandria till Corsika. Sedan årer

stod den farligas te delen av resan med uppenbart riskmoment för Napoleon att 

råka i engelsmännens händer. Amiralen ville va ra försiktig, Napoleon å sin sida 

hade bråttom komma åter till Paris. I Ajaccio på Corsika hade han anskaffat 

en lättrodd tartan (mindre, odäckad fiskeb;'h) med 12 mans besättning, uteagna 

bland Corsikas bästa roddare. Fa rkosten togs på släp för att ro Napoleon i land 

i händelse av möte med engelska krigsfartyg. Allt gick emellertid utan inter

mezzon; Napoleon hälsades vid landstigningen med hederssalut om 500 skott -

hälsningen till segerherren från pyramid erna, fältherren, som förlorat en krigs

flotta. 

När Napoleon nästa gång ger sig ut på en lång sjöresa, äger den rum under 

helt andra auspicier; 1815 är Napoleon besegrad, hans hopp att kunna em igrera 

till USA har grusats liksom hans tro på politisk asyl i England . Från Hellerophons 

däck ser Napoleon Englands kust dyka upp, en episod i Napoleons liv som före

vigats inom konsten på en välkänd duk i Tate Gallery. Linjeskeppet Northum

berland blir hans fän gelse på resan till S :t Helena. Här möter han den småak

tighet från engelsk sida, som aldrig undgår att väcka förvåning: sjöofficerarna 

åläggs tilltala den fallne titanen med "Ers Excellence" och inte med "Ers Ma

jestät". Den striden kommer att blossa upp sex år senare, när Napoleons sroft 

skall gravsättas på S:t Helena. Själv hade han velat ha som inskrift på gravhällen 

"Napoleon Bonaparte" och därtill endast födelse- och dödsdata; engelsmännen 

godkände endast inskriptionen "General Bonaparte". Så blev det varken det 

ena eller andra - kistan kom att vila under en slät häll. 

När sjösjukan inte är för svår, sysselsätter sig Napoleon med kortspel, gärna 

tjugoett, ett spel, där han en dag tog hämnd på England genom att vinna 1 600 

franc s av en av de engelska am iralerna. Att amiralen efter detta blev ointresse

rad att vara partner i denna hasard är mer än förståeligt, även om Napoleon 

inte behåller sina vinster utan ae!ar ut dem bland förlorarna. 

När Northumberland passerar ekvatorn, vägrar Napoleon deltaga i dc sed

vanliga upptågen ; han är emellert id villig bidraga till manskapers förnöjelse 

med en gåva på 100 louisdorer som amiralen reducerar til! 5. Förargad drar Nc<

poleon sig tillbaka till sin hytt. 

Den 15 oktober 1815 gå r Napoleon i land på S:t H elena; hans andra långa sjöre

sa är avs lutad. Ett kn rc sekel senare återbördas Napoleons stoft till den fransk" 

fosterjorden ombord på fregatten la Belle-Poule, som tillsammans med fregatten 

la F avorite anlänt till ön efter tre månaders seglats. Hemfärden går snabbt di

rekt till Cherbourg, där kistan överföres till ångbåten Normandie, smyckad med 
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ert otal fanor. När ångbåten i sakta fart går uppför Seine, har folk i tiotusen

tal mött upp vid stränderna för att med blottade huvuden hälsa den återvändande 

f d kejsaren. I Paris håller Napoleon sitt intåg genom Triumfbågen, andäktigt 

hälsad av parisarna som gått man ur huse. 

Hans Jiys resa hade fått sitt slut ett kvartsekel efter hans död. 

E1·ic Hägge. 

ANDERS FREDRIK CENTERVALL- KUSTARTILLERIETS SKAPARE 

Av Birger Asard 

(Almqv ist & Wiksell 1962) 

Birger Äsard har i sin minnesteckning öve r generalmajoren Centervall lämnat 

en intressant historisk redogörelse från tiden för kuseartilleriets tillkomst och 

tecknat ett porträtt av den tnan, son1 enligt Äsards n1ening tuer än någon annan 

fcrcj änar att nämnas hedrande i dec sammanhanget. 

