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J Meddelade ordföranden, att sedan näst föregående samman
träde hedersledamoten, generallöjtnant Hj. Åström, avgått med dö
den och lyste frid över hans minne. 

z. Bes.löts utdela följande belöningar för artiklar i Tidskrift i sjö
väsendet: 

silvermedalj och penningpris till ledamoten Georg Hafström för 
artikeln "Orlogsskeppet W asas undergång 1628" (maj 1957) samt 

hedrande omnämnande och penningpris till kapten G. B. Lilje
blad fö r artikeln "Krängningsproblemet ur torpedsynpunkt" (febr 
1957). 

3. Beslöts. att icke utgiva några särskilda tävlingsämnen för år 
195 8 utan i likhet med föregående år inbjuda till insändande av 
tävlingsskrifter i fria ämnen inom s;lllskapets ordinarie vetenskaps
grenar. 

4. Föredrog ledamoten S. Cagnell utdrag ur årsberättelse i veten
skapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende 1957. 

Karlskrona den 17 ·Oktober 1957. 

Y . Rollof 
t j f sekreterare 
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Med svenska örlogsmän Arkfis 

Av Kommendörkapten R. THORE:N. 

Genom meddelandvn i pr·ess och radio har svenskarna under den 
gångna sommaren, det 3 :e internationella geofysiska. årets första må
nader, kunnat följa "Alvsnabben" på hennes färd till Arkris och 
Nordostlandet. Som deltagare i expeditionen vill jag här i samman
fa ttning skildra denna intressanta och för naturvetenskaplig forsk
ning så betydels.efulla färd till polarhavet. Flottans stöd åt veten
skapen och arktisk forskning har emellertid gamla traditioner, vilka 
jag först vill beröra med några ord. 

URD och VERDANDE i vetenskapens t7anst. 

Redan vid det l:a internationella geofysiska året 1882-83 med
verkade sjövapnet genom en expedition till Spetsbergen. Det var 
kanonbå tarna U r d och V erdande, som d<:mna gång överförde vet·en
skapsmännen, deras instrument och omfattande utrustning till Öv·er
vimringsstationerna på Västspetsbergen i juli 1882. Chef för expe
ditionen var dåva·rande kaptenen, s.edermera amiralen Louis Pa
lander af V·ega, vilken tillsammans med vår berömde polarforskare 
A. E. Nordenskiöld några år tidigare, 1878-79, upptäckt Nordost
passagen och genomfört Vegas märkliga färd runt Asien och Eu
ropa. Som avdelningens läkare t jämtgjorde min far, dåvarande me
dicine kandidaten, sedermera övedäkar·en doktor A. W. Thoren. 
Bland de medföljande vetenskapsmä.nnen märktes civiling.enjörcn 
S. A. Andree, som hade ansvaret för de luftelektriska observatio
nerna. Det var samme Salomon August Andree, S·Om femton år se
nare, i juli 1897, med ballongen Ornen utförde världshistori·ens för
sta luftfärd över polarhavets regioner. Aven vid denna expedition 
~·edverkade flottan. Det var nämligen kanonbåten Svensksund, som 
bverförde Andreemännen jämte ballong och annan utrustning till 

k
asen vid Virgo hamn på Danskön utanför Spetsbergens nordv:ist
Ust . 

. Den förutnämnda spetsbergsexpeditionen under det l :a geofy-
515'ka året avhämtades med kanonbåten Urd i augusti 1883. Här
efter följde nya arktiska uppdrag för Svensksund, b'land andra till 
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Västspetsbergens nordkust 1899 och till olika fjordar länc,>s .. Vast, 
kusten 1900, 1908 och 1920. 

Tredje geofysiska året - årslånga förberedelser. 

Det geofy~iska arh~~sår, som började de~ l juli 19~ 7, det 3:e i 
ordmngen, ar det stors-ta naturv.etenskaphga mternauonella san

1 
arbete, som någonsin organiserats. Sveriges deltagande i detta ;\l-

bete omfattar bl a en expedition till Nordostlandet, nordost Vä,sr~ 
spetshergen på 80° latitud, där sv-enska, finska och schweiziska ve. 
tenskapsmän samverka i en bas vid Kinnvika på Murchisonfjordens 
norra strand . Sverige svarar för allmän meteorologi, atmosfärisk 
kemi _och kosmisk fysik ävensom glaciC?logi·'· Finland J?r aerologi 
och udvattensobservattoner samt Schwe1z for atmosfansk -:k'ktri
citet. Som ledar·e för Kinnvikabasen tjänstgör som bekant docen
ten i meteorologi fil. doktor Gösta Liljequist och för den glaciolo
giska v·erksamheten fil. lic. Valt·er Schytt. Båda deltoga i dm två. 
åriga norsk-brittisk-svenska expeditionen till Antarktis 1949-52 
och kunna karakteriseras som mycket erfarna "po'larrävar". 

Efter en noggrann rekognoscering av Murchisonfjordens omgiv
ningar utsåg Gösta Liljequist redan s·ommaren 195 5 Kinnvtha till 
bas för den blivande stationen. Valter Schytt förberedde dn geo
fysiska år·et genom glaciologiska undersökning;u på N ordosthndets 
västra inlandsis, den s k Västis-en, i s-eptember 19 56. Kinnvikasta
tionen planerades att bliva en pernunent bas för naturvetcnsbp
ligt forskningsarbete med ;1ndamålsenliga byggnader och förstklas
sig utrustning. Men hur skuUe den skrymmande och tunga . mate
rielen kunna transporteras til'l basen vid polarhavet? En del mstru
mem och utrustning kunde nog medtagas på det finska forsknings
fartyget Aranda, som enligt plan skuU.e gå upp till Murchisonfjor
den med flertalet expeditio nsmedlemmar i medio av juli 19_57. J:?et 
stora boningshus.et i delar av Vetlanda-typ med speciell 1solenng 
mot den arktiska vintern, 14 sovhytter, tvätt- och toalet trum, :en 
större samlingssal, kök med elspis samt avdelningar för geofys1sk 
apparatur och radiostation, ytterligare fem hus i delar, 145 st 1.44 
kg betongfundament, benongbalkar och byggnadsmaterial a.v ol~ka 
slag, värme- och ventilationsa:nläggning, inredning och smcke.~Jer, 
rikligt med reservvirke, tvenne dieselelektriska aggregat på siadar 
jämt·e elinstallationsutrustning, radiomaster etc, tvenne fordon (vess
lor) och ca 450 fat ·olja samt värdeful'la vetenskapliga .instrument 
och betydande kvantiteter pr·~:ia:n~ måste dären~?t tra~sporrr·ad 
med annat fartyg. Att chartra lamphgt lastfartyg for en sadxn ar h 
skulle emellertid gå löst på mycket stora belopp, som vetenskap oc 
forskning 'ej förfogade över och omöjligen kunde uppbringa. 

1.5' 2<)' 
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Marinen räddar situationen - ALVSNABBEN! 
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I detta svåra Lige vände sig doktor Lilj·equist till chefen för ma
rinen, viceamiralen Stig H:son-Ericson, med bön om hj :ilp. _Med 
klar blick för betydels-en av ett svenskt helhjärtat deltagande 1 .det 
naturv-etenskapliga internationella samarbetet utverkade am1ral 
Ericson statsledningens medgivande att få sända 2. ·eskaderns flagg
skepp, minfartyget Alvsnabben, med materielen till No:dostlandet. 
Detta fartyg är särskilt billigt i drift, har förhållandevJs goda ut
rymmen för till'fäl1ig last, i mindurkar o dyl, och skulle ändock ut 
På de större haven för sjökadetternas programwliga övningar. 
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Mot Arktis 

Fartygschefen på Alvsnabben, kommendörkaptenen a v 1 :,
1 

<> _ 

den Bengt Lundvall, ur_~rbetade en m_inutiös lastningsp~a n och j~~: 
kades taga omhord all onskad utrustnmg, sammanlagt )00 ton 

111 
d 

en volym av ca 1000 m;' · För ilandtransport av lasten från ankae 
platsen i Kinnvika medfördes dessutom en del pioniär- och lan~
stigningsmateriel, som lånats från ingenjörtrupperna. D en 22 ju)~ 
på morgonen lämnade 2. eskadern den gästfria västkuststad.:n Ud~ 
deva~la och dess_ nyinvigd_a ha_mr~anlä_ggn!ngar för sin expedition til l 
Arkt1s. Efter d1vnse stndsmas.s1ga övnmgar detacherade eskader. 
chefen, kommendören Sven Hermelin, sina fartyg, Alvsn abben till 
Murchisonfjorden på Nordostlandet och de tre stora mins v;.:pa rna 
Ramskär, Landsort och Ulvön till hamnar i Nordnorge. På Alvs
Jubben medföljde representanter för flottans marina brodervapen 
kustartilleriet, med översten Henrik Lange i spetsen j:imte et t anta l 
vetenskapsmän, bland andra ledaren för den schweiziska ,expeditio
nen, den världsberömde meteorologen professor Jean Lugeon , och 
Sveriges expert i kosmisk fysik, laboratorn vid Fysiska instituti onen 
i Uppsala fil. doktor Arne Eld Sandström, amanuensen Borg och 
fil. kand. Eric Dyring. Som byggnadsexpert medföljde represen
tanten för Vetlandahus, intendenten Carl Gösta Ohlsson. Vidare 
märhes representanter för Radiotjänst, konstnären Roland Svens
son och TV -fotografen Bengt Nordwall, Tidningarnas T elegram
byrå, r,edaktören Lasse Widehag, samt redaktören Kar'l-Olof Hed
ström i Stockholms-Tidningen. 

På Nordatlanten mötte motiga vindar och sjö , men "lasten" var 
väl sjösurrad och fartygets rörelser i berg- och dalbanetak t en bart 
angenäma och hälsosamma . 

Före besök i främmande hamnar och farvatten är det sed på våra 
örlogsfartyg att genom föredrag orientera alla ombordvarand~ on; 
sevärdheter etc av allmänt intresse. Det hade denna gång fallt t pa 
min lott att hålla föredrag om Nordostlandet och Västspetsbcrgcn, 
om klimat och is och mycket annat av intresse i po'iarhave t. "fack 
var,e de under senare decennier allt varmar,e vattenmassor, som foras 
upp av GatEströmssystemet till Spetsbergsområdet och Barrntsh1 -

v,et, äro isförhållandena där betydligt gynnsammare nu än förr och 
ojämförligt bättre än i övriga delar av polarbassängen. O ppct vat
ten mötte oss sålunda under hela färden till Murchisonfjorden, oc!; 
den enda is, vi passerade, utgjordes av s k .glaciäris, som " kalvats 
från Västspetsbergens och Nordostlandets glaciärer. Som j :imfö rc~e 
kan nämnas, att kanonbåtarna Urd och Verdande, som medverka e 
vid det 1:a geofysiska året, 1882, d v s för 75 år sedan, änn u i me-
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av juli hindrades av fast yimeris att k?mma no~·dligare _än __ till 
trnsterdamön och MagdalenafJorden vrd Vastspetsber gens nor dvast-

kU~~ kvällen den 24 juli passerade vi polcirkeln. Aven om _flera 

1
v ;ss ombord varit ~ Arkris förr, var det doc~ första ~-ån_g~n -!fl.~s

~~abben besökte Arktiska Oceanen. __ Fartyget ?als;des darf.?_r pa o:.
at sätt välkommet av Ishav,ets ha_rskar,e (hogbatsm~n S3odahl val 

]!., kerad) med tvenne "isbJ.Ömar" 1 koppel, v1lka vrgt och_ lekfullt 
!11as o ·· • F h f ··1 .. de ombord fran ett hngerat 1sberg. artygsc e en sp v tog 
antra b k bl f·· b .. . tt .. l ' ot den ·celebr,e gästen, och esö et ev or esattmngen e v_a -
ra:nmet avbwtt i den eljest jämnt kurvade berg- och dalbanetJll-

varCJ<ll. · h b ··k d ·· Vi kommo allt högre upp 1 polarhav,et __ ock · era 
1
t
1
u e78~~gorha Prins Karls Förland utanför Spetsbergens vast ust, r::e an oc 

79° latitud, s,ent på kvällen den 26. Is_havet var ~u nastan lugnt och 
·ndstyrkan obetydlig, temperaturen 1 luften 6 a 7 plus~rader och 

Y
1
vattnet, ca en meter under ytan, likaså plu s r . Alltsåonastan otro

ligt gynns.amma förhållanden! Ja, de_t var svårt att ~a mana fram 
den under vinterstormar mera verkltghetsbetonade b1lde:t: av full 
ständigt 'nedisade, ofta ohj;i]pligt dödsdömda fartyg. Det ar JUSt ?en 
ofrånkom'liga nedisning·en och de 1 anledmng harav _myckeot hoga 
försäkringspr,emiema_, som förhwdrar, all '~olskeppmnog Eran N y 
Alesund vid KongsEJorden under 4 Yz a 5 manader av _areot, dece~
ber till medio av april. Eljest har fem av de senast·e SJU aren vant 
helt isfria i dessa farvatten. .. 

När vi den 27 på morgonen följde kusre:1 !~ot n?rr, matte ?ss 
en överväldigande, oförg;itligt skön syn, Dn SJu IsfJella med sma 
glaciärn badande i strålande sol. Någon umme s~n~re passer,ade __ VI 

Danskön och blickade in mot V1rgo hamn, vanf_ran A_~drcem~n
nen för 60 år sedan den 11 juli 1897, startade sm bcromda far d 
med Ornen mot norr, ut över polarhavet. Dagen före passagen_ av 
den forna Andree-basen hade jag fått tillfälle att genom ett ~!us : 
bildsföredrag orientera besättningen om b~llongf~rden, ?e!"l darpa 
följande långa, oerhört mödosamma vandnng~n ~ver dnv1sen och 
slutskedet på Vitön. Gem~nsamt hyllade Vl mmnet a~ de t re 
djärva männen, Andree, Stnndb~rg _och oFraenkel ,o som v ant ypper
liga, härdade redskap för obetvmg!Jg hag och malmedveten bragd. 

80:e breddgraden passeras 

I fortsatt vackert väder gick färden vidare över isfritt vatten, 
och vi kunde nordifrån i ostört lugn studera Västspetsbergens no_rr~ 
kust, dess fjordar, fjäH och tundror. På ,eftermiddagen ,den _27 JUl! 
skar Alvsnabben 80:,e breddgraden. Det kändes egendomllgt, att 
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v~ra blott 10 ° från pc:len. Oppe t vatten mötte o~s alltjämt, men . ~r·sste, att bortom honsonten 1 norr Jura de packrsen. I öster 1 ··.V r 
srg Nordostl~ndet med inlandsisen som ett vitlysande br:im 

1
?Jde 

den mörka fJällkantade horisontlinjen. over 
När .:'i rund~t Västspe~sbergen~ nordliga_~~e u_?de, Verlcgenhu. 

k~n, motte oss xykande vrr:dar fran syd. SJon v~~t·e snabbt i det 
dJupa c?ch breda vatten, Hmlopensundet, som skilJer Västspetsb . 
gen fran Nordostlandet, och ur de mörkt blågröna sku mfr:is edr-... · "bl o " l · 11 · · ' · an e SJoarna · aste va ar 1 a a nktnm.gar - en vacker och s:ir 

D .. . l lo h . . . egen syn. e~ nar.?uste va en6 en _ang ·~pr-c,_ var tydlr~en nyfr ken och 
vrsade sm morka rygg nagra ogonblrck over ytan nll besä ttnino-

f .. · · bens stora ortJusmng. 
Vi närmade oss M~1rchiso1_1fj,orden, målet för vår färd . Ti ll skill

nad mot ~lla a,ndra fJor.d_ar 1 Svalbard, so~1 är? utskurna av glaciä
rer o~h _fna fran grund, mrymmer MurchrsonfJor~en en hel ark ipe
bg. En!rgt prof~ssor Hans W:son Ahlmann har fJordem botten ur
spru~gl~.gen vant land med samma. kuperade terräng som i fjordens 
omgrvnmgar. Genom en senare landsänkning har så fjorde n bddats 
~ed blott :?e högsta terrängavsni_tten synliga ovan vattenytan som 
oar_och skar. Genom denna delvrs grunduppfyllda och föaa k:i nda 
arkipelag skuHe Alvsnabben navigera i fjordens hårt vi;dpiskade 
polarv~tten. En __ djupled hade emellertid rekognoscerats , och med 
oru_bbhgt _lugn forde fartygschefen, Bengt Lundvall, och hans navi
genngsoffrcer, kaptenen Georg Rudnell, vår kära Alvsnabben in 
~ot _Kinnvikabasen. Med stora famnen möttes vi där av Gösta Lil
Jequrst och hans präktiga kamrater, alla gedio-na, liksom "hand-
plockade" män med hjärtat på rätta stä'llet. b 

Lasten lossas 
Målet var nått, men nu skulle lasten lossas och föras i land på 

?~pen strand med ~ård pålandsvind i brytande sjö. Förberedelserna 
rgangsattes. er:1ellernd _on~edelbart, och efter ett dygns svårigheter 
vc:ro tre stabria landstrgnmgsbryggor byggda på kraftiga stenkistor. 
Vmden avtog ~å småningom, likaså sjöhävningen, och den arktiska 
solö~ gav_ oss ljus såväl dag som natt. Genom en ändamålsenlig för
delnmg till arbetslag och vaktgrupper m m av såväl befäl som ka
d~tter och n;,anskap ~u n de f;r~ygschefen tillfullo utnyttj a det ~o da 
vadret och lata lossn111,gen paga dygnet runt. Alla och ·envar vrsade 
verkl_ig arb~tsglädje och gick med energi in för uppgiften. Resulta
tet vrsade S·Ig också: allt var genomfört på rekordartat kort tid. Den 
tunga utrustningen var emellertid då icke blott i land utan också på 
plats uppe i basen och radiomasterna resta etc. Ja, mycket kan ut
rätta·s, när andan är god. 
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Bild l. 

Lasten fördes i land till forskarbasen i Kinnvika över trenne på kraftiga 
stenkistor snabbt uppförda stabila landstigningsbryggor. Den hårda på
landsvinden avtog så småningom, likaså sjöhävningen, och de n arktiska 
solen gav ljus för arbetet såväl dag som natt. (Foto: författaren) 

Ideligen tittade intresserade och jovialiska åskåda.re upp mellan 
färj or och båtar - sälar och åter sälar, alla lika väriliga och säll-
skapliga. 

Alla arbeten utfördes. som sagt snabbt och väl utan allvarligare 
missöden. Under första dygnet fick visserligen en och annan ener
gisk själ ett ofrivilligt dopp i polarhavct, men det piggad~ bara upp, 
ty vattnet var märkligt nog ej särskilt bllt, nära ytan 1 allmånhet + 6°. När en färja kapsejsade i den besvärliga sjön, förlorades en 
utombordsmotor på tillgefär 20 m djup . Två av fartygets grodmän, 
löjtnanterna Ohrwall och Lundgren, gingo genast ned men möttes 
på ca 14 m djup av ett fantastiskt "golv" av sjöväxter, liknande 
jättestora näckrosblad, under vilka absolut mörker rådde. Bladen 
?uros upp av grova, otroligt sega stjälkar, vi lka sutto _fast. so_m berg 
1 bottnen. Då dykarna riskerade att i mörkret trassla m -s rg 1 denna 
skog av lianer, måste de ge upp bärgningsförsöket.. M~n sälarna 
hade bara varit trevliga att sällskapa med där Jlere 1 djupet. Tur 
för dem att norrmännens "haakjaering" ännu ej sökt sig in i Mur-
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chi son fj orden. Håkäringen förekommer elj.est vid y :·· . 
h .. . I l . JSt'Pll\b . 

oc . a r ett av osuvets glupskaste rovdjur, e n haj av det vcrk b, etgen 
slaget med m.anga rader vass:1 t:ind ~ r. Men den faor'1ga s f ·· . ~t fula 
l J f p . 'k . ' , OL '1 11 k 
ossa J., ~ttti a levers skull. j :1 leve rn 1 e tt ·stort , a' 4 lo O-l o l l , ' J ' 111 an" t d. 
cJ.n ge tva 1e a tunnor tran. "' Jli r 

På upptiicktsfärd. 

