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1. Meddelade ordföranden alt sedan nästföregående sam
m anträde h ade hedersledamoten, f d statsministern och 
landshövdingen Hj. Hammarskjöld avgått med döden samt 
lyste fdd över hans minne. 

2. Valdes till arbetande ledamöter av Sällskapet: 
Marindirektör T. A. ödman, Kommendörkapten K. IL 
A. Engström, 1. marinläkare F. I. J. Naeslund, Kom
mendörkapten C. E. vV. E. L indmark, Major J. E. B. 
Björnsson, Major B. G. A. Larsson, Kommendörkapten 
S. Y. G. Ljungberg, Major K. S. E. Engdahl, Kommen
dörkapten (int.) P. E. Hall, Marindirektör B. \Vallin, 
Marindirektör H. G:son Hafström och Marindirektör 
B. Fagerström. 

3. Valdes till korresponderande ledamot av Sällskapet 
k ommendörkapten A. K. G. S. Bolling. 

4. Valdes till föredragande för 1954 i vetenskapsgrenen 
sjökrigskonst och sjökrigshistoria ledamolen Edenberg med 
ledamoten N. E. ödman som suppleant. 

5. Valdes till föredragande för 1954 i vetenskapsgrenen 
skeppsbyggeri och maskinväsende ledamolen \\' allin med le
damoten Kemmer som suppleant. 

6. Föredrog ledamolen Stenkula inträdesanförande. 
7. Av ledamoten N. E. öclman inlämnat inträdesanföran

de föred r ogs av sekreteraren. 

Högt idssammanträde elen 76 november 1953, 

l. Yaleles till o rdförande för arbetså ret 1933- 5-1 heders
ledamolen Samuelson . 

2. Föredrog ledamoten H. G :son Hafström inträdesanfö
l'ande jämlikt stadgarna § 31 behandland e »Örlogsfartyget 
som stridsenhet» . 

T'idskn'[t i Sjö1·iiscndel 
46 
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3. Föredrogs minnesteckningar över avliclna.1cd~1mÖ ~cr na. 
Tisclins, Heckscher och dc Brocr~, hed e~·.~ledamo ler~;n, \. ougt 
och \\'achtmeis ter, ledamoten L1epe, I~orste hedci "lcd un lo
ten Prins Oscar Bernadotte samt h ede rsl edamolen Ham nla r-
skjöld.\T t f" . l . . Minnesteckningen över hedersl.edam?ten ou g. O l et .log:-; 
av hedersled amoten \Vidcll , övnga mmnestecknmgar fme -
droaos av sekreteraren. , 

(Minn esteckningen över avlidne led~.m<?Len Hessle .. ~;,om 
mer att föredragas vid nästkommande hogttdss:Hnmant. ad e.) 

4. F öredrog sekreteraren ber ä Ltcls c ö ve~· K u ng l. Ö ~·} ogs
mannasällskapets verksamhet under arbetsaret 1952-,).~. 

5. Föredroa ledamolen Ruclling ut(lrag ur sin årsbcT~itlel
sc i sjökrigsk~nst och sjökri.gshisloria beröra.~1~le »P,c .~l or rc 
h·ska örlog15fartygens utnyttJand e under 2. vmldskugu ». 
. G. I samband med nedläggandet av sill. ämb:te höll ord

föranden, hedersledamoten Samuelson, ett m:forande, som 
behandlade »Örlogsbasen i Blekinge, en återblick och nagra 
synpunkter». 

Berättelse over Kungl. Orlogsmanna

sällskapets verksamhet under 

arbetsåret 1952-1953. 
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1. SällskaJ2CL har Yarit samlat till e lt höglidssammanträ
de och sj u ordinarie samman träden. 

2. Sällskapels ämbetsmän ha varit: 

Ordförande, hedersledamoten Samuelson, 
Vic e ordförande, ledamoten Stefenson, 
Sekreterare, ledamoten Hermelin (intill den 1/ 10 1\)5~n, 
därefter ledamoten Lundblacl. 

3. I Beredningw/skottet ha utom vice ordföranden och 
sekreteraren ing<'Ht t o m april 1953 ledamöterna :Molander, 
Nyman och TlJ. Lindgren med ledamöterna Puke, Eng och 
Ullman som suppleanter samt därefter desamma ordinarie 
ledamöter med ledamöterna N ordlin g, Segrell och En g som. 
suppleanter. 

4. Intriidesanj'örawle jämlikt stadgarna § 31 har twgivits 
av ledamöterna Stade, Uggla, Lundblad, ~orinder, N. E . öd
man, Gråberg, Hultin och Stenkula. 

5. .4.rsberätlclser ha avgivits i följande vetenskapsgrenar: 
A.rtilleri och handvapen av ledamoten Lange, 
Skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamolen Ull
man och av ledamoten G. Liljckvist, 
Torpechäsende av ledamoten Xorlander, 
Förbindelseväsende av ledamoten Brigge, 
~:1Yigation och sjöfart av ledamoten Bong samt 
Sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten Rud
ling. 

Då årsberättelserna yarit av mera allmänt intresse, har vid 
deras framför ande tillträde länmats äYcn för officerare och 
Ved erlikar utanför Sällskapels krets. 
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6. Sällsl.:apets lidskrill har utkommit med scdvanligL nn
lal häflen. 

7. Till Finska marinofficersföreningen i Helsingfors har 
med anledning av föreningens 30-årsjubileum den 2-1 ~kto

ber som gåva överlämnats Sällskapets emblem skuret 1 h ä 
och med silverplål. 

8. Lwm Sällskapet ha följande j'örändringar ägt rum. 

M ed döden avgå.lt: 

Förste Hedersledamoten Prins Oscar Bernadolle, 
HedersledamöternaHammar sk j öl d, V ougt och \Y a c 111-

meister, 
Arbetande ledamöterna de Broen, Tiselius och Li cpc· 

samt 
Korresponderande ledamöterna Heckscher och Hes<;! c. 

Utträtt ur Sällskapet: 

Förste marinläkaren Ekman. 

U p p[ lyttals till hedersledamöter: 

Arbetande ledamöterna \V etterbia d, E. Y. P. G :so n 
af Klint och Kolmoclin. 

Tillkommit: 

11 edersledamot: 

Generalläkare C. E. L. Groth. 

Arbetande ledamöter, 

Marindirektör T. A. ödman, 
Komm.endörkapten K. H. A. Engström, 
1. marinläkare F. I. .T. Kaeslund, 
Romendörkapten C. E. \V. E. Linclmnrk, 
Major J. E. B. Björnsson, 
Major B. G. A. Larsson, 
Komendörkapten S. Y. G. Ljungberg, 
Major K. S. E. Engdahl, 
Kommendörkapten (int.) P. E. Hall, 
Marindirektör B. \Yallin, 
Marindirektör H. G:son Hafström, 
Marindirektör B. F::~gerström. 

Korresponderande ledamöter: 

Direktör R. A. Linden, 
Romendörkapten A. K. G. S. Bolling. 

9. För nänarancle ulgöres Sällskapet av: 

Svenska Förste I-Iedersledamöter ............. . 
Utländsk Förste Hedersledamot 
Svenska Hedersledamöter ....... .. ...... · 
Utländsk Hedersledamot - ... . ... - ...... . ... . .. . 
Al·betande ledmnöler ....... . .. . .......... . 

Svenska Korresponder~~1-d-~ -l~~l-a~~1Ö·t~~·.:: ::: ::: :: 
Utländsk Korresponderande ledamot ......... . 

G 59 

2 
1 

56 
1 

150 

1 

~0 ... Den senast invalde_ ledamot~n intager i Sällskapels 
~o~ tlop.ande .mecllemsmalnkel ordnmgsmunmer 7GO räknat 
h~an v1ceanuralen Falkengren med ordningsnummer 1 den 
1;:> november 1771. 

Karlskrona den 1G november 1933. 

O. LU:\TDBLAD. 
sekreterare. 
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Årsbesättelse skeppsbyggeri 1953 

Aktuella krigsfartyg 1953. - övervattensfartyg. 

Av Ledamoten G. LILJEKVIST. 

Aren närmast efter sista v~irldskriget bekantgjordes stora 
nylleler ifråga om vapen och deras hjälpmedel. ~1ångn aY 
dessa nödvändiggjorde on1.cdelbara förändringar på våra eg
na farlyg, liksom dc tidigare under krigets senare skede 
hade påverkat dc stridande nationernas krigsfartyg. Andra 
nytillkomna vapen skulle medfört alltför komplicerad e för
ändringar på fartygen för att i första hand ifrågakomma . 
Sådana vapen som atombomben satte dock fantasien i OY G.ll 

Jigt livlig verksamhet, och en mängd radikala fartygspro
jekt framskymlade i den populära pressen. Dc kunde l titt 
avfärdas vid närmare granskning såsom outförbara unde r 
rådande tekniska förutsättningar. 

Utvecklingen har gått framåt även efter världskriget, men 
ännu kan man ej vid s tudium av vad som är känt om 
världens flottor se några mera revolu tionerande nyskapel
ser bland övervattensfartygen. Detta kan till s tor del 1ill
skrivas det förhållandet, alt de nyskapande ideerna ej laga 
sig uttryck i konkreta fartyg, förrän en följd av år förflu 
tit. Utan ett krigs forcerande takt tager t. ex. konstruk tion 
och byggande av en ny jagare en tid av 7 a 8 år i anspnd;: . 
En viss försiktighet präglar också de stora nationern a, di'1 
det gäller att bygga mera revolutionerande nyskapelser p:L 
fartygsområdet Nya vapen är alltjämt under utveckling ocl1 
varje större nybyggnad betingar en avsevärd penningin
vcstcring. Dc stora nationerna ha vidare en flotta aY fartyg 
från senusle världskriget, som ligger konserverad ocl1 Yii. l 
bevarad för mwändning, om. det skulle bliva nöchii ndig t. 
Dessa fartyg äro givetvis långt ifrån moderna, men dc kun
na snabbt sättas i stånd och fylla en uppgift Ullsam nJ<~IlS 
med nybyggda farlyg. 

Som bakgrund till elen senaste utvecklingen på skepps
byggnadsområdet j nom krigsfartygstekniken skall u l wck
lingen av vapnen och deras hjälpmedel i kortbel b cr{.l1'~1 " · 
då denna är i hög grad hcslämmandc för farlygens ut
formniDg. 

()(il 

:... 
o 
~ 
o 
~ 
~ 

~ 

5 ;.. 

'"' .8 
rl (i) 
l 

"'' .; r-1 
'Ö 



6G2 

Artilleriet ulveddas ifråga om eldhastighet och snabbrikt
ninD' och kdiscr nu en hög grad av automatik. Detta m c<[. 
förbbehov av större utrymmen och ökad vikt både direkt 
och indirekt genom förstorade motoreffekter ·och därm c(l 
större ()'eneratoranläggningar än tidigare. Ett strömavbrot t 
till en ~wdern artilleripjäs sälter denna praktiskt taget hel t 
ur funktion, varför krav på strömtillförsel från tvä hel t 
skilda energikällor är önskvärd. Delta medför ytterli gare 
viktsökningar och krav på deplacement. Eldledningsanlägg
ningar för modernt artilleri fordra stora utrymmen för räk
ncinstrument och många uppställningsplatser för riktanlägg
ninD'ar. För målbelysning uneler möd\:er har tillkommit fr ;1 n 
sär~~ilda siklen fjärrstyrda helautomatiska lavettage för ul
skjulnin()' av lysra keter. Förutom en fri och ur alla synpunk
tc{· lämi;Jig uppställningsplats för c lt sådant fordra s utrym
me för de skrynunandc raketcrna i omedelbar anslut ning 
till lavettaget. 

Torpedernas utveckling har skett på ett sätt, som ej nämn
värt berör farlygskonslruktionen. Utskjutningsanordnin gur
na ha ej genomgått några större förändringar . 

Sjunkbombvapnet har utvecklats i hög grad genom det 
senaste världskriget och kräver nu uppst~illningsplats cr om
bord, som äro att jämför a med artilleriets. Vridbara aggre
gat med eleverbara utskjutningsrör för olika slags bombe r 
eller rakeler fjärrmanövreras från speciella eldlednin gsin
s trumcnt. 

Varje modernt lu·igsfarlyg utrustas numera m ed er:. mtt_ng~ 
fald radaranläggningar för utspaning av allt, som ror s1g 1 

luften och på havet, och för direkt inriktning av olika Ya
pen mot mål, oberoende av mörker eller dimma. !fela deil
na teknik och dc ökade krav på snabbhet, som lHlsnlveck
lingcn medfört, ha nödvändiggjort uppbyggande av en om
fattande stridsledningsorganisation på. varje större ~m· lyg , 
sonr kräver stora utrymmen mnbord . Badar och stl'! dsle d
ning kräver dessutom stor personal , och i rn~varandc li.i g~ 
torde dessa hjälpmedel l1a ett mycket stort Inflytan de pa 
storlek och utformning av moderna krigsfartyg. 

Verkningarna av arlillcriträffar, bombexplosioner, rninor 
och torpeder ha genom lillkmnsten av modernare sprang
ämnen m m utan storleksökning i flera fall mångdubbla ts. 
Kraven på ett krigsfar tygs molståndskraft ökas bärig_enoJn 
och medför nödvändigheten av en alltmer konsekvent rJHl?l
ning i vattentäta rum, ett utökat krav på effektiv vat ten tal
het och en omsorgsfull uppdelning av viktiga anläggningnt· 
i aY varandra oberoende enheter. 

GG3 

Om man studerar vad som är känt om utvecklingen av 
Yärldcns krigsflottor under dc sista å ren, skall man finna, 
att det huvudsakligen är USA och Ryssland, som ha re
surser att bygga krigsfartyg efter helt moderna principee. 
Förutom möjligheterna att offra stora medel på fartygs
byggen har man i USA genom forskning och försök på alla 
områden inom krigsvetenskapen en klarare målsättning för 
krigsfarlygens offensiva egenskaper och motståndsförm.åga. 

Det är känt, att atommaskinerier för farlygs;lrift äro un
der byggnad i USA. Dc äro närmast avsedda för ubåtsdrift , 
men uppgifter ha varit synliga, att man även för hangar
fartyg planerar framdrift m edelst atomenergi. Inom robot
vapentekniken har man haft framgångar i USA och där 
torde detta vapen vara binmal att i visst ~wscende ersälta 
grövre fartygsartilleri. Atombomhen har utvecklats alltmer 
både ifråga om skräcki n jagande verkan och användnings
områden. Så har man efter en omfattande försöksverksam
het i USA ernått möjlighet att använda atombomben som 
ett taktiskt vapen. Slutligcn ha amerikanama vidareutv eck
lat radartekniken och bl a framställt synnerligen känsliga 
anläggningar för ubå t sj akt. 

I vilken utsträckning nyssland på något område inom 
krigsfartygstekniken kornmit längre eller lika långt som lJSA 
är omöjligt att avgöra med ledning av förefintliga uppgift er. 

I Storbritannien ha krigsfartygsbyggen kunnat sär~;kiljas 
i två grupper, dels färdigsliillandc av sådana större fartyg 
såsom hangarfartyg, kryssare och större jag~a· e, som plane
rats och påbörjats redan under kriget, dels byggande av 
mindre fartyg med kort byggnadstid, son1 konstruerats dter 
krigssl utet såsom fregatter, minsvepare, patrullfartyg m :11. 

Franska flottans huvudsakliga nyförvärv utgöras av snab
ba ubåtsjagare och oceangående eskortjagare med effektiv 
ubåtsj aktutrustning och modernt luftvärn. Den för si tt mo
derna artilleri omtalade luftvärnskryssaren »dc Grassc», på
börjad redan 19~38 , är ännu ej fbirdigstiilld , vilket förnlom 
av finansiella skäl är beroende på svåri!?:helerna alt få fram 
tids en] i g ar lilleris tisk u trust ni ng. o 

. De små nationernas nybyggnadsverks::unhet har inskränkt 
s1g till lätta fartyg - jagare, minsvepare och torpedbåtar. 
Modernisering oc.:h ombyggnad av ädre fartyg ha för samtliga 
nationer utgjort en väsentlig del i strävandena ~dt bibehålla 
en stridsduglig flotta. 

En fortsatt genomgång av viktigare p ågående fartygsbyg-
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Brittiska hangarfa rtyget »Eagle» om 36.800 tons standard . Deplace

ment fullt rustat= 46_000 tons. Lä ngd ö. a.= 2.45 m. Största bredelen är 

c : a 34 m. Maskinanläggningen utgöres av fyra ångturbinanläggningar 

om sammanlagt c: a 160.000 hk och högsta far t är 31 ,5 knop . J3 est~·ck· 

ningen utgöres av 16- 11,5 cm kanon er i 8 clubbeltorn och 

57- 40 mm akan. (Engineer.) 

ucn inom olika mariner är avsedd all giva en bild av ·,en-
denserna inom krigsfartygstekniken av i dag._ ... o .. 

Slagsl..:eppcns existensberä ttigande har vant for~~n al fo.r 
diskussion i olika smmnanhang efter det senaste varl r.lskn~ 

get. Till något avgörande svar i denna fn''lga ha r m ~lll _<: J 

nåt t. Ett faldum är doek, alt några nya slagskepp sa VJl t 
känt ej stapelsalts i världen efter sisla vä.~:ldskrigc t_. Dc vill
diga kostnader, som ett slagskeppsbygge for med s1g, ha su
kert varit avgörande, då d e t g~illt alt avväga s~n~mansall

nin ac n av en modern flotta. E lt f å tal slagskepp a r o rus l:Hlc 
och:::.i tjänst och en del äro konserverade för eventuell ha stig 
klaroöri na. Ej ens slagsk epp, som varit uneler byggnad se
d an 'Ju.igct och som iir'O fullbordade till 70 a 80 %, har m:!ll 
velat färdigställa för rustning. Vissa av d essa byggen i 1 S.\ 
h a projekterats om för h ärande a: rob.otvup el_l som_.h_uvnl 
hestvcknina, men arbetet l1nr tvdlJgen annu CJ fullfol.JL;. 

Dc stön~ nat ionernas tveksa-mbet i n för stora f a rlygslJ.' g
gen gäller ej ifråga om hangarfartyg. Man har såväl i Sl.rn:
hri lannien so m i USA bvggt större enheter ay denn a bt 
lygstyp än någonsin tiMgarc. Det brittisk~ h~ngari'Gr l:;gcl 
»Eaglc» färdigställdes föna ;'\rct efter en t1 oå n g bygg~wd~
Lid. Det h ar omskriv its såsom någol mycket modcmt J <tll,l 

avseenden. Pft dess f lygdäck skola modcnw rea-plan Jdnl-
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Fantasibild av amerikanska hangarfa rtyget »Forres tal». St.anclarclclepl. 

= 59.90·0 ton sL Depl. fullt ru stat = 75.000 tons. Längd ö. a . = 317 m 

Bredd i VL = 39 m. Största bredel = 77 m. Fyra ångturbinanläggningar 

giva fartyget en högsta fm't av 33 knop . Flygplan kan uppföras till 

däck av fyra hissar. ]'rån cle fyra startkatapultern a kunn a 32 flygplan 

star ta inom en ticl av fyra minute r . (Interav ia. ) 

na starta och landa unde r såväl dager som mörker. Hante
ringen av flygplan skall kunna ske snabbt, oeh far tyget ~ir 

därför utrustat med snabba hissar och övriga transportan
ordningar samt dc kraftigaste startkn tnpultcr, som någon
sin förekommit i brittiska flottan. 

Han aarfarb·gct »Eaale» som har ett standanldcpht ,:ement 
o .... .._ a ' , 

på 36.800 ton, är det största farlyg av denna typ, som byggts 
i Slorbritannicn. Fartyge l skall e nligt uppgift vara v~il ~kyd
<lat av pansar i däck och s idor samt omkring ammu.nil io~ls
durkar. Svetsning har använts i mycket större ntslracknJI1g 
än vid Lidioare brittiska fartvasbvQgen. l\hckei stora an-

b .J <..J "''---''-- ... .., 

slrängningar ha nedlagts på att gö ra fartyget möjligast svnr-
sänkt. Del har försetts med en effektiv Yaltent~il i nd eln ing 
och en omfattande skydds tjänsto rganisation. Beboeligheten 
ombord sYnes ocks{\. ha förhällrats i hög grad j~imföl'l med 
förkrigsfö-~·hi'tlland cna. I likhet med umeribmsk sln nllnrd 
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l1a stora malsalar med stålrörsmöbler anot·dnats och i an
slutning till dessa modernt utrustade kök. Isolering och ln ft 
konditionering ha avpassats för såväl tropiska som arkU ska 
förhållanden. 

Den amerikansl;:a hangarkryssaren »James V. Forrcsl ah 
närmar sig sin fullbordan som världens slörsta krigsfa rl yg 
med ett standarddeplacement av nära 60.000 tons. Farlygc t 
bar utrustning för bärande av större flygplan än Jiågot PI~ 
nat, men dess mest anm~irkningsvänla egcnsbtp ·torde , ;ara 
möjligheten att sänka manöverbryggan under flygplandäc
kets nivå vid operationer. Man synes i USA ha plane r p å at t 
bygga ett stort antal fartyg av denna typ, och uppgifter h~1 
också varit synliga, att något av d em skulie förses m ed 
atommaskineri. Vilken vikt amerikanska amiralitetet li:iggcr 
Yid fartyg av denna typ kan man förstå, då varje fartyg 
uppgives betinga ett pris av n~ira 230.000.000 dollar. 