Centervall var som löjtnant och kapten under många år lärare i artilleriveten

skap vid krigshögskolan och konstruktionsofficer vid artilleriets konstruktions

kon tor och uppenbarligen en framstående arcilleritekniker, pioniär inom inner

ball istiken. Som chef för arti lleriets konstruktionskontor kom han som beställare 

av artillerimateriel i intim kontakt med AB Bofors. Denna konrake visade sig 

för båda parter på lång sikt givande. Som köpare godkände Centervall endast 

det fullgoda, och när leverantören hade svårigheter att prestera detta så hjälpte 

Centervall till att lösa de t ill verkningstekniska problemen. 

Så goda var tydligen Bofors erfarenheter av detta samarbete, att när Center

vall lämnade konstruktionskontoret och kommenderades till trupptjänst så an

ställde bolaget honom som rådgivare. Centervall hade på så sätt en imponerande 

extrainkomst, men var nog för Bofors en billig men nyttig arbetskraft under en 

rid, då bolaget startade sin kanontillverkning och sökte markn ader :iven uranför 

Sverige. 

Måhända blir stamofficeren a v 1963 Lite chockerad, när han erfar, att dec för 

kolle)!an på 80-ra ler var möjligt att som representan~ för en leverantiir incervene

rz• hos starsrådet och lyckas få denne att fatta etc beslut, som avvek från de 

mil itära myndigheternas förslag. Det tycks dock för truppofficeren ha varit 

förenat med vissa svårigheter att med sin trupptjänst förena uppdragen att göra 

utlandsresor och säl ja kanoner på export, i sy nnerhet " under exercismånaderna 

ma j-juli". 

När Centervall 1889 blev major va r han 44 år gammal, vi lket inte pekar på 

goda befordringskonjunkturer. Det gick emellertid så mycket snabbare i fortsätt-



122 

ningen. 1894 blev Centervall överste och chef för Karlsk rona artillerikår och 
verkade som sådan under sju år. Beskrivningen av Centervalls arbete och be
kymmer i samband med kustartilleriförbandets i Karlskrona tillkomst och hans 
energiska, målmedvetna strävan att skapa ett effektivt och självständigt förband 
ir en intressant läsning. Vissa problem känns onekligen igen. "Det måste anses 
oförenligt med begreppet chef att inte ha inflytande på den ekonomiska förvalt
ningen" kunde lika väl ha varit skrivet igår. 

Det var frågorna om den ekonomiska förvaltningen, i synnerhet förvaltningen 
av artillerimaterielen, som blev den främsta anledningen till konflikt mellan Cen
tervall och vissa flottmyndigheter, med vilka han hade att samarbeta. Befäst
ningarnas artillerimateriel förvaltades nämligen a v örlogsvarvets artillerideparte
menr. "Det torde till och med kunna påstås, att, ifråga om befäsrni;;i'\arnas ar
tillerimateriel, större sakkunskap bör finnas inom artillerikårens personal iin hos 
varvschefen och hans underlydande personal på anilleridepartementet", hävdade 
Centervall, som även ansåg att den fästningsartillerisriska sakkunskapen i marin
förvaltningen var dåligt företrädd. 

Redogörelsen för befästningskommittens arbete i slutet på 90-talet är ett stycke 
intressant kustartillerihistoria, där namn som Ellenabben, Västra Hästholmen och 
många andra förekommer. Centervall ingick visserligen inte i kommitten men 
tycks ändå ha haft ett betydande inflytande på dess arbete med det fasta för
svarets ordnande. För att lösa de organisatoriska frågorna i anslutning till be
fästningskommittens arbete tillsattes en ny kommitte - kustartillerikommitten 
- och statsrådets direktiv till denna gick ut på att ett kustartilleri med egen 
chef skulle organiseras. Inte heller i denna kommitte fick dock Centervall plats. 
Äsard vill här påvisa, att medan Centervall sålunda hölls utanför denna kom
mitre innehade bröderna Gerhard, Gustaf och \'Vilhelm Dyrssen såväl vid denna 
tid som senare strategiska positioner med utomordentligt inflytande på kustar
tilleriets tillblivelse, liksom att detta inflytande av bröderna Dyrssen konsekvent 
utnyttjades till kustartilleriets nackdel. Hur som helst fattades vid 1901 års riks
dag beslut om upprättandet av ett kustartilleri under sjöförsvarsdepartementet 
och Centervall utnämndes till generalmajor och chef från l januari 1902. Mycket 
utredningsarbete återstod dock, innan alla frågor om organisation och förvalt
ning m m reglerats . Det är tydligt, att det i det arbetet inte rådde det bästa 
samförstånd mellan representanterna från kustartilleriet och flottan, den senare 
även här representerad av en Dyrssen. 