Nordostlandet bjuder på en fullst:indigt orörd natu r v·l l , .. 
den enklaste vandnna till en upptäcktsr-1· 1-d " O" · d · ' 

1 
'et gor l k b ' . ' ,,v ,dla tjLJSnJn <• M l 

an .va · ter och arbetspass voro &irför a ll e man ute och st!.[;' / ~ 
tcrrai~gen, antmgen det g:lllde klättri.ng i bergen, vandrin " ~~~\ e -~ 
wndJ ;Li l dlcr Jntrc ssanta stud :er av de med sibiriska dt·J·v ,.t,i .·. c pa 
.. • 0 1J d .. d . ' V~( Stit \llll o . 
ovcrsa a e stran erna. Man gjorde ''eo loaiska fynd stL d . l f ~ r 
o-e lt ' v be d · do c· k b b ' ' ' 

1 CI ,1\t a-
b ' , u n D · ~ sparsamt • ore · amma nd e men o:-indli<>t V" "k. , 

l ·b' l k , " '"- l \ s ma 
po at. ,ommor - {ans e en och ann an vitgul fjällvallm ::> (p.l )·ive·· 
1 :1dica_tun;)_ ·eller ·en kudde rödvioletta purpurbriickor (::, . \'. L 

o~p~sJ~ J t oila) - el ler. gladd~.s år att t ~ se nagon av dc 5 11 ~
1

.~
1 

:i·~~~ 
tenar , so m trots den nng·1 v ·l "t! Jol,,, t •' Jl cl o··!· ' o .. · .. , " " , \..' 1unnos pa on . 

. l s bjii~· Jur o: ågo vi. däremot .. ej. Jl.~urch isonfjorden är eljest d t av 
ck on~tadcn:. dn dessa cljur garrn soka s1g. ~/l~ n isbjörn en h ör he m
ma P;' dnv: ~·en, och denna had .: av ih å lland ~ sydlig,1 vind ar res
sa r~ · lan ~ t upp mot no~-r, kanske l O ;\ 15 svenska mil norr 0 111 .-ford
o~r. :1nd~et. Und~l~ pcnod~-\ med lu~}nt v:ider under v:nrtrn ,:i mJu 
bjo t n at 11 .1 packisLn och so·,< a s1g sydva rt bl .1 t!· l· l M ·el · . J" d D... ... l o . . ' , < ur 11son J or en. 

~ 1 gra_va 1?no~n~ l:al o~ .. ~. dju p. dri vs nö för de v:1n tade un~,n na. 
~'-ssa f?das l februar~. Bj ornta mdJern:t kvarstanna ~-e d an i . ,·,l nn
s ap et over sommarmanaderna tills vinter is~n går upp , då d~ fö lja 
m ed denna mot norr EI1 St"ka p · l.. d k .: .. 1 · 1 · . . o . :. · " · at ar oc • 10re <omma v it gl.1cJ:1-
r_erna pa .. nordkust·en aven under somma ren, bland annat v id l;r,1nk-
l}n-~ lac Ja r·eJ~ _ca 20 km öste~ om Kinnvika . EnligT nyli g~· n p ub li c~
Jadc_ expednwnsrapporter s1ktades tvenne isbjörnar en d .l'' i :w

r~st~ bellott e~t p~r lol omet~ r från baslägret. Kanske någon" ;W oss 
tat se em vtd nasta bcso"k d , · l ' H 1 ' · 11 tid. ' , J cSSJ. tt a <tcu . o p pas ~o an m an Jll .1 -

D e små .. renarn~ br v~1r_a n~ycket s:lllskapliga av sig och h.1tk vid 
k!J lu tdl t_alle_n halsat pa o 1 Ktnnvikabasen. Dir vo ro de ,1 lltid v:il

omna gaster, men e n gang had e de gå tt fram för att bclunt.l sig 
m ed d~. kopplade grönlandsh undarna, och dn hade o-iv et vi'> varit 
rena S·Jalvirordet D , ... Id d 11 ·d · · .. b · o , ' .. . ·o e ra c a ~s ·e n~e erti 1 s1sta ogonb!Jckct men 

d
sago ,,,ycket forvanade och forebraendc ut, när man schas.1ck: bort 

e m. 
D er var rik li gt med s:il i M urchi so nfjorden men sparsann n1cd 
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~tros s , jag tror bloa ett enda exemplar , en gamnnl nyfi ken hann :::, 
~~de vågat sig dit. Dessa trivsJ.mma djur , som förr i ti o tuse nden 
18kre sig ti ll Svalbarels kl.> st-er, äro n:imli gc n numera tyvärr i det 
5

1
arnuste utro tade. Eljest fanns d et ·en lick crhet i Kinnvika , som 

~alross·en säkert sk ull e h.1 uppskattat, och det var små finfina tång-

ra kor . 
Fåg·ellivet v:n öv~ rraskande rikt med bl a alkor, griss lor och t:1r-

110r, ·ejder, labb, trut, sto rmfågel och lom. Av måss läktet märktes 
främst den arkti ska vitt ruten, som är ova n gråb lå och under v:r. 
Den helt snövitJ. ismåsen såg jag däremot -e j. Labbsläktet represen
terades av de n vanliga labben, möjligen också d en nord:1tlantiska 
srorlabben , den s k skuan . Allt ·som oftast kunde man få se:, hur 
dessa skickliga flygare förföljde tärn orn a och g·enom snabba attac
~er ryckt·e itrån cl em deras byte i luften . Grissles!iktet repr·tsentc
rades av två arter, nämligen i srejst~n och ·spe tsbergsgriss lan. I sbejsten 
med sina vackra korallröda fötte r erbjöd e n glad och tr·ev lig an 
b.Jick. D en visade sig vaD en mycket skick lig simm ar.e och allddes 
orädd för båtar och människor. Spets bergsg ri sslan liknar n :irm ast 
vår eg·en sillgri ss la, som häckar på K.arl söarru ut:\11för Got!J.nds väst
kust. D en verkade lika or:1dd som istejstcn och Lit våra båtar kDm
ma ganska nära sig. Och der kund e den tryggt göra, ty svens~ 1 
poj kar äro alltid fåge!v;1rmer. Stormfåge ln är allmän inom hela 
Sva lbards-om rådet, där norrmännen VJ.nligen k a lla den "havhes
ten" . Hav häsren är en s:illsynt skicklig f lygare och ha r förmågan 
att kunna lätta från vattnet genom direkt avspark ·så att säga. I 
luft.en har han knappast sin öv.~rman -oc h flyr;er med god fart r:1tt 
mot vinden till synes utan att behöva röra p å vingarna. Jag ha r 
själv ald rig se tt honom på marken e ller ombord på ett fartygs däck, 
men där lä r han vara lika orädd som i luften. Han äger nämligen 
ett särskilt för sv arsvapen, som ger ho n om en känsla av övertigsen
het , nämli gen att kunna spotta . Den norske ornitologen professor 
Werner Wncnskiold säger härom i sin bok "Fra Spitsbergen": 
Först stirrar havhästen en stund p å fie nden, se el an drar han ned 
huvudet m ellan skuldrorna, gapar för fullt, väser och sänder iväg 
två till tre långa strålar a v gult spott. Träffv.erkan lär vara god på 

3-4 me ters avstånd. 
Lossningsarbetet (såv;il som arbetena i land) hade utförts så 

snabbt, att Alvsnabben blivit en dag "före" programmet. Fartygs
chefen kunde därige nom ge sin besättning e n extra fridag för u pp

täcktsfärder i land. 
Nordos tlandet är till ytinneh åll et n ågot större än Uppland, men 

av dess 14.375 km~ äro icke mindre än ca 11.425 täckta av inlands
is. Från iskal otterna i det inre flyter i en del fa ll glaciärer ut i fj or -
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?ama, _men längs '?stkusten och delar av sydkusten_ fo:rtsättu- själv 
mlan?sisen fr~m till ?avet och s~upar. brant ned 1_ djupet , all dele~ som 1 Antarktis. De forsta, som nagonsm utforskat mlandsiscn, vo. 
polarforskaren Adolf Nordenskiöld och den unge sjöofficeren lol~~ 
Pal~fl:der, sedermera Palander. af Vega,_ under er: svensk arktisk ex. 
pedmo!l 18_72-73. De togosig fram_ ni~ fots, vilket ':'ar en_ oerhörd prestatJon 1 betraktande av att de Ideligen mötte djupa IS!dyftor som måste forceras. Blott fem år senare genomförde samm a okuv: 
liga järnmän färden med Vega runt Asien och Europa. D{:n mest omfattande och betydelsefulla expeditionen över Nordostlanckrs j 11 _ 
landsis företogs emellertid av Hans W:son Ahlmann, vår v:irlds 
berömde glaciolog och förutvarande ambassadör i O slo, med hund
släde sommaren 1931. Ahlmann fann, att inlandisen består .w två 
skilda områden, ett västligt ka·lottformat, som han ben:imn de V:ist
isen och ett ostligt med tvenne platåer, som döptes till Ostisen respektive Sydisen. Det är på Västisens höjdplatå doktor Valter ~chytt 
upprättat sin glaciologiska station. Basläger :iro dessutom anordna
de, dels alldeles nedanför Väs.risen, dels p!l stranden vid Murchison
fjordens sydostvik, nära Celsiusbergets fot. 

Chefsglaciologen Weston Blake, dr Schytts n:irmaste man , nbjöd mig att tillsammans med trenne kamrater företaga en lån gv.1lldri ng 
via dessa basstationer upp till Västisen. Det blev Henri k Lange, 
Bengt Lundvall och Gönn Bernström som denna gång fingo prön 
isyxorn:t . Vännen Bbke förde oss över berg och is till branr.1 ca
nyans och st rid:~ forsar, över vidsträcku kuperade områden t'ickra av knivskarpa frostvittrade stenblock, över snöfält och forsaP de 
smältva ttensälvar och slutligen upp p!l inlandsisens vä!dig.1 k.1lott. 
Det v:tr en färd med upplevelser p!l löpande b:tnd s!l att s:ig.1. Som exem p-el p!l n:tturens under kan jag n:imna, att ·mitt ute i u1 veri
tabel "djävulsåkcr" med tjocka bger av skarpa block mött-: oss 
den eviga tj:ikns osvikliga kännetecken - polygonmönstr.1d nurk 
och här och var ringform:1de stenv.1llar oms lut:1nd e plana yro:·, lik: 
som månkratrar i miniatyr. Ja , i de n :nkti ska midnattssolen, da skuggorna falla från norr, fr:1mträdcr h e la naturen som ett S:illqmt 
månlandskap. Som ett annat naturens under såga vi här och v.n f ll 
späd liten polarblomma ensam, härdig och or:idd skjut:l up p mdlan sterila stenar och block. I s:1mma terr:ing mötte vi Nordo,tb n
dets enda lilla "buske" Salix polaris (polarvidc), krypande i clv:irg
format, blott centimeterhög. Vid återkomsten till lägret vid Cel
siusberget mötte oss våra finska glaciologv:inner Erkki Pal osuo .. och 
Anders Häggblom med kaffe och läckert "hembakat". V ar sa ke~ på, att det smakade i den svala men ljusa polarnatten . Och rack 
käre Anders för Din gåva till min geologiska sa mling - ·ett brott-

Y
cke ur en ca st f . d sand! E ter 

Ja 'k f(innvi a. 
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50 miljoner år gammal !ö;stenad sjöbottoen av böl-
14 rimmars färd voro VI ater ombord pa skeppet 

Bild 2. 
· 300 d· p Ett ca 60 cm tjockt D · - tjälen går ofta ned tlll ca m JU · • yt~:g:;~~~ar emellertid upp under som.1narveckorna, och i ~ot~en paDdetta .. t'll · kålar eller 1slmser. essa samlas fuktirrhet som mot hosten fryser l 1ss . t pressa upp d"et ;vanliggande markskiktet, vars yta härigenom skiftar u . 

s d h uppvisar ett månghörnings.mönster, s k polygonmark. stenar o:~n b~o~~ föras· härvid åt sidan och bilda mer e ller mindre ringformade 
(Foto : forfattaren) vallar omluing polygonerna. 

Vid världens nordligaste poststation 
D en l au usti var Alvsnabbens sista dag i Kinnvika. _Den var ock

så Schweiz'g nationaldag, och den firades med flaggnmg och salut 
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Bild 3. 

Avsk edets stund är inne och Älvsnabben skall å t er gå mot syd . F rån 

vänster : kommendörkapten Bengt Lu nd vall , över sten Henrik L·1 nge, 

doktor Gösta Liljequist, kommendören Sven Her melin ocih kommen dö r

kapten Ragnar Thoren. (Foto: Håkan Ber;:lu nd) 

för d~n s~hweiziska natione1_1. Professor Lugeon var djupt rörd, då 
han sag sm lands flagga vaJa 1 polarvmden sida vid sida med den 
svens~a örlo~sflag~_an och förklara~e, :ttt det nog var för sta g:mgcn 
den hJSSats pa_:u. orlogsfartyg. J a, 1 varj·e fall på ett svenskt. 

~ft.er ett hjartlrgt _avsked från våra arktisk:! vänner, Göst:t Lil j·e
q~ust och !1~ns härlrga män i den svensk-finsk-schweiziska forsk
nmgsexpedrtwnen, lämnade vi senare på kvällen Murchison fjorden 
och Nordostlandet för den här gången. Inga va lar blåste nu i Hin
lopensund~et, men vackert blå glaciäris liksom vinkade oss farvä l. 
D~ssfönnnan h_~de a~s~eds_gåvor utväxbts vid en högtidlig cere

mom ?mbord. _Gosta Lrlre_qmst överlämmde därvid till f:t rtygsche
f,en fran samtl1ga expeditiOnsmedlemmar ·en vackert texr :~d adress 
med målning av Roland Svensson, visande Kinnvikabas·en p!l bri-

Bild 4. 

Den mäktiga Kongsvegen-glac.iären kalvar a.lltjämt. Här se vi en »kalv» 

(marker ad med pil ) störta i havet under ett åskliknande dån. Mitt i 

vattenu ppkastet öppnar sig en »glaciärport>>. (Foto: författaren) 

tud N 80 ° 03', longitud O 18 ° 18', med certifikat för Alvsnabben 
och alla ombordvarande att den 27 juli 1957 ha passerat 80:e bre_dd
graden och därigenom blivit medlemmar av Det Sanna Arktrska 
Brödraskapet. 

Under färden hemåt skulle Alvsnabben programenligt besöb Ny
Alesund vid KongsEjorden p~ Västspets~ergens Jlord:rästkusl .. den 
2 augusti och Longyearbyen v1d AdventfJ~rden paJsfJordens sodra 
sida den 3 och 4. Nordkusten passerades 1 klart vader,_ men s.edan 
mötte tät dimma. När vi på morgonen den 2 kommo 111 1 ~(ong~
~jorddj upet, lättade dimman undan för undan och lät o~s ~hcka 111 

t en sagovärld av fjäll och glaciärer. Under en lov förbr Fjortonde 
Juliglaciären i Krossfjorden, som professor Hans W:son Ahlmann 
noga undersökte sommaren 193 4, kunde man k onstat~ra, att denna 
gla.ciä r avsevärt minskat i tjocklek de senaste deoenmerna. Och så 
är det med flertalet glaciärer på Spetsbergen, de avtaga i tjocklek år 
från år , och många, som tidigare flutit ut i f jordarna och där "kal
Vat" , ha senare dragit sig tillbaka kilometervis från stranden . :Men 
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den mäktiga Kongsvegenglaciären med fjället Tr.e Kronor i b 
\?rund.~n ka~var. alltjämt, oc~ dånet från kalvningw h ördes sak. 
aska _anda. tl ~~ Alvmabpen Vld ~y-Älesund 12 km d~rifrån . s·~111 

fJCk J~g ullf~lle .. att f,;an motorbar studera denna glaCiär och f~/" 
blvnmgen pa nara hall, och det var en upplevehe. Ja 

I Ny-Alesund mottogas vi hjärtligt av gruvledningen fr··· J . f b G . h . . . . . . , a 111st lirl ts ·es~yrer nmsmo oc gruvmgenJOr Gusowskl och onenter d , 
genom fdm och föredrag om livet i detta så trivsamma norska I-Jj' gruvsamh~_lle . ~~m.manlagt leva dä·r ~50 själar, soT alla hålla sa~11~ mar: och aro va~hga mot varancL.:a aven under pafrestan?e förhål
landen och en -;:mter med ~y~~ I?anaders polarnatt. ~en ~ april ly. 
se~ soleon, och d~ ordnas sk1dtavhn~ar med backh~ppnmg 1 :1ktnorsk 
stJl. Gavor utvaxlades, och av dnftsbestyreren f1ck eska derchefen 
kommendö~: S:ren H~.rmelin, mottaga e:~ n:ycket vackert och väl 
bearb:etat salskmn. Har avlevererade besattnmgen mor än tusentalet 
hälsnmgar hem, ty Ny-Alesund är världens nordligaste poststation 
med 78° 55' 32" N. Lat. i sin SVALBARD-poststämpeL 

Våra pojkar strövade med förtjusning o mkring i den intressanta 
terrängen, besökte glaciärer e ller plockade fossiler. Man lade märke 
till, att fjordens blåa vatten skiftade färg framför glaciär·erna allt 
efter färgen på de slampaniklar, ·som föror·enade älvvattnet. Ljusa 
färger voro vanligast, men ej långt från Alvsnabbens ankarplats 
hade vattnet ·en egendomligt röd färg. Det visade sig, att m älv 
med nästan blodrött vatten hade sitt utlopp just vid den stcmden. 

Vi voro nu förtrogna med vitlysande inlandsis, blåa glaciärer, 
grö1u fjällsjöar och blodröda älvar. Tidigare hade vi på Nordost
landet dessutom sett klippor i färger, som skiftade mellan lejongult, 
ljust och mörkt grönt, brunt och mörkrött samt rent svan. Idel 
goda motiv för vår käre konstnär Roland Svensson. 

Möte med Svalbards hövding 
Vid midnatt fortsattes färden till Longyearbyen. Tyvärr insvep

tes kusten i -tät dimma, och vi gingo därigenom miste om den strå
lande tavla, som Isfjordens mäktiga fjäll och glaciärer eljest crbju~ 
der resenären. På förmiddagen den 3 augusti ankrade Alvsnabben J 
Adventfjorden, vid vars sydvästra strand Longyearbyen är belä
gen. Denna är Svalbards "huvudstad", ·och där övervintrar bndets 
hövding, som benämnes sysselman. 

Det var genom Paristraktaten 1920 som ögruppen ställdes under 
norsk överhöghet. Men samtliga signatärmakter, dä:ribland även 
Sverige, jämte Sovjetunionen, som utan reservation godkänt trak
tatbestämmelserna, äga samma rätt att ekonomiskt utnyttja Sval· 
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Md. Vid~re fastslår traktaten, att Norge icke. får anlägga ~~ler 
billåta a~laggandet av maroma ba.s·er el~er upp:~orar:d:e~. a~. befasot
r ar pa ögrupp·en. Den far aldrw anvanda-s tor m1lnara andamal, Jllng b S . . l oeh det v at· på grund a v denna be~tä~m~lse, so~ torung~~ 1 s ute t 

40-talet med kra·ft kunde avböp Sovjets begaran och torslag att 
aV'Jllensamt med Norge b.efästa och försvara Svalbard .. Förutom 
~ästspets .berg·en och N ~rdo~.tlandet on~~attar ögruppen Pnns ~ar.ls 
förland 1 v~st~r sa~:t Edg·e?n, .Bar~ntson, l~ung Karls Land, Vnon 
och Hopen 1 aster. Jamte J:)Jornon lar~gst ~. soder . .. 

Vid en mottagmng hos eskaderch~fen larde pg kanna landets .~u
varande hövding, sysselmannen. Brrketvedt. Denne var en .. ho~st 
charmerande personlighet med nk ~rfarenhet ·om livet och .~orl:al
landena på 5valbard. Själv en god rdrousmar:- oc~ fnluftsmanmska 
företar han ,från höst tJ!l vår langa, strapa~snka färder m~d ~und
spann över fjäll och isar ;ill olika. delar av sma stora och vrdstrackta 
domäner. Han var ocksa den forste, som ryckte ut med en und
sättningsexpedition med hundsläde till Nordostland~t hö.sten 19 56, 
då vår. glaciolog dr. Valter oSchytt isolerats på Väsosen ullsammans 
med sma ryska kolleger Eran forsknmgsfartyget Ob. SI:'sselmannen 
hade då besökt det sovj·etiska fartyget och uttryckte nu sm stora be
undran över detta så förnämligt utrustade, isbrytande polarskepp. 
Han hoppades om möjligt få tillLille att _fara upp .och hflsa på o Gös~ 
ta Lilj equist och dennes forskargäng v1d Kmnvrka nag.on gang 1 
vinter men isförhållandena i Hinlopensundet äro alltid mycket 
osäkr; och kunna helt isolera Nordostlandet under långa tider. 