Arbetet på dc brittiska kryssarna av »Tigcr»-klassen, som 
påbörjades 1941-iJ2, nedlades efter krigsslutet. Så sent som 
1952 fallades beslut om c lt fortsatt uppskjutande av. deras 
färdigställande i avYaktan på utvecklingen av artil1eri ocli 
eldledning. Den fortsatta utrustningen av fartygen sku lle 
vara beroende av pågående forskningsverksamhet. Del ur
sprungl igen fastställda standarddeplacementet beräknas sko
la stiga från 8.000 till 9.500 lons. 

Den amerikanska kryssaren »1\'orthhampton», påbörj ad 
nndcr sis ta vi:irldskrigct men endast fullbordad till n ftgo t 
över 50 Jr_ , d :"l färdigställandet uppsköls efter fredsslutet , h ar 
fullbordats såsom taktiskt ledarfartyg i stället för, som ur
sprungl igen Yar avsett, tung kryssare av modifierad »Orcgon
Ci ly»-klass. Fartyget är försett med omfattande förbi ndcl
scu trustning, v~il skyddat av pansar men svagt besl~·ckat m ed 
endast fyra 5" allmfdskanoncr i enkelforn och åtta :r' lufl 
Y~irnskanoner. >>No rthhampton» tillhör en n~· kategori av 
fart~·g, special iserade som ledarfartyg utan alt ingå som 
stri dande enheter i en flotta. 

Den ursprungligen som tung kryssare om 27.500 tons st ~~n 
dard konstruerade »Hawaii», sjösatt 1945 men aldrig fönltg
slälld, sl.;:all omkonstrueras som »hu·ge tactical comm an d 
ship» och förses med omfattande radar- och förbindel sen l
rustning men utan grövre artilleribestyckning än 5"-k nnon cr. 

De båda amerikanska tunga kryssarna »Boston» och »Can
bena» av »BaHimore»-klassen, som varit upplagda sedn n 
1916, äro aYscdda att omhyggas till robot-fartyg. 

Dc egentliga jagarna ha på senare år gcnomgftlt en u t-
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veckling mot allt större enheter. Ledarfartyg inom denna 
fartygsklass kunna närmast jämföras med fartyg, som ti
digare klassificerades som lätla kryssare. Kraven på effek
tivt luftvärn, modern ubå tsjaktutrustning och eu omfattan
de stridsledningsorganisation äro dc faktorer, som i försln 
han d h::~. varit orsaken till storleksökningcn. 

Den amerikanska jagaren »Norfolk», ursprungligen klassi
ficerad som kryssare, är projekterad under kriget men en
ligt uppgift ändrad efter erfarenheter bl a vunna vid atom
bombförsöken vid Bikini. Fartyget, som är specialutrustat 
för ubåtsjakt och konstruerat för operationer även i mycket 
svårt väder, har e tt standarddeplacement av 5.500 tons. 

USA-j agaren »Mi lschen> liksom tre systerfartyg om 3.675 
tons standard har en maskinanh1ggning, som uppgivits vara 
mera avancerad än något tidigare byggt krigsfartyg. ;\bn 
lordc kunna räkna med alt viktsbesparingar gjorts bl a ge
nom himpligt materiah•al och ökat å ngtryck. 

Den första hell efter kriget konstruerade amerikanska ja
garen »Timmennan» har nu färdigställts. Detta fartyg har 
rubricerats som etl försöksfartyg med långt gående viklsrc
duktioner, speciellt för maskinanläggningen. Vikten av den
Jl a har uppgivits vara avsevärt lägre än för något annat 
motsvarande fartyg i amerikanska flottan. Man har anled
ning förmoda , att viktsvinsterna ej enbart erhålliLs genom 
högre ångtryck och temperatur utan att man gått fram även 
på andra vägar, som det finns tillfälle att spekulera över. 

De senaste amerikanska jagarförslagen ha uppgivils få 
ännu större deplacement än ovan nämnda och dessutom pla
neras i USA antiubåtsfartyg med c:a 1.500 tons deplacement 
i nära överensstämmelse med brittiska fregatter. 
I Storbritannien ha de under kriget påbörjade »Daring>>
j agarna i stor utsträckning färdigställts. Maskinanläggningen 
på dessa fartyg har uppgivits vara mera extrem än föregåen
de kons truktioner med bl a högre ångtryck och överhett
he.~tningslempcratur än tidigare. På dessa jagare ha engels
mannen övergått från likström av traditionell spänning på 
~Daring» till 440 V 60 per växelström på de senare jagarna 
l klassen. Den stora ökningen av teknisk utrustning på dessa 
fartyg har medfört en exeptionellt stor besättningsstyrka. 
Sorn ledarfartyg ha .i agarna uppgivits skola ha en hcsä ttning 
av 308 man, varav 22 officerare. Som jämförelse kan näm.
nas »Hallands» 276 man, varav 20 officerare. »D:aring»
klassens jagare visa en tendens att på samma fartyg koncent
l·era olika slags vapen i betydligt större utsträckning ~in vad 
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Brittiska jagaren »Diamond >> t illhörande »Daring»-kiassen . Depl. = 
2.G10 tons std och 3.700 tons fullt rustad. Turbinmaskineri om C'· .. 

55.0001 hk ger en högsta fart av 35 knop . Bestyckning: G -ll .G cm 
kan i dubbeltorn, G- 40 mm akan , 10- 53 cm torpedtubeJ: , 

1-squid-lavettage. (Engineer). 

som tidigare varit vanligt i Englund. Ledande män in om 
e.ngclsk.;:~ marinen betrakta »Daring>>-jagarna som en yt ll'r
lJghet for d en na fartygsklass. Tendensen för jagare ser ul. 
att gå mot en differentiering i två typer, där den större Yii xe r 
upp till lätt .kryssare och den mindre utvecklas till fre gat t 
n:ed huvudvikten lagd på ubåtsjakt. Vissa fregatter äro spe
cwlbyggd a för flygbekämpning eller för j akteldlednfng. 

I Frankrike pågår nybyggnad av såväl en serie snabba som 
ett antal långsammare cskortj ag are. D:e förra om 2.700 lons 
standarddeplacement och en fart av c:a 32 knop ha en va
penutrustning, som gör dem lika användbara för rena ja
garuppgiftcr som för ubåtsjakt. Dc senare med ett standard
dcplacement om 1.250 lons och en fart av 26 knop äro konsl
nicrade för ~n mycket stor aktionsradie. Uppgiften alt dc 
skulle vara cheselmolonlrivna, som angivits i »Brassey·s An
mwl» 1952, förefaller därför möjlig. 

Dc svcns];:a jagarna »Halland» och »Småland» torde sä
kert kunna mäta sig med utländska av samma storleksklass. 
Ptt dem har man tillämpat skyddsprinciper, som framkoDl
mit unde r senaste kriget, och deras vapen torde bliva bland 
clc mest moderna och effektiva. I-Iuvudmaskincrict har kons l
ruerats med mycket låg enhetsvikt, erhållen bl a genom ök
ll:ing .~" [mgtrycket och överhettningstemperaturcn. ö vergå ng 
till vaxelström och modern lätt kabel för elektriska led ningar 
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]lar i:iwn bidragit tillmöjli gheterna att öka den procentuella 
andelen av vapen med hjälpmedel. 

Karakeristiskt för samtliga mariner i:)r den vikt man Jäa
g~r vid erhållande av cff~ldivast möjliga ubåtsjaktfartyg. 
Forntom att alla moderna Jagare förses med utrustnina för 
upptä.~kt av. ul?.åtar och v~pe~1 för deras bekämpande~ har 
maon avc11 fors.okt skaffa s1g fartyg, vilkas huvuduppgift är 
uba .l sbck~mpmng0• I regel har detta skett genom ombyggnad 
av aldr? Jagare sa a tt del av huvudartilleriet och torpedvap
net avlagsnats och ersatts med speciella bombkastare mot 
u.~ åtar. ~en engelska »Rclcntlcss» är en typ isk representant 
for dc f re g a t ter, s?.m ombyggts från j agar e. Vid ombygg
naden har man avlagsnat all utrustning, så att endast skrov 
~ch maskin eri lämnats i ursprungligt skick. Därefter har 
f~ut~·gct uppby~gts efter h elt nya principer. Backdäcket har 
forl a I1gts akterovcr, och mitt för bryggkomplexet har ännu 
ett ~ l ack byggts ut till fartygssidan. På detta sätt har er
hållits ett kraftigt fartyg med släta vtor och endast mindre 
överbyggnader i traditionellt utförande . Lättmetall h ar dock 
måst .. tillgripas för att minska toppviktcma. Ubåtsjaktvap
nen aro av mod ernaste konstruktion med väl utvecklade 
eldled n i ngsanordn ingar. 
. Br itti ~k~ mari.nen .har även tillförts ubåtsjagande fregatter 
gc n c~lll mmdre mgnpandc ombyggnader av ä ldre jagare. 
.i\Imsv~pare av huvudsakligen omagnetiskt material ha 

bygg t ~ tJ I ~ t-: tort antal för såvål kustminsvepning som för 
svepn mg 1~1omskärs. De omagnetiska egenskaperna ha1· man 
hnvtHlsak~ .tgeJ; sold erhålla anti ngen genom att hygga skro
' :en av tra pa en skelettkonstruktion av lättmetall såsom i. 
Storbritnnnien eller av enbart trä såsom i USA. För atl den 
senare konstruktionen skall bliva tillri.ickliat lätt har man 

o t . "' mas utnyttJa av trälameller limmade konstruktionsclcmenl, 
som det behövts omfattande försöksverksamhet för ntt ut
experimentera. Framdrivningsmaskineriet för d essa minsve
pare h~r också medfört problem, d:'\. det gällt att få så smtt 
tnagnclJ!'.ka massor som möjligt. Man har fått välja diesel
lllo torer aY lätt utförande med en hel del konstruktionselc
ment av lättmetall eller annat omagnetiskt material. För 
lit rustningsdetaljer ha även moderna l;lastproduktcr a nvänts. 

~fotortorpedbåtarna ha med den svenslut T 101 'tillförts 
b~l ny blåtyp m ed rundbottensskrov för höga farter. Denna 

at har konstruerats för att få en snabb sjövärdig bärare 
av t orpcde~·, son.l kunde samoperera m ed kryssare och jagare. 

I Storhnlanm en ha jämförande proY ögt rum mellan en 
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Brittiska frega tten »Venus», f el jagare, byggd 1943 .. Depl. = 1.110 
tons stel . TurbinmaEkineri om 40.01()0 hk. Fart = 34 knop. B es tyckning · 
2- 10 cm kan . i clubbeltorn, 2- 40 mm akan, 2 fasta 53 cm torpedtub er, 

2·s quicllavettage. (Engin eer .) 

Y-bottnad och en rundbo tt nad torpedbåt, »Bold Pionccr» och 
»Bold Pathfindcr». På båda båtarna kan bestyckningen u tby
tas så alt dc kunna tjänstgöra antingen so1n torpedhålar 
eller kanonbåtar. De äro de första engelska torpedb~ttarna 
med gasturbindrift i kon1bination med dicseldrif:t. ~.cr~.s 
oasturbiner som konstruerats med erfarenheter fran forso
ken med MGB 2009, u tveckla 4.500 hk. Bestyckningen ut-
göres av ;!~53 cm torpedtuber och 1~10 cm kanon. . 

S tucliet av vad som är känt om världens modernaste kngs
fartyg giver på det skeppsbyggnadstekniska 01~1rå~et ganska 
ringa utbyte. Medan ett nytt vapen ofta kan g1va mtryck av 
en markerad effek tivitetsökning hos ett krigsfartyg, äro dc 
rent skeppsbyggnadstekniska framstegen av sådan natur, at t 
deras värden framkomma först efter en noggrann analys 
av stridsvärdeL Givetvis kan även ett helt nvtt slag av ma
slcineri framslå som ett steg mot större effel~tivite t , m en .. de 
veddiat stora framstegen I)å detta område i:iro sällsvnta . An-b .. L 0 

nu synes varken gasturbinen eller a tonunaskineri ct J:a !:l ed
fört någon revolutionerande förändring av fr:undnvmngs; 
tekniken. I stället torde utvecklingen för närvarande bes~a 
j en mänad mindre tekniska framsteg, som kanske vnr for b L ,, 

sig är av ringa betydenhet, men som tillsammans . giva var-
dcfull effektivitetsökning. Endast i undantagsfall erhålles 
kännedom om dvlika förbättringar på utländska l;:rigsfa rtyg. 
Indirekt kan man dock sluta ~ig till möjliga framste g ge-

»Bolcl P a lhfincle r », brittisk torpedbåt med rundbotten skrov 
kanonbåt svers ion. (London III. News). 
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nom att studera dc vetenskapliga landvinningal', som kunna 
tillämpas på skeppstekniken för alt effektivisera ett krigs
fartyg. 

En alll överskuggande strävan för en krigsfartygskonstruk
tör är att minska sina konstruktioners vikt. De rent offen
siva egenskaperna ökas med ökad vapenvikt i ett visst ut
vecklingsstadium och det blir för skeppsbyggaren en strä
van att minska fartygets vikt till förmån för vapnen eller 
fartegenskaperna. Alla framsteg inom h ållfasthetstekniken 
måste därför tillvaratagas för att antingen lämna direkta 
material- och viktsbesparingar eller starkare konstruktioner. 
Ett stort framsteg utgör därför den på senare tid praktiskt 
~ttformade möjligheten att på elektrisk väg mäta spänningar 
1. byggnadsdelar av stål eller annat materiel. Med tillgång 
hll apparatur, som på ett enkelt sätt lämnar upplysning om 
de spänningar, som vid olika belastningar uppslå i ett far
t~gsskrov, öppnas nya möjligheter a tt studera dc påkän
nmgar, som ett fartygs olika delar bliva utsatta för under 
gång i svårt väder, vid dockningar eller under andra på
fi:estningar. Härvid erhållna uppgifter kunna utnyttjas i 
VIktsbesparande syfte vid nykonstruktion av krigsfartyg. 
Hållfasthetsher~ikningar av fartygsskrov ha grundats på 

~ntagandcn, s om genom nyligen utförda experiment med en 
Jagare i Storbritannien ha kunnat i stort sett verifieras, sam
tidigt so1n nya rön ha gjorts, vilka kunna direkt tillämpas 
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»Bold Pioneer», brittisk torpedbåt med V-bottenskrov i 

kanonhåtsvers ion. (The Navr .) 

för bcriikning av ett fartygsskrovs hå llfas th et. Försöken u t

fördes med fartyget i docka, understött på visst säll med v~l

rierande valtenbelastning inombords och vid olika vatten

stån d i dockan. Spänningarna uppmättes ända tills jagare n 

bröts sönder av belastningen. 
I Storbritannien har dessutom helt nyligen genom. The 

British Shipbuilding Hesearch Association en försöksm askin 

installerats, där det är möjligt att hållfasthetsprova skepps

byggnadselement i form av varierande spant- eller balk

konstruktioner. 
Om man med velenskapens hjälp lyckas göra viktsvi nsle r 

i skrovet på ett krigsfartyg, tvingas man samtidigt att minsk a 

vikten av överbyggnader och bryggor i motsvarande g1:a ~ l 

för att ej viktsförskjutningar uppåt skola äventyra s~ abJ ll

tetskravet. På stora passagerarfartyg har detta lett hl_~ ett 

allt störr e u tnytlj ande av lä timetall i de övre delarna . A ven 

på krigsfartyg utnyttjas lättmetall i stor utsträcl_ming. luOll1 

vårt land har detta varit brukligt sedan långt hllbaka men 

erfarenheterna av detta material ha ej alltid varit så go?, ~ 
ur korrosionssynpunkt. Det kan därför vara en lämpUg va~ 

att crenom den ökade kunskapen om hållfasthet skapa sta! l 
kar~ och ur skyddssynpunkt bättre .?krov och bib~håll a s_l~
även i överbyggnaderna. Denna vag torde ocksa h a tJI 

lämpats, då det gällt fartyg m ed måttliga fartkrav. 
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. ViklsYinstcr oba äve~l erhållits genom förhältrade stålkva

l~ _t eter, m_en. oda n~_an 1 clett_a avscen~le mäsle vara försiktig 
for att. eJ fa spr_ott och for svetsnmg olämpligt m 'aterial , 
torde vmslerna C.J vara så framträdande. 

Inom ma~kin~ekniken ha fortskridande framsteg skapat 

fartygs~_nasl~Inener med sakta sjunkande cnhctsvikler. För 

ånga~1la15gnmgar ha ök_ade ångtryck och ängtemperaturer bi

dra!Stl hll clc oscnast. gJorda vinsterna i de lta avseende. Ex

perune~It p_aga nu 1 f]?ra länder_på vidare utveckling av 

anganlaggnmgm: och for produktiOn av gasturbinaugregaL 

Den vetenskaphga forskningen framstår i detta a~seendc 
aJltme~· nöc~vändig för möjliggörande av vidare framstccr. I 

Storbntanmcn ha de ledande turbinfabrikanlernn förstå lt 

beh~wet .?-v en c~ntr~l _forskning, då dc skapat en försöks
~taliOn for provnmg 1 full skala av turbinanläggningar med 

anda upp hll 60.000 hk effekt. Anläggningen är k~ind under 

nam_nct » P~:metr~da», en förkortning av »The Parsons and 

Ma~·m~ Engu~_ecrmg Turbinc Hescm·ch and Development As

socwt~on ». For engels!w amiralitetets räkning ha här utförts 

provmnga_r av hela Jagarmaskiner med varierande växel

kon_strukliOncr till ov~rderlig t värde, när det gällt att skapa 

en_ 1 alla avseenden lamplig maskinanhiggning för en serie 
kngsfarlyg. 

.. Gasturbin en, som omedelbart efter senaste världsb-ieret 

forntspåddes skola medföra en snabb revolution för fra~n
ch:if~ av stora krigsfartyg, har utvecklats relativt långsamt. 

H1tbl~s l:ar c!en vunnit användning för drift av generatorer 

och f?rsoksbatar av torpedbåtskaraktär. I sitt nuvarande ut

vec~dn:gs.stadium är gasturbinen lämpad som tilJsatsmaski

n~n Vld högsta kraftutveckling antingen tillsammans med 

~heselm?torer som på torpedbå tar ellct· i kombination med 

angturbm m_1lägg_~1ingar på jagare eller större fartyg. Man: 

far a~l e~llJlng _formod_a, att omta_Jadc v~isentliga viktsreduk-
tone~ pa t. ex. USA-.]agaren »Tm1merman» kunna ha för

ver~dlgats genom att den högsta femtedelen av axeleffekten 

erha~les f~·ån gas turbiner, kopplade till ångturbinernas re
dukhonsvaxlar. 

I Frankrike har man byggt minsvepare med gasturbiner 

som huvudmaskineri. Gasen produceras h är i »Pescara» dic

helgen~ratorer, ett sla~s f~·ikolvskoml?ressorer. Känn edom om 

Ur~lVIc~a detta maskmen har utfallit gynnsamt saknas. 

Pa dieselmotorområd et har i England konstruerats den 
s k »Deltic-motorn », vars arrangering av cylindrarna i tri

angelform utgör ett av avsteg frå n traditionella utförings-



67-1 

Brittisk minsvepare, tillhörande en ny typ av träminsvepare på 
lättmetalls pant. Längden är c: a 46 m och bredden nära 9 m . 

Maskineriet utgöres av lätta dieselmotorer. 

former. Den har tillverkals i storlekar, passande för min
svepare. . .. . . . . . . . . ·ll" . En tänkbar ansals L1ll mojhgheten att dnva Jagat e e ~ 1 
andra stora snabba fartyg med dieselmotorer har. fram~'-om
mit med den s k »Pielstich »-motorn , där sammanKoppl;ngcn 
av flera enheter till stora effektbelopp på samm.a. utga~.nde 
propelleraxel lösts på ett sätt, som eliminerar torswnssvang-
ningar. . . .. . ., _ 

Inom modellförsökstekmken ha nya ron gJorts, som 1-..an 
ske ej direkt kunna anses påverka den masl~ineffekt , solll 
erfordras föt· att driva ett fartyg m ed viss fart, m_~n sol11 
dock bidragit till säkrare beräk1:ingsgrunder: då ~et galler ;a~ ~ 
bestämma den effekt, som behovs. I Stor~nt_anmen ha ;~]d ]·c 
för sök utförts j full skala genom framclnvmng av ett ald~;
jagarskrov medelst rcaktionsaggregat, vars effekt ma n n?,:::_ 
grant kunnat beräkna. I våt:t land l~at· ett mo:svaran.d c !~~~v 
sök utförts genom bogscr!ng av Jagaren \\· rangels .. s~ .... a'; 
m ed olika hastigheter. Av bada dessa stort upplagd ::t fo1 cl " 
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vänlar man sig vånlefnlla erfarenheter, då det gället· alt 
värdera modellförsök vid skeppsprovningsanstalter och vin
na större si:ikerhet vid bestämmandet av nödvändig maskin
effekt för e tt krigsfartyg. 

Även på propellerområdet ha vetenskapliga framsteg 
gjorts. Nya systematiska modellförsök med större modell
propellrat· än tidigare ha bidragit till säkrare beräknings
resultat. Kavilationen, som alltid vid hårt belastade krigs
fartygspropellrar begränsat verkningsgraden och rent me
kaniskt verkat förstörande på propellermaterialet, har man 
bättre lärt sig undvika. Forskningar på detta område ha 
gjort det möjligt att utnyttja en .större del än tidigare av 
den till ~ing~iga maskineffekten för framd:rifl. Betydelsen 
härav framgår kanske bäst av uppgiften, att för en jagare 
med c:a 35 knops fart kan en förbättring av propellrarnas 
verkningsgrad med 2 % nr fartsynpunkt uppväga en vikts
ökning ombord a v c :a 60 ton. 