Som chef för kustartilleriet fortsatte Centervall att energiskt arbeta för sitt 
vapen och främst då för materielfrågornas lösning enligt sitt tycke. När hans 
inspektionsrapporter inte resulterade i åtgärder från de materielförvaltande myn
digheterna såg sig Centervall så småningom ingen annan råd än att vända sig 
till tidningspressen för att med dess hjälp pressa statsmakterna att taga större 
hänsyn till ku~tanilleriets berättigade krav. Nog lyckades Centervall åstadkom
ma presskampanj för kustartilleriet, men den slutliga effekten av denna blev en 
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helt annan än den åsyftade. Centervall hade genom kampanjen satt regeringen i 
en obehaglig situation och, menar Äsard, för att av leda uppmärksamheten från 
sakfrågan - kus tartilleriets miserabla tillstånd - gick regeringen i stället till 
motanfall mot Centervall person ligen. Helt överraskande åtalades han för att 
han i en inspektionsrapport citerat och refererat uppgifter ur hemliga handlingar. 

sakfrågan i processen mot Centervall är mycket intressant. Man kan möjligen 
säga, att Centervall var före sin tid med sin liberala syn på hur sekretessbestäm
melserna borde tillämpas. Något justitiemord i egentlig mening kan man inre 
tala om. Processordningen och domstolarnas sammansättning gör detta otänkbart. 
Om man trots allt menar, att Centervall blev offer för justitiemord, så torde 
detta ha legat däruti, att han över huvud taget åtalades. Och det är svårt att 
komma förbi misstanken, att åtalet väcktes som en hämnd mot en för regeringen 
obehaglig person. Äsard är av den meningen, att statsminister Staaff spelade en 
mycket aktiv roll i aktionen mot CentervalL li. ven om han väl inte lyckats be
visa detta, är det ingenting otroligt i hans teori. 

Äsard ägnar i sin bok ett betydande utrymme åt Centervalls förhållande till 
fl ottan och söker visa, att man inom flottan motarbetade inte bara Centervall utan 
även kustartilleriet. Det synes ostridigt, a tt Centervall inte stått på god fot med 
de inflytelserika bröderna Dyrssen. Frågan är dock, om det är rätt att, som Äsard 
gör, helt identifiera flottan med bröderna Dyrssen. Det vore förvånande, om det 
inom flottan vid denna tid inte också skulle ha funnits kretsar, vilka bemötte 
en man som Centervall med den aktning och sympati som han förtjänade och 
dessutom någorlunda objektivt kunde betrakta frågan om ett nytt vapenslag vid 
sidan a v flottan. 

Det är ett imponerande historiskt forskningsarbete, som Äsard lagt ner för att 
t illf redsställa sin uppenbara ambition att sakligt underbygga sin redogörelse och 
sina slutsatser. Och han har lyckats väl. Man kan möjligen tycka, att han ibland 
onödigt kraftigt betonar Centervalls insatser och ensidigt argumenterar för hans 
sak. Det råder dock ingen tvekan om att han med sin bok visat, att Centervall 
var en man med osedvanlig resning, som förtjänar en framträdande plats i 
kustartilleriets historia. 

K-G Gester 

DAS DEUTSCHE BILD DER RUSSISCHEN UND SOWJETISCHEN MARINE 

(Beiheft 7/8 der Marine Rundschau) 

Verlag E. S. Mittler & Sohn G. m. b. H. FrankfurtjMain 1962. 