Sysselmannen måste vara jur!diskt skol~d, ty han har icke ?l?tt 
en tylkesmans, d v s landshövdmgs, myndighet utan fun&erar ul~rka 
som polischef, notarius publicus och underrättsdomare. V1dare mas.:e 
han väl känna "Landet Med De Kalde K yster", som en av hans ~~
reträdare i ämbetet Helge Ingstad, så utomordentlig~ väl besknv1t 
i denna sin berömda bok om Svalbard. Sysselman B1rketvedt hade 
mycket att berätta om isbjörnar, och av honom hörde jag, att man 
föna vintörn kunnat räkna till 1000 djur på Edgeön ·och den syd 
därom liggande lilla Halvmåneön. Fångstmännen går emeller~id 
hån åt beståndet och hade fällt icke mindre än 15 O st av dessa Js
björnar. Vid försäljningen i Norge hade man fått 500 kr per. skinn. 
Fångstmännens yrke är eljest ·sa·ävsamt och utomordentligt h~rt. 
Många a v dessa orädda män har också blivit nästa~1 legen?anskt 
kända för hart när otroliga bedrifter under ständig bvsfara 1 detta 
ofta så grymma men alltid fascinerande poladancl. 
. Longyearbyen. är ett o betydande g.ruvsamhäll~. med. stor utsträck

ntJ1g, och där fmns bade kyrka, sjukstuga,_ forsamlm~s~us, rund
radiostation, poststation och välförsedda buuker. Men 1 hkhet med 

57 
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Bild 5. 

Sydväst om Adventfjorden, i Grumantdalens bakgrund, höjer sig ur 

dimman Lindströmfjällets närm:are 1.000 m höga, majestätiska h jässa -
en säregen, vacker syn. 

Ny-Alesund är även denna plats utan sjöförbindelser med hem lan
det undm· långa, mörka vintermån:1der. Alvsnabbens besä ttn ing fick 
här ett hjärt1igt mottagande, och :1Jla visade våra män både v:inlig
het och gästfrihet. 

A ven här kunde man ströva omkrino- i terräno-en och göra rn:irk
liga "fynd", främst fossiler med vackr~, detaljrika avtryck av bl~d 
och barr från träd, som vuxit på detta land för ca 50 mil joner ar 
sedan. 

På Svalbard ,går den eviga tjälen ofta ned till 300 m dj up, och 
dess osvikliga igenkänningstecken, polygonmarken, mötte vandraren 
även i Longyeardalen. Växtl~gheten var emellertid där frod ig i jäm
förelse med de karga förhållandena på Nordostlandet, vilket gjorde 

Bild 6. 
Världsomseglaren 1\Jvsnabben på sin första arktiska expedition. 

(Foto: Håkan Berglund) 

att nurken mellan månghörningarna i mönstret, polygonerna, på 
Västspetsbergen var täckt med rik vegetation .i stä llet för med sten 
eller sparsam mossa. 

Polarblommor prunkade i klara färger över hela skalan, och Jr
temas antal var stort. Polarvidet var rikare .i v:ixten men alltjämt 
en krypande liten buske i miniJtyr. Västsretsbergens stolthet är 
emellertid dvärgbjörken (Betula nana), som trots sin låga växt dock 
är ett träd. På myrarna lyste polarull i glänsande vitt mot de om
givande brungröna tuvorna. 

T rots ihållande dåligt väder med regn och dimma tror jag dock 
våra pojkar tyckte att allt var mycket intressant. Vänskapsbanden 
mellan dem och deras norska bröder knötos helt säkert fastar-e ge
nom detta besök i Svalbards "huvudstad". 

Före det slutliga avskedet från detta gästfria norska polarland 
övertimnade eskader-chefen Alvsnabbens vackra vapensköld som 
minnesgåva till såväl sysselman Birketvedt som den älskvärde direk
tören Christian Bing vid det 5tore Norske Spitsbergen Kulkompani 
A/ S. Direhör Rings gengåva, hans egen f:ina bergmästarkäpp, häng
des i eskaderchefens kajuta men kommer sedermera av kommendör 
Hermelin att överlämnas till chefen för marinen, viceamiral H:son
~ricson. Sysselmannens telegrafiska a vskeds.hälsning till Alvsnabben 
Innehöll ett vackert bevis på uppskattning och uppriktig vänskap. 

Ater mot hemlandet 

Den 4 augusti på kvällen lämnade Alvsnabben Adventfjorden 
för att programenligt under några dagar besöka Bergen, den 9-12, 
och därpå fortsätta till hemlandet med Göteborg som första hamn. 
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Väl ute i lslfjor~en lättade dimman något, och V'i fingo stund l 
se en och annan g hm t a v .de närmaste fågelbergen . Något väster ta s 
Longye~rbym .?lottades fö1~. ett ögonblick den ·'?ajestät iska hj:is~a~ 
av LmdstromfJallet - en sareget vacker syn. Dimman fo rtsatte 
d .. o d se-an annu nagot ygn. 

. När .:'i n_~rmade oss. bankarna utanför ~jörnön, o Syalbard~ syd_ 
hgaste ~), do~o s~orao fiskeflottor u.pp ~r diS

0
et. T:.alfiske~ bbr här 

allt hvllgare ar fran ar med deltagare Eran manga lander Icke min 
f o S . . f" f .. d ' o St ran OVJetunwnen, .som or .. ogar over st?ra mo ernoa tralarc och 
dm;> mod~rfartyg. Dimman tat·nade sedan ater, men pa aftonen den 
5 fmgo Vl se en skymt av först norra, sedan södra delen av dm in
~res.santa Björnön, vars klipplatåer och fjäll som regel stupa brant 
1 havet. Där möttes vi av de från l :a geofysiska å!l'e.t välkända far
tygsnamnen Urd och Verdande, som bäras av Miseryfjällets båda 
högsta toppar. 

Vädret klarnade så småningom upp, och utanför norska kusten 
var sikten mycket god. Vi voro tvärs Lofoten den 7 på m or.gonen 
och .På eftermiddagen passerade Alvsnabben åter polcirkeln. Son~ 
en Sista avskedshälsning från det Arktis, vi då lämnade, visade Nor
ge oss sin stoltaste ,glaciär, den mäktiga Svarois·en med sitt 15 99 m 
höga krön, Snetind. Glaciärens vitlysande kupol inramades av mör
bre randfjäll med skarpkantade silhuetter. Trots det mycket stora 
ayståndet, 111 km, vo!l'o färgerna sprakande och denna naturens 
V<Ilda skapelse en underbart skön syn för ögat. 

De stora minsveparna, som besökt nordnorska hamnar åredöre
nade sig här med Alvsnabben. Detacheringen var slut, 'och sJm
övningar börjades omedelbart. Under veckoslutet gästade esbdern 
den vackra gamla hansestaden Bercren, som numera icke blott :1r en . f b SJÖ' artsstad ~v rang och fiskerinäringens högborg utan även en be-
tydande marmbas. Färden .gick sedan vidare utmed den vackrJ nor
ska kusten, där Nordsjöns vågor växte och en angenäm bcrrr- och 
dalbanedans inleddes för de mindre fartygen. b 

Den 13 augusti var 2. eskadern åter i hemlandet. Alvsnabbens 
första arktiska expedition var slutförd med den äran, och vi kunde 
al~a se tillbaka på en v·erklig "solskensfärd" med idel glada och ljusa 
mmnen. Alla och envar gladdes uppriktigt med den avhållne csb
derd~efen och Alvsnabbens lugne och trygge chef, som vid ankoms
ten ull Göteborg fingo mottaga marinchefens erkännande till fanyg 
och besättruing genom följande telegram: 

"Jag lyckönskar Alvsnabbens chef och besättning till det syn-
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neriigen väl utförda uppdraget vid Spetsbergen och framför ma-
11inens tack för det sätt på vilket alla ombord med nit och glädje 
vårdat våra traditioner i Arkti·s". 

Bilaga 

Förteckning över officerare och vederlikar, som deltoga i 
H M S Alvsnabbens polarexpedition juli-augusti 1957 

Eskaderchef: 

2. esk (växehjänstgöl"ing 
jml mo 345 / 57): 
Till C 2. esk förfogande 
(mo 346/ 57): 
J. esk adjutant: 
Esk- och fartygsintendent 
til kadettofficer: 
Esk. ingenjör 
til kadetting: 

Fartygschef: 

Sekond: 

N avigeringsofficer: 

Artilleriofficer: 
l. kadettofficer: 
M anöverofficer: 

Kadettofficer: 

2. Eskadern 

Hermelin, Sven Samuel Gustaf 
David, komn1endör, friherre 
Lange, Henrik, överste (KA) 

Thoren, Ragnar Vilhelm Adalgot , 
kommendörkapten av l. graden 
]ardal, Carl Jan-Gunnar , kapten 
Floryd, Sven Gustaf, kapten (int) 

Dellgren, Nils, marmmgenjör av 
l . graden 

Alvsnabben 

Lundvall, Bengt Gustav Gottfrid, 
kommendörkapten av l. graden 
Bernström, Göran Andreas Eriks
son, kommendörkapten av 2. gra
den 
Rudnell, Karl Georg Roland, 
kapten 
Nordling, Göran Viktor, kapten 
T oren, Lennart EDiks'Son, kap ten 
Borre, Viktor Helbor Jonathan, 
löjtnant 
Hedström, Karl Erik Harald, 
löjtnant (KA) 

Skyddsofficer: 
Kadettofficer til minofficer: 
Kadettofficer til signalofficer: 

Högström, Gösta Gregeu:, löjtnant 
öhrwall, Tomas Werner, löjtnant 
Stefenson, Bror Per Harald, 
löjtnant 

Fartygsläkare: 

R.. e do gör are: 

Toremalm, Nils Gunnar, marin
läkare av 2. graden 
Lundgren, Lars Hjalmar, lojtnant 



872 873 

Västtysklands Nya Flotta 

Av Löjtnant CH. F R E D H OLM . 

I denna tidsk;·jfts ja~~minumm:er ~ehandlade komme.ndörkapten 
N-E Odman 1 Årsherattelse 1 s;ökng.skonst och s;ökngs historia" 
bl a den västtyska flottans återuppbyggnad. Arsberättelsen v ar skri: 
ven i okt~b:.T 19 56. Sedan dess har .m1~llenid en :·ad_ n ya up pgifter 
om den vastryska flottans sammansa ttnmg oHenthgg;ons, santti clia-r 
som upprustningen framskridit i allt snabbare takt. En del av debi 
:'lrsberättclsen lämnade uppgifterna måste därför korrigeras och 
andra tillkomma. D et kan därför vara av intresse att överblicka m
veckling·m och närmare skärskåda den västtyska flottan, so m i dag 
är en realiret cch som nu befinner sig uneler snabb utveckling. 

Den 12 juni sjösattes på Lurssenvarvet i Bremen-V eg.esack den 
första tysk a motortorpedbåten av ·efrerkrigstyp. Båt-en fick 11 1mner 
Jaguar efter en företrädare, som sänktes i Engdska kanalen under 
andra världskriget. Vid sjösärmingen n;irvar bl a marinchefen vice
a:11iral Ruge, som vid en presskonfer·ens omta lade, "att inte mi ndre 
än 77 fartyg f n var i tjänst och att flottans sammanlagda personal
styrka uppgick till 11.000 man". Dessa fartyg utgöres av mOLlr t::Jr
pedbåtar, ett stort antal större och mindre minsvepa.re, hamnför
svarsbåtar, skolfartyg m m. Fartygen utnyttjas ännu så länge hu
vudsakligen för utbildningsändamål, och den renodlade stridsu tbild
ningen kommer i andra hand. Sålunda har av sex i tjänst vaunde 
mtb, ännu ingen försetts med torpedtuber. De första förb andsvisa 
större övningarna har emellertid ägt rum i sommar, delvis i sanw-cr
kan med Natostridskrafter. I september avhölls en större N atoöv
ning i tyska, danska och norska vatten med deltagande av fö rutom 
berörda nationer äv·en brittiska, amerikanska och franska sj ö- och 
luftstridskraftetr. Vid dessa övningar har med säkerhet samv.erkans
och signaltjänsten varit det viktigaste för tyskarna. 

Förutom r·edan i tjänst varande fartyg kommer ett stort an tal en
heter att nybyggas . Hitintills har anslag beviljas för byggandet av 
följande fartyg: 

8 ;agare 
6 fregatter 

30 motortorpedbåtar 
12 ubåtar 

6 stora mmsvepare 

Bild L 

Motortorpedbåt av ä ldre schnellbootstyp byggd på LUrssenvarvet 1953. 

18 kustminsvepare 
30 snabbgående mmsvepare 

minfar\.yg 
skolfartyg 
segerfartyg samt 

ett antal skol- och trängfartyg. 

Jagare 

Jagarna får ett standarddeplacement av 2800 ton och bestyck
ningen kommer att utgöras av allmålskanoner, närluftvärn, torpe
der och ubåtsjaktvapen. Några uppgifter om allmålskanonernas ka
liber och antal har ännu ej offentliggjorts, men man får utgå från 
att de kommer att vara helautomatiska och att kalibern kommer 
att ligga mellan 10.2 och 12.7 cm. Fanen torde röra sig om~ring 
34 knop . Uppdraget att bygga de tre första fartyg~n lämna.?es 1 at;
gusti i å,r till Stulchenwerft i Hamburg. Byggnadsuden heraknas ull 
tre år. Beträffande övriga fem brtygen har ännu icke några be-



874 

Bild 2. 

F r ån sjösättningen av nwtortorpedbåten Jaguar på 

LUrssenvarvet den 12 juni 1957. 

ställningar utlagts. I avvaktan på jagarnas färdigställande få r Tysk
land som lån övertaga ett ännu icke fastst:illt antal amerikanska ja
gare ~v Flereher-klassen (2050 ton). Det första av dessa fartyg, 
e~~ortpgaren Anthony, befinner sig f n på ett amerikanskt varv, 
?ar den ombygges och ombestyckas i likhet med övriga amerikanska 
Jagare. Jagaren beräknas anlända till Tyskland i början av 1958. 

Fregatter 

Förutom sex fregatter på mellan 1200-1400 ton, som nybygges, 

kommer sju brittiska fregatter att inköpas nämligen av Black Swan

klass Actaeon, Flamingo, Hart och Hermaid och av H unt -klass 
Oakley, Albrington och Eggesford. De första av dessa fartyg be
räknas anlända i början av 1958, de övriga under sommaren 1958. 

Motortorpedbåtar 

De nya motortorpedbåtarna blir på ca 165 ton. Längden bli r 43 
m och bredden ca 7 m, alltså kortare och bredare än vår egna större 
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rb . Skrovet är byggt i trä och utformat med back. Bestyckningen 

rommer att utgÖras ~V ~ St 40 1-x:-m ~utoma~kanoner S·amt. 4 St 53 cm 
torpedtuber. Framdnvnmgsmaskmenet bestar av .fyra ?a1mler Benz
motorer om vardera 3000 hkr. Fart·en uppges lrgga over 40 knop. 
fio av de trettio båtarna kommer att förses med May-Ba~hmoto
rer, vilket ,gör att ~eplac.ementet kommer att.öka m.ed. om~rmg tolv 
ron . Liirssenwerft o 1 ~remen-Vegesack, som ar spe~1alrst p a torp~d
båtsbyggen, har fatt 1 uppdrag att bygga 22 av batarn_a .. De ovnga 
skall byggas på licens p a Krögerwerf:t 1 R~ndsburg. Hrtti lls har .tre 
båtar sjösatts. och fått namnen jaguar, Iltts och Wolf. Jaguar grck 
den femte oktober sin första verkstadsprovtur. Båtarna ser mycket 

robusta ut och torde besitta stor sjöduglighet. Bryggan är lägre än 
våra mtbs och är mera inbyggd. Utrymmena ombord verkar vil 
disponerade och gör ett trivsamt intryck. Besättningarna till de nya 
båtarna utbildas på de sex motortorpedbåtar av "krigstyp", som 
f n är i tjänst. Torpedskolan kommer enligt upp.gift att förlägga s 
rill Flensburg. 

Ubåtar 

Aven ubåtsvapnet har återuppstått. Sålunda hissades i Kid den 14 
augusti i år befälstecknet på ubåten Hai f d U 2365. Hai tillh?r 
den s k XXIII-typen och har ett deplacement på 250 ton. V1d 
krigsslutet sänktes ubåten av den egna 'besättningen och har nu bär
gats och återins.atts i tjänst som skolubåt tillsammans med syster
båten Hecht f d U 2367, som också lyfts från havets botten. Som 
en k uriositet kan nämnas, att vid högtidligheten i Kiel då b~fä)s

tecknet på Hai hissades, närvar förutom den nuvarande trettiOSJU
årige fartygschefen, även hans tre år yngre företrädare, som .to~v år 
tidigare varit fartygschef. Vid en pressk~mferens efter hö~tldhghe
ten meddelade Kapitän Zur See H . Rösmg, att konstruktiOnsarbe
ten~ på de nya tyska ubåtarna framsktfidit så långt, att byggena 
beräknas kunna igångsättas om cirka ett år. Medel för sammanlagt 
150 millioner DM har anslagits för 'byggandet av 12 ubåtar. Dessa 
f'år ett deplacement på cirka 3 5O ton, större får de enligt Paris f ör
draget icke vara. 

Minsvepare 

In emot 30 minsvepare av olika storlekar, alla f d tyska, har ~ter
lämnats av västmakterna. Alla dessa fartyg är nu i tjänst och b1ldar 
tre minsvepningseskadrar. l. och ~· minsvepningseskadrarna h.~r un
derställts NATO-stridskrafterna 1 Cuxhaven under den hollandske 
viceamiralen Boos, 6 större minsvepare, 18 kustminsvepare o~h 30 
snabbgående minsvepare kommer att nybyggas. De större mmsve-
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Bild 3. 

Jaguar under fullkraftsprovet på Weser i oktober 1957. 
Vapenteknisk utrustning ej installerad. 

parna blir på 700 ton. Kustminsv-eparna, varav redan 5 sjösa tts, får 
ett ~eplacement av 370 ton. Fartygen blir helt byggda i trä och får 
en langd av 45 m och en bredd av 8,3 m. Två May-Bach diesel mo-
torer aer en fart 16 k T l k · . ~ . ' ~v · nop. o v av usrmmsveparna byggs hos 
Bur me1ster var::et r Br-e men: De snabbgående minsveparna blir på 
200 ton _och ar ·en utvecklmg av ?en tidigare R-båtstypen. 20 av 
dessa mmsvepare byggs hos Abekmg-Rassmuss.en i Bremen-Vege
sa~k och deras prestanda blir: längd 44 m, bredd 6 8 och far t om-
krmg 70 k S l k ' . - . no p . .. amman a~_t ommer Bundesmarine, då nybygg-
nadsprogramr_net ar genomfart, att förfoga över omkring 80 min
s::~p_are, -~~1 srffra, som tydligt anger den vikt man läaga vid min-
roJmngstpnsten. o 

Träng- och specialfartyg 

F~rutom ovan nämnda fartyg kommer ett stort antal träng- och 
speCJalfartyg att ,nybygg~s. Medel har äskats för byggandet av bl a 
6 tankfartyg, 8 bogserbatar, 12 torpedbärgningsbåtar, 36 lan dstig-
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jogsbåtar , l skoHartyg på 4500 ton samt l segelfartyg. D et senare r0111mer att bli a v samma typ som " G or ch Fock" , alltså ett tremas
at barkskepp på cirka 1600 ton och med en segebt·ea av närmare 

~'0oo m2 . Fartyg-et ber>iknas bli klan under 1958. 
t 

Flyg 

Flottan kommer också Ht tiHföras marinflyg, vars viktigaste 
verksamhetsområde kommer att vara jaktskydd och ubåtsjakt. Ma
rinflygbaser kommer att upprättas såväl på Nordsjö- som Ostersjö
kusterna . Flygmaterielen ska ll anskaffas från Storbritannien och ::tv
tal har redan träff::tts om leverans av 68 j::tktplan av typ Sea H awk 
och ::tv 16 ubåtsjaktplan av typ Gannet . 

Eskaderindelning, baser m. m. 

De tyska sjöstridskraftern::t kommer att indebs i 18 esk::tdrar, på 
ryska "Geschwader". l en j ag::treskader ska ll ingå 4 j agar e, i en mo 
rortorpedbåtsesk::tder 6 motortorpedbåtar och i ·en minsvepnings
eskader 6-l O enheter. l l ::t v de 18 -esk::tdrarna kommer ::t t t baseras 
i Ostersjön, där de viktigaste baserna är Kiel, Flensburg, Kappeln , 
Eckernförde och Neustadt. Motsvar::tnde för Nordsjön är Wilhelms
haven, Cuxhaven och Bremcrhaven. "Abschnitts-kommandos" mot
svarande våra tidigare marindistrikt finns i Kid och Wilhelmshaven. 