Det inre arrangemanget på ett planerat krigsfartyg ~ir 
svåråtkomligt för studier, då n~1gra ritningar eller skisser 
häröver ej publiceras. Vissa slutsatser kunna dmgas av ex
teriöl·bilder, men i övrigt får man ej veta mer ~in allmänna 
uppgifter, som i olika sammanhang omtalas. Så t ex vet man, 
alt på dc nyaste engelska hangarfartygen stora ansträng
ningar gjorts för att tillgodose besättningens trevnad. Detta 
har dock , av uttalanden att döma, ej Hitt inkräkta på dc 
väsentliga skyddsprincipema. På mindre fartyg blir det allt 
svårare att tillgodose en rimlig bostadsslandard. D e moder
na vapnen och deras l1jälpmedcl erfordra s lor p ersonal och 
kravet på goda defensiva egenskaper hos fartyget försämrar 
möjlighelerna att ordna det trivsamt inom det allt mindre 
utrymme, som står till buds för förläggning av p ersonal. 

Under senaste kriget frmnkomna str~inga krav på utrens
ning av allt brännbart i mässar och förhiggningsntrymmen 
och borttagande av fönsterventiler i fartygssidorna gjorde 
möjligheterna att ordna trivsamma förl äggningsförhållanden 
ännu svårare. Medan man på engelska krigsfartyg tycks ha 
varit tvingad alt något ·uppmjuka bestämmelserna i detta 
avseende, har man i USA ej velat eftersätta något av si:iker
heten. Man har h~ir lå tit utföra mycket omfallande under
sökningar om levnadsförhållandena ombord och dessas p[l
verkan på stridsvärdeL Utredningen har lclt till vissa re
kommendationer, som gå ut på att begri:insa dc olika far
tygens uppgifter och taga bort den ma tericl, smn därefter ej 
erfordras. För på detta sätt minskad personalstyrka böra 
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sedan bostadsförhållandena ordnas med öppen blick fö r a lt 
beboeligheten är en viktig faktor i ett fartygs slridsYärcle. 

Experiment med materiel och övningar i reducering ay 
krigsskadors verkningar m m äro bl a ägnade att lämna 
upplysning till krigsfartygskonstruktörerna om en förnufliu 
avvägning mellan de ofta motstridig~ kraven på goda skydds~ 
egenskaper och rimUg bostaclsstandarcl. Modenm skydds
tjänstskolor med tillgång till realistiskt uppbyggda experi
ment- och övningslokaler ha därför i de flesta mariner u pp
fattats som något väsentligt för modern krigsfartygsteknik, 
ej blott ifråga om personalens utbildning utan även för till
godoseende av materielens fortlöpande förbättring. 

En redogörelse för aktuella krigsfartyg .skulle lämpli gen 
kunna följas av spekulalianer om. en framtida utveckl ing. 
Sådana förutsägelser skulle emellertid kunna tänkas röja 
planer av betydelse för den egna nationens försvar och m ås te 
därför här uteslutas. Helt allmänt kan framhållas, att all 
konstruktiv verksamhet inom krigsfartygstekniken måste ske 
i samverkan n1.ed vetenskapliga forskare på olika områden, 
i intimt samarbete med elen militära taktiska sakkunsk<tp cn 
och med ständigt öppen blick för faktorer, som p[\. verka 
andra nationers krigsfartygsbyggen. 
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Kollisionen Naboland - Dumlupinar. 
Av R. EKSTRöM. 

Turkiska ubåten Dumlupinar. Efter London III. News. 

Kalten mellan den 3- 4 april inträffade i Dardanellersun
det en kollision mellan svenska handelsfartyget N abaland 
och turkiska ubåten Dumlupinar som under ett halvt år 
- och kanske mer? - skulle engagera den svenska och viss 
mån även clei! utländska opinionen på grund av en orättvis 
och rättskränkande behandling av · en fartygsbefälhavare. 
Hans namn, Oscar Lorentzon, torde vid det här laget vara 
så bekant som det nu är möjligt. Kapten Lorentzon, som 
av de experter som på ett tidigt stadium satte sig in i olyc
kans förl opp ansågs vara oskyldig till katastrofen, häktades 
efter några dagar av turkarna. Den däremot som för dessa 
experter framstod såsom skyldig till närmare 90 turkiska sjö
mäns liv - elen turkiske ubåtsbefälhavaren alltså -- han 
häktades inte. Det var en utmaning mot rätt och hederlighet 
som ganska snart resulterade i indignerade opinionsyttringar. 
~ärefter följde en serie rättegångar som avSilöjade åt

skilliga betänkliga inslag i det turkiska rättsväsendet. U-båts
befälhaYarens försvarsadvokat kunde exempelvis inför sit-
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tande domstol ulan alt bli u tvisad, framkas ta den besk yl l
ningen alt kaplen Lorentzon med avsikt sänkt den lurki ~k n 
nibålen o<:h all han gjort det dårför att han samarbetade 
med ryssarna. Det vart föt· mycket för de svenska myn dig
heterna och en skarp UD-not avgick från Stockholm, doek 
ulan att få något direkt rcsullat. Dc olika rätlegångarna för
des i en skrikig och osaklig miljö, ackompanjerade av en 
ojåmn och partisk behandling av Lorcntzon i mellanti der
na. Denna behandling utövade en stark psykisk press pa 
den förut hårt ansatte mannen och fick också som res ulta t 
a t t han ibland förlorade jämvikten. 

Det mest tvivelaktiga inslaget Yid domstolsprocessen ni
gjorde expcrlkonunillccrna. De expertkommitteer som till
sattes av domstolen i Canakkalc bestod med få und an l:1g 
av m~1n som tillhönle den turkiska marinen. Symtomati sk ! 
för deras partiskhet va1· att de inte vågade lala om det in
ternatione lla omhordl~iggningsreglementet ulan i stållel för
djupade dc sig i sådana ting som fartbegränsningen i D ar
danellerna och annat som var ovidkommande för s.Hi lva 
skuldfrågan. Självklart utpekade dc Lorcntzon .som den skyl
dige. Även hi:ir protesterade svenska UD och föreslog <:n 
opartisk experlkommillc. Den turkiska regeringen förkla rn
de att den enligt författningen inte hade något inflytande 
på domstolarnas verksamhet. D ä r111ed om i n l c lgj ord e s del 
sYenska UD-förslaget. 

13riltisku e.1:perlen: !lbälen bär sku!dcn. 

Den enda i den turkiska cxpertkonunilten som Yågadc de n 
sakliga slutsalsen av undersökningen aY olyckan var engels
mannen Hees. Han gjorde det i en n'servation som hä r re
fereras. Hccs framhöll alt den lokala regeln om tio kn ops 
maximifart i Dardancllema vall'ligen ej följs. Om skuldfi'Jr
delningen sade han, att ubåten Dumlupinars kapten gjor t en 
rad egendomliga manövrer och att det i främsta n1mm c.l ä r 
Dumlnpinar som bär skulden till kollisionen. Dumlup 11 WI' 
hade för e kollisionen en fart av 9 a 10 knop eller ni\ 
got högre, eftersom den befann s.ig ulanför den stark aste 
strömfåran. Dumlupinar upptäckte Naboland när ub~1tcn 
närmade sig Nara fyr men har inte angett bäring cllc!· 
distans. D et mötande fartyget syntes emellertid tydlig t JH~ 
en punkt nordost om Nara och det befann sig d:'l styrbo r<L 
om Dumlupinar. Hegl ementsenligl skulle i delta läge Dllln
Jupinar ha väjt. Eftersom Dumlupinar ännu befann sig s~·d 
om fyren och i relativt lugnt vatten, skulle ubåten omedc l-

679 

bart ha reducerat sin fart och gradvis väjt mot fyren för 
a lt ge det andra fartyget fri passage. Dumlupinar bibehöll 
emellertid kurs och fart. Men omedelbart innan ubåten pas
serade Nara svi:ingde den 15 grader åt styrbord och närmade 
sig därigenom gradvis huvudströmmen. Ubåten sv~ingde åt 
höger och mötte strömmen med fören, vilket får anses vara 
en riktig manöver. Tio a femton sekunder senare gavs order 
att lägga rodre t dikt babord, och babords maskin stoppades. 
Ubåten gjorde därefter full fart hack. Ordern alt lägga rod
r et dikt babord var enligt min mening felaktig och stridan
de mot vad en skicklig befälhavare skulle ha gjort, skrev 
Rees. Tiden mellan ordern »dikt babord » och kollisionen vi
sar, att Dumlupinar var så långt borta, att den kunde ha 
fortsalt sin styrbonlskurs, ft-amåt och på detta säll liiHlYikit 
sammans tö tningcn. 

Nabolands manöver futil riklig. 

Bahordsmanövern torde samtidigt ha fört ubå ten in i hu
vudslrömmen, varigenom d en dragits mot väster. Eftersom 
varje fartyg, som liar att lämna passagen fri åt ett annat, 
regl ementsenligt bör undvika att skära det andra fartygets 
kurs och eftersom Dumlupinar träffades på styrbordssidan, 
tyder detta på alt den försökte skära )."abolands kurs. Jag 
är inte säker på att Dumlupinar vid något tillfälle har sig
nalerat sina kursändringar till Naboland. 

Heglcmentsenligt hade Naboland full rätt alt bibehålla sin 
k urs och fart. Så snart faran observerades, gav ::\aboland 
en kort signal, innebärande varsel om kursföråndring åt 
styrbord, girade styrbord och backade, vilket år en riktig 
manöver. 

I brist på andra vittnesbörd är den enda kritik jag skulle 
vil ja rikta mot Naboland d en, att fartyget höll hög fart i 
dessa vatten, och att dess kurs sannolikt låg något söder om 
mi lll injen av kanalen, förklarade Hecs. 

.lusWierådet Slerzel i Turkiet. 
I början av juli sände den svenska regeringen som sin 

specielle representant justitierådet Fritz Sterzel ner till Tur
Idet med uppdrag alt följa rättegången. När hr ~terzel åter
kom gav han en presskonferens i UD. Den redogörelse som 
justitierådet lånmade till pressen var ganska försiktig och 
allmänt håll en . Den enda punkt där han klart och bestämt 
sade ifrån gällde häk.tningsfrågan. De t fanns intet som helst 
skäl att hålla kapten Lorcntzon häktad, det var hr Sterzels 
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bestämda åsikt. Varken flyktfara eller risk för alt kap te n 
Lorentzon skulle kunna försvåra utredningen hade ku una t 
åberopas sedan beskickningen lovat ställa borgen och ut red
ningen var klar. Den enda förklaringen till att Lorentzon hölls 
häktad och i övrigt behandlades som brottsling var att lu!'
karna med tanke på den egna nationalismen ville h a en 
syndabock. 

Samfällt nordiskt befälsullalande. 
Med den orimliga, långvariga häktningen och det partisl'<1 

expertutlåtandet som hakgrund samlades Nordisk fa rlygs
befälskongress ' styrelse till ett möte i Köpenhamn den 2.i 
och 26 augusti. De nordiska fartygsb efälsföreningarnas rcpn·
sentantcr fann den turkiska handläggningen av Nabolan ds
målet helt otillfredsställande och hemställde till sina rege
ringar att stödja de ansträngningar som gjordes för att få k ap
ten Lorcnlzon frigiven. Styrelsen refererade vidare det ut
kast till konvention som gjordes i Bryssel 1952 och fram höll 
utkastels otillräcklighet. I nämnda konventionsutkast fö rc
slås alt den straffrättsliga proceduren mot fartygsbefä llw
vare eller mot andra som. är i fartyge ts tjänst i händelse av 
kollision eller andra olyckor endast skall kunna vidtagas aY 
den s tat, vars flagg fartyget förde vid det aktuella tillfället. 
Här omnämnda förslag till stadganden skulle dock inte gäll a 
vid olyckshändelser som inträffar inom ett hamnområde el
ler andra inre fa rvatten; i sådana fall skulle de kontraheran 
de staterna kunna förbehålla sig rätten att handlägga m å let. 
~ordiska fartygsbefälskongress' styrelse framhöll i en re

solution alt denna inskränkning gjorde huvudregeln illuso
risk, och styrelsen hemställde därför till de nordiska rege
ringarna att omedelbart föranstalta om sådana å tgärder a tt 
en internationell appella tionsdomstol i sjörättsfrågor kunde 
komma till stånd. Denna appellationsrätt skulle vid varje 
tillfälle vara berättigad att ut-öva domsrätt, uttalack styrel sen. 

Jnt ernalinell s}öfarlsdomstol undersökes. 
Svaret på denna hemställan lät inte vänta på sig. Den :n 

augusti var ett nordiskt utrikesministermöte utlyst och ge
nom ett raskt ingripande från den svenske urikesministern 
kunde frågan där tas upp på dagordningen. Nordens utrikes; 
ministrar anslöt sig till fartygsb efälsföreningarnas krav pa 
internationell domstol och lovade att förbereda fråga n och 
ta upp den inför lämpligt forum. 
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.Jklagarcns slulpliidering . 

Stra"x efter d?ssa betydelsefulla h ändelser avhöll s en ny 
rätlegaug nere 1 Canakkale den 4 september. Denna rättc
gång var ganska lik de övriga, dc enda skillnaderna bestod 
~läri att Nabolands rederi y rkade på ersättning för dc för
luster som vållats det i samband med kollisionen med ubå
ten och att ubå tsoffrens efterlevande genom sin advokat 
hävdade alt bå da kaptenerna var skyldiga till olvckan. I öv
r igt gick rätl eg~1ngen sin gilla gång. Aldagarcn" förklarade 
Lorentzon ensam skyldig till olyckan och yrkade på lägst 
två och högst fem års fängelse. Ubåtskaptenen borde däre
mot cnhgt åklaga ren frikännas . Rätlen ajournerade sig till 
den 23 september, då försvarets slutplädering skulle äga rum. 
Kapten Lorentzon var inte belå ten m ed denna långa tidsfrist, 
men rätten beslutade enligt försvarsadvokatens önskemål. 
Det är alldeles givet att denna långa tid var orimlig med 
hänsyn till de m ånader som advokaten redan haft till sitt 
förfogande att förbereda försvaret. Men efter att sjötekniske 
konsulentens utredning och kommerskoll egie ts ställningsta
gancle blivit bekantgjorda, syntes tidsfristen vara en fördel. 
Försvarsadvokaten hann nu få ner dessa handlingar, stu
dera dem och åberopa dem i sin slutplädering. 

Upprepade krav på Lorentzons j'rigivande avvisades. 
I omedelbar anslutning till nämnda rättegång överlämna

de svenska UD en ny not i vilken UD fäste den turkiska re
geringens uppmärksamhet på det faktum, att kapten Lorent
zon numera suttit arresterad i fem månader, och att uppre
pade framställningar såväl på diplomati sk väg som till dom
stolen i Canakkalc om hans frigivande mot horgen blivit 
utan resultat. 
J noten återgavs vidare det uttalande, som gjordes av Nor

disk fartygsbefäls kongress' styrelse i Köpenhamn, vari hem
~ t~ll dcs om alt dc noxdiska regeringarna skulle göra allt sitt 
Infly tande gällande för Lorentzons frigivande. I anslutning 
h.ärtill upprepades och underströks i noten svenslut rege
r~ngens tidigare yrkanden, att kapten Lorentzon måtte fri
gtvas samt påpekades ännu en gång, att Dumlupinars befäl
havare hela tiden varit p å fri fot. 

Ingen beivran av turkadvokatens förlöpning . 
Den G september refererades i pressen sjötekniske konsu

lentens utredning och kommerskollegiets s tällningstagande, 
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men im~.an dessa akls!yckcn äterges kan del vara himpli t 
att omnamna det turk1ska svaret ptt den svenska noten, vit 
ket avgavs den 17 september. 
.. I det ~~lrl~iska svaret framhölls, att det enligt turkisk r ä tt 
ar den. forfordelade p.arten som har att själv beivra mot ho
nom nklade beskyllnmgar. 
.· ~elr~f.fandc frå~an om kap~en Lo rentzons frigivande hän
,~~ades 1 det lurklska svaret llll att denna fråga uteslutande 
horde under domstolens kompetens. 

?~:1 .() ~eptember Pl!blicerades, .. som tidigare nämnts, sjö
~el...mske konsu}cntcn Sten Hal1stroms memorial följ t av sjö
aklag.arens .Y tl~~ tand c och kommerskollegiets bcslu t. Pressen 
som mle for~roltad?~ då det gällde att tal a för Lorenlzons 
sak. understrok krafiJgt den långa erfarenhet och det in ter
l~.~1hon;lla ansceJ~dc .som konn!1erskol~egium åtnjuter i sj ö
Iallsmal:. Den objektiVa tonen 1 kollcg1ets yllrandc står SOlll 

garant f~r att n.tred.ningen kommer att verk a med föröd an
d~ l.u·af; 1 den dun~~.ldning som hittills för gemene man hade 
~101.] t ~abo~andsaffaren. Dc aktstycken som följer neda n 
oYersa l tes !J Il franska och t illslälldcs Lo rentzons försvarare. 

Föranleder ej dia / eller erinmn, sade kollegium. 

.. KommcrskoJlegimn formulerade s itt beslut på följan de 
satt: 

»Till koll~§~ium hade inkommit rapport jii;nlikt ,10 § sjö
lagen .?m. SJ~olycka som den 4 april inträffat genom sam
ma.nstotnmg 1 D~nl.an.?llerna mellan det i fartygsregistret nn
<lcJ ~1ummet· 8718 1nforda motorfartyget )l"aboland och den 
lurlosl~~ H-bålen Dmnlupinar ävensom protokoll avseende 
av b efa1hava1·cn å :Kaboland }nför svensk konsul i Turhe t 
avgiven sjöförklaring och i anslutning därtill med bcfällw
val·en. och besältningsmän å ~abola1~d hållna förhör som 
avses 1 319 § i sjölagen . 

. Efte1: gransknin~ av des.sa bandlingar hade kolJcgii .sjölck
~uska konsulent, v1lkcn VHl två tillfällen besökt Turkiet fö r 
wkttagel.~er å platsen för olyckan, avgivit yttrande i ärende t, 
v.~r:ftcr aren~ict remmitterats till sjöåklagaren hos kollegi um, 
\Ilkci~ redovisat detsamma med förmälan, att enär, såvi tt 
h~ndlmgarn.~ u.tvisade, å Nabolands .sida icke förekommit 
n~~gon ; JJnstandi.ghet av beskaffenhet att kunna anses in nc
l;m~~ vallan~~.~ till sammanstötningen ärendet icke föranlcll 
atgard av SJOaklagaren. 
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Vid nu företagen prövning av saken beslöt kollegium, som 
funn e omständigheterna vid olyckstillfället, såYitt dc med 
ledning av utredningen kunde bedömas, icke giva anledning 
till antagande att befälhavare eller besältning i\ ~aboland 
låtit komma sig till la sl fel eller försummelse som våltal 
olyckan , att vad i ärendet förekommit icke skulle föranleda 
:Hal molnågon av n~inm<la persone r eller eljest n [Igon åtgärd 
frå n kollegi i sida.» 

Farva l l e nsbeskri uning. 

Här följer sjötekniska konsulentens beskrivning: 
Dardancllerna, eller Canakkalc hogazi, förbinder Manua

rasjön med Egeiska H:c1\·c t och sammandrager sig från en 
vidd av omkring 2 sjömil vid västra mynningen till en bredd 
av endast c :a 1.3;)0 meter vid den lilla staden Chanak elle r 
Canakkalc. \'id d enna förlr~ingning kröket· sundet av i nord
lig riktning en sträcka av omkring 3 sjömil och vidgas något 
tills det å tet· förtränges och ändrar riktning vid Nara udde, 
där vattnet på smalaste stället är c:a 1.950 meter brett (om
kring 10 1h kabellängder). Sundet kröker här tämligen skarp l 
c:a 70 grader mot ostnordost och fortsätter sedan efter om
krin g 3.000 meter jämförelsevis rakt från Akbas fyr i nord
ostlig riktning mot Marmarasjön och har vid staden Gelibolu 
(Gallipoli) åter uppnått en bredd av omkring 2 sjömil. 

På en sandbank strax utanför själva udden Nara på den 
asiatiska sidan står fyren med samma namn. P :å europeiska 
sidan står fyren Bigali (Bogali), som bl a t j ä nar som 
styrmärke (såväl för- som aktcrmärke) vid genomfarten 
av den i nordsydlig riktning gående delen av sundet. Dar
<lanellerna genomlöpes av en ständig och tämligen kraftig 
ytsb·öm från Marmarasjön mot Egeiska I-lavet. En botten
ström löper motsatt väg. Här och var förekomma emeller
tid nära stränderna hakejor eller s k »cddies», där även yt
vattnet rinner åt motsatt håll eller i varje fall blir tämligen 
stillastående. Enligt uppgift från personer väl förtrogna med 
ifrågavarande farvatten är det ingalunda ovanligt att öster 
om Bigali få se även mycket stora fartyg söka sig upp mot 
europeiska stranden, som i motsats till den asiatiska sidan 
är brant och tämligen fri från sandbankar, för att dra för
del av där befintliga »eddies» och i varje fall undvika den 
kraftigaste motströmmen. Även vid asiatiska stranden söder 
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Sca. Pi}ol», den av briltj~.;]~a Amiralitetet utgima scglin g"be 
sknvnmgcn, rekommenderas emellcl·ti.<l tt · ' -
sundets miltlinje båda vägarna. 

a nav1gera ut efle r 

Tra/ikbcsfämmelser. 