Den kända tyska sjömilitära tidskriften Marine Rundschau brukar tid efter 
annan ge ut extra häften över något specialämne, förutom de regelbundet ut
kommande numren. Dessa häften sväller ofta ut över normalt tidskriftsformat 
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och blir tämli~en amningsrika böcker med h~rda pärmar. s~ är ;\ven fallet med 
e a a,. de senaste alstren bärande titeln ovan. 

Bokens 174 sidor omfattar ~tta historiska uppsatser över den ryska marinen 
förr och nu, sammanställda av marinofficerare och krigshistoriker för ett histo
nskr-taktiskt seminarium i Meierwik för ett ~r sedan. Denna t yska syn p~ tsarens 
resp R~dsunionens örlogsfl otta baserar sig p~ under tvenne värl dsbränder inhäm
tade iakttagelser och erfarenheter av den forna motståndaren. Till texten an
sluter sig et t an tal tabeller och en litteraturförteckning. Pärmbi lderna är tyvärr 
de enda illustr:ttionerna. 

I första kapitlet ger kommendör Hans Heinrich Lebram en översikt av Ryss
lands sjökrigshistoria genom fyra århundraden och skisserar i stora drag denna 
utpräglade kontinenta lmakts strävan mot havet. Professor Walther Hubatsch 
behandlar i sin uppsats temat den ryska f lottan 1890-1914 sedd med tyska 
ögon. Året 1890 inträffade fle ra v iktiga händelse r : uppbyggandet av den tyska 
örlo)!;sflo ttans högsjöeskadrar vidtog, Bismarck tvangs avstå från ledningen av 
rikets utrikespolitik, grunden för det fra nsk-ryska samarbetet skapades. Innan 
191-t ght tillända skedde sedan den första samma nstötn ingen mell an kaise rns och 
tsarens sjöst r idskrafter. 

Efter Sigurd H ess' bidrag om den ryska flot tans bedrövliga ro ll under k riget 
mot Japan fö ljer den kände krigshisto rikern och ami ralen F riedrich Ruges veder
häftiga skildring av Rysslands sjökrigföring 1914-17, med särskild tonvik t lagd 
på krigsskådeplatsen i Ostersjön. I nledn ingsvis redogör han för återuppbyggandet 
a" flottan efter katastrofen i Ostas ien. Enligt det kort före kriget antagna p ro
grammet skulle den år 1930 omfat ta icke mindre än 24 slagskepp, 12 slagkryssare, 
2~ kryssare, 108 jaga re och 36 ubåtar. Att detta starka hot från öster aldrig ens 
omnämndes i Tyskland vid behandl ingen av de egna f!ottprogrammen, f inner 
Ruge vara ganska märkvärdigt. K riget i Ostersjön visade emellertid, att den 
mestadels på defensiven liggande baltiska flottan lät t hölls i styr av de härstädes 
till antal et helt underlägsna tyskarna. 

För ryska flottans fartygsbestånd i mars 1918, vid tidpunkten för freden i 
Brest-Litovsk, samt de av Sovjetunionen sedermera övertagna ex-tsaristiska en
heterna redovisar dr Ji.irgen Rohwer i tvenne tabeller. I en tredje sådan redo
göres för sovjetryskt krigsfartygsbygge intill år 1945. Om mellankrigstiden från 
revolutionen till 1940, Sov jetunionens upprustning till sjöss och samarbetet med 
Tredje riket skriver Hans Joachim von der Osten i en intressanr artikel. Att 
bl a de mot Fin lands sjöförbindelser i Bottenhavet 1939-40 opererande ryska 
ubåta rna av tyskarna försörjdes med bränsle och proviant torde icke vara allom 
bekant. 