Officersutbildning 

Varje år antages ca 200 officersaspiranter. Utbildningen är upp
delad på speciella utbildningsfartyg, därav 4 månader på segelfar
tyg, och på sjökrigsskobn i Mi.irwick. Efter tre år sker utnämning 
till "Leutnant", som motsvarar fänrik . Omedelbart därefter följer 
vidareutbildning i vapenofficersskola i 114 år och först därefter an
ses officerarna mogna att tillträd::t befattningar ombord och i land . 

Flottans upp gifter 

Förutom minröj n in g vid kusterna och i inloppslederna till viktiga 
hamnar, är en av den v;isttysk::t flottans huvuduppgifter att i sam
verkan med huvudsakligen norska och danska sjöstridskrafter, för
hindr::t, att sovjetiska fartyg tränger ut i Atlanten via sunden. Där
för har 11 av de 18 eskadr::trna förhgts till Ostersjön. För Sovjet
unionen måste det vara ett första rangens intres:e att få ut sina far
tyg ur Ostersjön, speciellt ubåtarna, som kan ·förmodas vara ut
rustade med fjärrvap-en för insats mot den amerikanska ostkusten. 
Därför kan man förstå de ryska strävanden att göra Ostersjön till 
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~tto ne~traliseraot innanhav. Västmakterna å sin sida vill in n .• 

Ifrai~ sig det. las, som ett starkt försvar j södra Osters· .. k sla ppa 

I KJ·~l ·har tJ_llsatts. en kommitte under ledning av den Je~1 ell1 nebar. 

ceamJralen Sir Cambell-Walter KommJ.tte'ns 'f .. g lske \!J 
h l.. . . . . uppgi t ar att d -

0.~: _ag~a ::1PP ~IktlmJ_er för ett effektivt försvar av inlo stu era 

s~'?kng l sodra OstersJÖn och dess inlopp skulle med säk~~len. Ett 

rora sv:enska __ kust~r och vatten. För en angripare måste d"1et be. 

synnerligen .. ons~~art ~tt skaffa sig fullständio- kontroll .. '~-t .vara 

~und och sodra Osters J Ön. Södra Ostersjön har"' därför fö . 
0 'oc: fOre. 

mgalunda spelat ut s.in roll som marint operationsomraod r var lotta 
tan t d ·· 1 ·k · ' e, utan f lo 

. Or e tvartom 1a Vl tiga uppo-ifter att fyJl a· · . d h.. t-
k 11 . d . "' a ar, l en lnd l 

Vl s u e m ragas 1 en stormaktskonflikt. Den västtyska fl e se 

uppbyggnad ha~.?1.~d skärp~ _visat den vikt man på tyskt håll ~1t~~n: 
vid ett starkt s; o forsvar J OstersJ· ön Det är med b kl d ooCI 

k k d · e agan e ma 
. an. dnstatera att enn~ uppfattning icke delas av överbef:ilha , n 

ren J en av honom nyligen framlagda försvarsplanen . , va. 
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oe finska ubåtarna 

Av PER-OLOF EKMAN. 

Den närmaste tiden efter första världskriget var de sjömilitära 

förhållandena i Ostersjöområdet stadda i en omdaningsprocess. De 

forna sjömakterna Tysklands och Rysslands flottor hade genom krig 

och revolution decimerats till närapå intet, och de nyupprättade 

kuststaterna begynte planera uppbyggandet av sina sjöstridskrafter. 

Blott de neutrala sv,erige ·OCh Danmark kunde omedelbart fortsätta 

urvecldandet av sina mariner p'å basen av de g•enom kriget vunna 

erfarenheterna. Ovriga strandägare var tvungna att bör j a om från 

början. 

Kriget hade visat, att en aktionsduglig örlogsflotta inte kunde 

reda sig utan ubåtar oc'h att den o-ffensiva dykbåten, ledd av säker 

hand, var ett fruktansv:irt vapen. Det var sålunda helt naturligt, 

att ubåtsvapnet i hög grad intresserade planerarna av nybyggnads

programmen, isynnerhet i småstaterna, där ubåtar allmänt ansågs 

vara den svagares vapen. Det skulle emellertid dröja ett decennium 

innan ubåtar i större antal började uppenbara sig i östersjövatrnen. 

I början av 1920-talet -fanns härstädes ·endast ett tjugutal ubåtar , 

varav bara dm svenska Bävern- och den dans.b Bellona-typen var 

efterkrigsbyggen, resten var äldre båtar. För Tyskland var ubåts

vapnet förbjudet, Sovjetunionen hade visserligen från tsarens bal

tiska 'flotta ärvt ett antal båtar, men de var omoderna och endast 

delvis aktionsdugliga. Tio år senare hade antalet ubåtar i Ost~rsjön 

fördub blats. Ryssarna iståndsatte en del gamla båtar och stapel

satte sina första nybyggen. Sverige, Danmark, Finland, Lettland, 

Polen sjösatte ei].er inköpte utomlands var sina 2-3 nya 'båtar. Yt

terligare ett decennium d:irefrer vid krigsutbrottet 19 39 hade an

talet ubåtar inom detta innanhav överskridit siffran 200. 

Sovj·etunionen, som under 1930-talet bedrivit en intensiv upp

rustning, beräknades ha ca 60 aktionsk lara ubåtar jämte ett 40-tal 

under utrustning. Tyskland, som först 1935 åter uppträdde på are

nan, hade likaså ett 60-tal och flera under byggnad. Inom loppet 

av fyra år hade Tredj,e Riket sålunda inhämtat Rysslands försprång. 

På tredje plats kom Sverige med 16 ubåtar, följt av Danmark med 

12. Finland och Polen :igde vardera 5, Estland och Lettland var

dera 2. Förutsättningar för ett ubåtskrig i större skala ägde endast 

Tyskland och Sovjet, om också Sverige i viss mån var en faktor 
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Bild l . 

Värld ens minsta ubåt Saukko efter stapellöpnin gen 2/7 1930 

au räkna med. De polska och baltiska flottorna var tidigt ur spel: 
det tys.ka anfallet tvang ~e polska ubåtarna söka sin tillflykt mom
lands, d_en ryska ockupatiOnen av Baltikum införlivade de estniska 
och lcwska med Röda flottan. 

Det självständiga Finbnds första flottprogram, utarbetat en ligt 
dc fot~drmgar den unga statens sjöförsvar uppställde, upp tog bl a 
16 ubatar av .. oltka typ. Detta nybyggnadsprogram, liksom ett anta l 
senare uppstallda, starkt reducerade progr:~m kunde under d.l. rå 
d_~nde par1amentanska förhål!:~nden icke förverkligas, och Finhnds 
f'?rsu _f lottlag godkändes först. den 30 sept. J 927 eft,cr långv 1ri~:1 
d~skusswner. ~v den ursprungliga byggnadsplanens ubåtar återstod 
~a endast tre a 500 ton samt en å 99 ton. Samtliga fyr:t byggdes å 
m hemska varv. 

Byg_gandet av cien större typen J n fönroddes Crichton-V u lons 
varv 1 A_?o, v1lket al_Jts,edJ_n 1_8 5 0-t:tlct lev-ererat torpedbårar och 
andra sm~rrc fartyg ull keJSerhga rysb flottan, men inte tidig:1re 
bXgg~ _ _ubatar. Varvet klarade även den:~ prov med glans. Tyvärr 
fordroJdes arbetet å den först:~ finska ubåten av 'l.'ll långv ,Hig ar-
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Bild 2. 

Ubåtarna Iku-Turso, Vesihiisi och Vetehinen Åbo hamn 1931 . 

betarstrejk och först den 2 juni 1930 .kunde sjösättning ske, varvid 
den i dopet erhöll namnet Vetehinen. Finland hade förb udslag vid 
denna tid, men för att icke avvika från gammal god t radition döp
tes ubåten i hemlighet under natten med champagne innan sjös:i tt
ningshögtidligheten började . Precis på dagen två månadcr senare 
följ de systerbåten Vesihiisi och den 5 maj 19 31 den tredje i syskon
skaran lku-Turso. Namnen var hämtade från fornfinsk mytologi 
och betecknade havsvidunder. Vetehinen är en översättning av den 
ryska vattendemonen Vodjanoj, Vesihiisi betyder närmast "sjörå" , 
medan lku-Turso var ·en vattenjätte eller "turs" motsvarande Mid
gårdsormen eller Leviathan. 

Den fjärde ubåten, flottans "baby" Saukko (Uttern) sjös:~ttes 2 
iuJi 193 0 vid Sandvikens Skeppsdocb i Helsingfors. Med sina 99 
ton var den under förkrigstiden världens minsta ubåt. Den var kon
struerad i tvenne sektioner och meningen var ursprungligen att 
per järnväg transportera båten till Ladog:~, där Dorpat-fred~ns be
stämmel ~er begränsat de armerade fartygens deplacement nll 100 
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ton, men planen kom aldrig till utförande. Därmed hade flo tt 
tillförts deo i flototl~g~n upptagr_u fyra ubåtarna. Tvenne senare pl~~~ 
nerade ubatar paborpdes aldrrg. 

Vetehinen-typen deplacerade 49 3/ 715 ton, gjorde 15 ( 9 ~no p och 
förde fyra 5 3,3 cm bogtorpeder samt 7 5 resp . 20 mm artrllerrbestyck_ 
ning. Därtill kunde 20 minor medföras i tvenne utanför tryckskr

0
_ 

vet å ön~se sidor befintliga brunn_~r. Saukko ~j or de blot~ 9/5 oknop, 
förde tva 45,6 cm torpeder, luftvarn och 9 mmor. De storr-e hatarna 
var typiska min-ubåtar med relativt s.vag torpedbestyckning, me
dan Saukko kan anses vara av försökstyp . I jämförelse med samtida 
tys.ka och ryska ubåtar var de finska avgjort svagare vad torpeder 
och fart i ytläge angår, men detta uppvägdes i någon mån av min
utrustningen . Avs·edda f·ör operationer i kustfarvattnen 'hade de 
blott ringa aktionsrad:e: Vetehinen 1500' och Saukko 375 '. 

Den finska ubåtslflottiljen utökades oväntat i januari 1936 med 
en ny typ , en enkelskrovbåt och ren torpedubåt Vesikko. Denna 
hade 1932 sjösatts hos Crichton-Vulcan i Abo såsom varvets bygg
nadsnummer 707 och gällde officiellt som firmans speku lations
objekt. Bakom bygget stod emellertid tyskarna. 

Geom Vers.ailJ.es-fredens bestämmelser var ubåtsvapnet fö rbjudet 
i Tyskland, men man arbetade i tysthet i väntan på den dag, som 
skulle spränga denna boja. I konstruktionsbyrån hos ·en av tyska 
varv startad skeppsbyggnadsfirma i Holland satt tyska ubåtskon
struktörer, som redan varit med om att skapa det f·örsta ubåtsvap
net då s.eklet var ungt. Härifrån vandrade ritningar till utländska 
varv, 'hos vilka typbåtar beställdes för den holländska firmans pri
vata räkning. Hos Echevarrieta i Cadiz byggdes en 750-tonnare, 
som senare under namn av Gur hamnade i Turkiet. Denna var typ
båt för de tyska U 25 och U 26 som 1936 sjösattes i J?remen C!YP 
I A). Hos Crichton-Vulcan beställdes genom förmedlmg av Ko~
vettenkapitän Bartenbach, som alltsedan 1924 verkade som_ mar!_n 
rådgivare i Finland, en 250-tonnare, som sedan blev före~rld f?r 
Tredje Rikets första ubåtar U l - U 6 (Typ II A). T va ~ussrn 
a v dessa "Einbäume" fanns vid krigsutbrottet. Tyska ingenJ Örer, 
varvsfolk och sjöoHicerare reste i små grupper, maskerade ti ll a_f 
färsmän, studenter, montörer och anställda hos den holländska ~~r
man till Spanien och Finland för att göra osig förtrogna ;~ed. ~e for
bjudna vapnen. Sommaren 1934 var ubaten CV 707 r flmg an
vändning i farvattnen utanför Aba. Samtidigt växte s-trängt beva~ 
kade skjul upp å Germanias och Deutsche Werkes varvsområ d_':n ; 
Kiel. Den 28 juni 1935 sjösattes ubåten U l därstädes och d:upa 
följde ett dussin ubåtar med två veckors intervaller, alla avbrlder 
av Crichton-Vulcans nybygge No. 707. Denna låg oanvänd kvar 
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vid kajen i Aura ~' tills Finska staten den l3 jan. 19 36 inköpte den 
f" flottans räkmng och gav den namnet Vestkko (Illern). Detta 

·~~ den femte och sista finska ubåten. 
v Färdigstä llandet av ubåtarna bet~cknade e!l r~y epok i flottans 
historia . Ubåtsvapnet var fullkomlrgt 1:yu r Fm~~nd . . Man hade 
fått ·ett teknis_kt Jnvecklat o insrn::nent, otdl :.a~s sko~sel skola_t f_ol~ 
· fan ns att t1llga. Allt maste g or as fr an borpn. Fmska ofhcer ar·-
~ a de redan tidigare skickats till Italien, d~ r ~e o åren 1927-28 
tjänstgj orde å ubåtar i Spe~ia och Neapel. V!d sm aterkoms~ hand
hade dåvarande ko_mmel!do~kapten Rahol~ aren 1~30~32 r egen
skap av flottilj~het ut~lldnmgen av d~. fmska u~atsn:_ann~n, allt
ifrån manskap oll maskmmastare och otfrcerare. Tr~lstromnmgen ~v 
hugat folk va~ stor,. ocl: ubå~stjänster: ansågs :llmallt _vara en. f m 
merit. Efter langvang, mtensrv skoln_mg kunde ub_~tarn_a slut.~rgen 
deltaga i samövningarn_a med d~n övnga flottan. _Nar krrg~t hosten 
1939 utbröt, var de ,fmska ubatarna redan delvrs omoder_na, men 
dc var bemannade med folk, som kul!de sin sak. ~ndero knget svek 
ubåtsmännen icke heller de förhoppmngar mar: sta~lt ya ~em. 

Skydd av handelssjöfarten, avv~rjande~. a':' frenthg mvasror~, tr~g
gandet av Älandsöa~nas !leutralrtet, lforhmdrandet .. av _frer:tlr,ga 
frams tötar till Bottnrska vrken och kamp om herravaldet _r Fmska 
viken med lätta sjöstridskrafter och ubåt~r var de uppgrf_ter. den 
lilla finska örlocrsflottan förelades . Avvärpndet av landstrgmngar 
föll .främst på ubåtarnas lott, för andra ändamål skulle de utnytt -
jas först om situationen så krävde. o . . . 

Vid krigsutbrottet förlad~s hu_vuqdelen ~v ubatsflottrljen __ till
sammans med Kustflottan trll skargardsomrade~ _mellan syq;astra 
Finland och Äland såsom neutralitetsvakt samtrd~gt_ som. ubatarna 
gjorde sicr redo att operera på Älands. hav. Men da mg.entmg tydd~ 
på •f öres~ående invasionsföretag, sänd~s ubåtar~~ efter.~un~ ut P~ 
patrulleringsuppdrag. Störandet av frend~ns S_Jofart foll a ven. p a 
dem, några andra för oflferlSlva uppdrag lamph?a farty$ f~nns rcke 
att tillgå. De var ocks~ dc en da, sor~:. under radande arsnd kunde 
operera var som helst r norra OsterSJOn. . . . .. 

U nder de första decemb~rdagarna stack Vetehmen t~ll SJOSS med 
order att sänka en rysk isbrytare, som uppgavs v~ra pa v~g m ge
nom de danska sunden till Libau. Något s·enare grek !ku-l ur_so ut 
för att lurpassa på ett ryskt rhandelsfa~tyg, .. ~on:. vänt~?es lamna 
Stockholm. Saukko heardrades österut ull Bjorkoarna tar att om 
möj ligt ge sig på de ryska slagskeppe~ Marat och ~ktzabrska;a (\e
volutsija, som besköt därv:a_ra~de fmska ku?tbattene_r. (Jfr Tr~ !.a_n. 
195 7). Vesikko och Vest~usz lag und~r mask~~repara::on och var f.orst 
t slutet av månaden aktronsklara, da den forra avloste Saukko och 
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Bild 3. 

Den finska Vesikko var förebild för de första tyska ubåtarna, 
som byggdes på 1930-ta.let. På bilden U l i8. 

d~n senare gi~k ut på ett mineri.ngsföretag. Några direkta :,,ink
nmgar kunde mte .noteras under hela vinterkt-iget 1939-40. 

Patrullfärderna företogs vanligtvis i övervattensläo-e och varade 
3-5 dyg.n i stöten, varefter ubåtarna återvände till olika bJser i 
skärgården. Norra Ostersjön och inloppet till Finska viken utgjorde 
operatior~sområde, endast tvenne olffensiva mineringar företogs i 
Fmska v1ken, där spärrar lades utanför Baltischport och J uminda. 
Fyra handelsfartyg, två tyska och två estniska, stötte sedermera på 
~essa minor oc~ sjönk. Några andra framgångar kunde ubåtarna 
1cke bokföra. V1SSerligen var sjöfarten på de baltiska hamnarna rätt 
livlig, men då endast med säkerhet fastställda ryska fartyg, enligt 
prisordningen, s-om strikt följdes, fick sänkas utan varning, och 
man 1 närheten av de fientliga baserna inte kunde gå upp i yttige 
för att fastställa nationaliteten å siktade fartyg, blev resultatet d~r
efter. Dagen var därtill kort, snöskurar och dimma försvårade sJk
ten. 

Några sammanstötningar med fientliga sjösrridskraher, av vilka 
framförallt ubåtar var i livlig verksamhet utanför de fins ka kus-
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terna, inträffade inte. Däremot utsatt·es de finska ubåtarna i s"kär
gårdsområdet för flera häf_~iga flyganfall, varvid sn~bbdykning till 
bavsbo~tne~1 var enda utvagen, Isynnerhet sedan hatarna berövats 
sitt arollen, som behövdes tör det lokala luftvärnet i land. De tre 
större båtarnas 7 5 mm Bofors-kanoner1

) förstärkt-e sålunda luftför
svare_t i .. Abo, vilken viktiga ha?l.nstad var ryssflygets ögonsten. Vid 
ett o llfalle belade en hel flottilJ ,flygplan Vetehinen med bomber 
varefter ett a_v planen i lugn och ro utförde upprepade attacker mo~ 
~båten, som ~. ~vsa~nad av luftvärn inte ·hade några som helst möj
]Jgheter att varp s1g. 

K ampen mot köl_d och is var hård och obarmhärtig. Vintern 
1930-40 var ovanhgt sträng, vilket ubåtarna nogsamt fick känna. 
Vid stark köld måste man oavbrutet dyka för att motverka isbild
ningen: skrovet täcktes tidtals med så tjock isskorpa, att dykning 
v~~ tv1_vel un~erkastat och handhavandet av torpeder och ammu
nitiOn 1 den bnande 30 ° -kölde.n var fö renat med stora svåri"'heter. 
Småbåtarna Vesikkos och Saukkos verksamhet misslyckade; full
~tändi gt på grund av kölden, tankarna kunde inte vattenfyllas och 
mtagande av uläge var omöjligt. I mitten av januari 1940 måste 
~båtarna, .ti ll fö_ljd av oöverstigliga ishinder i skärgården och då 
J~brytarass:~tans 1nte kunde ges ~t till öppna havet, tagas ur c;,pera
uonerna for resten av vmterknget. Sedan följde den korta freds
perioden. 

. När den_ stora världsbrandens lågor för andra gången svepte över 
Fmland, ~~~k ubåtarna åter t~t med sina beprövade besättningar. 
UbatsflottdJen (SukellusvenelaiVue), vars chef alltsedan vinterkri
~.~ts dag~r var 'kommendörkapten Kivikuru, var liksom andra i 
Fms·ka v1ken opererande marinenheter dir·ekt underställd kommen
dören för Sjöstridskrafterna (flotta-kustanillerij, generallöjtnant 
Valve. Kustflottan och andra smärre förband i Skäro-årdshavet väs
ter om det ryska Hangöudd leddes av chefen för m~rinen konter-
amiral Rahola. ' 
. ~båtarna baserades i juni 1941 på Emsalö i Borgå skärgård, var
Jfr an de sk ulle operera mot den ryska sjafarten med torpeder och 
minor sam t vaLl redo att avslå eventuella angrepp mot kusten. De 
tre större båtarna sku lle minera kusts-ektorn mellan Juminda och 
Kund a å ~s.tniska sidan samt områ9et Hogland-Tytterskär, vartill 
hela flo w l J en tJ lldelades patrullermgsu ppdrag på ömse sidor om 
Bogland. Först minerade Vetehinen den estniska kustfarleden Ve
sihiisi och Iku-Turso lade sina laster i grannskapet av Ekiholm: me
dan Saukko och Vesikko avpatrullerade farvattnen öster om Bog
land . Båtarna kryssade i operationsområdet så länge elkraften för-

1) Med betjäning av frivilliga från svenska flottan. 
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Bild 4. 