. F ö~· befarande t av Dardancller~1a gbilla dels bestbinmwl sl' r 
1. enlighet m~d Montreux-konventwnen 1936, dels de inte m · _ 
~wnella bc~1.~n:mclscrn~l. för und':_ikande av ombordläggni 1;~ 
samt av tmk1ska .!nyncl1gh cler ulfarelade ordningsföreskrifln 
(~v lokal kara.~dar). Av de senare synes vid tiden för k olli 
swnci: en bcstammelse ha varit gällande för h ela Dardancl
l crstra~.kan omo nedsalt fart, motiverad med undvikand el av 
sl~adegorclsc pa strand och mindre farkoster. Mellan m eri
<hanen gcn~m !yren vid Kcpas och en linje mellan fyra rna 
N~r~ ~ch B1~al1 skull~ fa~·tcn U! ut~?ra högst 10 knop: I den 
butt1sl,~ scglmgsbcskuvnmgen aterfmnes endast den allmän
ll:'l bestan~m.e.lsen ?!H reducerad fart men icke anaivandet uv 
:.t~s maxnmfar~ for del av sträckan. I Underrättelser fö r 
S.Jof~ran d e, rno!Is nr 2679/1939, är förhålland e t detsamma . 
»Av1s aux ~av1gateur~» från hamnmyndighe terna i Istnnbu l 
d:.n 6. aug. 1~39 uppgives emellertid ha innehållit den f ull 
sta J~dJga b es.tammclsen. Den däri förekommande texten ha r 
enligt. uppg1ft från _utrikesdepartementet översän ts den 23 
augt~Sl 1~39 a': turloska utrikesdepartementet till svenska 
beslockmngen 1 Anl;:ara, som den 25 i samma m ånad vidare
befordrade den till utrikcsdeparementct i Stockholm. 

Fa_rvatt.~lct torde enligt brittisk och troligen också enlig t 
t.urlosk rattsuppfattning vara att anse såsom sådant trån ~1 t 
f.arva~ten som .. avses i art: 25 i dc internationella styrning~
! egle1na. Det ar emellerL1d tveksamt om_ den åsikten skulle 
omf~t.tas av svensk eller över huvud taget nordisk domstol 
bctraffandc ett mer än en sjömil brett farvallcn. 

H ändelse/ör/o p pet. 

.?m. händelscförl~ppet och därmed sammanhängande om
s tanchghcter har fran Nabolands sida uppgivils följand e. 
Mo~orfartyget Naboland avgick från Istanbul för resa til l 

Elefs1s Id 18.35 den 3 april 1953. Djupgåendet var förut 
1.1' 7" och akterut 16' 6". Lasten bestod av en mindre kvan
htet styckegods, till största delen pappersrullar. R esan forl
gick u ta n anmärkning över Marmarasjön och in i Dardn-
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uell erna . P å Mannarasjön hade stuncllals lätt disa uppträtt, 
u1en i Dardanellcrna var silden god och fyrar hade pejlats 
pi't 7- 8 sjömils avstånd. 

Genom Dardancllcrna togs den vanliga vägen och befäl
havaren log själv befälet på bryggan före passagen av Ce
]ibolu innan fartyge t kom in i de trängre delarna av sundet. 
Kl 01.1 5 den 4 april pejlade-s Celibolu fyr i rättvisa nde 310° 
på 0' ,7 avstånd, loggen 63.8. Strax dessförinnan h ade man 
upphört att styra fasta kurser ef ter kompassen och övergått 
till s k lotskurscr, d v s rorsmannen erhöll i stället roder
order direkt av kaptenen allteftersom pejlingar av kända 
föremål i land och avståndsbes lämningar medelst radar gav 
anledning 1ill korrektioner av dc styrda kurserna . Befälha
varen lotsade med andra ord själv fartyg et i del föe honom 
välkända farvattnet, varvid han i huvudsak följde förut i 
kort et utlagda kurslinjer. Fartyget framfördes med normal 
full fart för de förhandenvarande omständigheterna, 98- 100 
prop ellerslag i minuten, vilket gav en fart genom vattnet av 
omkring 16 knop. Maskinens maximala vnrvantal per minut 
är 110, vi lket ger en betydligt högre fart. Man hade alt räk
na med att strömmen salte fartyget framåt med ytterligare 
omkring 2 knop. I själva verket har strömmen vid olycks
tillfället varit omkring 3 knop, sannolikt på grund av de 
föregående dygnens väderlel\:sförhållanden. (Tvärspejlingar
na kl 01.15 vid Celibolu och kl 02.08 vid A!kbas giva en ge
nomlupen distans av 16,65 distansminuter på 53 tidsminuter, 
vilket ger en medelfart över grund på denna sträcka av 18.85 
knop och en loggad fart av 16.1 samt följaktligen en med
ström av 2.75 knop. Då loggen uppgivits ha visat för högt 
kan något av den loggade farlen överföras till strömmens 
fart. Tar man vidare i betraktande den kontrollpej ling som 
synes ha gjorts omedelbart efter kursändringen vid Akbas 
och registrerats på samma Lid och logg, blir respektive farter 
ännu något högre). Man kan sålunda räkna med att N ab o
land gjorde en fart av omkring 19 knop över grund. 

Utom befälhavaren befann sig på bryggan andre styrman 
Arne Johannes Karlsson, som hade vakt och assisterade b e
fälh avaren m ed navigeringen, samt jungmannen Roland Pet
tersson, som var stationerad som utkiksman på babords 
bryggvinge frå n kl 02.00 och dessförinnan stått till rors. 

Till rors befann sig från kl 02.00 lättmatrosen Oscar Harry 
Lennart Fransson, som timmen före varit utkiksman. Såväl 
före som efter passerandet av Celebolu hade grupper av 
turkiska örlogsfartyg mötts p å kontrakurs, men alla hade 
111ötts babord mot babord utan anmärkning. 
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1\.ollisionen. 

Kl 02.08 pejlades fyren Akhas tvärs den då styrda kursl•n 
(232°) på ett avstånd av 0.5 distansmin. logg - 80.0 Asstån
det erhölls m edelst radar, m en pejlingen var gjord direkt 
(opti sld) m ed pejlskiva. P å grund av r~darns cgcnsk~pcr 

torde avståndet var a a lt betrakta som maxm1 alt . Kursen and
rades kl 02.09 ungefär 20° å t s tyrhord för att följa f arvattnets 
sträckning och b efälh avaren gav order om att s tyra 250 ° p:"l 
kompasse~1 (gyrokompass) med avsikt a tt hålh denna ku rs 
iill des han hade få tt Bigali fyr i rättvisande nord (360°) , di\ 
farlvoet skulle higgas p å sydlig kurs. På samma klockslag 
har -I~ an synhm·ligen tagit en kontrollbäri ng efter kursänd
rinrren med fvren i 3--17 ° och på samm a avstålHl. (Då skepps
uret är elekl;.iskt och minutvisaren endast flyttar sig stegvis 
en minut ål gå ngen är de tta fullt fö rklarlig t, då fartyget m ed 
19 knops f art förflylta r sig ungefär 586Jj:l m eter i minuten 
och Joogavläsningen vid kursändringar i allmänh el endast 
införes:::\ dagboken med hela tal. Avståndet på kurslinj en 
m ellan d e b~Hia p ejli ngarna är ca 400 meter). Några minu
ter senare, troligen omkring 02.12 ehuru ingen synes h a aY
läst någon klocka, upptäcktes ungefär samtidigt av befäl
havaren och utkiksmannen p å ett uppskattat avstånd av om
krina 1 sjömil nära vattenytan e tt svagt vitt ljus arakring 40° 
på b~bords bog och strax därefter nära därunder ett grönt. 
Aven rorsmannen observerade ljusen och andre styrmannen, 
som varit inne i karlhytten för kurskontroll och anteck
nino-ar i kladden, såg då han åter kom ut på bryggan det 
orö~a ljuse t. Det vita ljuset hade han dock ej iakttagit. Be
fälhavaren , som omedelbart observerade l jusen närmare ge
nom kikaren , fick uppfattningen att ljusen h ärrörde från en 
motorbåt eller annat mindre fartyg, som var und er styr
bordsgir på väg att runda Nara fyr och därför skulle g~ra 

styrbord ännu mera och visa sitt röda ljus vilket ögonhl1_ck 
som helst. Så skechic emellertid ej oak tat N a boland enlig l 
uppgift befann sig väl på sin styrhordssida i far_va llne t och 
höll kursen förbi d en plats, där egen kursändnng sydvart 
skulle ha vidtagits, emedan ingen bäringsändring till ljusen 
kunde iakttagas. Ljusen närmade sig emellertid hastigt och 
plötsligt - 2 till 3 minuter efter _ljusens siktande - upp: 
täckte befälhavaren i kikaren silhuetten av en u-båt pa 
nordlig kurs och m ed hög fart på e tt uppskattat avstånd av 
150- 200 meter. Han slog då omedelbart stopp i maskintelc
grafen och beordrade hårt styrhords roder samt ~log fu~l 
hack Samtidigt med roderordern hade han sannolikt avgt-

687 

vi t en korl sirenslöt (Omvittnat bl a av vak thavande maski
nisten.) Alla order blevo omedelbart utförda. Ungefär 15- 20 
sekunder efter det n-bå tens silhuett upptäckts inträffade 
kollisionen med u-båten, som med hög fart under nära rät 
vinkel skar Nabolands kurs f1'ån babord. Nabolanels maskin 
hade då just börja arbeta back och fartyrrets styrhordsrrir 
påbörjat s . Sammanstötningen skedde med N

5
abolands försUi.v 

1r:at u-båtens styrbord~ bog, troligen ungefär vid förliga ho
nsonlala rodret, varv Hl nedre delen av N abalands förstä v 
med intill igandc plMar etc. slogs över åt styrbord så att ett 
stort hål uppstod och Xabolancl hlcY läck i förpik och förliga 
lasrummet Tiden för kollisionen uppskatlades av hcf~illl~'l
varen lill 02.15. 

Åtgärder efter kollisionen. 

Det andra fa r tyget, som sedermera uppgivits vara turkiska 
undervallensbåten Dumlupinar, skrapade utefter Nabolands 
babordssida och sjönk i höjd med förkanten p[l )Jabolands 
poop, varvid dess akterskepp restes i vädret samtidigt som 
de t kantrade, troligen åt babord, och försvann i hrailt vin
kel. Maskinen på Naboland uppgives ha oått med full kraft 
back 2 mjnutcr till dess framfarten genar~ vattnet upphäYts, 
varefter den stoppades. (Tiden i manöverjournalen - där 
r esp. m anövrar anteckna ts med FB 02.14 och ST 02.17 -
uppgives kunna ':ara felaktiga på en minut, enär den elekt
nska klockans v1sare förflyttar sig en hel minut i taget.) 
Omedelbart vid k ollisionen blåsles livhålsalarm med l'\ aba
lands luftsiren med en lång signal efterföljd av upprepade 
korta, och två livbtltar (styrbords livbåt och motorbf1lcn 
aktern t om. babord) sattes ut så hastigt som möjligt. Sex 
m an, varav en döende , upptogs u r vattnet och överlämnades 
till en m o torbå t från land, troligen t nllbilten. N ahalands 
strålkastare had e tänts och alla hinkbara åtoärdcr vidtagits 
för att underlätta ri:iddning av överlevande. Allmänt rad io
Illeddeland e om kollisionen utsändes till kuststationer och 
fartyg. På grund av brådskan m ed räddningsåtg~irderna blev 
ej kollisionspla tsens läge exakt fa stställt. N~abolancl hade ge
nom hackmanövern och kollisionen kommit att s täva mot 
.s trömmen (i nordljg rndning) och drev med aktem före ned 
mot Canakk.ale, där fartyget ankrades k l -1.1:). ~ ahalands fö r·> 
skri vna gå ngljus hade varit utan anmärkning och dessutom 
hade viss däckshelysning varit tänd och synlig på långt lu'dl. 
Befälhavaren bildidde dc turkiska myndighelerna på pla!sen 

Ticlsl.:ri/f i Sjöräsendrt 
48 
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med alt fr~'tn en molorb[tl sök1 utpeka platsen för J,ollison cn. 
men p<'t grund aY bristande inslrumentutrn-;lning rcserv c1·a
de sig kacplen Lorentzon bctr~iff.a~Hie de.n ~mgivna l?!_atsen till 
dess han hade J.:ontrollcral pos1t1nnen 1 s1ll eget sjokort och 
111ed egna instrument. 

Tefcj'onbojcns läge lllmiirklcs CJ· 
Bland ÖYriga kända omsliindighctcr bcm~irkcs: all en h:

ldonboj från den sjunkna u-h{lten 1 oskadat sl~H:k .. ~'-011lllll~ 
till vtan och att telefonförbindelse av en nu1rmofil eer l'r
nad(fcs med dc instängda övedevandc. Telefonbojen upp
nives l1a överli1mnn[s i oskadal skick i sysler-u-bf1lens vitrd 
~lL'n s-..·nes sedermera ha slilil sig utan aU man dessförinn a:l 
bcst~i1i1t dess hige, vilke t mf1ste anses synnerli~en anmi.i1·k
ni11 osvi.~ rt. Beträffande den nu utlagda Yral.:bo.Jens 1age 
8 k?;belhlngdet· 273° fr[m fyren ::\'ara - (se turki"ika und ~.,._ 
ridtelser för sjöfarande, nutiscrna 13\J ocl1 18! den 11/t, lC~.
pcktiyc 1:~;5 1 033) har ].;,ap len Lorcnl2on medgivi~, .~tt de~ s 
position Yisser1igen sltimmer JnC(~. vad sm~1 uppgtvlts, mc-!1 
att det ej finns någon som helst sakcJ'het for ntl den utmar
ket· u-hf1tens läge pa sjöbotten. Enligt lwn: förn:enandc h ade 
kollisionen inträffat närmare den europclska sHlan och den 
pl ats. d~ir telefonboj en patröJfals, hade ~iYell varit n~imwr , 
den europeiska sidan. 

U båtens manöver. 
Beträffande u-hålens rörelser och navigering fö1·eligga icke 

1 ika noggranna uppgifter och n[l go n 1 oggbok e il er ann a l (.to
kument~ \j ökor t eller dYlikt , har icke b~irgab. Då vidare. Y~H
nesm[llen från de ÖYerleYande varit i Yiss mån molslrHliga 
och även molsägande uppgi~ter l{nnnals ;·id d e olil . .::.a f?rl~ön
ti1lfällena kan rckonslrukhoner av u-batcns naYJgenng en
da st göra~ ungefärlig o~h ulan n~1got stö.r:·e m.ått a':o säl~e ~:~ 
het. ::\'ågra cxalda uppg1fley om l~der, p~Jlmgm, avsldiHbl~~ 
stämninaar och loag:l\"läsnmgar fmnas eJ och endast uppgLtl 
på den Imrs, son~cstyrdes omedelbart för kollisionen, har 
lämnats. l 

Yissa genom förhörsprotokollen erhållna uppgifter lon c 
emellertid vara tillförlitliga och ostridiga och man kan mc~l 
l edning därav finna, att DumlnJ?inar, eftel" ~lt ha (~eltag~~ 
i ÖYningar i Medelhavet, natten hll den -i apnl var pa at?1 

vb1g t ill sin bas under befäl aY vaktlwvandc officer. Yicl lll-
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pnsse i'DJH[cl i Dardanc!lcJ'Ila hade y~\ scdv:tnligl :-ii l l f~.rtygs
d1 cfc n va rskolts och aven konnmt upp pa bryggan i.or atl 
Ö \'erv~1ka navigeringen genmn sundca. Han synes emeller
tid ej genasl ha ingripit i wwigeringcn utan l1a(le denna 
skötts a\· vaklhava JH!c off icer till dess fartyget p[l lzui's ;{;)8° 
nönnnde sig kröken vid ~\Jara. Farten genom valtncl uppgi
ves Jw varil 12 knop. Slrax innan :\'ara fyr vm tvärs, upp
giv es ::\aholand ha sik tas på sl)Tbords bog med toppl jusen 
och det röda sidoljuset synligt, enligt u-bittschden ptt om
kring 1.000- ] .200 yards avsl<\nd (ca 5-G kabellängder). 
Hur langt frhn ::\ura u-hf1ten s.iälv befann sig i detta ögon
b lick hnr ej fa~;lst~i ll ls, men enligl Yi llnesmfd av n<lviu;ertn!!s
officeren 1~:\ u-b~1tcn hade dcn;1e uppsl"1tlal aysU\J~dd till 
omkri;1g 1.000 yards och av kur·scn alt döma synes det ej 
orimligl aH aula, all den varillltt omkring:;:~ sjiilllils <)vsl:md 
från fyren, d v ~; i den vanliga r oute11 och lltcd kurs ntol 
B igali fyr ell"r nagot viis!ligarc. l\Icd farlygseildens med
gi vande hade där 1Jcon1rats ~'tyl'lJm·d Lio oeh enligl nppgifl 
en kort l j ndsignal nvgivi ts. (Det framg~t r ej p~\ alla s hi !len 
i protokollen med full klarhet om med 13° ~:wsctts 15° kurs
ändring eller li'i" rorvinkeL Med hänsyn till Jönj lnant J\emnl 
'CnYers utsago och ordalydelsen i första d e len av fartygsche
fens Yiltnesmal svnes del emellertid sannolikast, att d~inned 
enligt kutymen å-örlogsfartyg avsetts ror vinkeln och atl alll
så en tämligen normal styrbordsgir påbörjats). Kort efter 
det styrbordsgiren påbörjats hade fartygschefen emcllerlid 
ma uppfattningen, att det mötande fartyget girade bahord 
och atl han därför e.i skulle kunna genomföra styrbordsgi
r en och passera emellan grundbankarna vid ~ara och det 
mötande fartyget. Han ingrep därför nu i den pt1börjadc 
m anöYc m och gav order om dikt bahords roder samt alt 
stoppa babOl:(ls masbn . .::\! i'1got senare gavs ordern »full back 
på båda». Ljudsignaler i enlighet med dessa manövrer upp
gives ii.wn ha blivit avgivna. Till följd av den ändrade ma
növe rn kom nn Dmnlupinar ntt gå för om Nahobnds stäv 
och kollisionen inträffade som förut beskrivits. ~ågra ljud
signaler hade emellertid ej uppfattats på Xaholand. Ska
llorn a på Xaholand bekräfta, atl fartygen sammanstött i n~i
ra r ät vinkel och att u-bålen därvid kommit fr[tn babord 
och haft hög fart. 

Bristuncle samstämmighet. 
Vid försök ~~tt samstämma dc bnda parternas framställ

nin g a\· händelseförloppet finner mnn som vanligt ~ir vid 
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kollisionsfall, att uppgift s lår mot uppgift och a lt ej h eliet 
vardera sidans vittnesmål sinsemellan äro helt överensställl
mande. Beträffande Naboland har sålunda rorsmannen tro[[ 
sig minnas, att han styrt 245 ° eller något mera men ej de 
250°, som_ uppgivits av befälhavaren och styrmannen. Häri
genom har man fått visst s töd för elen åsikt, som. från turki ~,k 
sida gjorts gällande, n~imligen att Naboland vant b~bord mn 
farledens mittlinje. Kollisionsplatsens läge har eJ kun nat 
exakt fastställas, ej heller har man med absolut säk erh·· l 
kunnat fastställa, att vraket efter u-bå len ligger på den p lnt'i, 
som utmärkts n1.ed en vrak1ysboj. Utgår man emellertid ifran 
alt bojen verkligen utmärker vrakets läge och att koll isio
nen inträffat i närheten därav, .säg inom ett avstånd av ca 
100 meter uppströms därifrån, och att den för den sv_en ske 
befälhavaren mest ofördelaktiga kursen - 2L15° - vant den 
som slvrts av u-bålens siktande, finner man, att Xaboland 
vid pa; serandet av linjen Nara- Bigali kan h a varit om
kring 60 meter - ca en halv fartygslängd - babord om 
sundets mittlinje. Genom att håll a sin kurs h ar emeliel'lid 
Naboland åter efter ca 3 kabellängders väg, innan Bi gal i 
var i nord och innan kollisionen inträffade, åter varit in ne 
på sin styrbords sida av farledens mittlinje. l~!ar kur_sen va
rit 247°, har fartyget följt mittlinjen utan att ovcrsknda den 
och vid passerandet av fyrarna kommit in på sin styrbords
sida. Är återigen 250 ° den riktiga kursen, har Naboland h ela 
tiden varit p~\ sin s tyrbordssida av mittlinjen. Utgår man 
åter från alt kollisionsplatsen ligger i rimlig närhet av vrak
bojen måste kollisionen ha inträffat väl inne p å Nabolands 
s tyrbordssida av farledens mittlinje och på Dumlupinars ha
bords sida av samma linje. Huruvida Dumlupinar redan fr :1 11 
början befunnit sig på denna sida eller kommit dit genom 
sin babordsgir är ej klart. 

U- båten väjningsskyldig och motströms. 

Frånsett bedömningen enligt art. 25, vars tillämplighet In i) j 
ligen kan diskuteras, framgår klart av art. Hl, att n-bat;· n 
var det våjningsskyldiga fartyget. Häremot synes. man f'.'" ~ 1 

turkisk sida velat göra gällande, att Dumlnpmar b tn· Jt 
»trängd» av Naboland och icke haft plats för en s tyrbords
gir vi~l Nara fyr utan risk för. alt gå _på grm~d. Om ~~L v~·rl;. : 
)iD"en varit fallet borde obelmgat foreclragtts en tamltgcJ 
of:'lrlig grundstötning på en san~lbank i ställe~ !ör de1:. ödes
digra sammanstötningen på djupt vatten. Pos1honen fo r de n 
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antagna kollisionspatsen visar emell ertid, a lt någon sådan 
» tr~ingning» icke gärna kan ha förekommit. 