Röda flottans krigföring i Ostersjön under andra världskriget behandlas på 
basen av till gängliga ryska källor av Hermann Lorenz. Uppsatsen gör inga an
spd.k på fullständighet. Avsaknaden av tillförlirliga uppgifter och undersröd 
från motparten omöjliggör redan detta. Mot p~ståendet, att Sovjetflottan syn-
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ba r! igen hel r skulle ha överraskats a v kriget midsomma ren 1941 , anför författa
ren en del fakta, vilka borde ha observerats av den ryska ledningen : återkallan
det i maj av den tyska marinkommissionen, som i Leningrad bistod vid byggan
det av den överlåtna, hal vfärdi ga ex-tyska k ryssa ren Li.itzow, trupptransporter
na till norra F inland, förbudet den 14.6 för tyska handelsfartyg att anlöpa rysk 
hamn, kvarhåll andet av de ryska i egna hamnar, de tyska minfartygen, som 
sedan den 18.6 låg i den finl ändska skärgården m m. Uppgifterna om de tyska 
och ryska förbanden stämmer uppenbarligen. Men Finlands flotta sommaren 
1941 göres av skribenten betydli gt sta rkare ä n den i själva verket va r. Så begåvar 
ban densamma t ex med ett eget marinfl yg om två flottilje r, 11 motortorpedbåtar 
i stället för 7, sexton "M-Boote" o s v. T yskans "M(inensuch)-Boot" betecknar 
en stor högs jöminsvcpare ; sådana ägde Fin land inte, allra minst 16. 

Liksom under första världskriger låg den tyska sjökrigföringen s tyngdpunkt i 
väs te r och blott obetydliga styrkor kunde avdel as för Ostersjön. Frammarschen 
ri ll la nds berövade emellertid snart ryssarna alla fl ottbaser, föru tom Kronstadt
bukten, där den kraftiga Röda flotta n l ~g instängd nästan hela kri get ut. Blot t 
ubåtar, to rpedbåta r och fl yg gick anfallsv is till väga. Lorenz' framställn ing lider 
a v smärre sakfel , men är annars välavvägd. T yska rna evakuerade exempelvis 
inte Hagland den 18.8.1 944, utan lämnade ön den 16.9. - som krigsfångar. 

Sjökriget i Sva rta havet 1941 - 44 behandl as förtjän stfullt av kommendör H ans 
Dietrich von Conrady, som själv var med där nere. För operationerna på detta 
inna nhav in satte Kriegsmarine c:a 500 fartyg av olika slag, vi lka så gott som 
allesamman måste överföras dit la nd vägen hemifrån. 

T idigare nämnde dr Rohwer presenterar en lång förtecknin g över de ryska 
fa rtygsförlusterna under det andra världsk riget. Får man tro honom, var dc 
ansenliga. Listan över i Ostersjöområdet förlorade örlogsmän upptager 20 jagare, 
45 ubåta r, 27 m insvepa re, 25 motortorpedbåtar, slagskeppet Marat etc. Motsva
rande siffror för Ishavet är 4- 24-5-3 och för Svarta have t 17-28-6-7 
plus två kryssare. Uppgifterna baserar sig på tyskarnas och de medkrigförandes 
observationer. Motsvarande listor har veterligt inte offentli gg jorts på ryskt håll , 
varför några jämförelser ty värr ej har kunnat verkställas. Smärre sak- och 
tryckfel kan man anmärka på i den annars sakliga och överskådliga förteckning
en. K lippön Märket har placerats uppe i K va rken och den beryktade Juminda
spärren än här, än där. Denna väldiga minbarriä r utlades av tyska och fin ska 
fartyg mellan Juminda udde och Söderskär i augusti 1941 i evakueringsflottans 
f rån Reva! väg och orsakade densamma katastrofala förluster. Söder om Hangö, 
N \Xf Moon och vid Seitskär sjunkna fart yg pås tås av Rohwe r ha gå tt under i 
Juminda-spärren , ett uppenbart miss tag. 

Ett intressant bidrag ur hans penna avslutar boken : sovjetisk sjök rigslittera tur. 
Det a ndra världskriget såsom ryska författa re framställt detsamma. En diger 
bibl iografi på 224 titlar, utgivna efter kriget och ordnad enl igt k r igsskådeplatser, 
fiirband och fartygss lag presenteras av Rohwer. Enligt författaren är denna pro-
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pagan distiskt betonade li tte ratu r av ringa historiskt värde, men kan der oaktat, 
studerad på rätt sätt, ge forskaren ett och annat guldkorn. 

För den av marin historia intresserade har denna tyska syn på den ryska flot
ran genom tiderna otvivelak tigt många inrressan ta synpunkter att ge. 

P. O. E. 
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Notiser från När och Fjärran 

Albanien 

Sammanstiillni r1g. 

