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Meddelande 

från 

Kungl Orlogsmannasällskapet 

Nr 5/1958 

O rdinarie sammanträde elen 15 oktober 1958 

(Utdrag ur jwotolwll) 

l. Meddelade ordföranden att seelan niistföregående samman
träde fö lj ande ledamöter avgått med döden, nämligen ledamoten, f 
kommendören Öberg, korresponderande ledamoten, kaptenen Tmung, 

hedersledamoten, f d viceamiralen Schne·idler, arbetande ledamo~en, 

pro fessor Hult, korresponderande ledamoten, överstelöjtnanten Enge1·, 

hedersledamoten, generalkonsul Ax: son I ohnson och korresponderan
de ledamoten, direktören H am111ar. 

Ord föranden lyste fr id över deras minne. 

2. Beslöts utdela fö ljande belöningar för artiklar i T idskrift i Sjö
väsendet 

H edrande omnämnande och penningpris (200 kronor ) till kaptenen 
Börje Bergman för artikeln "Han har god hand med fo lk", april1958, 
samt hedrande omnämnande och penningpris (200 kronor ) till kapte
nen Göte Blom för artikeln "Försvarets trekantiga skrivbord", juni 
1958. 

3. Beslöts a lt inte utgiva några s~irskild a tävlingsämnen för år 1959 
utan att i likhet med fö regående år endast inbjuda till insändande av 
tävlingsskrifter i fria ~imnen inom Säll skapets ordinarie vetenskaps
grenar. 

4. Föredrog ledamoten Borgenstam inträdesanförande i Sällskapet 
och utch·ag ur årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende för 
år 1958. 

Karlskrona den 16 oktober 1958. 

L. RUDLING. 
Selueterare. 
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Meddelande 

från 

Kungl Orlogsmannasällskapet 

Nr 6 /1958 

Ordinarie sammanträde den 5 oktober 1958 

(Utdrag ur protolwll) 

J. Till arbetande ledamöter invaldes 
marindirel~tör l. gr G. Y. lY Sclioerncr, 
kommend~rkapten 2. gr A. E. LäftmaJI, 
l:ommcncl~~kapten l. gr (int) L.. T. W. Jl!almqvisl och 
J,ommenclOikapten 2. gr N. L. Lmdgren. 

2. . V a,ldes till_ föred ragande i vetenskapsgrenen skeppsbvg·oeri oc·
1 

maskmvasencle for år 1959 nyvalde ledamoten Scltoerner ~1~1~d lecl,:
moten Ullman som suppleant. 

. .. 3. ··a-V~ldes .. till .fo r:dr~g~nde 1 vetenskapsgrenen sjökrigskonst och 
s;ok1 1o,ShJstoua for ar 19u9 ledamoten R. Engdalzl med ledamotLn 
Gottfridsson som suppleant. 

Karlskrona elen 26 november 1958. 

L. RUDLING. 
sekreterare. 

Meddelande 

från 

Kungl Orlogsmannasällskapet 

Nr 7/1958 

Högtidssammanträdet den 15 november 1958 

(Utdrar; ur prololwll) 
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l. Till ordförande för arbetsåret 19G8- 1959 valdes hedersleela
moten Lar;er111an 

2. TelegTam till H. M. Konungen avsiindes. Svarstelegrammottogs 
uneler dagen. 

3. Tillkiinnagav ordföranden dte tidigare beslutade belöningarna 
om Kungl. Örlogsmannasällskapets diplom med hedrande omnäm-
1nnde och penningpris till kaptenerna B ör je B ergma·n och Göte B lom 
för av dem författade artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet. 

±. Föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningar över dc un
der året bortgångna ledamöterna, n;imligen 

arbetande ledamoten Jl;[ almberg, 
hedersledamoten Hägq, 
korresponderande ledamoten B erg/1, 
konesponderande ledamoten Al?ermmz, 
arbetande ledamoten Öbery, 
korresponderande ledamoten Traung, 
hedersledamoten S chneidler, 
arbetande ledamoten O. T. Hult, 
korresponderande ledamoten Enger, 
hedersledamoten A x: son J oh n son och 
korresponderande ledamoten H amm.ar. 

5. Föredrog sekreteraren berättelse över Kungl. Örlogsmannasäll
skapets verksamhet under arbetsåret 1957- 1958. 
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6. Föredrog ledamoten Engström utdrag ur sin årsberättelse i \"e
tenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria ang "Inrikes tr:ms
portproblem i det totala kriget" . 

7. N e diade Sällskapets avgående ordförande, hedersledamoten 
Samuclson, sin befattning med anförande om "Återblick och fram
tidsvy" och överlämnades ordförandeklubban ti ll elen nye ord fö ran
den, hedersledamoten Lagcrman. 

8. Mottog hedersledamoten Lagerman ordförandeskapet med ett 
kortare anförande i vilket han tackade för det förtroende som visats 
honom genom valet av ordföran de samt hyllade elen avgående ord
föranden med följande ord: 

J ag ber att ti ll Kungl. Örlogsmannasällskapet få framföra mitt tack 
för elen heder och det förtroend e som Sällskapet visat mig genom 
ordf örancleval et. 