Vesikko stig-er till ytan. 

slog, varefter de återvände till skärgårdsområdet för upp laddning 
och komplettering av minförrådet. Nästa minspärrar lades i v:m
nen mellan Ruuskcri och Lill Tytterskär. Efter ytterliga re mine
ringsföretag skedde patrullering i mellersta Finska viken, som inte 
var mininfekterad. 

Patrulleringen försiggick enligt samma principer som vintern 
19 39, men färderna utsträcktes längre söderut. Längs hem liga far
leder, som ofta växlades, sökte sig ubåtarna en i sänder ut genom 
skärgården och fortsatte från det yttre havsbandet i ulä ae. För att 
hemlighålla förflyttningarna åtföljdes de inte av någr; konvoje
r:;ncle fartyg och dök ofta redan inne i skärgården. Resultat·et av 
dessa företag var tämligen klent, då lämpliga mål sällan siktades 
och spaningens rapporter om fiendefartyg till följd av otillfreds
ställande radio{örbindelser icke nådde ubåtarna. De först a torped
attackerna förfelade även målen. 

Först den 3 juli noterade Vetehinen artilleriträffar å ett hanelds
fartyg och da gen därpå s:inkte Vesikko i närheten av Somcri en 
'LOOO-tonnare med torped. Två andra ångare rapporterades ha 
gått på de utlagda minspärrarna. Efter ett torpedskott mot ett han
delsfartyg vid Someri fick Saukko avgaser in i torpedrummet, rn~
dan den dök unelan sjunkbomberna, varvid besättningen så nar 
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5om på chefen och en man bedövades. Det hela avlöpte likväl lyck
ligt utan förluster. Ryssarnas energiska motåtgärder mot ubåtsan
fallen föranledde kommendören för Sjöstridskrafterna att avsluta 
operationerna den 5 juli. Ubåtarna drogs tillbaka till olika platser 
j skärgården och maskerades väl. Man ville inte i onödan riskera 
dem. 

Vi d pass en månad senare gick flottiljen åter ut. De tre stö: re 
båtarna opererade utgående från Barö mot de ryska sjöförbindel
serna _me_llan Hangö och Baltisch port, V e sik ko och Saukk.o uppe
höll s.1g 1 faryattnen öster om Hogland. Trafiken i Finska· vikens 
mynnmg o var 1 sy~nerhet und e~ d~gnets l j u sa timmar tämligen ringa, 
och de g:mger ubatarna kom 1 skjutläge utsattes de för sjunkbomb
angrepp av eskortfartygen, varför några säkra träHar inte kunde 
observeras . Bombregnet var kortvarigt, då ryssarna inte ville in
låta si~ i fördröjande, systematisk ubåtsjakt, utan helt koncentre
rade s1g på den viktiga konvojtjänsten till och från marinbasen 
Hangö. I samband med dessa operationer minerade V esihiisi den 2 
augusti sundet mellan Odensholm och fastlandet. 
. I sJutet av _år 1941 låg ubåtsflottiljen i Helsingfors klar till ak

tiOn Ifall Sovjetflottan, som trängts tillbaka in i Kronstadtbukten, 
skulle försöka bryta sig ut västvart. Detta försök uteblev i stället 
begynte ryssarna vid månadsskiftet november/ december 'evahJera 
~ina enda i väster befintliga baser Hangö och Odensholm. Ubåtarna 
msattes om.ed~lbart ornot Hangö-trafi.k-en. Två stora ubåtar J~rpas
sade nattetid 1 omradet mellan Helsmgfors och Reval och Saukko 
över va·kade samma vatten vid dagsljus. De mörka nättnna tvang 
båta rn_a hålla sig i övervattensläge, först sed:m fienden siktats dök 
man rör angrepp. Den 30 november gjordes den första attacken 
mot en till Hangö destinerad konvoj, men oaktat klart månsken 
rådde, var observationer genom periskopet omöjliga och konvojen 
sl~nk undan. Finskt kustartilleri i Parkkalapassagen och en avdel
m~g kanonbåta~ kunde_ inte heller hindra fi.enden att uppnå Hangö. 
Nasta anfall gjordes 1 övervattensb:ge utanför Parkkala mot en 
starkt. säkrad konvoj med ostlig kurs natten 3-4 december, där 
Vetehmen ur gott läge, trots kraftig avvärjningseld, avsköt fyra 
to~peder från ca 1.500 m mot det största transportfartyget - men 
~11ssade målet. Denna sista evakueringstransport led likväl ansen
liga förluster genom minsprängningar och kustartillerield. 
. U båtsflottiljen hölls i full beredskap ända tills Finska viken bör
J~.de frysa till, då båtarna dockades i Sveaborg utanför Helsingfors 
for översyn och reparationer. Härvid förbättrades bl a tornkon
~truktionen å de större båtarna och nya, tidsenliga lyssnarapparater 
Installerades ombord. 
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Bild 5. 

Sovjetrysk ubåt av S-klass. 

Trots de under kampanjen 1941 lidna -svåra förlusterna var rys ka 
Oster-sjöflottan i början av 1942 fortfarande starkare än de finsk
tyska förbanden, som sk u Ue blockera den i Kronstadtbukten under 
den kommande seglationsperioden. De finska ubåtarna skulle h:i r
vid insättas endast i fall ryssarna försökte sig på •ett större genom
brott västerut. Våren 1942 låg ubåtsflottiljen, som alltjämt var di
r~'kt unders~älld kommendören för Sjöstridskrafterna (och inte ma
nnchef.en) 1 beredskap i farvattnen mellan Helsingfors och Barö
sund för att möta ev-entuella utbrytningsförsök. Men fiendens större 
fartyg rörde inre på sig, utan förblev passiva som tidigare . Istiller 
igångsatt~ ryssar':a på förson:maren en stort upplagd ubåtsoffensiv 
g-enom Fmska v1ken ut på Osrersjön ocrh friare vatten. Ubåtarna 
förflyttade sig i u läge från Krons tadt ti ll Lavansaari varifrån de 
nattetid begynte söka sig genom minspärrarna vid Hoo-land och 
P_orkkala västerut (j_fr TiS oktober 1957). Ute på Ost~rsj ön ut
gJorde de ett allvarl1gt hot mot de finsk-tyska sjöförbindclserna. I 
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mitten av juni skedde det första större genombrottet och den 16 
juni torpederades det första handelsfartyget, finska SJ S Argo utan
för Utö. Ryssarna opererade därefter i ett vidsträckt område anda 
från Kvarken ned till Danzigbukten och vann, trots egna förlus
ter, en del framgångar. De ryska och finska ubåtsjaktförbanden var 
hårt engagerade hela sommaren och hösten vid avvä.rjandet av 
denn a ubåtsoffensiv, som genomfördes med stor energi. 

Den finska sjökrigsledningen kom då på tanken att även insätta 
de egna ubåtarna i jakten på dessa angripare. De nya hydrofol)erna 
och den ljudlösa gången med elmotorerna skulle härvid komma väl 
till pass. Den 5 augusti avgick de tre stora båtarna till Mariehamn, 
varitrån de skulle operera å den viktiga sjöfarts l-eden över ALmels 
hav. Till en början utfördes övnin1gar och vissa eskortuppdrag. I 
september vidtog nattpatr ulleringen och ubåtsjakren på Alanels hav . 
Vid gynnsam väderlek var båtarna ute till havs varje natt krys 
sande med e1:mororerna och lyssnande med hydro-fonerna. Några 
gånger lokaliserades ljud från främmande ·ubåtar, men först den 21 
oktober fick Vesihiisi (kaptenlöjtnant Aittola) ordentlig kontakt, 
följde bytet en längre tid och lyckades slutligen torpedera en rysk 
ubåt av S-typ. Aven systrarna tog var sitt byte. Den 27 oktober 
sänkte l ku-'.rurso (kaptenlöjtnant Pakkala) likaså en stor tysk u båL 
med torped. Vid midnattstiden den 5 nov-ember rapporterade Vete
hinen (kaptenlöjtnant Leino) per radio: "Bofors-träffar å fienden. 
Vi körde på. Inga skador". I mörkret hade man fått kontakt med 
en ubåt, följde den en tid, men torp·eden avskjuten från nära håll 
passerade under målet. Vetehinen öppnade artillerield och rammade 
med hög fan sin antagonist, som togs med fullständig överrask
ning. Vid kollisionen bräcktes Vetehinens förstäv, men den kunde 
taga sig hem med tillskrynklad nos. Användandet av de finska 
ubåtarna som ubåtsjägare var för ryssarna säkerligen en oangenäm 
överraskning. Efter dessa händelser avtog deras ubåtsverksamhet i 
Ålands hav och under årets sista dagar återvände de finska båtarna 
till Helsingfors, där de -övervintrade. 

U nder nästa vår rustades flotti ljen åter för ubåtsjakt enligt sam
ma principer som föregående år, men denna gång misslyckades fien
dens ubåtsoffensiv. Redan tidigt på våren 1943 begynte tyskarna 
lägga ut ett ubåtsnät, som effektivt spärrade Porkka.lapas-sagen från 
finska sidan över till den estniska, varjämte minspärrama förstärk
tes. Denna operation "Walross" upprepades påföljande vår, då ett 
andra nät utlades. Genom dess.a nät lyckades inte en enda ful fisk 
taga sig ut på Osters j ön. Tvenne större forceringsför-sök i maj och 
september blev resultatlösa . De ryska ubåtarna var effektivt in-
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Bild 6. 

Artilleripjäs ombordtages å finsk ubåt december 193 9. 

stängda och isolerade till Finska viken. D~ finska låg mestadels ute 
på övningar i Bottniska viken och övervintrade 1943-44 i Nåden
dal efter en lätt kampanj. 

Det sista krigsåret 1944 .gick helt i den sovjetryska offensivens 
tecken och krigsläget i Finska vikens östra del förändrades. snabbt 
till de finsk-tyska stridskrafternas nackdel. Landfronten på s\)dra 
stranden hade under senvintern av ryssarna flyttats till Narva, var
vid Boglandsspärren delvis förlorat sitt värde. Det kunde inte meD 
bli fråga om att hålla Sovjetflottan i styr i vikbottnen, alla kraf
ter måste inriktas på att skydda de egna sjöförbindelserna genom 
att oroa fiendens.. En annan viktig uppgift var att avvärj a even
tuella landstigningar mot den egna kusten och öarna utanför. På 
grund av den stora minfaran var det inte lämpligt att låta ubåtarn~ 
operera öster om Hogland, varför Sjöstridskrafternas stab rcdJn J 

mars anvisade dem västra Finska viken, norra Ostersjön och Alands 
hav som verksamhetsområde. Flottiljen baserades därför väster om 
Porkkalaspärren till Lappvik å Hangöudd. 

Genom den stora ryska offensiven, som den 9 juni under oerhör_d 
materialinsats begynte rulla över Karelska Näset, förändrades sJ-
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uationen även till sjöss helt plötsligt. Ubåtsflottiljen, som hittills 
Jytt under Sjöstridskrafternas . kommendör, underställdes konter
amiral Rahola, och denne beslöt s~tta in _ubåtarna J öster _för a_tt 
förstä rka flottenheterna utanför V1borgsv1ken. Ubatarna f1ck ull 
uppgift att utföra sp~ning, säk~ing oc_h a~1grepp mot fiendens ':'är-: 
defullare fartyg, varull kom nagra mmenngsuppdrag. Den 13 JU111 

beordrades flottiljen skyndsamt till Lovisa skärgård, Saukko och 
Vesikko ännu längre österut till T ormoo. Härifrån övervakade de 
området väster om Tiurinsaari, medan de tre andra båtarna tillde
Jades farvattnet söder om Koivusaari (Björkö). Vid förflyttning till 
operationsområdet sökte man så länge som möjligt använda diesel
drift, men då fiendens patrullhårar var mycket påpassliga, måste 
man intaga uläge redan vid Huovari, via vilken klippö utfärden 
skedde. Elkraften förslog härigenom blott för tur ocih -retur ooh 
någon omfattande kryssning i operationsområdet var icke möjlig. 
Sedan Björköarna vid midsommartiden evakuerats av finnarna, up
pehöll sig ubåtarna längre norrut mellan Narvi och Seiskari samt i 
nordändan av Björkösundet. De stÖ·rre ryska fartygen lyste alltjämt 
med sin frånvaro och några för torpeder lämpliga mål siktades inte , 
varför båtarna fick återvända med oförrrättat ärende. 

För mineringsuppdragen hämtades erforderliga minor med prå
mar från depån i Abo till flottiljens ankarplats, där de togs om
bord. Arbet·ena kunde utföras ostört i dagsljus utan maskenng. Här 
försummade det ryska flyget en chans. Minorna. utlades å fiel?-dens 
viktigaste förbindelseleder i Björkösundet och kn_n~. ~~vansaan u~:
der den första juliveckan. Den 4 uppträdde Veszhzw 1 vattnen so
der om Peninsaari, men upptäcktes och utsattes för timslånga sjunk
bom bsattacker varför chefen nödo-ades lägga minorna längre norrut 
än ~om avsett 'var. Medan stridern~ om öarna i Viborgsvikens myn
ning rasade, rekognoscerade Vetehinen Björkösundet och den 5 _juli 
Lde ubåten där en minspärr, ett synnerligen _dj~rvt företa~, då hela 
området redan var fast i rysk hand. Den 8 yd1 !ade slut!Igr~n VeSI
hiisi en spärr utanför hamnen å Lavansaan. V1d denna nd!Junkt 

deltog även tyska ubåtar i operationerna.. . . . .. 
I Finska viken fann tyskarna, s-om 1 OsterSJohamnauu hade 

halvtannat hundratal ubåtar liggande sysslolösa, ~tt nftt operau~ms
område som de skyndade sig utnyttja . Redan v1d midsommaroden 
anlände U 481 till Finska viken och den 28 juni en speciell U-stab 
till Korka för att planera och leda op-era~ion_erna. Ef~er~and an
lände allt fler ubåtar till finska vatten -och 1 mmen av JUli var an
talet uppe i nio . De opererade öster o~ linjen Narvi-5eiskari_, dä~ 
de uppehöll sig i bägge ändarna a v Björkösundet, norr om Se1sbn 
och utanför Kronstadtbukten. I brist på lämpliga mål vann de be-
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B ild 7. 

Ubåt av Vetehine n-typ åte1·vänder ti ll s in bas vintern 193 9~40. 

pr·Övade ubåtscheferna inga nämnvärda framgå nga1·, blott några 
p_atr ullfar_tyg lycka_~_es _de torpedera. Sedan en ubåt, U 25 0, gått 
rorlo~ad 1 norra Bjorkosundet den 30 juli, drogs. de tyska båtarna 
ned till Narvabukten, där de stannade ända till hösten. 
. Vid tyskarnas ankomst förlades dc finska ubåtarna den 10 juli 

ull farvattnen norr om Lavansaari, där en båt i sänder u tförde 
patrul~ering. Endast patrullbåtar och dylika småfartyg si kt:~des, 
n_1ot vi lka torpedattacker knappast lön:tde sig, varför resultatet blev 
lika 1_11ed noll. D~n 23 augusti sökte Iku-Turso forcera hamninlop
pet till Lavansaaroi fö_: :ttt ko_mma åt ett större transportfartyg, m en 
f c.s tnade 1 ett ubatsnat, varvid en 1 nätet förankrad min a explode
rade och ska dade tornbekbdnaden och ackumubtorerna . Det hela 
avlöpte likväl lyckligt. För övrigt led de finsb ubåtarna inga ska
dor, ehuru_ de under gång i skärgården ofta -utsattes för lågan Ltil av 
det ryska pkt- och marksmdsf-!yget. Och på morgonen den 4 sep
t{;mber var kriget mot Sovjetunionen för Finbnds vidk ::J mmande 
slut. 
. ~fter vapenstilleståndet låg ubåtsf lottiljen vid Glosholm, var
Ifran den senare förflyttades västvart till Sibbo skärgård och i slu
tet av september till Åbolands skärgård och NådendaL Båtanu upp-
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Bild 8. 

V interkriget 1939~40: Torpedöversyn i 35 graders kö ld. 

togs sedermera i docka å Sveaborg L~tanför He lsingfor~.' varvid ma
skim~riet nedmonterades och magasmerades. I fredsfordraget (~rt. 
17) mellan Fin land och Sovjet betecknas bl :1 ubåtar. som offer:_~Iva 
vapen, varför de för Finlands vidkommande är förbjudna . I splva 
verket kunde man gott undvara dem, de var - kanske med un
dantag av Vesikko - redan ö_ver~riga med sina_ femton år på nac
ken och en eventuell moderms·ermg hade dragtt dryga kostna_der. 
År efter år låg de i torrdocbn utan översyn, tills Försvar_~mtms:_e
riet sommaren 19 53 i samband med nedslaktandet av de aldre or
J.ogsfartygen sålde samdig :t båtar, __förutom Vesikk?., ~~!l Belgien f?r 
nedskrotning. De fördes- samma hast av en tysk ho~sjobogserare ull 
Antwerpen: Vesihiisi .och Iku-Turso den 12 a_ugust:, V,etehmen och 
Saukko två veckor sen:~re. Därmed hade de gjort sm sista resa. 

Två av båtarna led skrotdöden, men Vesihiisi och Iku-Turso blev 
liggande i Antwerpens hamn. Skrot~andlarc Mertens, s~m köpt 
dem , kliade sig i huvudet och vara 1 va let och k:'alet over vad 
han skulle göra med dem, ty med da varande skrotpnser skulle ned
skrotningen kosu mera :in vad ~a_n kun?.e få för skr-~tet. Sedan 
skrapade han bort namnet Veszhzw och lat a torne~ _ma l~ b:: tec~
ningen U 17 i lysande vitt. Invid uppställdes en blljettkwsk, dar 
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allmänheten mot 20 belgiska fr ancs ku 11 de j " · b'·]' 
b 'k . "d . , , osa sJg l Jett f"· 
. es1 t1ga . en namnkunmga tyska ubåten U 17" 'både u or att 

mnan. Intresset var stort affärerna blomstr·ade o l . tan oc.h 
bl ff H k 

' . ' · c 1 m gen up .. 
u en. ur s ulle publiken k unna veta att d . ·k•J' Ptackte 
" d . w· h ' ' ' en ver rga o 

sprang J 1l1 elmshaven i maJ· 194 5 varit av he lt 17 
k o h d' h ' anna n ty d 

oc sa ~mnmyn Jg eterna var övertygade on1 att baot p , da 
h Id h" I f' en Vlr k 

oc a o ng l ort ta as om mska ubåtar. Visningen av V 'h: . . tfs 

ett b ratt slut höst;n 19 54. Bland de finska turister, som e~~/zst f:c.k 

ombord, fannso nap·a n:_arint bevandrade, som tyckte u~·åtede V'Jsrt 

k~de bekant p~ nagot satt och slog !arm. Nyheten s:]o s u n_ v~r
nmgspre_ssen, f msk a regeringen protesterade mot att ut o t ~p J trd. 

ut~ybkh~en sålts f?r nedskrotning, utnyttjades för skum~~~~f,f'~orn 
oc e!gJska regenngen satte stopp för fortsatt Vl.SI1J.ng M a_rel, 
Me ·t · f" b' d ' · ons1eu · 

} ens Val or Jt~~a , men hans förklaring, att han s 'ä!v . 1 

L:baten vara tysk hjå'lpte föga. Han torde inte ·"k f J tt o_tt 
sma bästa vänner. la na mnarna trlt 

fö~e ~ns~a ubåtarnas koru hi~toria :1r tilLinda. Några stordåd ut

de f~rhe mt<:> men under .. de ha;da krigsåren uppfyllde de ti11fu llo 

. oppn~gar n~an sta!_Jt pa detta d_en svagares. vapen. Deras 

operatJd~nsomrade, Fmska v1ken och de!v1s norra Osters1'ön vo
1
· av 

nnga JUp h f 11 ' " • 
fl oc _fupp Y t av _ grund samt systematiskt infek terat av 

tre ottors om att d . · .. · o ' ' 
f" bo k . F~. an e mmsparrar, ett omrade knappast idealiskt 
or u ats ng. or att kunna röra sig i dylika begränsade v'atten 

fordrades goda nerver_, snabb uppfattningsförmåga och uthåiJi. het 

egenskaper, som det fmska ubåtsfolket visade sig besitta . g ' 
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Tysk sjöstrategi under två världskrig 

AV Komm endör M . STARC K. 

Det tyska riket har i förhållandevis rask fö ljd utkämpat och 

förlor at två världskrig. De ogynnsamma resultaten ha naturligt nog 

aivit impulser till ingående granskningar av den tyska krigföringen 

i avsikt att utröna varför det gick som det gick och att få fram 

erfarenheter för framtiden. Förs ta världskrigets mest kände kritiker 

på det sjömilitära området torde ha varit viceamiral Wegener. 