Albanska flottan rapporteras för närvarande bestå av 

1. fyra ubå tsjagare av Kronstadt-klassen ( 1958-1960) 

2. sex minsvepare av T JOJ-klassen (1957- 1961 ) 

3. fjorton motortorpedbårar uppdelade på sex av P-4-klassen, tre av f d itali
enska Mas-50l-klassen (1947) och fem av f. d sovjetiska typen Vosper (1950) 

4. fyra ubåtar av Sovjets W-k lass med tillhörande depåfartyg av Arrek

klassen 

5. ett omagnetiskt fartyg byggt i Finland (1956) men överförd Sovjet. 

6. oljeförrådsfartyget Nadldhttt Dainani på 1 600 ron sjösatt 1956. 

The Navy december '1962. 

Australien 

H .wg.Hfart y g. 

Melbourne har ombygg ts til l ett hanga rfart yg enbart för helikoptrar med 

ubå rsjakruppgifter. 
U S N ava l Proeecdings november 1962. 

Mins·vepare. 

o 1 t- o En",la 11 ,1 0··,,e1·rcu:n,l minsvepa rn a: Curlew f d Chediston, N ya namn p a c c ra n c - ~ 
Ibis f d Sh1gleton, Snipc f d Alcaston, H awk f d Somerleyton, Teal f d ]ackton. 

Marine Rundschau december 1962. 

U båtar. o 

Australien skall köpa ubåta r av Balalo- ty pen från USA och ev om na~ot år 
en aromdriven ubå t va refeer de engelska ubåta rna, som är lånade fö r tr ,'i mng av 
ubå tsjakt rroligen kommer att å terl än111as 1967-1968. 

Marine News december 1962. 
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Danmark 

jagare. 

Helsingers Jern skibs och Maskinbyggeri A jS skall bygga 2 jagare på 112 m 
Lingd. 

Marine Rundschau december 1962. 

Minutläggare. 

Falster, den första av fyra nybyggen , stapelavlöpte i Nakskov. Minutläggaren 
är på l 800 ton, 77 X 12 m, kan göra 18 knop och rar 400 minor. Färdig för 
tjänstgörin g i slutet av 1963. 

Marine Rundschau december 1962. 

Finland 

Med Srorbritannien och Sovjet har Finland ingått avtal om vapenköp. Sovjet 
levererar bl a en flottilj flygplan av typen Mig-21, beväpnade med jakt
robotar, 2 eskortjagare a v Riga-klass , mororer för motorkanon bårar, som byggs 
i Finland, artilleri och amfibiepansarmaterieL Storbrirannicn levererar ett parti 
p\-roborar av typ Vigilant. Leveranserna sker till stö rsta delen under å r 1963. 
Kostnaderna uppgår till ca 120 milj mk (ca 200 milj kr) . 

Uusi Suomi, den 10 jan 1963. 

O vannämnda vape nköp utgör naturligevis ett ytters t vä lkommet tillskott till 
den finska försvarsmaktens materiel. Vad som gör köpen särskilt anmärknings
värda är emellertid att de om fattar också robotar. F redsfö rdragers artikel 17 
förbjuder Finland att "inneha, konstruera eller experimentera med kärnvapen, 
med egen kraft drivna eller styrbara projektiler ... med undantag av torpeder 
och torpedutskjutningsanordningar som utgör den normala beväpningen på krigs
fart yg som cir till åtna enligt föreliggande traktar . .. ". Genom förhandlin gar med 
signa rärmakterna har emellertid nu Finlands regering beträffande den aktuella 
artikeln vunnit gehör för en omtolknin g, som innebär att det ''i r Finland tillåtet 
arr inneha robotvapen av defen siv karaktär. Härmed är tydligen också i princip 
medgiver att Finland - i mån av ekonomiska möjli gheter - kan skaffa sig 
kustförsvars- och Jufr v:irn sroborar. 

G T. 
Frankrike 

jagare. 

Le Tc1-rible skall nedskro tas . 
Marine Rundsc hau december 1962. 

Ub/itar. 