En ytterligare omsHi.nclighet att taga i belraktande är att 
u-båten gick emot strömmen och Naboland med . Det torde 
vara gängse bruk till sjöss och på mi1nga håll lokalt före
skrivet, all på platser, där möte i tdngt strömvatten kan an
ses riskabelt, det fartyg som str~isar mot strömmen skall va
ra skyldigt att }Julla undan för det som komm er med 
s trömmen. 

Fartens belyclefs e. 

Man kan vidare konstatera, att båda fartygen brutit mot 
den ordningsföreskrift, som ålägger fnrlygcn att ej framgå 
m ed högre fart än 10 knop i det aktuella vattenområdet. Na
boland hade gått med 16 knop och Dum1upinar med 12 knops 
fart genom vattnet. Då fartbegränsningen uttryckligen mo
tiverats med undvikande av skadegörelse å strand, och där 
förtöjda mindre farkoster, framgår däraY, dels alt del ~ir far
ten genom vattnet (svallvågornas orsak) man m å ste räkna 
m ed och del s att farten i övrigt icke ansetts ha någon betydel
se i navigeringshänseendc, varför fartöverträdelse synes böra 
bedömas och eventuellt beivras för sig och helt skilt från 
kolli sionen. Med undantag för denna överträdelse av en -
för Nabolat ds del sannolikt okänd - ordningsföreskrift i 
och för ~ig tord e man ej kunna framsl~illa någon_ anmärk
ning mot dc farter, som de båda fartygen uppge s1g ha gått 
fram med. I clt omkring en sjömil brett och hinderfritt far
vatten bör clt fartyg av t ex Nabolands slorlel.;, kunna hålla 
normal full fart i klar sikt, såvida icke s~i.rskilda omständig
heter kunna föranleda till annat. Några sådana omständig
he ter - frånsett själva fartbestämmelsen - ha, såvitt man 
med tillgängliga upplysningar kan bedöma, icke förelcg':l t. 

l\ian kan Yidarc konstatera, att ~i.vcn om ::\abolands fart 
varit 10 knop i det ögonblick, då det andra fartyget upptäck
tes vara en ubå t på 150- 200 meters avstfmd, skulle .c1_1 k<;>l
lision på grund av den omständigheten. och ~11.ed 1 oovngt 
oförändrade föruts~i. ttningar med sannol1khct 1ckc s latt alt 
undvika. Den extra tidsvinst, som därigenom skulle crhtdlils 
av möjligen 10- 11 sekunder, hade icke varit tillräcklig f?.r 
vare sig båda fartygen att ens tilln ~irmc1scvis kunna uppha
va framfarten eller för den 95 meter lång:1 n-bålen alt hinna 
förbi ~abolands stäv. (Det log fulla 2 mintder för ~nbolnnd 
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allmed full back Hppl läYa framfarten efter kollis ionen, och 
~i.vcn med oförändr ad farl skulle u-båten på 10- 11 sckun dct· 
endast ha hunnit gå fram omkring %, ~w sin hingd, nn nrlH'
tadc b~1da dessa nwskincr full back och nedbringade fart en. 
dock - även enligt u-bålschcfens egen utsago - ulan m iij-
1 igh cL ull s loppa fartyget inom 200- 300 meter.) 

U-l)(lfcns lanternor. 

En oms tändighet av s~irskill intresse är den felbedömni ng 
av ljusen, som uppenbart skett ombord på ~uholand pa 
grund av lanLernornas placcri11g pft Dumlupinar. L1ksom pa 
f'crt~dcl andra undervattensfartyg var lantcrncföringcn kon
centrerad lill tornet på ett sält som gör alt man under mi) r
kcr tror sig se ett mycke l litet fartyg eller en fiske b<"~ L eller 
dylikt. Sidoljusen sitta placerade p~t vardera sidan om tor
net p [t clt avstånd sinsemellan, som endast är omkring 1:: 

av fartygels bredd, och den vita topplanternan är place rad 
ovanför tornet och alltför nära sidoljusen såv~il i vcrtikal
wm horisontalled. Det vila ljusets placering å Dumlupinar 
tonlc ej ha varit i övercnsstämm.clsc med föreskrifterna i art. 
2 i dc internationella ombordläggningsreglerna vare sig bc
lr~iffandc höjden över skrovet (23 fot i stället för minst 27' 
2") eller dess plats i förhållande till fartygets förskepp . Det 
var icJ.::e ]Jlaccral. »ptt eller för om fockmasten eller, om sa
dan icke finnes, i främre delen av fartyget -». Den pfl u
båtar vanliga placeringen av gångljus är missledande oc l1 
har flerfaldiga gtmgcr förorsaka t kolli sianer f ar ly g emellan. 

I detta fall kan man anse, att befälhavarens å ~aboland 
genom u-hålens ljusfäring försenade uppfattning om del and 
ra fartygets karaklär kunnat ha betydelse såsillvida, all [d
gärd cniigl anmärkningen i a rt. 21 lids nog för alt knn1 w 
ha nttgon effekt därigenom omöjliggjorts. Då han nu up p
täckte u-bålens silhuett, var redan en sammanstötning onn d
vildig oclt den manöver han då förelog elen enda möjliga. 

Ubälcns oj'örmodade babordsgir ko!lisionsorsokcn. 

Som en sammanfattning av d et föregående och pf, grun d
val av vad som genom förhör och rättegångspr otokoll bJiy i\ 
känt, torde man med s lörsta sannolikhet kunna sluta sig ti ll. 
att den egentliga or saken till kol li sionsolyck an var de n oför
modade habordsgir, som Dnmlupin ar för etog frnmför st ~i 
vcn på Naboland i strid mot ar ti k larn a Hl oel1 22 i dc in tcr-
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nationella sjöv~igsreglerna med den missvisande ljusföringen 
å undervattensfartyget s[lsom en möjligen bidragande orsak. 

Siirsk il da wuniirkningor. 
Den av kommerskollegium genom utrikesdepartem e ntet 

begärda uppgiften om vilken bestämmelse om. maximifar t av 
1 O knop i D anlanell e rna den t n rki ska expertkom mi ss i on en 
hade grundat sill utlåtande på, inkom Lill kollegium el en 21 
juli lUG:t Det framgick d~irav, alt en i dc turkiska undcrr~il
tclscm a för sjöfarande den 8 augusti 193\J intagen bcsl~im
m elsc om fartbegränsning i sunden iiven utgått i cirkuliir 
från turkiska ulrikesdcpartemenlct den 23 augusti 103~) till 
svenska beskickningen i Ankarn, som den 2;) i samma mi\.
na d vidarebefordrat meddelandet till kungl. utrikcsdcparlc
m cntel. Clrikcsdeparicmenlcluppgiser i sin tur ha meddelat 
chefen för marinen, m en däremot synes det ej klarlagt , aU 
m eddelandet nå l t sj öka rlcvcrkct för publicering i Underri:i t
l el ser för sjöfarande. Utom den allm~inna farlminslmin gcn 
m ellan vissa angivna linjer förefinnes däri oekså en b eståm
m clsc om att farten ej får överstiga 10 knop inom elt omrft
de, som begränsas av en linje m e llan fyrarna Nara och Bi
gall (Bogali) samt meridianen genom fyren vid Kapes (Kan
Jidarc). Meddelande om fartreduceringen fanns intagen i l ' n
derriitlcl sc r för sjöfarande nr ·16/ 19:3~) genom n oti s nr 287\l. 
Härvid ~ir emellertid att märka, atl endast d en allmänna be
stämmelsen fanns återgiven och all 10-knopsbcgr~insningcn 
ej är omniimnd, vilket ej heller synes varit fallet i motsva
r an de medd elanden i dc brittiska ~oticcs to Mariners, var
ifr[t11 den sve nska 1mblikalioncn i dclla fall crhtlllit si n upp
gift. Ej heller i »The Black Sca Pilot» finns omnäi~md n[~gon 
10-k nopsbcg r~insning. I det pft engelska spdtket ut.gl\'na l~aflc , 
som stiillls till förfogande för befälhavare m fl och mae
håll er beslämmelser för sjötrafiken genom Dardancllcrna 
oclt Bosporcn ., finnes överhuvud laget ingen faJ'tbcstänmJclse 
ang iven för Danlanellerna utan endast för Bo~poren. l?å 
dessutom bl a i turkiska sjöfartskrclsm· med bestamdbet pa
ståtts alt numera in<>a fartrestriktioner förefunnas i Dm·da
nellc;.na ulan endast''\ Bosporen och varken lotsar eller. öv
J·iga sjöfarande torde iaktta föreskrifterna b5.rom, ~ir det 1nllt 
förkl arli<>l, att bestämmelsen om maximifaren 10 knop var 
okänd o~1bord å Xaboland. Det förefall er närmast som be
stämmelsen vore en obsolet kvarle-va frtm krislidsförhftllan
dcn a, vilken icke iakttages men ej heller officiellt upphii,·ts. 
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A v omständigheterna vid kollisionen framgår hur an gehi
get det i:ir alt frågan om enhetlig ljusfäring på underYall ens
farlyg blir föremål för reglering. 

Ovanstående aktslyeken hade säkerligen ett s tort inflyta n
dc då domstolen i Canakkale den 3 oktober avkunnade sin 
dom. Som vid det här laget torde vara bekant lydde domen 
på ett års fängelse för kapten Lorcntzon, vilken alltså av 
domstolen ansågs vara ensam skyldig till olyckan. På grund 
av förmildrande omständigheter - att Lorcnlzon bl a gj ort 
Yad som kunde göras för alt rädda de turkiska sjömännens 
liv - n edsaltes straffet till sex månaders fängelse. Det blev 
precis den tid som Lorentzon hållils h äktad p å sjukhuset i 
Canakkalc. 

Att domstolen skulle anse Lorenlzon skyldig kom in te 
ovän lat. Den partiska sammansättningen av expertkommi t
ten och elen envetna turkiska v~igran alt härvidlag göra n åg
ra ändringar, tydde klart p~l alt man från turkiskt håll aY
såg att fälla Lorenlzon. Vad som däremot kan vnra ögn at 
väcka någon förvåning är det relativt milda straffet. Åkl a
gm·cn måste här ba lidit ett kraftigt nederlag. Han yrkade 
som nämnts på högsta straffsatsen fem års fängelse. Ser 
ma n l i l et närmare på domen mot Lorcntzon förefallet· den 
att vara mycket taktisk. I och med den fick man Lorentzon 
dömd såsom varande den som orsakat kollisionen -- <lä r
med kunde det inom elen turkiska opinionen inte råda n {l
gon tvekan om ansvaret för tragedin i Danlanellcrna -
men man gav honom samtidigt så lågt s traff alt han genast 
kunde släppas fri. I o<.:h med alt Lorentzon inte längre sa tt 
fängslad sk ull c världsopinionen in te p:l samma engagerade 
sätt intressera sig för processen. Med den fällande domen 
som bnkgruncl kan nu turkarna köra fram med sina skad e
ståndsanspråk, vilka av publicerade siffror att döma är av 
betvelande storlek. 

Canakkalcdomen har överkingals av både kapten Lat·e nl
zon o<.:h av den turkiska advokat som handlägge1· de ~ka<l c
ståndskrav som rests av efterlevande till dc turkiska sjömän
nen. Målet kommer all tas upp av apellalionsdomstolcn i 
Ankara. Hur utgången kommer att bli är vanskligt alt yllrn 
sig om, men nog tycker man det skall bl i svårt för turk.ar nn 
att i längden hålla sin skyeldande hand över den verkli g[ 
skyldige - ubåtskaptenen! 

Det bör kanske nämnas alt kapten Lorentzon å tervände 
till Sverige den 6 oktober. Tusentals människor hade infu n
nit sig vid Tarslanda i Göteborg för att hälsa honom vi.il-
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J,:onnnen h em. Därmed är emel.lerlid inte Nabo.Im:.~lsaf~ären 
slutbehandlad. Rättvisa skall skipas_. Fartygsbefalsfor.emng:n 
konnner även oavsett utgången at~.hllsan~.mans med smaobro
derföreningar i Norden med skar:pa. ~.ut~da l~ ra ven pa en 
internationell nppellationsdom.slol 1 SJorattsnlal. 
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Nya Guinea och Marianerna. 

Av Kommendörkapten r-1. Sta1·~ k. 

Efter nära två ftrs tystnad fortsatte professor Samuel Eliot 
.:\foris<m vid Harvarels universite t i december förra året lit
givandet av sin stora amerikanska sjökrigshistoria. Den nq 
volymen, den [lHondc i ordningen, behandlar opci·ationeril~l 
ptt ~ya Guinea, ubåtskrig i Slilla Havet samt anfallet lllot 
~Iarian crna och det stora slaget i Filippinska sjön; den bret t 
11pplagda skildringen föres hörigenom fram till sevtcmlJcr 
Hl-J!, då Stilla Havskriget tr~itl in i sitt avgörande sked e. 
.:\Iyckcl. nytt finnes här att b~ilnla icke bloll ur marin ui ~;n 
~iYcn ur flygmilitär synpunkt. 

Den ame rikanska krigsledningen kunde våren lDH ÖW'r
blicka cll i stort sett nwcket ti!lfrcclsstiiUande läae i Slilla 
I-favel: den uppgående solen, som hejdats vid :\Iid\va,· och i 
KoralllJavct, befann sig nu uppenbarligen definitivt )Jå ncd
gåc!Hic. Salomon-, Gilberl- och Marshallarkipelagerna kul -: 
lagils och »Bismarckbarriä rcn» genombrutits efter <lcl vi ,; 
mycket h tn·da strider, under vilka amerikanarna funnit for 
mcrna för sin nya amfibickrigföring. Fartyg, flygplan oc h 
person ~1J slrömmudc till i ständigt växande skala och ct Y 

yppersta kvalitet. I j~imförclse h~ir!ncd tedde sig molslånd a
rens ansträngningar mindre respektingivande. Väldiga pla
ner uppgjordes förvisso men stannade 1)å grund av material
hrist och andra svårigheter i s lor utsträckning på papperet. 
Slyrkcförhå llandcna förskölos obevekligt och snabbt till Ja
pans nackdel. 

Dc amerikanska cheferna måste redan vid denna lidpun kt 
ha kunnat konstatera , alt segern förr eller senare var deras. 
Del la »förr eller senare» var emellertid med h~insvn till de 
ofantliga avstånden en fråga av vital betydelse: det g~illde 
all finna en väg, som inom rimlig lid ledde till målet. 

Vid Tridenl-konferensen i \Vashington i maj 19-t.l ll ad L' 
Combincd Chiefs of S laff som arbetshypotes godkiint en 
plan , som gick u t på alt general MncA rtlmrs s tyrkor iiv l'l" 
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~ ,· a Guinea skulle slå sig fram till Filippinerna, där dc 
sl~u lle förena sig med amiral ::\illlilz's över Carolinerna ocl1 
p alauöarna framträngande sjöstridskrafter för en fortsalt 
gem ensam offcn_siv mot Formosa .. o<; h sydösl~·a Killa. Dc ame
rikanska opcratwncrna skulle stodJas av bntlcrna genom en 
offensiv från Bu rma och Indiska Oceanen mot sydv~i.stra K i
na och Malacka. 1 denna plan hade flollan tilldelats en sc
kund~ir roll och ~ttminslonc general MaeArthur synes ha n!
gå ll fr~tn ali Stilia HaYsflottan efter erövringen av Filippi
nerna skulle stållas under hans befäl. Trident-planen fick 
emellertid förfalla clt IlalYt fn· senare, cmctt<.lll britterna ald
ri g kunde frigöra för sin offensiv erforderliga siridskrafter 
och - framför allt - amcribmarna gjort den viktiga upp
tä ckten, all dc i dc stora flo!lorna, amfibicstvrkorna och det 
växande s !raicgiska bombflyget Etll m~ikttf~a vapen, som 
m ed fördel kunde sättas in direkt över Slilla Havet odt alls 
icke borde bindas till l\IacArllmr. 

Blid.a rna riklades i slällel mot Mariancrna, inledningsvis 
dock blott som clt alternativ till Palauöarna. NiaeArhur rea
gerade kraftigt; som Morison m~"tlcriskl uttrycker sig var det 
ingen behaglig framtidsutsikt alt bli sitiantic ptt Vogc1kop 
(Nya Guineas no1Ta udde) och vemodigt blicka ut över ocea
nen , medan l\'imilz förde flaggan till Japan. Han försökte 
på olika s~iU, bland annal genom atl s~inda en med argument 
väl laddad s tabschef till Joinl Chicfs sammanträde i deccm
ber Hl-13, alt påverka dc nva tankegångarna och ånyo skjuta 
lin jen ~ya Guinea - lVIindanao i förgrunden. Försöken ga
vo emellertid intet rc:-.ullal, Joint Chicfs vo1·o fnst beslutna 
att ntnyllja dc nya möjligheterna och fastställde i slu tet p[t 
1943 en ny plan, som visade få sp t'u· av l\facA'rlhurs ia llk <Ir 
och i stället innefattade följande huvudpunkter: 

varje ttinkbar åtgärd skall vidlagas för att dels hftlla Ki11a 
kvar i kriget mol Japan, dels bringa Sovjetunionen in i 
delta så snal"l som möjligt; 

alla anslrängningur skola göras för att förslöra jap~1nsl;:a 
floil an, skärpa sjö- och Juftblockaden av Japan samt llllcn
sifi cra operationerna mot den japanska sjöfaden; 

e tt anlnl särskilda operationer skola genomföras i an; ikt 
att förv~irva baser, från vilka Japans kapitulation kan fram
tvin oas · 

CI{'b;s för flygplan typ B 29 anlägges vid Cl1cngtu i K ina; 
h an a· a rfa r l\·gsflo l tor nas opera l i on er in lcnsificras. 
D c ~~irsk i l21~~ opera tion erna omfattade förberedelser för en 

invasi on p[t Kur ilern a i ]I iin <lclsc Sm·jct gick mC'd i kr ige t, 
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offensiv över i\ya Guinea mol Filippinerna samt ockupat ion 
av :Mariancrna, cbr baser skulle anbggas för en strategisk 
bombs t yrka . 

Ur s trategisk synpunkt m [ts te denna plan betecknas som 
e tt mvcket märkhgt aktstycke. Den bildade grundvalen fö r 
slutfö~·andet av kriget mot Japan och varje punkt i dens~nn
ma innebar operationer eller andra å tgärder av största lll <lll. 

MaeArthur gjorde ett sista försök alt få tyngdpunkten för
lagel till sitt område och sände ännu en gång sin stabschef 
till 'Washington. Denne synes emellertid denna gång ha bli 
vit skä lifl"en onfHligt mottagen och fick draga sina färde m ed 
oförrätt:t ärende. Joint Chicfs Strategic Survcy Committec 
u l trvckte saken klart och koncist: »Den norra vägen till To
kio -i:ir den mera direkta. General lYraeArthurs plan skulle 
icke tillåta ett fullt utnyttjande av Förenta Staternas över
läasenhe t till siöss och i luften och Mindanao ligger icke pi\ 

b " 

den direkta vägen li!l någonting>>. Den revid8rade pla nen 
skulle genomföras; den amerikanska krigsledningen hade i 
full utsträckning kommit till insikt om sjömaktens betydelse. 

Japanska flottans avvaktande l1 ållni1Jg under å r 1943 samt 
- n1ärkliot non - vissa spekulationer av den nmerikanskc 
författar':'~ Ale~andcr Kiralfv 1 l hade kanunit åtskilliga anw
rikanska ch cfc ,·, bland dem:- Nimitz att tro, att japanerna 
över huvud laget icke hade för avsikt att upptaga ett avgti-
randc sjöslag. . 

Amiral Koga, chef för Förenade ftottnn, hade emelle rtid 
icke studerat ~Kiralfv och sv~ivade dä rför i okunnighet om at l 
lwn icke förvänlades komma ut och slåss. Hans avsikl var 
lv~irtom aU leverera bntalj så snart gynnsamt tillfälle erbjöd 
sio· vilket bedömdes komma att inträffa, då amerikanarna 

"'' "I l syd- eller ostifrån tri.ingde in i Filippinska sjön. Orsaken t1 

hans tillbakadragna hållning under år Hl-13 var helt enkelt, 
att d et japanska hangarfartygsflyget blivit illa åtgånget, se
nast i striderna kring Rahaul, och måste reorganiseras sam t 
tillföras nya hangarfartyg och flygförband. Detta skedde 
vint ern 1943- 19H; de nya flygförbandens kvalilet länm ade 
dock niYcket övrigt att önska och vae på inlct vis jämförhar 
med dci1 s tandar~l , som rådde vid krigets utbrott. I börja n 
på <h 19-14 ins<'\g sig emc1lertid Koga hjälpligt beredd och u t
fiinladc den 8 mars »Plan Z», som iunebar, att avgörande 
sing skulle sökas, dft motståndaren teiingde in i Filippinska 

1 ) Jft· Earle: Makers of Modern Strategy, kap 19, Japanese NaYnl 

Strategy av Alexander Kiralfy. 
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sjön. Samtidigt skulle del territoriella försvaret p å öarna f_ör
stärkas. En ny aemc, d en 31, organiserades genom uttunnmg 
av stridskrafterna i l\1anchuriet och omfattande planer utarbe
tades för förstärkning av luftförsvaret. Dessa planer kunde en
dast delvis genomföras, materialbristen gjorde sig plågsamt 
förnimbar och likaså dc amerikanska ubå larna, som t ap perl 
rörde om i förstiirkningskonvojcrna. Lägel p ft japansk sida 
var sålunda icke det båsla och förbättrades icke av att ami
ral Koga den 31 mars försvann under en flygning frfm PaLm 
till Mindanao. Hans efterträdare, amiral Toyoda, döpte om 
»Plan Z» tiH »Plan A-Go», vad detta nu kan betyda, men 
vidhöll för övrigt sin företr ädares aYsikter. 