Denne har efter andra världskriget fått åtskilliga efterföljare, bland 

dem den kä nde historikern, vic-eamiral Gurt Assman, som förra 

året utgav ett nytt verk, "Deutsche Scestrategie in zwei Weltkrie

gen", i vi lket han ana lyserar båda världskrigen. 

Detta arbete är en sjöstrategisk studie, avsedd främst för "solda

ter och sjömän", men självfallet även för historiker. Det befattar 

sig framför all t med högst:l ledningen, dess bedömanden och åtgär

der, samt med samverkansproblem o-ch -erbjuder otvivelaktigt åt

skil1ligt av intresse . 

Boken griper långt in i det förflutna, i själva verket ända till tid

punkten för den tyska flottans uppkomst i mitten på förra århund

radet. Detta är emellertid intet utslag av känd tysk grundlighet utan 

bottnar i Assmans uppfattning, att de båda stora sjökrigen, 1914 j 

1918 och 1939/ 1945, utgöra en sammanhängande kraftmätning av

bruten av ett vapenstillestånd. Med hänsyn härtill har det framstått 

som nödvändigt att gå tillbaka till den tidsperiod, då det vapen 

smiddes, som sedermera .uwändes i första världskriget. 

Utbyggnaden a v den kejserliga tyska flottan genomfördes som 

bekant und er årtiondena kring sd~elskiftet i enlighet med de av 

storamiral Tirpitz skickligt och energiskt genomdrivna flottlagarn:~. 

Grundvalen för dessa var en serie taktisk-strategiska föreshift.er, 

utfärdade av marinens överkommando. Höjdpunkten i denna serie 

synes ha nåtts i föreskrift nr IX, starkt påverkad av Mahan's tan

kegångar, inriktad på kampen om sjöherraväldet som flottans pri

rnära uppgift och utmynnande i grundprincipen, att sjökriget skulle 

f?r as som strat·egisk offensiv med avsikt att snarast 'bringa flottan 

t1ll sjöslag. I förbigående sagt innebar detta en kraftig förändring 
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av målsättningen för den tyska flottan; Tirpitz genomdrev h 1 
kelt en övergång från den tidigare kustförsvarsflottan elle~ t en_ 
fallsflottan" till en off,ensåv högsjöflotta. "ut-

. F_ör ~t-~ genomf?.ra en . dylik offensiv måste flotta~ äga en v:-tse nt
hg ove:_lags~nhet ove~ f:~n~en, och _flonlagar;1as mal var att ska a 
denna overlagsenhet 1 forhallande ull den da mest sannolik 1 p, 

o d k b' . .. ]" . . mot-stan ar om m::tuonen, nam 1gen Ryssland och Fr::tnkrrke. 

Inn::t~1 u_tbyggnaden av tyska flottan .!1unnit genomföras m li t 
~l:essa nktl:nJer., skedde er;,1ellerud_ en ovan~::td, __ polltl:k omgrurp~
ung och 1 stallet Jor tvamaktsforbundet Jntradde Storbnunni 
världens st::trkaste_sjön:_akt, som främs_te motståndare. Att by gga e~~ 
flo~t~, som v::tr overlags-en den bntusb, bedömdes lio-aa utanf ... 

.. l l .. h o 'lik bb 01 mOJ 1~ 1eternas grans oo sa t1 "Om den beryktade "riskprincip en" 
som r~nebar, ::ttt Tyskhnd skulle skaff::t sig ·en så stark flo tt.1 at~ 
ett kng även för den starkaste sjöm::tkt skulle innebära s~'ld an,; fa
ror, ::ttt hans maktställnmg kunde äventyras . Riskprincipen bnuk
tas. av Assman som någonting negativt, den skulle förhindra n.l.<>o n
ting. Dess mål var av _politisk art: att bringa britterna till Ö\ :~-ty
gelse~ at~- det vore bast __ at~ reglera_ uppkomna nmshällighe tcr på 
fr~dlrr_g vag, d v s att fo~hmdr~ knget. Hela underlaget fö r ris k
pnncrpen rycktes emellerud hasugt undan genom två britti s.k a mo t
åtgärder. Den första v::tr den av Churchill genomdrivna än drincren 
ay planläggr:ingen från när - till fjärrblockad av Tyskland, vilkm 
gjorde att SJÖ~lag nära tysk_a kusten mindre vanskligt. Den an dra 
var den of::tnthga koncentratJOnen av brittiska sjöstridskra.fter i hem
mafarvatten , vilken ställde tyskarna inför en vida större överläg
~enhet än de någonsin räknat med. Tyskarna kunde med andra ord 
r~ke längre räkna. med att motståndaren skulle taga den avsed ela 
n_sken: ett _stort SJÖslag uneler för tyskarna gynnsamma förutS:itt
nmgar. Följden blev att Hochseeflotte återfick sin tidigare karak
r:-tr av utfalls.flotta. 

Tysklanels läge år 1914 karakteriserades emellertid icke endast a v 
de oväntat ogynnsamma styrkeförhållandena. I och med att Stor
britannien kom med i spelet, -hefunno sig tysbrna även i ett s:·ill
synt ofördelaktigt geografiskt utgångs-läge vid Nordsjön. Åtg:irder 
v;oro uppenbarli gen .av nöden för att åstadkomma förbättrin cra r och 
redan 1903 diskuterades tanken att komma till en överensko~nmelse 
med .f:Iolland och Danmark för att bredda baseringsområder vid 
NordsJÖn och få tillgång till de bägge ländernas västindiska b-esitt
nmgar. Det stannade meJlertid vid blotta t.unken, varvid måste in
skju tas , att kolonierna ifråga säkert aldria blivit till nämnvärd 
glä dje. b 
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Då ingenting syntes vara att vmna på diplomat<isk väg, återstod 

11 dast att genom en framgångsrik krigsinledning forbättra fl?ttans 
~aseringsmöjligheter. Ur fl~ttans_ s~_npunk~ kunde det h~ varr~ be
rättigat att kräva en offensrv kngformg t:ll hnds med sr~te pa er
··vringen av franska kanalkusten . Men dylika _ hav framstalld~s ald
~ig . Arme_n igån~satte offensiv,en i väs~er enl1g~ d~n s k Schheff·en-

pl,anen vrlken o-rek ut på ·en omfatrnmg nornfran av franska ar-
' ' b 0 d . V d 

111ens vänstra flygel samt fortsatt anf:all mot omra n Pans- _er un . 
Natur ligtvis kan hävdas, att om denna stort anlagda offensrv helt 
lyckats och franska ~rmen krossa~s, så skul!~e al,lt annat, kanalkus
ten inräknad, ha fallit tyskarna ull. Som handels·erna nu utveckla
des hejdades tyskarna vid Mame i september 1914 och därmed för
lorades också möjllghetema att snabbt komma åt franska nordkus
ten. 

O m marinstaben framställt några krav, hävdar Assman, hade 
man kanske kunnat komma fram till en gemensam operationsplan 
för här och flotta. Någon så dan fanns sålunda ej . Anledningen var 
att marin- och genera·lstaberna , trots vissa kontakter, stodo väsens~ 
främmande för varandra. Den enda överenskommelse, som synes ha 
funnits, var att begära samverkan från fall till fall alltehers.om b~
hov uppstod. På så sätt är det icke möjligt att leda ett stort kombi
nerat land- och sjökrig. 

I detta sammanhang måste också nämna:s, att tyska flottan ända 
fram till augusti 1918 saknade en enhetlig högsta ledning. Dessför
innan hade ett av>sevärt antal myndigheter varit direkt underställda 
kej sarw, vilket torde ha varit föga ägnat . att bef~xdra en smidig 
och effektiv verksamhet, när ofreden kom 1 augusti 1914. 

Med tanke på tyskarnas starka inriktning på ett avgörande S)O
slag i krig·ets början är det icke ägna_t att ,förvåna, att Assma~ m
gående diskuterar varför detta slag, 1 andra sammanhang benamnt 
"der Tag", aldrig kom till stånd. Ett försök att sammanfatta hu
vudpunkterna görs i det följande. . 

Britterna voro som tidigare antytts, icke beredda att taga den 1 

"riskprincipen" innefattade ris~e~-- qm tyskarna vitl~ utkämpa e~t 
sjöslag, måste de sj'älva taga mltratrvet. D~tta var 1 och for __ s1g 
svårt, eftersom Hochseeflotte med hänsyn ull bland annat de latta 
fartyaens begränsade aktionsradier icke kunde utkämpa en st~x 
drabbning långt frå~ egna ba_ser. An ovik~igare syneso d~ck ha va1:1t, 
att man vid denna uclpunkt rcke ansag srg kunna na nagot verkligt 
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viktigt mål genom ett sjöslag. I själva verket torde det do k 
ft_rnn~ts två dy!ik_a mål : a~t b~yta den brittis~a b'loc~aden o~h ha 
?mdr a .?en br~_wska arme_r:s . overtransport ull k>Ontmenren. M'l.tt 
mgen forstod annu den dodhga fara som 'blockaden inneba en 
generalstaben framställde aldrig något önskemål, aH den b,.~' 0 .kch 

' f ·· fl . k 11 h .d . k o Ilt t!s a armens or yttnmg s u e eJ as; 1 ampen pa kontinenten o 
den vara en skäligen_ betydels_elös faktor. Flottan hölls därfö~n~f11~ b;aka och dess verklrga uppg1ft blev att skydda Tysklands n .. 
SJÖgräns. ooa 

De mycket klandrade direktiven till Hochs·edlone ans·er As·s11 d.. · 1 1an 
:'.r~r_not 1 stort sett. 1a ~varat !_l_lOt l_äget. F·elet _var närmast, att de 

n,oJ lrgheter dessa d1rekt1v erbJodo Kke utnyttpdes och detta b _ 
wdde frä r~st_ . .På allerhögst~ bef~llning, .. at~ fr~mgångar visserlig;n 
skulle eftersnavas men att mga nsker darvrd fmge tagas. 

. Proble~et. om det avg,ö~ande sjös laget tr_ängdes sedan så 'Små
nmgom at -~~~an genom ubat~vapnets e:panswn, som syntes öppna 
den n>:"a 11?'0J!lgheten att betvmga motstandaren genom ancrr·epp mot 
hans hvsvrktrga sjöförbindelser. b 

o I~ångsätt~ingen a:, det o förs~a '"begränsa_de" ubåtskriget i början 
pa ar 1915 mnebar overgang trll en offensrv form av sjökr igföring. 
r:ocl:seeflo~t·~s _verksam'~~t utgjorde :härvid en nödvändig för ut
sattnmg, satrllvrda att overvau.ensstndskrafterna dels. fö rsvarade 
basområdet och utfartslederna från detta, dels bundo avsevärda de
lare a v de sjöstridskrafter, som motståndaren kunnat •sätta in mot 
ubatarna. 

. Som en röd tråod ge~10m ubåtskrigets hela utveckling löper pro
blemet om hur ubatskng·et skulle kunna föras, utan att Förenta Sta
terna bmgtes in i kriget. Redan från början utfärdades frä mst med 
h~insyn ti~l l!'SA, direktiv att neutrala fartyg ej fidgo angripas. 
Ef~er L~tsltama-a.ffären, som följdes av en livlig notväxling med 
U?A, fntogos alla störr~ passagerarfartyg oberoende av na tion,1liret 
f:·.an ~1nfall. Eft~r ArabJe-affären förbjöds slutligen angrepp utan 
foregaende varnmg mot alla passagerarfartyg. Under såd aru för 
hållanden var det givetvis utomordemlic;t sv;\n :ttt över huvud ta 
get fort~ätta _ub'åtskriget, som också inst~lldes på hösten 19 15. 

Vrd arsskr.ftet 1915/ 1916 kom frågan om ubåtskriget upp på 
n;;:u. Tyska stora högkvar~eret hade intill slutet av 1915 företrä tt 
st~ndpunkt.~n, att en brytnmg med USA under alla omst;in dighcter 
maste undvrkas och sålunda ställt sig avvisande till ub'åtskri cret. Ef
t~r Bulgariens inträde i kriget på centra !makternas sida o~h Ser
blens undergå~1g ändrade högkvarteret uppfattning och ansåg, aH 
man un?er _:-rss.a or_n.stän~igheter icke behövde sky ett k rig m~t 
USA. V1d forhandlmgar 1 slutet på 1915 st;iJlde högkvarteret srg 
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positivt till ubåtskriget men riktade samtidigt till marinledningen 
de svåra frågorna, om ubåtskriget var en så verksam krigförings
form att man kunde acceptera de nackdelar, som srkulle följa med 
en ofrånkomlig brytning med USA ooh om ett oinskränkt ubåts
krig kunde förväntas tillfoga Storbritannien sådana skador, att 
]andet kunde bli böjt för fred ungefär vid slutet av år 1916. Ma
rinledningen besvarade frågorna jakande och därmed hade en en 
hällig militär ståndpunkt nåns. Den politiska ledningen, företrädd 
av rikskans.lern, hyste motsatt uppfattning. Kejsaren dröjde med sitt 
avgörande, men slutresultatet blev att ubåtskriget i mars 1916 kom 
igång på nytt. 

Nästan genast torpederades den franska passagerarångaren Sus
sex, varvid några amerikanska medborgare omkommo. Dä:rpå Liljde 
en ny not från USA och nya överläggningar i tyska högkvar·teret, 
varvid marinstaben plötsligt deklarerade en ändrad uppfattning och 
rådde till eftergifter mot USA. Beslutet blev att ubårskriget skulle 
föra s enligt prisreglementet; ·eftersom detta i praktiken var o mö j
ligt inställdes verksamheten på nytt. 

Hösten 1916 kcm frågan upp tör sista gången. De milit;ira myn
digibererna voro nu ense om, att ubåtskriget m·åste komma igång och 
läget ansågs efter Rumäniens just timade sammanbrott så gynnsamt, 
att m an kunde acceptma en brytning med USA. Sedan ett tyskt 
freds anbud i november 1916 förkastats av de allierade, kom det 
oinskränkta ubåtskriget igång i februari 1917. Som avslutning kan 
nämnas, att general Ludendorff efter kriget förklarade, att om man 
kunnat förutse det ryska sammanbrottet år 1917 så skulle stora hög
kvarteret avstyrkt ubåtskrig·et! 

Resultaten av det oinskränkta utbåtskriget överträffade förvänt
ningarna men ledde dock ej till fr ed. Assman anser emellertid, 
att ·freden skulle varit inom r;ickhåll 1917, om icke tyskarna med 
stöd av sina framgångar eftersträvat en ·uppgörelse i segerns tecken. 
Under alla förhållanden ger ubåtskrigets utveckling ett intressant 
exempel på växelverkan mellan politisk och militär !ednii1g samt 
mellan de olika försvarsgrenarna. 

Efter kriget låg praktiskt taget allt i spillror. Vid ,återuppbygg
naden gjordes början med personalorganisationen, vilket lyckades 
mycket väl. Den allmänna värnplikten var visserligen avskaffad 
l11en med utgångspunkt från vä·rvning på tolv år uppsattes på re
lativt kort tid en manskapskår, som enligt Assman suod högre än 
den gamla kejs.erliga. Befälet tycks icke ha erbjudit några problem. 
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När det gällde materielen, mötte inledningsvis stora svårighe 
på ~rund av medels brist. Två faktorer bidrogo dock till att ter 
!_ös~mg n_åddes även på dett.~ område; försvaret .. av det fr~n rike:~ 
OVfl&t sk1Jda O?_tpre~JSSen kravde _en flotta, varpmte man IC ke ri

111
_ 

hgtv1s kunde no;a s1g med en mmdre flotta än den som medoiv· 
· V '11 f·· d ' b Its 1 ers•a1 es or ·raget. 

Kryssare och jagare av godtagbar typ kunde till nöds ås.tadk 0111_ 

mas inom medgivna deplacementsramar. Vida svårare var att kon
st_ruera ·e tt ändamålsenligt slagfartyg. Efter långdragna un dersök
mngar, som -bl a behandlats av storamiral Raeder i hans memoarer 
st:tnnade 1:1an för Deutschlandtypen, som på si1:, t!_d väc~te så myc~ 
ken uppmarksamhet. Denna typ betecknas som gaddan 1 karpdam
men", snabbare än de starka:re och s-tarkare än de snabbare, och 
n:~n ansåg sig. där.med - ·o~,h m;d. rätta - ha undvikit att spcia 
vastma~tern 1a 1 lunderna. Sa smo.nmg?m växte fram en flo tta på 
tre dylika pansarskepp, ett halvt dussm kryssare jämte jagare och 
andra srnär:re enheter. 

Med Hitlers makttillträde 1933 inträdde en ny epok, under vil
ken ganska snart alla 'bestämmelser om rustningsbegränsnin gar s.u
tes ur _speL. En av Hi~lers tidigare åtgärder var flottfördra get med 
S_totbntanmen 1935, v1lket gav Tyskland rätt att bygga m sin flot ta 
nll en stor lek motsva1;ande 35 % av den brittiska, beträffande ubå
tar dook till 45 % med rätt att under vissa förutsättningar g;'l upp 
till full paritet. Denna överenskommelse ansågs vara ett mycket 
lyckat drag, eftersom den lugnade britterna beträffande den ömtå
liga frågan om upprustning till sjöss sl.lmtidigt som den möjli ggjorde 
en fy rdulbblmg av tyska flottan tonnagemässigt sett. 

Vintern 1938/ 1939 var marinledningen klar med ett storstilat ny
byggnadsprogram, den s k Z-planen, vars genomförande skulle krä
va minst tio år och som gick vida utanföQ· ramen för överenskom
melsen med britterna. Z-planen innebar, att tysika Hottan sku lle 
utbyggas till en styrka av l O slagskepp, 15 pansarskepp eller tunga 
kryssare ooh 8 hangarfartyg jämte tillhörande lätta övervattensför
band s-amt en stor ubåts.flotta. Sex av slagskeppen sk!Ulle nybyggas ; 
de avs_ågos få ett deplacement på 50.000-5 5.000 ton, .huvudbe
styckmng av 40.6 cm pjäser samt dieseldrift, det sistnämnda med 
hänsyn till kravet på stor aktionsradie. Tanken vlar att sätta in p.lll
s.arSikepp, tunga kryssare och ubåtar mot fiendens sjö.föribindelser 
och på s>å sätt tvinga honom att splittra sina sjöstridskrafter i smärre 
grupper för konvojskydd m m. Dessa grupper skulle sedan nedkäm
pas av starka slagförband, sammansatta av jätteslagskeppen ~ch 
hangarfartygen. Planen icke blott accepterades av Hitler utan f~ck 
även hög prioritet. Den stora frågan var hur ]änge Storbritan!1lel1 
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skulle åse ~enna upprustning utan att vidtag': motåt~ärder. Givetvis 
kan man 1cke s-e denna planerade, ytterst sJ'agkraf tJga tyska flotu 

0ch dess verkningsmöjligheter i förhållande till de sjöst·ridskrafter, 
som disponerades av västmakterna vid andra v;1ddskrigets utbrott. 

Z-planen blev emellertid aldrig genomför-d; mindre än {:tt år ef
ter dess antag·ande befann sig Tyskland redan i krig som följd av 
Bitlers våldsamma framfart. 

Vid den tyska upprustningen förelåg, vid sidan av frågorna om 
personal o_~h 1:nateriel, ytter~igare ett pro~lem av grundläggande b e
tydelse, namhgen or~amsatwnen :av kngsmak~ens. högsta ledn!l1g. 
Med hänsyn nll de, 1 varje fall 'betr:1Hande flottan, ogynnsJmma 
erfarenheterna från första världskriget skapades en helt ny lednings
organisation, i vilken ·en general och en amiral ställdes i spetsen för 
a·rme- respektive marinledningen med full befä lsrätt över försvars
grenens alla delar . 

Vid diskussioner i mitten på 1920-talet nådde företrädarna för 
arme och flotta dessutom fram till den gemensamma uppfattningen 
att i händelse av krig borde utnämnas en chef för krigsmakt-en, som 
enligt regeriagens direktiv skulle leda rikets alla väpnade styrkor. 
Denne öv,erbeL-ilhavare skulle till sitt förfogande få en stab SJlll

mansatt av officerare ur båda försvarsgrenarna. 
När Hitler trädde till, utnämnde han generalen von Blomberg 

till krigsminister och gjorde honom samtidigt till chef för krigsmak
ten. Där-med var en över'bdälhavare tillsatt redan i fred. 1938 av
gick von Blomberg, varvid Hitler själv övertog befattningen som 
överhcfälhavare. Till att börja med torde förs.varsgrenschef.enu ha 
betraktat detta som en fördel: instansen mellan dem och Hitler hade 
avlägsnats, vilket borde betyda ökat inflytande för dem själva hos 
statsöverhuvudet. Hä·remot stod emellertid att även Hitlers ställ
ning stärkts och att - vilket var än viktigare - rikskanslern vid 
denna tidpunkt ansåg sig ,Ju lärt så mycket på det militära områ
det, att han kunde vara av med obekväma rådgivare. 