Frankrike underhandlar med USA om köp av en atomubåt utan P olar isrobot 
varvid et t pris av 63 miljoner dollar ha r nämnts. Amerikanarna visar dock en 
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viss tveksamhet speciellt vad gäller utlämnande av konstruktions- och utrust
ningsdetaljer. Den amerikanska ubåten skall användas till att träna en besätt
ning till den första franskbyggda atomubåten, ännu endast benämnd Q 251, 
scm beräknas vara färdig omkring 1969. Q 251 blir på cirka 7 000 ton med en 
undervattensfart på 20 knop och ett största dykdjup av minst 300 meter. Förut

om torpeder beräknas hon ta 16 ballistiska robotar. 

Marine Rundschau december 1962. 

Grekland 

Jagare. 

De två amerikanska jagarna av Fletcher-klassen DD 545 Brad/ord och DD 546 
Brown överlämnades i september 1962 till Grekland och omdöptes därvid till 

Thyella resp Navarino. Grekland har nu 6 f d Fletcherjagare. 

La Revue Maritime december 1962 . 

Holland 

Fregatter. 

Fyra Van Speyk-fregatter (britt Leander-klassen) skall byggas i Holland för 

att ersätta Piet Hein med systerfartyg vilka försvinner med slutet av 1963. 

Marine News januari 1963. 

Ubåtar. 

De två nya ubåtarna som kölsträcktes september 1962 är av Dolfijn-klassen 

och skall döpas till Potvis och T onijn. 

La Revue Maritime december 1962. 

Indien 

Fregatter. 

Den portugisiska fregatten Afonso de Albuguerque (1935) som skadades svårt 

vid striderna då Indien erövrade Goa skall repareras och införlivas med indiska 

flottan. 
Marine Rundschau december 1962. 
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Indonesien 

Kryssare. 

. Den från Sovj.et överlämnade kryssaren !rian är av Sverdlov-klass. Enligt upp
gift skall ytterligare en kryssare , två fregatter och ett depåfartyg av Airek

klassen överlämnas under 1963. 

Marine Rundschau december 1962. 

Marine News januari 1963. 

Italien 

Fregattc 1·. 

Fregatten Virgilio Fasan l 500 ton har officiellt mottagits av italienska ma
nnen. Hon är den fjärde i en serie byggda 1960-1962. 

La Revue Maritime december 1962. 

Japan 

Eskortfartyg. 

Japans första eskortfarryg som skall utrustas med robot har kölsträckts i 
Nagasaki. 

Marine News januari 1963. 

Marocko 

Patrullbåt . 

Ett mindre antal motortorpedbåtar och patrullbåtar skall troligen tillföras ma

rockanska marinen från Sovjet. Inom en nära framtid vän tas två fartyg av 

Kronstadt-klassen införlivas med Marine Royale Cherifienne. 

The Navy december 1962. 

Norge 

Motortorpedbåtar. 

Skreij den första av åtta nya båtar av förbättrad Nasty-klass stapelavlöpte 
20/lO 1962 vid Westerrnaens A(S. 

Marine Rundschau december 1962. 
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Sov jet 
Atomub/!t. 

Sovjetiska aromubåtar har för första gången tagit sig fram till Nordpolen. 

Marinens Pressdetalj januari 1963 . 

Storbritann i en 
Fregatter. 

Naiad (Leander-klass) har kölsti·ickts vid Yarrow & Co Ltd Glasgow 30/10 

1962. 
Marine News Januari 1963. 

Paladin och Famdalc skall skrotas. 
Marine News december 1962. 

J( ryssare. 

Belfast har tagit i land alla sina 40 mm Boforskanoner med undantag a v ett 
dubbellavettage på vardera siclan av bryggans framkant . 

Marine News januari 1963. 

Kenya och Gambia skall skrotas ner vid Fasla ne. 

Marine News december 1962. 

jagare. 

Battleaxe, Cheviot, Comet, Concord och Oberlient ska ll skrotas ner. 

Marine News janu::tri 1962. 

Minsvepare. 

Alla kustminsvepare utom 10 skall skrot,1S ner då der anses att de i ett eYen

tuellr kommande krig har spelat ut sin roll. 
Marine News januari 1963. 

/ Jtomub!itar. 