Den amcrikansl.:a stöten mot Mar ianerna innebar sålnnda, 
att den väldiga l.;raftmälningcn pressades fram mot e tt slorl 
avgörande till sjöss. 

Ma<.:Arlhur blev försl klar och satte i slutet p å mars 191-1 
igång operationerna utefter Nya Guineas ogästvänliga kust. 
I fö1~bigåcnde kan nämnas, att hans styrkor så småningom 
s tego till smnmanlagt 750.000 man ur dc olika försvarsgre
narna; klagomål över njugghet från överhetens sida före
falla därför knappast berättigade. I tur och ordning genom
fördes fvra överskeppningsförelag, nämligen mot Hollandia, 
\Vakde-Sarmi, Biak och N oemfoor. Operationsfrekvensen 
hölls så hög som personal och materiel överhuvud taget m~i.k
tad e med; det gällde att snabbt komma fram till Yogclkop 
och att icke giva japanerna tid tm motålgti.nlcr. Med hänsyn 
härtill utfördes samtliga företag enligt ett s tandardschcma, 
variationerna föranleddes i huvudsak av de geografiska för
hållandena. Hamnarna voro få och dåliga och landstigning
arna ägde i regel rum på öppen kust. Dc först~ ech~lon~er
na sammansättes därför i regel icke av små uwaswnsfar
koster, som Ji:lllcl var på den europeiska krigsskådeplatsen, 
utan av fullvuxna Landing Ships Dock, vilka medförd? dc 
amfibietraktorer och -bilar, som bildade de första anfalls-
vågorna. .. • . 

Attacken på 13iak, en liten ö utanför uor<lYas~_ra ::\ya G~~ ~
n ea irriterade svårt japanerna, som började kanna ett ]att 
try~k på den filippinska pulsådern. Radikal.~. åtgärder voro 
tydligen av nöden och Mikaelans stolthet, ~~tteslagskepp~.n 
Yamato och Musashi, plockades fram från fJarran baser for 
att bilda kärnan i en stark flotta, som avsågs för et t motan-



70(1 

fallpil Biak, opcralion 1\.~):-\. Japanerna Ymo emellertid l'<i . 
fangsam11w. Innan opcral 1oncn hann ul lösns slo<'o a1ncril ·· 

1 

n arna till Yid l\Iarianerna med phföljd aH '0 11e::at ion .-\-(':'-
1 t t ' I' ·)"' \ ' '<

1 

s og u · OJH.',ra 1011 ~( ·'· amato _och Musashi fö rsvunno llJ <,t 
n_o rr f~c] ~ hm·tl<t oden. varmed Bwks och s{t sman ingom ii \'l' ii 
:\ya (~I I Incas ode var beseglat. 

I~e1! iek1.1.isl.~a ~llv:cklingen komn1e1· mål_1iinda a t t ge up p--
110\ illl n~ ,l ~,nLtl.ls~nctodcr men an sa lange s~·m1s OJJL'l' <J

l lolle l·na YH! :\~·a (nunca \'ara väl \'ärda elt niirmarc sltl<liu n, . 

. Cndcr liden forlsattc b{tda sidornas ulJ[llar s1na opcr,·
lJOner. 

_Dc amerikanska ubhbchcfcrna, som mHlan fö1· llJHbn fa ~i 
b<~ltre balar och vm!nit _ökad erfarenhet, gingo p[~ med cn :l
slacndc _mod odt skicklighel och nådde resullal , som p<iYet·
kadc k_r! ge ls ll_cla förlovp. Cnder perioden septemuer 1D1 :~ 
augusti Hl-11 sanide d c G7 örlogsfariyg och -171) lwndelsfal'lY!., 
med ett san:manlngt tonnage av 3.-JIO.OOO brutlolon. Jap·a· 
nern~1, som 1 slul~t p[l 19-12 förfogade över ;} miljoner to q 

~wudelstonnagc, d1sponcrade lYå år senare id:c fullt 2 mi !
J?ne~·.ion. D~_nna k_Yanlitel torde i hingden icke ha varit til i
rackn_g en~. fo~· dc J~lpauska öarnas försörjning och framsla1· 
som tt:llstanchgt ot1llr~id: lig, när även de mililiira bchow :1 

i~ga~ 1 bc!rnktnndc. Det ligger s[llumla mycken sanning 1 

pastacn~J_ct , oali Japa~1 kunnat bctYingas enbar[ genom bl'oc
kad. I forhallande t11l rc~ultaten kunna dc amerikanska l'

hhlsför}usterna beteckna: som måttliga och koll1J1ellserad l:., 
flera ganger om genom illlkomstcn av nva bålar. AnledPinu
cn härtill ~·ar, förutom chefernas ökade skicklighet, fö1:h[ll
landct ntt .JU]Wncrna aldrig hinle sig bchörska nb[ltsjaklcn s 
teknik och taktik. 
. .Japanerna .. splittrade sina resurser; befintliga bålar utnytt 
Jades bl a for transporter ~ch andra sekundära nppgifte r, 
n.1edan Yan·sresurserna dclvrs togos i anspråk för spekula
ll\'a nybyggen, som icke tycks ha varit särskilt lYckade. 
~csnltatcn }J~evo ocks[t myck et blygsamma och~ vmm os ti ll 

pnsct av forouandc förlusler förorsakade av den undan fö r 
un~lan a !_lt effektivare amerik anska ubåtsjakten. Som obe
~ lndd mastare hland ubåtsdödare frams tår den lilla eskort
]ngm:en England, som ptl. tolv dygn avverkade sex ub& ta r 
och J .. slu tet p:l. dcm:a serie av en · imponerad diYisionschc f 
u ndfa gnaclcs med s1gnalen; >>Hur tusan h~1r X i et· egentli -
gen åt?» · 
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I mi llen p[l j uni va r så t iden inne för anfallet mol l\Ia r ia
nc rJ JD, operation FOHAGEH, som ledde till det stora slaget 
i F i lippinska sjön . Della var en betydande drabbning, v ilket 
fr amg:1 r a\' dc deltagande styrkornas omfattning: p{t japansk 
sid a 9 hang_arfartyg med 473 flygplan, 5 slagskepp, 13 kryssa
r e och 28 Jngarc fön1tom landbaserat flyg på :VIarinnerna, 
p <\ amerikansk sida 15 hangarfartyg med 93G flygplan, 7 
slagskepp, 21 kryssare och 69 jagare. 

Slagels första rond, som i stort sett omfaltadc Förenade 
f] oll~ms saml G. amerikanska flottans uppmarsch i Filippin-
sk a sjön, gick n<lgot ovi:intal till dc fördagsamma ameri
k anska uL11larna. En av dessa salte en salva på tre lorpcdcr 
i h angarfartygel Schokaku p:i 29.800 ton, som gick till botten 
n ågra timn;ar senare, föga sörjd av a merikanarna, som liv
li gt crinr~dc sig d en roll farlygct spelat Yid överfallet p [l 

P earl HarLor. En annan ub[lt lrMfa cl c med en torped del 
_j apanska flaggskeppet, hangarfurtyget Taiho p[l 3J.OOO ton. 
Träffen förcföl1 till att börja med föga farlig och fartygeL 
fortsalle med 2ö knop~; farl. Skvddslj~inslcn skötles cmeliC'r
lid illa, bensi ugas från n f1gra 'spränsrda tankar sprc(lo sio 
och plötsllgl inlr~iffadc en f~·uktnnsvöi~d explosion : dd .pnns~ 
r ndc flygdi:ickcl skrynklades ihop, hangardiickcts sidar hHl:;
les u!, maskinområdet ödelades och slora h[ll spriingdes i 
b ollncn. Omviirvd av Wgor gick Tailto till hotten och tou· 
m ed sig 1.G30 man av den tilf 2.150 uppg[tcnde hcsii.ltningcJ; 

Trots dessa förlusler fortsatte japanC'ma och inledde sla
geb andra skede, vilket bestod i fyra mussiva flygunfall 
m ol 5. flot_lan, som 1 viss utsträckning var bunden aY sin 
lm \·uduppg1ft alt ~kydda den pågt\cndc landsligningen på Sni
pan . Del visade sig härvid, alt det nydmwde japanska han-
garfart:·gsflygcl på intet vis Yar skickat att möta <lct ame
r ikanska, som med en egen förlust av cirka 30 flvoplan 
sköl ned ~350 japanska. lVIed sin kända benägenhet fö~·""slag
ord ha amcrikannrna snmmanfattat dessa strider under nam
net »kalkonjaklcn Yid Stora Marianerna». En säregen roll i 
<l etta stora luftslag spelades av den japanske »koordinatorn», 
<_l v s den officer, som fr:'\n ett flygplan i närheten av il. 
fl oltnn samordnade dc japanska flygförbandens anfall. Ame
rik anarna 1åkadc upptäcka, på Yilken vf1gliingd han arbe
ta de och placerade omgående en j apansktalande officer Yid 
lllollagar en och fingo på så sätt kontinuerligt del av de:1 
japanska ordcrgiYningcn. Ivriga röster förorclaclc omgiiende 
<Hgärder för japanens hädanfärd; della avvisades av för 
liinksmmna, äldre män, som ansågo, alt han borde få fo rt-
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sälta sin ur amerikansk synpunkt onekligen gagnerika verk
samhet. Efter fullgj ort uppdrag anm~ilde japanen, alt han 
avsåg återvända till silt fartyg. ~ya försh1g att skjuta n ed 
honom avböjdes av amiral Mi lscher personligen: »Visst inte. 
Han har gjort oss alltför stora tj änster.» »Och 'Little Joc· 
<'Hervände hem stolt att ha tjänat sin kejsare och sitt land 
och följd av de amerncansl-::a jaktstridsledarnas välsignelser», 
för att citera professor Morison. 

Slaget ingick därefter i sill tredje och avslutande skcd L', 
det amerikanska motanfallet. I princ ip misslyckades delta; 
amerikanarna missgynnades av vinden och japanerna h un
na draga s ig undan. Med en egen förlust av 30 flygplan 
sänkte amerikanarna dock hangarfar tyget Hiyo och förstör
dc ytterligare hundratalet flygplan. D en amerikanska å ter
flygningen , som delvis m åste ske under mörker, koslade vida 
mera: 80 flygplan nödlandade på havet på grund av b ensin
hrist eller kraschlandade på hangardäcken. 

Och därmed gick ridån n ed över de tta dramil , en av F ö
renta staternas betydelsefullaste segrar till sjöss. 

Stort intresse tilldraga sig självfallet även dc män, som 
på ömse sidor ledde operationerna. 

Den färgstarkaste gestalten på amerikansk sida var utan 
tvekan elen enligt Morison »internationelle» general McArthur. 
alltför v~il känd för alt här kräva en närmare presentation. 
För hans sätt att leda och driva på operationerna hyser Mo
rison uppenbarligen den största respekt samtidigt som h an 
synes ha sv~trl att förlika sig med hans envishet och p å tag
liga strävan att själv få spela huvudrollen i Stilla Havskri
get Med mera sk epsis betraktar han MaeArtburs starkt ar
mcbetonadc stab, uppbyggd kring gamla vapenbröder f rån 
filippinska storh etsdagar med perifert påhäktade sjömän 
och flygare som »tekniska rådgivare». Organisationen var 
utan tvekan bögst egenartad men den funktionerade till
fredsställand e, vilket dock torde ha varit huvudsaken. 

Som sjöstyrkechef under MaeArthur spelade nyutnämnde 
konteramiralen ,V. Fechteler en framträdande roll och tog 
sannolikt dc första s tegen på den Lana, som få år sen are 
förde honom upp till den ledande platsen inom Förenta sta
ternas flotta. 

Amiral Spnwncc, 5. flottans chef, framst~1r som en Etm idd 
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och försynt man med avgjord m<?,lvil.i.~ ~~1ot 1~ublicitet o.ch 
buller kring sin egen person och ar darfor svarare att._nk
tigt få i blickpunkten. Som befälhavare synes han framst 
karakteriseras av lugn och säkerhet o~h en kallt ka~~,:_yl~ran
de förmåga; en man som i alla situationer kunde f.~rvm~tas 
aöra en fullödig insats. Det är mycket svårt att forestalla 
~ig Spruance göra samma fel som Halsey, när ~enne i Le~.te
slagets avgörande skede lämnade San Bernardmo.sund~t ap
pet för j apanska huvudstyrkan .. Med segra:na VId M1clway 
och i Filippinska sjön på sin mentlista ter s1g ~.pru.ance som 
en av Förenta s taternas mest framstående SJOkngare och 
det är för en utomstående svårt att förstå att han icke be
lönats med befordran till Fleet .A:clmiral. 

Spruance sekunder~des på ett föredömligt sä~t ~v amiral 
Mitscher, elen lille skumtorre hangarfartygsspecwllsten, och 
\\Tillis Lee, slagskeppsexperten, båda .höggradigt .k<;nnpetenta 
och skickliga män. Spruance har liksom åtsl~1!l~.ga anc~~:a 
amerikanska högre officerare efter avslutad 1mhtar karriar 
övergått till den diplomatiska banan och .. är numera ~mbas
sadör på Filippinerna; dc båda vapenbroderna ha daremot 
båda gått hädan. 

Den dominerande gestalten på japansk sida är viceamiral 
Jizaburo Ozawa, som av Morison framhålles som en ypper
lig strateg och i alla avseenden värdig motståndare. Som 
personlighet gjorde han djupt intryck på de amerikansk~ of~ 
ficerare, som efter kriget sammanträffade mecl.honom ~ J~
pan. Morison anser, att han ger,J.Omför.~e ope~·ahm~erna 1 FI
lippininska sjön på ett strategt~kt monstergillt satt; ~nl~d

ningen till nederlaget var den Japanska flotta~1s . k':'aht~hva 
tillbakagång. Ozawa själv ansåg, att han sv1lot 1 stnclen 
framför Saipan och skrev sin avskedsansökan, ~~1edan hans 
r etirerande flotta stävade mot Okinawa. Hans overordnade 
hyste uppenbarligen en annan åsikt .och. m~sökan .~vsl~gs . . ur 
Ozawas synpunkt var detta naturligtvis 1 oc~: fo~· s1g hl~
fredsställancle men kom att föra honom mot an bistrare h
der eftersom han härigenom kom att kvarstå som chef för 
Fö1:enade flottan, när denna krossades i slaget vid Leyte. 

En känd japansk befälhavare avträdde vid d~nna tid sh~.t
giltigt från arenan. Viceamiral Nagumo, en gang chef fo.r 
den stolta flotta som anföll Pearl Harbor, hade under ~~n
gets lopp tydligen mött ogynnsamma öden oc~: så ~.måmt~g
om hanmat som marin chef på Saipan. Utan ncunnv~rcla SJ?
gåendc stridskrafter till sitt förfogand e kunde han mtct go-

Tidskrif t i S jöviisendct 49 
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ra åt den amerikanska invasionen och föredrog döden fö r 
egen hand framför krigsfångenskap. 

övriga i samanhanget förekommande japanska sjögående 
ch efer synas icke ha gjort något större intryck på Mori son. 
Beträffande en amiral framhåller han sålunda »att han icke 
var någon Tanaka». Tanaka själv, den skicklige torpcdlak
tiken1 och segraren vid Tassafaronga, hade icke blott h af t 
en egen mening om saker och ting utan även uttalat denna 
och satt som följd härav i land, när hans t jänster mer ii n 
väl hade behövts till sjöss. 

Och härmed avslutas denna lilla presentation av clt stor t 
arbete. Professor Morison, som förra året erhöll konterami
rals rang, kan alltjämt se fram mot en arbetsfylld framtid. 
Sex volymer återstå att utarbeta och dessa skola behandla 
händelser av historisk betydelse: de stora landstigningarna 
i Europa, invasionen på Filippinerna, slaget vid Leyte och 
det japanska kejsardömets slutliga nederlag. 

Rättvisa åt Carl XII och Gathenhielm. 

Ett genmäle. 
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Av Kapten JOHN RUMENIUS. 

De senaste årtiondenas hisloriska forskare ha på å tskilli ga 
punkter ändrat den bild av våra stora män, som tidigare 
forskare tecknat. Den gloria som omstrålat våra stora kriga
re och statsmän ha de med stönc eller mindre framgång för
sökt att avlägsna. Detta gäller särskilt stormaktstidens ge
stalter. Det har varit vanligt i denna, för ett år tionde se
dan begravda antimilitäristiska tidsålder, att förringa de per
sonligheter, som med svärdet i hand skaffat sig ett namn i 
våra hävder. Denna regel gäller emellertid inte beträffande 
Carl XII. Forskningen har undan för undan kommit fram 
till resultat som gör att man visst inte kan betrakta denne 
kung som »en tapper kavallcriöverstc», som kapten Olow i 
sitt diskussionsinlägg i j uninumret av denna tidskrift gör 
gällande, att det sagts om kung Carl. Med hänsvn till dc 
skilda omdömen, som mer eller mindre vederhäftiga tidi
gare forskare ha fä llt om Carl XII kan detta uttryck mycket 
väl ha blivit präglat. Med den senare tidens forslmingsre
sultat som bakgrund kan det emellertid inte vara rättvist att 
använda denna kliche, som en karakteristik av den outtrött
lige försvararen mot angriparna under stora ofreden. Nej! 
Istället kan man nog säga, att Carl XII :s stjärna under de 
sen aste årtiondena ständigt har varit i stigande. 

För att börja med kapten Olows inlägg i kronologisk ord
ning och först nämna Erik XIV , så har förfaltaren velat 
beröva honom hans förtjänst som lybeckarnas slutlige be
segrare. Lybecks flotta var en icke föraktlig motståndare i 
koalitionen Danmark, Polen och Lyheck, vilkas stridskrafter 
kung Erik hade att bekämpa. Först ef ter freden i Stettin år 
1570 upphörde hansastaden att vara en maktfaktor i Öster
sjön. Gustav Vasa tillfaller äran, att i förhund med Danmark, 
vilket som bekant kostade honom en slor självövervinnelse, 
allvarligt ha skadat Lybecks makt. 

Beträffande Carl X Gustavs strategi så kan man även 
skönja ett försök att försvaga Danmarks möjligheter att ut
nyttj a Norge såsom uppmarschsområde i ryggen eller om 
man så vm i veka livet på Sverige. Genom att hålla Trond-
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hjCJns län skulle vårt land i framtiden inte behöva avdela 
så många stridskrafter för sl;:yddet i väst som tidigare och 
som i fortsättningen efter förlusten av länet blev fallet. Na
turligtvis insåg även konungen betydelsen av att genom den
na port mot Atlanten komma i nära kontakt med det m ot 
Sverige vänligt sinnade England. Carl XI och Carl XII fingo 
bittert erfara vad det betydde att inte ha ryggen fri. Som 
exempel kan nämnas, att Västgöta regemente icke förrän 
1712 kunde lämna sitt grupperingsmnrådc som säkringsstyr
ka mot anfall västerifrån. Man kanske måste vara uppfödd 
i dessa forna gränstrakter med dess många mi1~ncn och rika 
tradition för att rätt kunna förstå vilken viktig infallsporl 
Danmark har här. 

Olow säger i fortsältningen kategoriskt, att kaparkrig lö
nar sig inte. Detta gör också Ungcr gällande. Det skulle upp
taga alldeles för stort utrymme att försöka förkla~·a varför 
denne högt förtj~intc författare är så kritiskt inställd gen t
emot Carl XII och t ex avfärdar Gathenhielm, den store or
ganisatören av kaparkriget på Nordsjön och på Västerha
vet med orden: »l försla ledet bland Göteborgs kaparredare 
märkes den narnnkunnigc Lars Gathe från Onsala, även 
kallad Lasse i Gatan, som åtnjöt mycken uppmuntran av 
konungen bl a i form av adelsbrev under namnet Gathen
hiclm år 1715 samt kommendörs titel följande år. I vad mån 
han härav har gjort sig förtjänt må i delta sammanhang 
lämnas osagt.» Samme författare har emellertid endast su
perlativer till övers åt en samtida motståndare till Gathen
hielm, Peder \V ess el, även han från hörjan kaparkai1ten ot:,h 
senare adlad Tordenskjold. Tordenskjold är väl värd be
römmet, men svensken, som på sitt sätt höll fienderna ifrån 
sitt för livet kämpande land är värd större uppmärksamhet 
än den Unger sk~inker honom. 

I sin utmärkta bok om Lars Gathenhielm har kapten G. 
Traung lagt fram resultatet av mångåriga forskningar om 
kaparkaptenens verksamhet. Det är synnerligen intressanta 
slutsatser denne författare kommer fram till. Dessa forsk
ningar bekräfta även E. Heckchers tidigare resultat, som 
denne framlagt i verket Sveriges Ekonomiska Historia. 1 
detta arbete kommer Heckscher fram till, att Sveriges eko
nomiska läge inte var så förtvivlat år 1718 som tidigare fö r
fattare ha velat göra gällande. Påståendet att det endast 
skulle finnas överåriga och barn kvar av Sveriges manliga 
befolkning jävas åter av andra historiska författare, vilka 
efter studier av rullor från denna tid funnit, att medelåldern 
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för personalen inom krigsmakten höll sig mellan 30 ocl~ 35 
år. Hcckcher uppger, aLt landet var mer utarmat ckononnskt 
och personellt vid 30-åriga krigets slut än vid C~rl. X~I,s död, 
och att hottengränsen för vad landet kunde utharaa Icke v:: r 
nådd vid denna händelse. Därtill konnner att England vHl 
denna Lidpunkt fått klart för sig vådan av att Sverige fick 
kämpa sin egen kamp . Den tidigare sammanhållningen mel
lan Sveriges angripare hade vid denna tidpunkt också upp
hört. 