H itlers direkta stabsorgan blev "Krigsmaktens överkommando" 
(OKW), i vilken numera alla tre försvarsgrenarna vor o represente
rade. Därmed fanns, enligt As.sman, allt som behövdes för en fö'f
nuftig ledning av krigsmakten i händelse av krig. Mycket hängde 
emellertid på vad chefen för OKW förmådde göra av sin befatt
ning och vilket inflytande han kunde skaffa sig hos Hitler. Med 
säker instinkt valde emellertid den senare till chef för OKW en 
svag person, som sällan hade en egen mening och ich ·ens försökte 
göra sin ställning till vad den borde vara. 

Marinen led mindre än armen under dessa beklagliga förhållan
den . Hitler kände sig främmande för sjökrigföringen och gav stor-
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amiral Raeder åtminstone inledningsvis skäligen fria händer. Sådant 
var Liget, när andra världskriget bröt ut. 

Trots allt synes Hitler ha betraktat Sto(britanniens åtg:irdcr un
der åren 1938/ 1939, bl a fördraget med Polen, som ·e n blu ff och 
b_l_ev fu!lständi&t öve:·.raskad av Storbritanniens oc~ Fra1~krikes krigs 
forklarmgar, v1lka forvandlade det polsk-tyska knget ull ett v:1rlds
krig, vi lket i varje fall mot Storbritannien i första .hand måste fö_ 
ras till sjöss . För ett dylikt krig var tyska flottan ingalunda ben·dd · 
Z-planen hade ju ännu icke avsatt märk•bara resultat. ' 

Problemet om sjöslag·et existerade självfallet icke 1939 med unkc 
på de ytterst ogynnsamma styrkeförhållandena. Mot bakgrunden 
av -:rfarenheterna ·från 1914/ 1918 gick marinledningen direkt på 
sjöfartskriget som enda framkomliga väg. Ubåtsvapnet trädde ånyo 
i förgrunden, men vid sidan av detta avsågs även utnyttjas ensta b 
anillerifartyg, hjälpkryssare och flyg. Y uerliga re en erfa re nhet frå n 
första v;irldskrig·et levde i friskt minne, nämligen den tyska över
vattensflottans allt f ör stora passivitet . Raeder var f as t 'bes! u ten a t t 
i detta avseende undvika en upprepning och satsade djärvt vad >o m 
fanns, varor~1 de tyska slag- och pansarskeppens operationer på 
oceanerna vittna . 

Ockupationen av Norge samt Holland, B-elgien och Fran krike 
medförde en väsentlig förbättring av flottans basläge . Framför all t 
voro de franska baserna av stort, omedcltbarr värde och der kan 
konstateras att- i motsats till vad fallet var 19 14 - ockupati :.Jnen 
av franska n ordkusten ända fram till Brest upptagirs som ett pri 
märr mål i armens operations-plan. Avsikten var att på de franska 
hamnarna basera icke blott ubåtar utan :1ven de fyra slagskL:ppcn, 
ett par pansarskepp samt hjälpkryssare, vilka tillsammans med fly 
get borde kunna ås tadkomma en verklig im:ats. D essa planer gL·u
sades emellertid bl a genom de avsev:irda förlusterna under Norge
operationen och Bismareks sänkning. 

Sjökrigsförloppet efter Frankrikes fall uppdelas av Assm an på 
två avsnitt, av vi lka det ena behandlar ubåtskriget, medan det andra 
benämnes "Sjökriget som hjälpare till lantkriget". Ubåtskriget har 
tidigare behandlats p.å många andra l1åll och Lin111as därför i detta 
sammanhang därhän; framstä llningen rörande dess utveckling på 
det internationellrättsliga planet är dock av intresse. 

Rubriken på det andra avsnittet "Der Seekrieg a ls H elfer des 
Lanclkrieges" fördaller mindre lycklig. Avsnittet ifråga täcker n:1m
ligen hela sjökrigföringen utom sjöfartskriget och behandlar s:1!11 -
verb n mellan likställda försvarsgrenar. 
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N orgeföret:tger anföres. som ett exempel på utm:"irkt samverkan 
Jllellan stridskrafte~ ur o olika försv:trsg:enar. På :tndra_ håll sy::es 
det &1remot ha vant svart att komma ull goda resultat 1 detta han
seende. Vid planläggningen av offensiven mot väster utmynnade 
överliggningarn a i uppfattningen, att bnalhamn_:trn:t lirrast och 
snabbast kunde öppnas från landsidan. Härtdl 'bi:Jrog att_ huvud
delen av sjöstridskrafterna voro !bundna av operatwnerna 1 Norge. 
Detta ledde emellertid till :ttt marinmyndigheterna fingo_ veta _m~.c
ket litet om planiäggning och förlopp :1V armens operationer_ l V:1S~ 
ter; dessutom minerade flygvapnet hamnar och flodmynnmga r 1 

Belgien och Holland, vilka flottan omedelbart hade behövt som 
stödjepunkter . Vid vapenstilleståndet_ me~ Frank~ike. förbisågs de 
nya möjligheter, som f?ljde n1_ed Italiens mträde 1 knget. Der ,var 
enliat Assm an ett ·Ödes.digert m1sstag av den tyska lednmgen att Icke 
tillf~rsäkra sig rätten att få besätta Tunis, vilk·et skulle i väsentlig 
grad ökat möjligheterna att spärra förbindels.c rna mellan västra och 
östra Medelhavet. 

Italiens uppslutning vid Tysklands sida öppnade en helt ny krigs
skådeplats, d·är vitala brittiska intres.s~n kunde hotas men där _också 
samtidigt en port slogs upp för bnttiska :tnfall. Marmlednm~en, 
icke minst lhcder personliaen, nedlade stor möda på att b1bnnga 
den kontinental-strateaiskt "'tänbnde OKW .förstådse för Medel
havsområdets krigsavg~rande betydelse. Detta lyckades . dock icke. 
Tyska krigsledningen betra_ktad;, i varje fall till ~n börp~, Medel
havet som en sekundär kngss.kadeplats, medan bntterna gJord~ det 
till en primär dylik. En av anledningarna t i Il den tyska inställnmg~n 
var en överskattning av den italiens~a flottan, S<:Hn med h_äns_rn ull 
styrkeförhållandena bedömdes mäktig en strategisk offensiv 1 syfte 
att bryta det brittiska sjöherraväldet i östra Medelhavet. 

D et visade sicr emellertid snart, att italienska flottan icke var i 
stån d att lösa d~1na stora offensiva uppgift och så småningot}1 även 
att den icke förmådde hålla greppet ens över mellersta Medelhavet. 
Tonnageförlusterna på den viktiga underhållsvägen från södra Ita
lien till Tr~poli stego raskt och uneler senare hälften av 1941 bör
jade läaet för styrkorna i Nord-Afrika te s.ig så bekymmersamt, att 
B itle r ~åg sig föranlåten att ingripa . 24 ubåtar, ett ant:tl motortor
pedbåtar och minsvepare samt starka flygförband omgrupperades 
ti ll Medelhavsområdet. Malta, vars betydelse inledningsvis under
ska ttats, angreps häftigt och gjordes i stort sett oanvändbart som 
bas för brittiska sjöstridskrafter. I bör j an på 19 4 2 kunde under
hållslinjen till Nord-Afrika betraktas som r~l:ttivt trygg. I dett:t 
läge beslöt sig axelmakterna för en stor offensiV, som skulle genom
för as i tr e etapper. Under .den f.örsta av dessa skulle fältmarskalk 
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Rammel trä~g~ fram till egyptiska gr:insen och härigen om . 

undan. de bnwska flygbaserna så långt åt öster att de icke t e ss ~ 
utnyttps som utg.ångspu nkt fö r operationer mot Malta . l uncle 

etappen skulle_ Malta erövras och förbindelsevägen rv:irs iivcr'11~~a 
del!;.~ vet slutg!ltJgt tryggas. Under tredje och sista sked 't ·i· -
Sj tl d ·· ' .. . <..: s,u ll c 

u 1gen ·en avgoranne stoten mot Suez genomföras. Den l 
r· ·f k d f 11 •• d" l) l Odd . • i1.l p an 
or u s a e s u stan 1gt. \.Om me n a e v1sser !J gen eo-yptisl· ... 

l k d d.. f · b '.1 gL1 n-
sen. men yc a ~s _a~e ter, med undanskJutande av den tota[,1 ' 0 

e 

ratJOnsplanens nktlmJer, av den alltför optimistiska krio-s l·e(J 11 · p -
"11 . . d . d fe . b l11<>e n 

tl tvm_~a s1g me g1va~ et -~tt ~ a dn·ek~ fonsä_tta mot Suez. Som be-
kan: kord e han _fast framfor El ~bmem och 1 samband hä rmed för
brukades framfor allt de flygstndskrafter som skulle S"tts 1. 
M l o· f" k · ' '' n mot 

a ta. n 1c leva v1dare - och sattes genom energiska b1·1·rr· k 
o • . d o . o d . , t s a 
atgar er any<? 1_ sa ant sklck, ~tt den kunde användas som bas. N är 

d~n - ~tara bmtJska m~tof:fe_nsJVen satt·es igång i oktober 194 2 Jå 
darfor a_xelns underhallslmJe över Medelhavet ånyo under 1 o g 

k !k . h"" d b"d . lart 
tryc , v1 et 1 · og gra 1 rog tJll västmakternas slutliaa se<>e r · 

Nord-Afrika_. ~e~ ligger ~ycken sanni!'g i det yttrande ~~m gjor~ 
des av_ den 1 Haltenska hagkvarteret tjänstgörande tyska generalen 

von. Rmtele;1: "Slaget om Egypten har förlorats på Medelhavet". 

. T1ll slut aterstår den stora huvudfrågan: vilka voro anlednin<>a rna 

t~ll att Tyskland förlorade de båda världskrigen. Med lcd ninbg av 

sm ar:~lys kommer -~ssman fr~m till två huvudpunkter. För det för 

sta s~a lld c den palmska lednmgen tyska flottan inför öv·erm:ikti o-a 

uppg1fter. För det a~dra var det svårt för det enligt tradition o~h 
erfarenhe~ rent kontJ~en.~alt skolade tyska ledarskiktet att inse sjö
maktens mf!ytande pa forloppet av ett världskrig. 

A_~sm~~1s .. ar'b.~ _te befattar ;ig :ut_eslu_tande med det förgångna och 

d_et ar_ darfor splvklart att atsklll1gt 1 detsamma är av främst histo

mkt m_tres~e. Men .. ~et i_~nehåller ?ärjämte många värdefulla syn

P::'nkter, v1 lka alltpmt aga aktuaiHet och är därför utan tvekan 

vart ·en genomläsning. Det som anförts i det föregående är fr:imst 

att betrakta som smakbitar, avsedda att stimulera intresse t. 
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O m skeppsbyggnadshistorisk forskning 

af Chapman, F. H., 

Winter, H., 

AV LENNART ROSELL. 

Architectura navalis. mercatoria, 
nyutgiven 1957, Robert Loef 
Verlag, Burg Bez. Magdeburg. 
DM 36:-. 

Die katalanische Nao von 1450 
nach dem Modell im Maritiem 
Museum Prins Hendrik in Rot
terdam, 1956. Förlag som ovan. 
DM 5: 15.1

) 

Den skeppsbyggnadshistoriska forskningen har att arbeta med 

olika slag av källor. Här som eljest i historisk forskning äro kvar

levorna de värddullastc käll orna. Intet kan som fartyget självt 

giva oss kunskaper om det. Vidgar man sin intr·essesfär utöver det 

enskilda fartygets historia och försöker vinna kunskap om de gene

rella linjerna i utvecklingen, är det givetvis a v största värde att 

dessutom bland annat ha tillgång till framstående forskares veten

skapliga kvarlåtenskap. I den utsträckning källor av denna högsta 

dignitet icke s.rå till vårt förfogande, tvingas vi föra in såd:ma av 

lägre värde i diskussionen. Dessa äro oftast mera svårhanterliga ur 

källkritisk synpunkt. Som några exempel på dylika källor må n;im

nas ritningar och andra avbildningar på papper, modeller, medel

tida sigill samt uppteckningar a v den muntliga och manuella tra

ditionen. Några nyutkomna arbeten giva oss anledning att något 

behandla ett par av dessa kä!ltypcr. 

Till de värdefullaste källorna höra som nämnts bevarade rester 

av framstående forskares vetenskapliga mödor. En banbrytare inom 

den skeppstbyggnadshistoriska forskningen är den sv.enske skepps

byggmästaren Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808). Hans ar

kiv är bevarat och förvaras å Starens sjöhistoriska museum (se n:ir

mare härom i T.iS julihäfte 1956, där undertecknad lämnar en re

dogörelse för arkivets historia och vissa uppgifter om dess samman

sättning). Chapman har vidare utgivit ett betydande antal tryckta 

arbeten, bland vilka hans "Architectura navalis mercatoria" (1768) 

kommit att intaga en framskjuten plats Ibland de skeppsbyggnads

historiska källskrifterna. Detta har sin gr·und i att Chapman inom 

1 ) Böckerna finnas att köpa hos firma G. Rönnels bokhandel, Birger Jarls

gatan 32, Stockholm. 
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å~skilliga områden inom skeppsbyggeriet , sås?.m deplacementber:i kmngen, tyng.dpunkternas och metacentrums Iage, vattenmotstånd 
et:satte gi;s.n.mga~ ~ch erfaren~ets~ärdcn med matem.atiska bcräkt~ r~1n~~r. Pa SI!1a ntnmgar med. tillhorande skalor och dugram åskådliggor han sma res':llt~t. Arknekturaverket ~~göres av 62 st. p lans~!1et: med farty~sntnmgar av denna. karaktar , representerande så
val m- som ~Jt~an~~ka ,;:YP~.r av kngs-,. hand~!s- och fi skefartyg. Verket har .blivit foremal for en synnerligen vardefull och uttöm
mande t~kmsk-.mat.ematisk analys i en uppsat~. i .'.fiS (1943? häfte 2) ~v Dr. !ng .. Fnednch Ne~umeyer. Han har har aven satt m arbetet 
1 dess 111St?nska sammanhang genom att redogöra för dess tillkoms t och plats 1 1700-talets skeppsbyggnadslitteratur. Man bör icke fö rsumma att vid ett studium av arkitekturaverket taga del av denna upps.ats. 

Eftersom arkitekturaverket har en så utomordentlig betyd else fö r den skeppsbyggnadshistoriska ·forskningen, måste man med verkli" glädje hälsa ett nytryck av detta arbete välkommet. Ett sådant ny~ tryck har skett två gånger med ett p:n decenniers. mellanru m, åren 
1~36 och 1957, på Lo:ef. föda~ i Magde~urg, båda gångern a i för mmskat forma.t. I ongmalutgavan av ar l 768 mäta planschenu 82 X.55 cm. VIkten är betydande och gör jämte formatet, att verket Kke är alldeles lätthanterligt. Man måste därför ur flera pLlk tiska synpunkter betrakta 1936 års utgåns format, 40 X 25 cm, som en vinning. År 1957 har samma förlag ånyo utgivit verke t i fråga, nu med planschformatet 3 3 X 2l cm. Boken är alitså nu ännu mera hanterlig. Givetvis kan det inte undvikas, att dessa praktiska för~elar vinna~ på bekostnad av tydligheten, främst i vad avser möjligheterna till exakthet i studiet av måtten. A ven i sitt senaste utförande är utgåvan dock förvånansvärt tydlig och tillåter väl ett avancerat tekniskt-vetenskapligt studium. Det vore därför inte t<ittvist att kritisera formatet, om än minimigränsen nu synes ligga inom räckhåll. 

I den senaste utgåvan saknas ett blad, nämligen det å vilket för fattaren i tidens underdåniga former dedicerar arvprinsen Karl sitt opus. Ur skeppsbyggnadshistorisk synpunkt saknar naturligtvis detta all b~tydel se men bladets uteslutande berövar onekligen verket något litet av dess kulturhistoriska atmosfär. I ett avs.eencle skiljer sig denna upplaga fördelaktigt från förlagets tidigare, nämli gen däri, att den försetts med en vetenskaplig introduktion, författad av doktor Neumeyer. 
På samma förlag har Heinrich Winter utkommit med en skrift , "Die katalanisohe Nao von 1450 nach dem Modell im M ariticm Museum Prins Hendrik in Rotterdam" Denna bok giver oss anled-
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· g att dröja vid en källgrupp av ann:m karakt:ir :in den nyss o~?11 I1da na .. mligen modellerna. Vilket v:1rde som historisk blla kan fl (\11 c' c 
o d - o då en fartygsmodell göra anspråk på? I.nnan svaret p: en ~.ragan kan .formuleras, måste forskaren ställa. s1g ett .antal f:ag_or. For .~~t för sta: i vilket syfte har modellen nllkommn? Voana~wnerna ar o väl bär i det närmaste oändli~a. Några exe~1pel pa ol1ka typer .av modeller må dock lämnas. VI konstatera da, :tt~. modeller ha ullverkats, och tillverkas, för att u_rgöra grundval. for ett ak~.u e llt f~.~-

ygsbyorJe för att mö)' liggöra vissa vetenskapliga prov, for ~tt 1 or t b b ' 
• f f .. framtiden bevara kunskapen om ett v1sst arty.g, . or att :risa e.:t fart ygs utsmyckning, fö~ att utgöra L!ndervl.s.nmgsmater~ al f~~ skeppsgossar i fr.åga om nggens konstrukti~n, skotsd ?.ch .vard,. for att tj äna som leksak. Av blott denna begransade upprak~.mg fr ~m-or utan vidare att en modells vä rde som kunskapskalla maste ga ' ' · f 0 o d f · ''llcl vara i hög grad 'beroende av vtlket svar man ar pa en ramsta a 

frågan. 
Den följande frågan blir: vilken förmåga har mod~~ltillverkaren att ,återgiva förlagan? F~ågans avgörande ~~tydelse .. ~or .. modellens källvärde framgår utan v1dare, om man anstaller en pmfore~se m~~lan exempelvis en modell ti~h:erka.d .av en s~epps~yggnad~m~enJ~r på grundval av förlagans ongmalntnmgar, dar varJe detalJ p a on

ginalet återkommer i en ~estämd skala på .modell~n o.ch en modell av samma fartyg, förfärdigad mer eller mmdreo pa .. fr~ . hand av en matros, kanske decennier sedan fartyget skattat at .forg~ngels~n. qm man sedan för att avsluta exemplifieringen av de obhgatonska mledande fr.igorna vid allt modells~udium, erinrar .. sig hur nö~vän~ di ~t det är .. att .. klarläg.~a .. de~ enskilda modelle~s o?e genom aren l fraga om forstorelse, foranclnngar sa~t rekonstrukti~mer och graden av vederhäftighet härvidlag, är det gtvet, att man ~.~te kan for.mulera något allmänt omdöme om fartygsmodellers varde som histo-
riska källor. De få prövas från fall till ,fall. . Ett exempel på en sådan prövning ut~ö r ~en ovam~ämnda ~knften av Winter. Den handlar om en omkrmg ar 1920 pa ett antikvariat i Wien påträffad skeppsmodell, som tidigare hängt i ett katalanskt kapell. Förf. menar , tydligtvis på goda grul!der, att n:odellen i varje fall kan dateras till ~ 400-talets. slut, . ~~nJ?-ohkt ~ess mm. ~ode!len är det enda fyndet fran denna tid. Ha.n hgger b a.de dess varde och begränsning; värde genom de nya uppg1fter elen g1ver, b~grans
ning genom svårighet.en . i kontrolleD: av de .lämnade uppg~fterna. Förf. tvingas där,för 1 sitt komparativa studmm att la bor e r a med 
fartygsavbildningar i handskrifter och ~ sjökort. ?etta kräver .stor kombinationsförmåga ·och än mera förs1k~Ig~et. F?.rfattaren besn~er bådadera egenskaperna . Hans metod bestar 1 att lamna en besknv-
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n.ing detalj för detalj, som det här icke finnes anledning f " . 
I l L - k . . f·· h . k" "[Jk .. k .1tt O[J 

cenna uc:s nvmng or an rn a ntls a resonemang a. 
o d d k l. . . ' , , geno 

gacn -~ av go va rtet . Att man rcke 1 allt är beredd att skri 111-
der for f :s synpunkter och värderingar är väl endast i sin ':da ~n-
I o d h"" . l" o b . or 11I!1g 

et_~ sa an_t ~,r ovan rgt svar ~~rbe~at .fall .f!nnes det självfa llet : 
ensklldhetema rbland utrymme for olika tolkmngar något s f·· 1 

k o · • h l kl ·· o ' om orf 
oc sa ar e t ar over. Kvar star, att hans ärliga och f.öruts·a·tt · · 
l.. ..k d kl" l lo o , nrngs 
osa so a.~1 e ver .rgen. ett ar:gt pa kunskapens väg. -

~ et~ hans~ende ha \? anlednmg att ä.~nu någ?t uppehålla oss med 
Wmters sknft. Det galler hans redogorelse for de manipLI] t. 

d · a Joner 
me nggen - masternas antal ha ändrats från tre till en _ 
r:ågon "förbättrare" . i ovist nit gjort sig skyldig till någon gå som 
d d 11 o ··ff d . w· . . 'ng Se

an mo e en patra ~. es 1 ren. Att mregrstrera vad m an uppfat-
tar s~~ .felaktrgheter a~. en ~ak, och en god sak, men att "rätta ti ll" 
d~m ar 1 regel .. rena sk~ndnmge.n. Ty v~m vet om den sist utt1 lade 
s~.andpuonkten ar den ratta? :Wr!lt.er är 1 d~t förevarande fallet inte 
sa ~\:er pa den saken. Hans pnnC1prella manmg att låta modeller för
bh oantastade upprepar man gärna. 