Den rreclje engelska aromub:hen har beställts bos Vickers-Armstrong Ltd och 
kommer troligen att döpas till Warspite. Hon blir en kopia av Valiant; den an
dra engelska atomubåten. Dreadnought har under december 1962 börjat sina 

provturer till sjöss. 
Marine News december 1962. 

Ub!itar. 

Den rolvre ubåten av Oberon-klassen kommer att heta Onyx. Samtidigt med
delades att en trettonde ubåt av samma klass har börjar byggas vid Scotts Ship
builcling & Engineering Co Ltd, Greenock och skall heta Oppo1·t1tne. 
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Forskningsfartyg. 

Cook, ett fartyg för oceanografisk forskning har uppräckt ett nytt största 
djup i oceanen strax ost om Filippinerna i Mindanao-graven. Rekorddjupet lyder 
nu på 11 .524 meter. 

The Navy december 1962. 

Sverige 

Ubåtar. 

Den första jaktubåten, Abborren, f el U5 har nu ombyggts vid Kockums Me
kanisk a Verkstad, Malmö. Befälstecknet hissades den 28/1 1963. 

Marinens Pressdetalj januari 1963. 

H andelsfartyg. 

Stockholmsfanyget Soya-Atlantic på 21 770 dwt har av en amerikansk federal 
domsroi friats från allt ansvar för en dödskollision mellan fartyget och elen ame
rik anska jagaren Da1•by i Chesapeake Bay den 19/3 1962. Domstolen säger att 
kollisionen vållades genom grova felmanövrar från jagarens sida och lägger heb 
skulden på det amerikanska fartyget. Amerikanska staten hade stämt det svenska 
rederiet AB Walltank och begärt 350 000 dollar i skadestånd. Rederiet kom med 
en genstämning och krävde 90 000 dollar i skadestånd. 

Dagens Nyheter 4 janua ri 1963. 

USA 
Atomdrift. 

Admiral Andersson, US Navy Chief of Naval Operations har beräknat kost
naderna för ett aromdrivet fartyg i förhållande till ett konventionellt. Beräk
ningen är gjord för en period av 20 år och inbegriper även kostnader för perso
nal och operationer. Resultat: ett hangarfartyg eller en kryssare blir 1,3 en fre
gatt 1,4 och en ubåt 2 gånger dyrare med atomdrift. 

The Crowsnest september 1962. 

Fregatter. 

Som jämförelse till ovan kan nämnas att Bainbridgc, (se bilden) den första 
atomdrivna fregatten , under sin provtur tillryggalade 570 sjömil med full fart 
och använde då "' 140 gram uran. En Flctscher-jagare (WW Il) skulle behövr 
60 000-75 000 liter olja för s:~mma f.ur och >träcb. 

Our Navy december 1962. 
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USS Bainbridge. 

Kryssare. 

F d tunga kryssaren Albany har byggts om till det första kon vcnt ionella far 

tyget enbart beväpnat med robot. Hon har nu fyra stä ll för Tanar och 4 för 

T:~los sa mt l ställ Asroc. 
Ou r N a vy december 1962. 

Den lätta kryssa ren A t /anta cir struk en ur the Naval Regis ter och skall troli

gen sk rotas. 

Our Navy december 1962. 

U bd tar. 

Av atomubåtarna har nu namnen bestämts på följande 

SSBN 630 John C Cathoun 

SSBN 632 Von Steuben 

SSBN 635 Sam Rayburn 

SSBN 636 Nathaniel G reene 

SSBN 638 Whale 

SSBN 639 Tautog. 

r serien har för de n:irmastc åren beställts ubåtarna 640-653. 

Marine News januari 1963. 
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Väst-Tyskland 

Handelsfartyg. 

Det första atomdrivna handelsfartyget i Europa har beslutats b ·d 
.. 1 . H ' , yggas vr 

h.re er owa!dtswerken. Fartyget som blir p å ca 15 000 t d b ··k 
.. . , , on vt, era nas vara 

f:trdrgbyggt 1967. 

Leinen Jos januari 1963. 

U5 löpte av stapeln den 20/11 1962 v id Kieler H owaldtswerken. 

Leinen los januari 1963. 