För att återgå tm boken om Gathcnbiclm, _får man vi~l läs
ningen av denna klart för sig, att tsar Pelcr mtc hade sa slor 
glädje av erövringen av östcrsjöprovinscrna, eftersom en 
mängd av spannmålslasterna därifrån kapades ~w de san~
opcrerandc kaparna och Göteborgseskaderns fartyg. Samh
eligt som vår egen export pågic:~ tä1:1li~en oförhi~1dyad, be
drevs kaperiet över hela NordsJon, Ja anda ned 1 bngelsk.a 
kanalen. Danmarks trafik p å Norge och Island led så s.vår t, 
att den tidtals var avbruten. Ett stort antal danska fartyg 
med sin laster infördes årligen till Göteborg. Yerksamhctcn 
ledde slutlicren till att Danmark var så utmattat, att freden 
kunde sluta~ ulan förluster för Sverige. Även östersjöflottan 
tog en god tull på hanclelstrafik~n på de erövrad; on~råd~
na. Med resultatet av kaparkngct under Carl XII hd fo r 
ögonen är det berättigat att påstå, att det va~· no~. så. lö
nande och samtidigt som det var clt stort avbrack for fiCl~
den bidrog det till aH stärka vår motståndskraft. Synnerh
gen påtagliga exempel på handelskrigföring_ från dc senaste 
krigen ha vi i ubåtarnas verksamhet. _De~sa fart_Yg kunna be
traktas som dc rätta efterföljarna till forna hd ers kapare. 
Vidare ha de tyska fickslagskeppen spelat en viss roll i j~k
ten på handelsfartyg. Slutligen kan. nämn_as de tyska raid
fartygen, som är en direkt motsvanghet hll dc f~rtyg, :on; 
fördes av Gathenhielms kaparkaptener. Det var 1cl~c sa fa 
laster med strategisk viktig materiel, som infördes till tyska 
och ockuperade länders hamnar från så avl_ä~sna farvatten 
som Stilla Oceanen under år 1940~42, sam.hchgt som farty
o·en vad bunkers beträffar, i stort sett voro självförsörjande. 
Dc;sa fartygs verksamhet var utan tvekan lönande. 

Sjökriget av idag har till skillnad mot. tidigare kamp mel
lan flottor helt ändrat karaktär och omfattar numera skydd 
och anfall på transporterna över haven . Det kan d.ärför in~c 
vara riktigt att påstå, att kaparkrig int.c heta~_ar s1g. Ett sa
dant påstående gäller vad beträffar fransmannens kapar-
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krig under 1700-lalet, men kan icke utsträckas till att g~tlla generellt. 
Det är p å liden alt Galhenhjelms insatser bli rättvist be

dömda och alt han Htr sin plats i sjökrigshistorien. Det h ar 
han gjort sig förtjänt av, även orn han aldrig förde en flotta 
i strid mot fienden. Till följd av en skada måste han under 
större delen av sin korta verksamhet leda en del av vart försvar på landbacken. Detta gjorde han framgångsrikt och 
i gott samarbete med Göteborgseskadern och konungens b e
fallningsman. 

\Vachlmcisters viktigaste bedrift var icke som Olow vil l 
göra gällande, att föra sin flotta genom Flintrännan. Vid 
delta tillfälle lydde han sin konungs kalegoriska order efter att först förgäves ha gjort föreställningar hos Carl XII all 
avstå från sitt beslut. Det vore knappast rätlvist mot denne amiral, att framhålla denna episod, som i och för sig va r nog så betydelsefull, som hans viktigaste gärning. \Vacll1 -
meislcrs storhet ligger i hans outträttliga arbete p~l fiolla n häri inberäknat Karlskronas uppbyggnad, mång:t ganger i 
strid med inflytelserika personer samt hans sätt atl unde r strid fatta viktiga och avgörande beslut och konsekvent full 
följa dem även i ett till synes hopplöst läge. 

Sverige fortsalte l;:rigct mot HyssJand i nära tre år, ,1oga 
räknat 2 år och 9 m ånader efter Carl XII :s död. Detta visar att det fanns andra faktorer än kungens person som b e
stämde den politiska utvecklingen och som vae avgörande för beslutet att fortsätta kampen, vilket göt· att påståendet, 
alt kung Carl förde kriget för krigandels egen skull, kke är berättigat. Den nya regeringen slöt icke fred förrän vår ostkust var förhärjad. Ofta får kungen också skulden fi:t~· 
förlusterna av manskap och materiel under Norgefälttågc l. I själva verket var det som Nordensvan framhåller, en ::;eg
rande ann<.', som till motståndarens förv[ming hals över hu
vud vid konungens död drog sig tillbaka från goda ~ ttiJI 
ningar. Vid uppbrottet skingrades förråd, livsmedel br~indcs, 
trupperna hemförlovades och krigskassan delades mellan de högre officerarna. I J~imtland ledde återtaget som bckan f till den Armfeldlska armens undergång. Dc ovan nämnd a 
förråden och trupperna hade kunnat leonuna väl till pass mot dc härjande ryssarna 1720- 21. 

Den moderna forskningen har även kommit fram till den 
slutsatsen, att Carl XII inte stod främnwnde föe diploma
tiens möjligheter, utan istället mycket v~ll förstod att vinn a framgångar i detta spel. Att kung Carl bliYil s[t olika bedöm d 
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. r till stor del p& den svenska propaganda_!~ efter hans ~~cf vilken bl. a. förde Görtz till stupstocl~en. Nar 1~u d~nna . 'aganda av moderna forskare har skmgrats ~hr bt~den ~\?.llet den att reaimen efter Carl XII :s död hegt~~;: manga ~i;lomatisl~a misstag: s?~n bidrog till aU .lan:?av.tradelserna 
blevo större än som 1 sJalva verket var nod~and1gt. .. . 

Det kan synas som om. kung Carl förde kng m.est for kn~ 
andels egen skull, men detta beror på hans taktl.~'-: som ;~r ~tt möta angriparna m ed anf~~l. ~-Iela kung Car~s fo.r.~varsl-.ng var offensivt, detta gäller såval till lands som hll SJOSS .. De~ta 

var också hans enda möjlighet om han sk~l.le komnu t;ll... tta med denna oerhörda övermakt, 24 milJoner mot 2 Yz, ~~m en rysk författare anger: E:-empel på, }:,ans sna?ba . .a.n= fallstaklik till sjöss är landsl1gnmgcn pa S.Ja~.~a.nd odt fm e ta get mol Arkanaelsk samt hans kaparkngfonng. :\tt. han 
ville komma tillr'ä.tta m~d ~a~:mark gen.o~1 a.tt n;?ulra~J::r~ Norge var en helt naturlig atg~rd. ~om ltdtgm ; ncmlllt~ SJl~ 
l . 1 C 1 X Gusla\'S anstrangtnng_ar att na san1111.1 m,1l 1erac es ar ~ , · - . · f genom 1660 års fred , vilket Carl XI bittc1:t f1c~z c~ ~·ra un~ 
der sitt danskholländska krig. Man b?r halla l,o 1~m~:~t, ~t l danskarna trots Rysslands segrar ansaags ~.on~ var fa.l~gast~ fiende och var det i själva verket oc.ksa, darfur a.tt de 1-.t~ndc 
avstän'ga vår export och rikta slag mo~ vårt la~:d ~ .. ':eka h~~t. Redan år 1700 var det kung Carls avsikt att f.orstor a ~lansl",a 
flo ttan, eftersom. han visste att del~ skulle b~1 e~1 farl~g f~k~ t or i ryggen. Han tvangs em.ellerhd av g ar au tlsta te I n a a l t 
avstå från denna åtgärd. 

Skall man klandra Carl XII för att han inte slöt fred, som 
skulle gjort slut p å Sverig.es ställt~ing s?m stormakt _och som hans efterträdare underlåt att gora, sa kan man 1. sanm~.a andedrag klandra Storbritannien för att detta land mte slot 
fred efter Dunquerqe. 

Istället för bilden av den gode kavalleriöversten motsvarat: 
)1og Cal·l XII bättre den karaktäristik, som Nordensvan ~~I 

' • o C ·l XII fram.for honom: »Trots sina fel och bnster star ar . ~ .. . . . .. " oss som urbilden av svensk kraft och svensk llllforslkld Scl
som en härförare mäktigare än någon ann~n . att. an~ svensl' a män till krigare och föra dem mot nkets .fiender, 
att öv~rvinna naturens och konstens fien.?er .. och vm~:~ se-er» Härtill kan fogas, att han även uppratthall och f?rsto~ ~tt ·utnyttja flottan för att snabbt slå t.~ll samt ~tt n?~a Ut 
sina motståndare. Flottan utnyttja des val ~~h1_v~\. st~t111f~~l~ obesegrad när konungen stupade. Den unl g1c '- IC -.e 
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ga motgångar, som Yarjc flotta m ås lc vidkännas nnd er kamp 
mot överlägsna motståndare. 
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Carl XII: s tid. 

Kungl. Västgöta regementes personhistoria. 
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M eddelanden från utländska manner m m. 

Meddelanden från Marinens pressdetalj. 

Amerikas Förenta Stater. 

Landstigningen i Salerno. 

Den amerikanske amiralen Hcwitt skildrf.l.r i Proceectings sina in

tryck från den allierade landstigningen i Salerno, dess förhistoria och 

bel{ymmcrsamrna förlopp. H ewi tt tjänstgjorde som chef för å ttond0 

flottan och var samtidigt chef för den västra allierade flottstyrkan i 

M edelhavet och som sådan ansvarig för landstigningen. 

Efter den snabba erövringen av Sicilien och Mussolinis därpå föl

jande fa ll inriktades de allierades landstigningsförberedelser defini

tivt mot det italienska fastlandet och Sardinianprojektet släpptes. Fler[t 

landstigningsplatser diskuterades. B ude den italienska stövelns t å, hål

fot och häl gjordes till föremål för studier och befunnas alla ha den 

allvarli ga nackdelen att ovanför sig ha ett kuperat och vägfattigt upp

land där ett b eslutsamt försvar effektivt kunde förhindra en snabb 

framträngning nordvart. En landstigning i närheten av Rom med er

övring av den itlienslca huvudstaden föll på att området låg utanför 

den på Sicilien baserade jaktens porte. Neapel, med dess utmärkta 

hamn, bedömdes vara av primär betydelse för försörjningen av större 

allierade styrkor. Både norr och söder om denna stad funnes lämpliga 

stränder. Valet av Salerno var avhängigt av förmånligare strandgra·

dient och längre aktionstid för jaktflyget. 

Parallellt med det allierade planläggningsarbetet av invasionen p å

ginge stilleståndsförhandlingar med en italiensk delegation i Lissabon. 

Pianläggningen försvårades av att landstigningsstyrko·r och ton

nage voro spridda till sicilianska hamnar och till Tripolis, Bizerte och 

Oran. Den 3 september gick engelska åttonde armen planenligt över 

Messinasundet och den 5~7 lämnade "Salernokonvojerna" sina utgångs·· 

hamnar. Motatgärderna läto inte vänta på sig. Efter intensiv spa

ningsverksamhet utsattes en av konvojerna för ett häftigt tyskt bomb

och torpedanfall dock utan att lida några skador. 

Den 5 meddelade•. Amiralitetets underrättelseavdelning Hewitt prest

anda för och medel mot en ny tysk radiostyrd bomb och befintligheten 

av minor i Salernobukten. De senare hade lokaliserats av den engelska 

ubåten Shakespeare, som var försedd med speciella detektorer. 

Förutom ett diversionsanfall och ett kuppföretag mot en tysk ra .. 

darstation i Salernobukten delades invasionsstyrkan upp i en nordli i; 

(brittisk) och en sydlig (amerikansk) del. 
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Landst igningen genomfördes p lanenligt under eldunderstöd frän 
monitorer, kryssare och jagare. För att få fram de eldunderstödjande 
tätt under kusten sveptes rännor i minfälten sedan utsända spanings
plan i det klara vattnet obseverat och märkt ut minorna med rökboja1· . 

De tyska flyganfallen började i dagningen den 9 och fortsatte hela 
dagen. Kryssarna Uganda och Dehli iwlliderade i den rölc- och dim
l"idå, som lades ut från fartygen vid bombanfallen. Landstignings
stränderna låg under effektiv tysk artilierield hela dagen och dc alli
erade styrkorna stötte rec:an vid middagstiden på hårdnacll:at motstån d 
och utsattes något senare även för häftiga motanfall understödda a v 
stridsvagnar. På eftermiddagen sänkte tyskt flyg slagskeppet Rom a, 
"om var ledarfartyg för dc italienska flottstyrkorna, vilka i enlighet 
med stilleståndsavtalet voro på väg från Genua, La Spezia och Livorno 
till Malta. 

Samma dag landsatte en kryssardivision med slagskeppen Row e 
r>ch 'King Georg V som fjärrskydd en fallskärmsdivision i Tarant o. 
Till ankars svajade minkryssaren Abdiel på en magnetmina och s~önk. 
Trupperna som ännu ej debarkerat ledo därvid svåra förluster. 

Den 10 karakteriserades av häftiga tyska motanfall och ökade krav 
på ;fartygens eldunderstöd. Tack vare effektiv jaktinsats och fEtig t 
användande av r ök och dimma lyckades de också vidmakthålla elc'lf'n . 
Under den 11 fortsatte de tyska f lyganfallen med radiostyrda boi",l.her. 
Redan på morgonen skadades kryssaren Savannah svårt och Philadel
phia lätt. Amiral Hewitt hänför dessa motgångar till luckor i jakt
försvaret som i sin ·;;ur delvis be.rndde på tysk flygfältsbckämpning. 

Den 13 var de allierade längs hela fronten på defensiven or;h endast 
med svårighet kunde underhållstrupperna på stranden lo.~sa landstig
ningsfartygen som lågo under besvärande artillerield. Utan ersättning; 
för de förlorade fartlygen betvivlade amiralen möjligheten av att vid
makthålla eldunderstödet över nästa dag, under vilken nya bekymmer 
anmälde sig. Högste befälhavaren för operation "Avalanche", general
löjtnant Clark, hemställde nämligen om förberedande åtgärder fö r 
truppernas återinskeppning. 

Emellertid hade amiral Cunningham på H ewitts begäran beordrat 
betydande förstärkningar: Valiant och Warspite, Aurora och Penelope 
samt ställt i utsikt att vid behov även sända Nelson och Rodney. 

Under den 15 fortsatte de tyska flyganfallen med skador på trans
port- c ch eskortfartyg som följd. Så fort de nyanlända slagskeppen 
fått iland sina eldledningspatruller öppnade de förödand e eld mot de 
framträngande tyska motoriserade förbanden. Samma dag begärde ami
ral<'n Hewitt särskilt jaktförsvar opererande på hog höjd varifrån de 
tyska planen styrde sina bomber. 

Vid häftiga flyganfall den 16 träffades Wa:cspit€' av två radio
styrda bomber, vilket medförde vattenfyllning av samtliga eldrum . 
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s lagskeppet kunde dock bosgeras till Malta efter mörkningen. Siag
skeppsartilleriets insats hade vänt utvecklingen till de allierades fördel 
och samma dag kunde ordern om eventuell återinskeppning återkJ.llas. 

Den 17 och 18 fortsatte artillerielden mot de retirerande tyskarna 
och på det södra avsnittet landsattes en infanterldivision. 

Då fronten drogs allt längre in i landet minskade möjligheterna 
till eldunderstöd. Arbetet med att lossa och frigöra landstigning-ston
nage och att organisera underhållstjänsten upptog en stor del av sta
bens tid. Man fruktade också ubåtsanfall och vidmakthöll en orilfat
t ande patrullering . Inte fö r ran den 25 CD+16) kunde Salerno öppnas 
- inloppet hade dessförinnan legat under tysk artillerield. Den 28 och 
29 hindrade hård storm all urlastning och ett 80-tal landstigning~fa,·
koster av skilda slag strandade. 

D en l oktober erövrades Neapel och C.ärmed kunde operation 
"Avalanche' ' ar..nes som avslutad. 

Avsiutningsvis tillskriver Hcwitt segern skeppskanonernas insats 
men tillägger att den skulle varit omöjlig utan jaktflygets målmed
vet na och effelctiv~t insats . 

Italien. 

Det italienska slagskeppet Andrea Doria har förlagts i material
r eserv efter 40 års tjänst. 

Fartyget kommer i fortsättningen endast att ha en liten nyckel
besättning. 

Systerfartyget Duilio är nu Italiens enda rustade slagsl,epp. 

(Military Review oct. 1953). 

Japan. 

Kam i kaze-a nfa I l en. 

Efter det fruktansvärda nederlaget i Filipinska sjön kvarstodo som 
den japanska flottans enda offensivvapen landbaserat flyg med dåligt 
utbildad personal samt resterna av övervattensflottan som dock sak
nade hangarfartyg. Inför det sedan länge väntade anfallet mot Fili·· 
Pinerna gjordes enorma ansträngningar för att stärka försvaret (Ope
ration Sho = Seger). På grund av amerikanarnas oavlåtna och med 
allt större framgång genomförda flyg- och ubåtsoffensiv gjordes dock 
Små framsteg. 

De japanska planen voro både till antal och pres tanda så under
lägsna att de inte längre kunde operera under dager med någon ut-
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sikt till framgång. Landstigningen vid Leyte rnöttes av endast lOo 
plan - gräddan av de resterande japansim marinflygarna hade stupa~ 
vid fruktlösa försök att stoppa företaget mot Marianerna 4 m ånaclet· 
tidigare. 

I detta förtvivlade läge konstaterades, vid en presskonferens i Ma. 
nilla i mitten av oktober 1914, att det enda sättet att åstadkomma av
görande vapenverkan m ot de fi entliga fartygen var att utföra s jälv
m ordsanfall. I första hand avså g amiral Ohniski, som ansågs vara den 
m€st framstående exponenten av flygkrigföring till sjöss, att använda 
Z~roj aktplan försedda m ed en 250 kg bomb. 

Vid det förs t a förbandet , en j aktflottilj, som delgavs detta b eslut 
anmälde 21 pilot er av 23 s ig s om frivilliga efter ett tal av amiral 
Ohnisld s'Oln s luta de m ed orden: Aldrig tidigare i historien h a r en 
grupp män blivit uppfor drade av sin befälhavare a tt utföra ett upp
drag liknande detta! Tilläggas bör att den nya taktiken hade disku
t erats sedan m å nader i högkvarter et , där man do ck länge r yggade 
tillbaka för sådana extraordinära å t gärder . 

R edan den 25 oktober genomfördes de första framgångsrika lm mi
kazeanfallen*) och r esultatet spred sig som en löpeld inom den ja
panska flottan . Amiral Ohniski hade från början endast avsett en be
gränsad insats m en eft er de svå ra nederlagen till sjöss och flygför
bandens uppenbara oförmåga att komma till slags m ed konventionella 
m et oder, beslöts en kamikazeinsats i stor skala. En jämn ström av 
nyutbildade frivilliga anlände nu från hemlandet till den filipinska 
krigsskådeplatsen . 

D e flygplan , som bröto igenom det starka jakt- och lv-försvaret 
åstadkom stor förödelse. På grund av att bomben exploderade ovan
för vattenlinj en och i allmänhet utanför skrovet fick den i r eg el icke 
sänkande v erlran, men initierade svårbemästrade bränder. Självmords
planen, som. es]{orterades av jaktförband så länge sådana fann s att 
tillgå, insattes i små grupper ofta samtidigt med bombförband av 
konventionell typ. 

I san1band med de allierade anfallen mot Iwo Jima och Okinawa. 
intensifienides anfallen och ett nytt självmordsvapen sattes in, den 
s k bakabomben, som var raketdriven och lösgjordes från ett m oder
plan för att sedan styras av en egen pilot mot målet. Trots m ånga 
lyckade anfall fick vapnet inte den betydelse man på japanska sidan 
hoppats på, i hög grad beroende på att det amerikanska jaktflyget 
sköt ned de ofta oeskorterade moderplanen på betryggande a vstånd. 

Vid kapitulationen hade 2.519 japanska flygare offrat sig vid }{a
mikazeanfall. 

* ) kamikaze den gudomliga vinden. 
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l t Rl.k 1"hei Inog·uchi och Tadashi Nakajima. Sam-eKommendör 'ap enerna 
mandrag i Proeecdings septembernumm er under titeln The Kamikaze 

attack corps) . 

Sovjetunionen. 

Enligt uppgifter i The Royal Air Force Flying Review har ett 
nytt rys!{ t attackjtorpedflygplan Immmit ut på förbanden bl .. a _ 1 oster

"öområdet. Det rör s ig om ett tvåmotorigt reaplan med mo)llg~~t at: 
S) t å r · · ta ho]d pa bära två 1.000 kg-torp eder och m ed en max.-far P' ags 
omkring 900 kmjtim. 

(Proceedings september 1953). 

Sto rbritann i' en. 

Nytt engelskst upbåtsjaktflygplan. 