. Hä~· ha endast b~handlats några få exempel på skeppsbyggnads
hist?.nska ~.ällor. Grvet är, att mycket av vad som sagts om model
ler a ve~ galler .. en så .. närstående källgrupp som ritningar. Aven 
~essa maste utsattas. for. en motsv:rande prövning i fråga 0 111 till
k~mst ._och .~enare hrstona. Utan saclana kunskaper äro de tämligen 
v~rd~~osa for forskaren. o Sa~~ma sak .gäll~r om ~e övriga inlednings
VIs na.~nda exemplen pa k~llor:. a_vbrldnmgar pa papper (handskrif
t~r, SJokort o. a_.),. medel~rda ~rgrll och UJ:? p teckningar. Källpröv
n.mg~n ansl~1ter srg 1 stort aven 1 dessa fall nll schemat, ehu ru modi
fr.~atwn~r 1 metoderna måste vidtagas med hänsyn till respektive 
kaIlas sa rart. 

Lennart Rose!!. 
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Meddelanden från främmande marmer. 

Sammanställda vid Marinens Pressdetalj 

SVERIGE 

Undersökningarna av skeppet WASA 

A rbetet med grävande av tunne ln har fortsatt. En period av upprepade, 

kortvariga dockningar i C 5-dockan mellan vilka spol- och suganordning

arna inte hunnit riggas till har emellertid fördröjt arbetet. Man är emeller

tid nu inne ungefär 4 m under fartyget, d v s en tredjedel av fartygets 

bredd. Tunneln ser ut att stå bra och inga sättningar förmärkas. 

Vi d muddring för att komma ned till tunneldjup fick man arbeta sig ned 

genom ett ca 3 m tjockt lager av slam, aska, slagg och även något tegelgrus 

innan man nådde leran (om SB förefaller dock fyllningslagret att vara vä

sentligt tunnare). I gränsskiktet mellan fyllning och lera gjordes en hel del 

större och mindre fynd. 
D c viktigaste är dels en utomordentligt väl bibehållen träplatta med ett 

lej onansikte en face (omkring 40 X 40 cm), som antingen varit en ren dekor 

eller också suttit som slutbräda på någon balkände e d, dels en utomordent

lig väl bibehållen båge av omkring en meters längd, plan på ena sidan och 

skulpterad på den andra. Den skulpterade sidan visar ett skäggigt ansikte 

med en hjälm, på vilken en fågel ligger utbredd - perfekt i minsta detalj. 

Nedre delen av bågen utgörs av stjärten på ett fjälligt odjur. I samma hål 

påträffades ett drakhuvud , som - troligen dock med ett ännu ej påträffat 

mellanstycke - kan ha varit huvudet till nyssnämnda odj ur. 

I området har också hittats två luckor till kanonportar, och diverse små 

bitar av lister m m. Alla dessa fynd ha gjorts på en längd av omkring 3 m 

längs fartyget. 
När tunnelarbetet ej kunnat pågå, har undersökningarna kring förstäven 

fortsatts. 
Där har påträffats dels den icke skulpterade fortsättningen av den förut 

omtalade BB galjonsregcl , dels en tunn, dubbelsidig skulpterad figur i sido

profil med fladdrande mantel. Den är mera skadad än andra påträffade 

skulpturer. Förmodligen har den legat framlänges på något föremål. Aven 

en stor konsol, som antagligen burit upp själva bogsprötet, hör till fynden. 

Den övre, avbrutna delen av fockundcrmasten , vilken togs upp förra året 

har också hittats här. Brottet är förhållandevis färskt . Undermasten har haft 

en längd av ungefär 25 m d v s stuckit upp till ungdär 10 m under vatten

ytan . 
På BB bog har man vidare fått upp BB fockröst. Urskärrringar för van

ten visar dessas ~iktning . Ungefär på samma plats låg en bit av en bräda 
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moed _fyrkantiga o urskärningar från ena långsidan. Sannolikt har den le a 
pa dack som nagon sorts urfyllnad mellan brädgångsstöttorna. g t 

Granskning av förstäven visade god anliggning mellan bordläggnia 
f .. t·· ']k t t d " . .. f f d g och ors av, VI e y er pa att mga storre orm örän ringar ägt rum och 

l o Il · · k ·· d att sa mman 1a mngen 1 s rovet ar go . 
I oktober började undersökningen av akterskeppet. 
Där har med säkerhet en bronskanon påträffats, av bedömda matt 

döma_ en 24-pundig . Det är den första pjäs, som med säkerhet påvisats lig~t: 
kvar 1 Wasa. 

I samband med dessa undersökningar har det också visat sig , att måtten 
på akterskeppet är osäkra. Det är möjligt att fartyget är ett par meter längre 
än som förut antagits. 

AMERIKAS FORENTA STATER 

Nybyggnadsprogram 1958 
Nybyggnadsprogrammet för 1958 omfattar följande enheter: Ett atom

kraftdrivet hangarfartyg, sju robotfregatter , fem robotjagare, en li ten och 
tre stora atomkraftdrivna ubåtar. 

The Navy okt 1957 . 

Atomflottan 

Amiral Burke har meddelat att 21 atomkraftdrivna fartyg är färdiga, un · 
der byggnad eller beviljade. Flottan hoppas också att kongressen skall be
vilja ett atomkraftdrivet slagskepp (battle ship). 

The Navy okt 1957. 

Beställningen på ubåten Shark har lagts ut till ett varv, som inte byggt 
ubåtar på 45 år. Shark kommer att få skrovform av typ Albacore . 

The Navy okt 1957 . 

Atomubåten Swordfish har sjösatts. 

La Revue Maritime okt 1957. 

Robotflottan 

General Electric Co har fått en beställning av flottan på ungefär 5 miljo
ner dollar för vidare utveckling av hanterings- och utskjutningsanordning
arna för flottans allmålsrobot Talos. De invecklade anordningarn a väger 
mer än 350 ton och erfordrar ett utrymme som är tillräckligt stort för JO 
stora lastbilar . Så stort utrymme behövs för att förvara den mångfald ro
botar, som behövs för olika uppgifter. 

Our Navy l okt 1957. 
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J1elikoptrar 
f] ottan har fått fram ett syste m för fjärrstyrning av helikoptrar. En f?.r

tahandsuppgift blir för dessa helikoptrar att flyga obemannade men for
:edda med TV-kameror över och bakom fiendens linjer. Styrningen av he
likoptrarna kan ]ätt växlas fram och tillbaka mellan flygburna eller land-
baserade kontrollstati oner. 

Our Navy l okt 1957 . 

)'lytt namn 
En av de nya robotjagarn a skall heta Mahan. 

The Navy okt 1957. 

BRASILlEN 

fle likoptrar 
Flottan skal l få t re Bell +7 J och 

typ en av ses främ st för hjälpakt ione r 

CANADA 

Fregatter 

två \'V'idgeon-hclikoptrar. Den se nare 
och allmänma rina uppgifter. 

La Revue Maritime okt 1957. 

Ottawa skall utrustas med den hclikopterplattform , so m tidigare avsågs 
för fre gatten Buckingham . 

Marine News sept 1957. 

Ytterligare fyra fregatter av St Laurent-klass planeras. 

La Revue Maritime okt 1957. 

Ny ubjmateriel 
En ny typ av sonar har utvecklats i Canada. Den sägs bl a minska svå

righeterna vid sökning i skiktat vatten. Inom tre år beräknas den kunna 
vara installerad i de canadensiska fartygen. 

La Revue Maritime okt 1957. 

DANMARK 

Minsvepare 
De två sista av de åtta minsvepare som byggts i USA enligt vapenhjälps-

programmet har levererats . Namnen på de åtta fartygen är Aarösund, Als
sund , Ulvsund, Egersund , Grönsund, Guldborgsund, Omösund och Vii
sun d. (Jfr TiS juli-aug 1957). 

La Revue Maritime okt 1957 . 
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FRANKRIKE 
Atomubåt 

Konstruktionsarbetet har påbörjats för en 500 tons atomkraftdriven ubåt, 
f n känd som Q 244. Atombränslet skall utgöras av rent uran . 

ITALIEN 
Nybygge 

The Navy okt 1957. 

Italiens första ubåt efter krigsssl utet, Guglielmo Marconi, ha r kölsträckts. 
Den är på 1000 ton. 

NEDERtANDERNA 
Jagare 

La Revue Maritime okt 1957. 

Den femte jagaren av Amsterdam-klass, Drenthe, har trätt i tjänst. 

SOVJETUNIONEN 
Medelhavsflottan 

La Revue Maritime okt 1957. 

Sovjets huvudstyrka i M edelhavet utgörs av ubåtar, företrädesvis i A l
banska hamnar . Ubåtsbunkers sägs ha byggts på ön Sazan mitt emot Va
lana, där tyskarna baserade många ubåtar under kriget. Valona sj älv har 
av ryssarna återuppbyggts som ubåtsbas. 

Det finns också ubåtsbaser i Dherm, Dur<~zzo och Shcngjin, vil ka tro
ligen används av ryssarna . 

STORBRITANNIEN 
Debatt 

The N a vy okt 1957. 

Premiärministern har försäkrat att det inte finns någon tanke på att sam· 
manföra de tre försvarsgrenarna till »a single dcfcncc force». Det är nöd
vändigt, sade han vidare, att få till stånd en effektivare samordning både 
i fråga om ledning och administration, men varje försvarsgren skall fo rt
sätta att ha sin egen funktion och roll och att bibehålla sina egenskaper 
och traditioner. 

The Navy okt 1957 . 
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roRKlET 

Jagare . o 

De fyra brittiska jagarna Marne, Matchless, Meteor och Mtlnc har salts 
till Turkiet för omkring 3 miljoner pund. Under 1958 beräknas dc kunna 
överlämnas till Turkiet. 

VAST-TYSKLAND 
Nya fartyg 

Marine News sept 1957. 

D en första i en serie på 10 s k Hafenschutzboote har sjösatts och fått 
namnet Niobc. Typens data är: 140 ton , ca 35 m, 17 kn op , en 40 mm akan. 

La Revue Maritime okt 1957. 
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Marinstabens bibliotek. 

FOR TECKNING 
över nyutkommen litteratur under tiden den 1/ 7-30/ 9 1957. 

Betecknar byte eller gåva. 

l-II. Försvarsväsende i allmänhet och sjöväsende 

' /Vleye rhöffer, Alf , Det fria Europas försvar. Sthlm 1957. 158 s. Ill . 
' HYis det skulle bli krig. Veiledning for befolkningen . Utg. av Beredskaps

nemnden for Statens info rmasj onstjeneste i krig. Oslo 1957. 47 s. III. 
Kissinger, Henry A., Nuclear weapons and foreign policy. New York 1957. 

455 s. Litt. 
'' Kur:gl. Civilförsvarsstyrelsen. Snabbutrymning. Anvisningar för snabb

utrymning (Asu). Sthlm 1957. 
Hel-ding, A. A., Lonely command. A documentary. Lond. 1957. 191 s. III. 

rcg. 

Kcrr, J. Lennox &. Gran ville, Wilfred, The R. N . V. R. A record of achicv 
ment. Lond . (m. fl.) 1957. 304 s. III . rcg. 

Pratt, Flctchcr, The campact history of the United States navy . New York 
1957. 347 s . III. reg. 

'·· Personen, Timo, Ollila, Lauri &. I:-lyvärinen, Rista, Kustartilleriet i strid. 
Övers. fr . finskan av P.-E. Bertcls. Sthlm 1957. 4:o. 147 s. (/Vli meogr) 
Or; g :s titel: Rannikkotykistö taistel ee. 

Lord, Walter, Day of infamy. New York 1957. 243 s. III. reg. 
Bykofsky, J os ep h [--. .. Larson, Harold , The technical services. The tran spo r

ta tian corps: Operations overseas . \Vash. 1957. 4:o. 
Woodward, David, Ramsay at war. The fighting Iife of admiral Sir Bert

ram Ramsay. Lond. 1957. 204 s. III. 
Gallery, Daniel V., We captured a u-boat. Lond. 1957 . 268 s. III. 
Morison, Samuel Eliot, The invasion of France and Germany 194-!-1945. 

Boston 1957. 360 s. III. reg. kart. (History of US naval operations in 
world war 2. Vol. II.) 

Roskill, S. W. , H M S Warspite. The story of a famous battletship. Lond. 
1957. 319 s. Ill. reg. 

Svensk sjöfartskalender med nautisk almanack 1957. Gbg 1957. 
•:· CM anvisningar för flaggor, honnör m m (CM Flagg A) Fostst gm M 

441 l 1957. 
•:·Nava l training courses. Wash. 

Dental department in the navy. 1956. 4:o. 247 s. III. 
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Constructionman. 1956. 315 s. Ill. reg. 
Financial management in the navy . 1956. 4 :o 247 s. Il!. 
Storage and materials handling handbook . 1956. 4 :o. III. 
Basic hand too! skills. 1954 . 300 s. III. 
Training guide for rnachine accountans 3 &. 2. 1957. 14 s. III. 
Electricians mate l &. C. 1954. 679 s. III. 
Disbursing clerk 3 &. 2. 1957. 273 s. Ill. reg. 
Basic military requirernents. 1957. 642 s. III. reg . 
The construction battalion. 1956. 4:o . 195 s . III. reg. 
Supplemantary readings in elements of naval rnachinery. 1949. 4:o . 
124 s. Ill. 

•>U S Navy department. Marine corps drill manual. Wash. 1956. 445 s. III. 
The effects of nuclear weapons. Prepared by the U nited States depart

ment of defense . Wash. 1957. 579 s. III. litt . reg . 
•>Lloyd's register of shipping. Registerbook 1957- 58. Vol. I. Register of 

ships . Lond . 1957. 
'''Lärobok i navigation. Utarb. av G . Bolling och T . Holm. Av Chefen för 

marinen och Kungl. Sjöfartsstyrelsen fastställd för marinens undervis
ningsanstalter respektive sjöbefälsskolorna, Sthlm 1957. 

Dufek, Georg }. , Operation deepfreeze. New York 1957. 243 s. Il!. reg . 
''Tåning, A. Vedel &. Hansson, Paul M., Fiskeriundersogelser i 1956 ved 

Danmark, Faeroerne og Gronland . Khvn 1957 . 32 s. (Skrifter fra Dan
marks fiskeri- og havundersogelser. N r . 17 .) 

III. Lantförsvarsväsende 

<·Militär järnvägstransportinstruktion . Del. 2. (M t] I 2). Förbandstranspor
ter. Underhållstransporter. Stationsofficerstjänst. Fastst gm Fst nr 
48:3:1957. 

*A ktuellt och historiskt. Meddelanden från försvarsstabens krigshistoriska 
avdelning 1956. Sthlm 1957. 134 s. III. kart. 

Oesch , K. L., Finlands öde avgöres på Näset år 1944. Sthlm 1957 . 226 s. 
Litt . kart. (Militärlitteraturföreningen. Nr. 218 .) 

IV. Flygväsende 

Michel! , Airne, The truth about flying saucers. Lond. 1957. 224 s. Il!. 

V. Historia och geografi 

Kljucevskij, V. 0 ., Socinenija . Kurs russkoj istorii . Cast. 2. Moskva 1957. 
243 s. Il!. reg. 

''Trafikflödeskartor över Sveriges allmänna vägnät. Utarb. av Kungl. Väg
och Vattenbyggnadsstyrelsen. 1953 års trafik . Sthlm 1956. 4 :o 10 s + 
38 kart. 

Franus . Guide du pneu Michelin. Paris 1957. 893 s . Ill. kart. ortsreg. (Ser
vices de tourisme Michelin). 
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•' Canada 1957. The official handbook of present conditions and recent Pro. 
gress. Ottawa 1957. 317 s. Kart. 

VI. Rätts- och statsvetenskap 

Nyman, Olle, Högern och kungamakten 1911-1914. Ur borggårdskrisens 
förhistoria. Uppsala och Sthlm 1957. 408 s. 

'''Internationella arbetsorganisationen. 31 Arbetskonferensens trettionionde 
sammanträde m m. Sthlm 1957. 

Världspolitikens dagsfrågor. Sthlm 1957. 
Nr. 2. Hamori, Lazzl6, Ungern efter andra världskriget. 32 s. 

3-4. Hirschfeldt, Lennart, Stormaktspolitiken 1955-56. 30 s. 
5. Orn, Torsten, Brittiska samväldet. 32 s. 
6. Granquist, Hans, Krisen i Algeriet. 32 s. 

Djiljas, Milovan, The new dass. An analysis of the communist system. 
Lond. 1957. 214 s. 

Nothin, Torsten, De som länkat landets öden. Sthlm 1957. 233 s. 
•:·Regeringsrättens årsbok. Utg. genom statens försorg. 3-4. Sthlm 1956--57. 
''Norge, Forsvarsdepartementet . Det ordinaere driftsbudjett for budsjettåret 

l. juli 1957-30 juni 1958. Oslo 1957. 
•>Navy estimates 1957-1958. Presented by command of Her Majesty. I.ond. 

1957. 
•:·Admiralty. Explanatory statement on the navy estimates 1957-58 prcsen

ted by the First Lord of the Admiralty. Lond. 1957. 
•:·Folkmängden inom administrativa områden den 31 december 1956. Sthlm 

1957. (S. O. S. Folkmängden och dess förändringar.) 
•:·Arsbok för Sveriges kommuner. 40 :e årg. 1957. Sthlm 1957. (Statistiska 

centralbyrån). 
•:·Sjöfart. Berättelse för år 1955. (S. O. S. Transport och kommunikations

väsen) Sthlm 1957. 

VIII. Naturvetenskap 

Allen, James A. van, Scientific uses of earth satcllites. Lond. 1956. 4:o. 316 
s. III. 

Clarke, Arthur C., The exploration of space. New York 1952. 199 s. Ill . reg. 

IX. Språkvetenskap 

Slovar 'russkogo jazyka. Tom l. A-J. Utg . av Akademija nauk SSSR. In
stitut jazykoznanija. Moskva 1957. 4:o. 963 s. 

Scientific and technical transiating and other aspects of the language pro
blem. Ed. by the United Nations educational scientific and cultural or
ganization. Paris 1957. 

Krollman, Friedrich, Langenscheidts Fachwörterbuch. Wehrwesan . Englisch. 
Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Berlin 1957. 
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X. Ovrig litteratur 

•>Accessionskatalog. Tioårsregister 1936- 1945. Red. av Bibliografiska in
stitutet vid Kungl. Biblioteket i Stockholm . Förra hälften A-K. Sthlm 
1957. 

Norges statskalender for året 1957 . Oslo 1957. 
The statesman's year-book. 94th annual publication. Statistical and histori

cal annual of the states of the world for the year 1957 . Lond. 1957. 
Vem är det. Svensk biografisk handbok 1957. Sthlm 1957. 
•>D en akademiska undervisningen. Forskarrckrytcringen. 1955 års universi

tetsutredning . Sthlm 1957. (S. O . U. 1957:24. Ecklesiastikdepartementet) . 
''Hur en storhamn kommer till. Utställning i sjöfartsmuseet 11 maj - 15 sep

tember 1957. Gbg 1957. 18 s. III. 
*Ostasiat. Utg. med anledning av AB. Svenska Ostasiatiska Kompaniets 

femtioårsjubileum 1957. Gbg 1957. 231 s. Ill . litt. 
Shute, Nevil, On the beach. Melb. Lond. Toronto 1957. 312 s. 