Vid Farnboroug-utställningen visades för första gången det nya 
ubåtsjaktplanet "Seamew". Det är resultatet av flera .. års arbete med 
att få fram ett robust och prisbilligt plan. Det behover en mycket 
kort start- och landningssträcka, så kort att det t o m kan operera 
från större tankfartyg. Sjunkbomber alternat~vt en torped ingår i 
beväpningen. Planet är enmotorigt och betjänas av två man. . 

(Ur oktobernumret av The N a vy!. 

Sverige. 

Fem tankfartyg på åtta veckor. 

Märkl ig varvsprestation, 

Kockums Mekaniska Verkstads AB (det välkända storvarvet i 
Malmö l har i höst utfört den märkliga prestationen att på åtta veckor 
leverera inte mindre än fem fM"tyg om sammanlagt 89.960 t dw. 

Det första av d e fem var " Ocean Clipper " på 15.810 ton, som 
lämnade varvet den 14 augusti, och det sista 24.200-tonnaren "Tank 
Queen" vars leveranstur ägde rum den 6 oktoher. 

De~sa två är motortankers liksom "Amphion" på 16.785 ton m ed 
leverans den 7 september och "Soya-Birgitta" på 12.965 ton, som blev 
leveransklar den 25 samma månad. 

Det återstående, 20.200-tonnaren "Saxonsea ", lever erades den 20 
augusti till stavros s. Niarchos, London och N ew York. D et var varvets 
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första dollarbyggda fartyg och det första ångturbindrivna handel f 
t t b t · . s ar . yge , som ygg s VJd ett skandmaviskt varv. 

"Saxonsea" är nu registrerat i Liberias huvudstad Monrovia "O 
l:lippe " .. . R d . . . ' cean 
~ r ags av e enaktlebolaget Clipper, Malmö, och "Tank Qu een" 
av Sk1bs A / S Victoria, Oslo, medan "Amphion" och "Soya-B· 'tt ,. . .. 1rg1 a " 
ar hemmahorande i Stockholm. Redare för de sistnämnda är r esp Re-
d eriaktiebolaget Amphion och Rederiaktiebolaget Walltank. 
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Litterat u r 

De italienska dYärgntpneus insatser mtdcr andra världsluiget. 

"Sea Devils" av commander J. V. Borghese är den spännande histo
rien, översatt till engelska språket, om de italienska dvärgvapnens 
utveckling och insatser i Mede}havet under andra världskriget. För
fattaren var en av dem, som främst utvecklade dessa vapen och till
lika den siste chefen för den militära organisationen kring densamma. 

Italien såg en möjlighet att med dessa vapen utjämna den brittiska 
överlägsenhet till SJOSS. Vid krigsutbrottet den 10 juni 1940 var 
man emellertid ej beredd att göra en omedelbar insats i stil med det 
japanska anfallet på Pearl Harbor. Först så småningom kom man 
igång, men då uppnåddes även betydelsefulla resultat. Mest bekant 
är anfallet mot Alexandria den 19 december 1941, då de två brittiska 
slagskeppenValiant och Qneen Elizabeth gjordes operationsodug·liga för 
flera månader framåt. Kort t id dessförinnan hade hangarfartyget Ark 
Royal och slagskeppet Barham sänkts i Medelhavet och slagsl<eppcn 
Repulse och Prince of Wales i Indonesien, vilket allt framkallade en 
mycket kritisk situation för brittiska flottan. För första och sista 
gången uneler l>:riget hade italienska flottan möjlighet att med sina 
slagskepp och övriga fartyg dominera sjökriget i Medelhavet, vilken 
möjlighet dock e.i till fullo utnyttjades, bl a därför att den fulla fram
gången av aktionen mot Alexandria ej blev uppenbar för italienarna. 
E meLlertid ~mnde nu den tyska Afrika-kåren överföras till Libyen, 
varigenom britterna några månader senare blevo utdrivna ur Cyrenaica. 
Enligt förf:o>,ttarens mening rl:unde emellertid mycket mera ha gjorts 
fö r att fullfölja framgången, bl a kunde Malta ha erövrats, vilket hade 
blivit av stor betydelse för luigets fortsatta fö!"lopp . Ansvaret för att 
så ej skedde ti!Iskriver författaren italienska general~taben 0ch tyska 
överkommandot, som ej ville släppa till erforderlig olja för de större 
fartygen och flygskydd för operationen. 

De italienska dvärgvapnen voro huvudsakligen av tre slag: män
nislw-torpeden, sprängbåten och grodmännen, som simmande fäste 
sprängladdningar på förankrade eller förtöjda handelsfartyg. Därtill 
kom en dvärgubM, som dock ej hann göra några större insatser före 
krigsslutet. Ett anfall mot New York med en sådan båt hade dock 
planerats; dvärgubåten skulle förts över Atlanten surrad på däck till 
en vanlig ubåt. 

lHännisko-torpeden var det vapen med vilket de största framgång
arna vunnas. Den var 6, 7 m lång och hade en kaliber av 53 cm. På 
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densamma "redo " två man. Maximifarten var 2V2 knop, aktions
.radien 10 sjömil och ,maximidjupet 30 meter. Torpeden kunde bringas 
att stiga eller sjunlm genom utpumpning och fyllning av tankar med 
hjälp av elektriska pumpar. Framdrivningen var likaledes elektrisk m ed 
utnyttjande av ett ackumulatorbatteri. Med hjälp av en reostat Jmnde 
fyra olika hastigileter utvinn.as. Framför piloten fanns en vågb,-ytarc 
och en panel med ollka kontrollinstrument. Piloterna hade sä.<'skilda 
andningsapparater, som medgav långvarigt uppehåll under VP.ttnet. 'l'or· 
pedens stridsspets innehöll en laddning av 300 kg sprängämne. D en 
kunde på C:.tt enkelt sätt skiljas från torpeden och fästas under målet. 
Här·vid tillgick vanligen så, att piloterna sträckte en wirE' tvärs under 
målet från slingerköl till slingerlcöl och på denna wire upphä!!gdes 
stridsspetsen, varefter denna inställdes för sprängning efter vi::;s t id. 
Den kunde även hängas upp på målfartygets propeller eller roder eller 
ev läggas på botten direkt under fartyget, om bottendjupet var ringa. 

Torpederna fördes vanligen till den fientliga hamnens närhet om
bord på en ubåt, ä vilken de förvarades i cylindrar på däck. D:·t 
ubåten l<om på plats, Jade den sig på botten, varefter piloterna släpptes 
ut och t cgo ut sina torpeder ur cylindrarna. I en del fall. såsom vid 
anfall mot Gibraltar, kunde anfall igångsättas direkt från närliggande 
neutralt territorium. Vanligen gjordes anmarschen i ytläge, varvid p i
loterna endast hade huvudena över vattenytan. Vid passerande av be
vakningen och då målet nalkades, gick man fullständigt under vat
tenytan. 

Spräng·båten var en flatbottnad motorbåt 5,2 m lång och 1,9 m 
bred, som kunde ges en fart av 32 knop med fem timmars aktionstid. 
Båten hade särskilda anordningar för att taga sig över nät. I förstäven 
f :mns ·en spräng-laddning om 300 kg, som vid anslag mot målet lös
gjordes från båten och sjönk samt därefter sprängdes genom det hyd
rostatiska trycket. Sprängbaten fördes av en man, som styrde den 
mycket nära målet, då han gled överbord och hastigt tog sig upp pJ 
en flotte för att vara ur vattnet, då explosionen kom. 

Sprängbåtarna kunde föras till den fientliga hamnens närhet om
hord på en jagare, vanligen 6 å varje, å en ubåt, trålare el dyl. 

Grodmännen simmade vanligen, väl camouflerade, mot målet från 
<en närbelägen, ofta neutral &trand. Grodmänr.cn insattes även jäm
.sides me<l människo-torpede.r från ubåt. Det förekom även, att en 
g rodman släpptes ut nom spanare från ubåten och från vattenytan m ed 
hjiilp av telefon ledde ubåten till anfallsläge (så:wm exempelviE till 
2.000 m från Alg i ers hamn). D e sprängladdningar, som fästes till far
tygs bottnarna, armerades vanligen först då fartyget Jämnat hamnen ge
nom att er. propeller vindades av på grund av fartygets framfart. Där
efter utlöstes sprängladdi~ingen efter inställd tid. 
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De män som förde dessa vapen voro av delvis olika läggning. De 
voro naturligtv-is alla en "handplockad" elit, m en för sprängbåten kräv
des en mera impulsiv natur, som kunde l<ancentrera sin insats till några 
få sekunders anfall. För piloten på människatorpeden krävdes särslcilt 
ett kallt huvud och förmåga att ekonomisera med krafterna under 
många timmar - vid vissa anfall voro piloterna åtta timmar i vattnet. 
Ecbåtspiloten anföll und er några ögonblick en fiende , som han kunde se, 
han kunde kanske liknas vid en infanterist, som anfalljer med bajo
netten; den andra kategorien tar sig fram i djupet och under mörker 
m ed hjälp av instrument och trevar sig frant med händerna över fiendE>ns 
k öl ; han är mera hk pionjären , som söker sig fram mot fiendens linj~r, 
övervinnande alla hinder. Olika karaktärer, olika män och därför olika 
metoder att öva c)Jem. Ett års träning ansågs erforderlig', innan 
effektiv fronttjänst kunde påräknas. Då insatsen slutligen gjordes, fick 
den ofta engångskaraktär, varvid piloterna, om de ej kunde återvända 
t ill neutral strand i bästa fall blevo tillfångatagna. Avgången av per
sonal !ik&om utbil~ningsbehovet var därför stort. Scm r ekryteringskälla 
stod dock hela italienska l<rigsmakten till förfogand e. 

Ett anfall krävde för att lyckas en mycket noggrann planering, 
innefattande underrättelsers inhämtande och specialträning. För :J.tt 
operationen skulle lyckas måste en mångfald detaljer "klaffa". Under 
de få dagar, som månen var fördelaktig, måste vädret även medge 
förberedande flygspaning, såvida icke den fientliga hamnen, såsom i 
Gibraltae, kunde hållas under uppsikt på annat sätt. Sjön måste vara 
relativt lugn för sådana små farkos t er, som det här är fråga om och 
rå måste det naturligtvis finnas lämpliga mål i hamnen etc. Beteck
Ilande är vad förf . framhåller, nämligen att det i vanliga fall gäller 
att finna användning för befintliga vapen, men att det vi<l utnyttjan
de av dvärgvapen är fråga om att för en given taktisk situation ut
forma ett lämpligt vapen och finna ett. sätt att utnyttja detsamma 
under full kontroll. 

De italienska anfallen föranledde givetvis motå tgärder från brittisk 
sida i form av bevakning, skyddsnät o dyl. Bevakningsbåtar, som fälld e 
sjunkbombet<, patrullerade ständigt vid hamninloppen och bland anlcar
liggare på en redd, fartygsbottnarna undersöktes av brittiska grodmän, 
innan fartygen gingo till sjöss. (I detta sammanhang kan erinras om. 
<1tt amiral Cunningham i sina m emoarer rel\cmmenderar, a t t ett för
ankrat fartyg vid fara skall ha sina propellrar i gång för sakta back 
för att på så sätt spola bort eventuella grodmän och sprängladdningar.) 

Vid krigets slut började britterna utnyttja egna dvärgvapen efter 
de italienska förebilderna. Men de brittiska vapnen voro ej så full
komnade som de italienska. 

De italienska anfallen mot Gib1·a!tar och Alexandria ha förut nämnts 

Tidskri ft i Sjö~·iise ndet to 
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och äro tidigare väl kända. Härutöver bör ihågkommas anfallen 11\ed 
E-båtar mot Suda Bay på Kreta i mars 1941, da kryssaren York sänktC's . 
samt ett anfall mct Malta i juli 1941 , vilket anfall dock blev alldek~ 
upprive t av försvar et. Mindre l{änt är måhända att landburna kolonnC'r 
med dvärgvapen insattes i Svarta havet samt från kusten av Cyrenaicn. 
varvid även vissa framgängar vunnos . Däremot lämpade sig de::;st• 
a nfallsvapen sederm era mindre väl vid försvaret av det ilalienska h 0m. 
landet, :vilket torde ligga i dessa vapens natur. 

Sammalag t tillskriver italienarna sig att ha sänkt 4 örlogsfart:v;.:, 
om sammanlagt c:a 75.000 ton och 27 h a ndelsfartyg om c:a 190.000 
ton, ett betydande resultat (vilket ej torde vara överdrivet), särskilt i 
betraktande av vad den italienska flottan i övrigt åstadkom. Otvivd
aktigt maste dvärgvapnen framdeles tillskrivas stor betydelse vid sjö
krig i ett innanhav, det är den slutreflexion man gör eft er genomläs
ningen av denna spännande och Yälsh:rivEa historia. 

H. U. 

\Vinston Churchill - ofticer, författare, p:>litiker och statsman. 

Virginia Cowles: "Winston Churchill . 
The Era and the Man". 

Det torde vara få statsmän i modern tid som uppnått en sådan 
legendar isk ryktbarhet som Winston Churchill. Det som framförall t 
gjorde honom känd i utlandet bland miljoner människor var hans ställ
ning som britternas okuvligt krigsledare kata strofernas vår 1910. 

För britterna däremot hade Winston Churchill r edan tidigare gjort 
sig känd som en orädd kämpe för brittiska intressen. Och det är väl 
knappast oförsynt att påstå att det som gav honom kraft under pröY
ningens år 1940 var vetskapen om att nu stod det Brittiska imperi rt 
inför ett avgörande som skulle gEstalta dess framtid. Churchill str<'cl 
säkert m:Cr som britt än som demokrat - även om orden britt och 
demokrat enlig t hans uppfattning säkert är synonyma. 

Författarinnan, Virginia Cowles, har sökt komma fram till hw· 
han nådde de högsta ämbetena i sitt ril,e. Från början var väl int•' 
·winston Churchill märkvärdigare än tusentals andra, unga, äventyrs
lystna officerare som stred för det britUska imperiet tusentals mil från 
hemlandet. Däremot var väl hans steg att ta avsked som officer oco1 
bli krigskorrespondent under boerkriget litet ovanligt för sin tid. D et 
var förresten ett steg som indirekt kom att bli av allra största bety
delse för honom. Inte bara så att han var en mer än vanligt skicldig 
krigskorrespondent utan därför att han på några dagar nådde världs-
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berömmelse genom en djärv flykt från boerna av vilka han blivit till
fångatagen. Faktum är att d et under detta krig pil. brittisk sida 
gjordes hundratals om inte tusentals bedrifter lika djärva som Chur
chills , m en dessa fö ll i glömska medan hans blev historia. Säkert 
hade han sina kontakter med pressen att tacka för att det gjordes s:l 
stor sak av just ha ns prestation - säkert stack han h eller inte själv 
under s tol med sin bedrift . Alltnog utnyttjade han sin berömmelse 
både smidigt och snabbt. Den publicitet han nå tt var grunden för hans 
inval i parlamentet som kom nästan omedelbart därefter. Men det gav 
honom också dc ekonomiska resurser han behövde. P å kort tid tjänaJe 
han 20 .000- 30.000 pund genom föreläsningar och föredrag i England 
och USA. 

Men att enbart vara parlamentsledamot tillfredsställde inte - Chur 
chills våldsamma amb~tion. Några år före första världskriget satt 
han också i regeringen som sjöminis ter. Det var väl här som Chur
chills dynamiska k raft fick tillfälle att för första gången utvecklas 
på ett störr e mal. Flottan hade under tiden omkrin g sekelskiftet utan 
tvel,an försummats. Churchill satte in hela s in ln·aft på att förstärka 
den med vilket han cckså lyckades. Utan Churchills arbete som sjö
min ist er å r en före förs t a världskriget är det tänkbar t att kampen mella!l 
de tyske. och brittiska flottorna kunnat få ett annat förlopp och att 
l~:ejsar Wilhelm II:s självtagna titel som amiral av Nordsjön kunnat 
bli också en verklig. Den misslyckade Dardanellexpeditionen 191:>, i 
vilken Churchill var mycket aktivt engargerad, betydde ett tillfälligt 
avbrott i hans karriär. 

Under mellankrigstiden sysselsatte han sig ivrigt med skrift ställeri 
vid sidan av den politiska verl{samheten. Åren 1924- 29 satt han ocksa 
som finansminister. Efter sistnämnda år var han intill 1940 privatman. 
Alltsedan Hitlers maktövertagande 1933 yrlmde han envetet på demo
kra ti ernas upprustning - både genom sina tal i parlamentet och på 
andra hå ll samt inte minst genom sina skriverier. Tyvärr rönte hans 
ord - åtminstone inte i England -- någon vidare förståelse förrän 
det var försent. 

År 1940, katastrofernas år, då h ela resultatet av den brit.tislm efter
iu·igspolitiken föll samman som ett korthus, och dii det bör:iade gälla 
själva det stolta brittiska imperiets bestånd, 1-Jlev Churchill premiär
minister. Hur han som sådan stod som en orubblig klippa, symbolise
r ande hela den fria världens motstånd mot våld och diktatur, är allt 
för väl känt för att behöva refereraz. 

Churchills politiska insats har helt hållit s ig på det jordbundna 
praktiska planet. Vad det gäller ideer och åskådningar hP.l' inte Chur
chill varit någon nydanare vare sig inom det konservativa parti, för 
vilket han nu sedan år tillbaka är ledare eller inom. det liberala som 
!:.an tidigare tillhörde. 
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Men det saknas inte kritik av Churchill i Virginia Cowles biografi 
över honom. Tvärtom pekar hon på ganska m å nga negativa sidor. Främst 
han s maktlystnad och strävan efter ära. Lord Beaverbrook har ju ock
så sagt att: "Churchill i m edvind har i sin själ det ämne som t yranner 
görs av"'. Mect maldlystnadEm sammanhänger väl också hans överdrivna 
sätt att söka hävda sig i olika sammanhang. I Parlamentet har han 
1·edan från sin första tid tangerat det anstötliga. Hans t.al där har 
ofta var it både oförsl:::ämda och otillbörligt aggress iva - och tyvärr 
har det allt för ofta varit i personliga angrepp på motståndare. 

Men trots de n egativa sidor författarinnan kunnat plock a :ram 
m.ärks de dccl::: knappast vid sidan av den store mannen s livsgärning. 
Kvar står endast det faktum att Churchill - mannen som redan i både 
brittisk- och världshistcria blivit en symbol för motstå ndet mot våld 
vch diktatur - han står ännu oböjligt fas t i hävdand"et av de brittisl'a 
fr ihet sidea len . 

K. R·. Pcrhusen. 

En tyiugande befälsreform. 
(Sv. Underofficersförb :s förlag. Pris kr. 2: 50 ). 

Efter fem ars arbete har " Befälsutredningen" - mera känd som 
den Bredbergska enhetsbefälsutredningen - nyligen avgivit sitt be
täniGmdc över "Befälsordningen vid infanteriet·•. I dagspressen ha r 
resultatet i korthet presenterats. Det har därvid särskilt uppmärk
sammats, att kommitten i slutuppgörelsen delats i två läger m ed en 
majoritet om 4 och en minoritet om S ledamöter, bland de sistnämnda 
c•rdföranden. Majoritetsförslaget vill i stort sett bygga på det bestå
endes grund och endast vidtaga sådana r eformer , som äro betingad <-' 
av utvecklingen inom taktik, teknik och underhållstjänst. Reservanterna 
åter till vilka underofficersförbundets representant hör, vilja göra en 
radi~al omändring av befälskårerna, bl a bestående i ett inlemmandP 
av UO i officerskåren. Grundexamen för inträdet i denna. kar simile 
vara r ealexam.en. Reservanterna anse denna grund för kompaniofficers
gradernas allmänbildning tillräcklig i fullt medvetande om att den 
värnpliktiga ungdomen i och med enhetsskolans genomförande till c..ilra 
största delen kommer att i detta avseende stå på samma nivå eller 
högre än sina lärare - officerarna. Skälet till en så dan sänl:ning & v 
officerens allmänbildning angives vara en önskad breddning av rcl~ry
teringsbasen, varigenom man skulle få större möjlighet till uttagning 
av dem , som lämpa sig för officersyrket, än fallet är, då studentex
amen kräves. Endast för de högre graderna skulle vidgad allmänbild
ning erfordras och denna skulle inhämtas under särskilda lmrsPr före 
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in:trädet i krigshögslwlan, varvid eleverna med bibehållen lön skulle 
frånträda sina befattningar. 

För att på ett slående och lättfattlig t sätt göra dessa och andra 
av reservant ernas synpunkter mera allmänt kända har underoffkers
förbundet i en broschyr "En tvingande befälsreform" gjort en samman
fattning av betänkandet. Det är slmda, att den lediga stil, som ut
märker broschyren, på en dd ställen utnyttjats på ett mindre tillta
la n de sätt, när man velat framhäva egna och förringa motståndarens 
synpunkter och för~lag. Likaså kan ibland logiken ifrågasättas. 

Ehuru det slmlle vara frestande och enkelt alt exemplifiera, vad 
jag här åsyftat, anser jag icke denna tidskrift vara rätta platsen här
för , i all synnerhet som be::änkandet rör infanteriets befälsordning. 
Det är att förmoda, att såväl betänkandets son"l broschyrens argumen-1 
t ering blir föremål för en saklig detaljgranskning i de yttranden, som 
inom kort skola avgivas. 

Den fråga, som gen om betänkandet och broschyren förts fram 
till begrundande och diskussion, är av den största betydelse för i första 
hand armen, mea den sträcker även sina verkningar in i de båda 
andra försvarsgrenarna. Det är där för att hoppas, att man på alla 
händer söker lösa u ppgiften sakligt och lidelsefritt. 

J. s . 