Å Sällskapets vägnar väneler j ag mig nu till hedersledamoten . vice
amiral E rik Samuelson, och framför Sällskapets tack för det om
fattande och betydelsefulla arbete han nedlagt under sitt åttaåriga 
ordförandeskap. Seclan Sällskapet stiftades år 1771 är det end:~st 
t renne personer som under längre tid än han i fö ljd innehaft denna 
ledande befattning. Viceam iral Samuelson har inspirerande och kraft
fu llt lett Sällskapets verksamhet. Uneler hans ordförandeskap har 
Sällskapet vidareutvecklats och anpassats efter tidens krav samtidigt 
som livgivande och stöttande tradition bibehållits och berikats. Modrnt 
stridsledning och robotvapen har infogats bland de vetenskapsgrenar 
för vi lka Sällskapets föredragande skola lämna årliga redogörelser 

För a tt bereda flera av Sällskapets ledamöter möjlighet att person
ligen deltaga i sammanträdena och inspirera till arbete fö.r Sällskapets 
;inclamål har de tre sista åren ett sammanträde förlagts till Stockhohn. 
Härigenom har även en plattform skapats för ökad kontakt mellan 
Örlogsmannasällskapets ledamöter och representanter för regering, 
riksdag, försvarets högsta ledning samt vetenskapliga samfund. in
dustri och näringsliv. 

Sällskapets Höge Beskyddare, Hans Majestät Konungen, hedrade 
det första av dessa sammanträelen i Stockholm med sin närvaro. 1Gl 
ledamöter och 20 inbjudna gäster deltaga. 

Viceamiral Samuelson har årligen i sina anföranden vid nedläg
gandet av ordförandebefattningen med framsynthet upptagit till efter
tanke betydelsefulla ämnen inom Sällskapets verksamhetsområde. Han 
har med kraft och skicklighet fö lj t budet i Sällskapets valspråk: "M cc l 
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förstånd och styrka". - J ag föreslår att ledamöterna bekräftar Säll
skapets tack till honom med en applåd för hans gärning unel er lång 
och g i vande orclförandeticl. 

Karlskrona elen 26 november 1958. 

L. RUDLING. 
sekreterare. 
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Tal vid nedläggandet av ämbetet som ordfö. 

rande Kungl Orlogs Manna Sällskapet på 

högtidsdagen den 15 november 1958 

ÅTERBLICK OCH FRAMTIDSVY 

.Då jag i dag f_ör åttonde och sista gången nedlägger ~imbetet sas'm, 
Sallsk~pets ordf?rand_e må de~ tillåtas mig att först till Sällskapet" 
~edamoter f:·am~ora_ mitt tack for det förtroende, som uneler de gångw1 
aren kommit m1g till del. 
.. Staclgeenligt har jag att även i dag förknippa nedläggandet av m'tt 
ambete med ett anförande inom området för Sällskapets verksamhet. 
J ag har valt att denna gång enelast i korthet bringa i erinran några ;l\ 

de synpunkter, som framförts i mina sju tidiaare anföranden \id 
molsvarande ti ll fällen. "' 

Behovet av rustade örlogsfartyg i fredstid, icke minst inom mari l
kommandona, har eft er hand skärpts i takt med behovet av ökad hr_ 
redsk~p, eoftersom ant~let helt eller delvis rustade örlogsfartyg utgör 
ett matt pa flottans kngsberedskap. De uneler mellankrigsåren exist~ 
ranc~e. fat:tyg:depåern~. som i så hög grad bidrogo till flott<Jns snabl·:1 
n:ob1h~enng ~tr 1_~_3?, aro seelan dess ofta efterlysta, men ha itnnu ick, 
fatt nagra ettertolJare. 

Förutom .. de~1 gemensamma förstahandsuppgiften för flottan o c 11 
flyget att_ forhmc!t·a fi enden att uppnå vår kust, tillkommer för ma 
n_en uppg1ften att bitriida armen med fördriva nde av en ev landsti o·l'll 
f:encle, åt_ertaga förlorade öar och skärgårdsområden iivensom ~tlt 
b1clraga till att förhindra fiendens vidare framtränirande i iand 
vid kusten. För denna samverkan med armen framstår behovet' a 
moderna ! ~ndst igningsfarkoster för kringgångs- och evakueringstran~
SJ?Orte:~ SJo l e::!e~, m_otorl.;:ano"nbåtar för skärgårdskriget liksom utrust
:1mg fo~ _a~11t1biek:·1get -:- sa~?.m en viktig komplettering till marin f.'n~ 
msatsmoj)1gheter 1 mvas10nstorsvaret. 
. I atom~lclern har flottan, liksom tid igare. för riksförsvaret väseni

llga uppg1_fter,_ s_om icke k~mn~ lösa~ av nå~·on annan försvarsgren. 
f~t~~11alde1n e1 bjuder ocksa for mannen manga fördelar ifråga om 
sa :r al slagkraft ( vapenverkan ) som framdrivn ingsmedel (operations
fnhet). 

F lottans vapenbärare kunna sannolikt genom anbringande av atom-
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laddningar i robotar. artilleriprojektiler. torpeder och minor etc i viss 
utstr~ickning minskas till storleksordningen och ändock få ökad slag
kraft. De kunna också beredas ökat skydd i baserna genom alt bered
skapsförbggas till bombskyclclacle fredsbaser eller utspridas till ham
nar längs kusterna. 

Tenel ensen i stormaktsmarinerna går också mot bttrörliga men 
slagkraftiga ope rationsgrupper av kryssa re och jagare, cbr bangar
fartyget med differentierade flygstridskrafter ersatt slagskeppet, samt 
ubåtsj akt- och minröjningsförhand, helikopterförband, undervattens
båt förband och talrika landstigningsfarkoster av allehanda slag ut
gör den operat iva utrustningen i övrigt. 

Någon tvekan om behovet av sjöstrid skrafter även i atomåldern sy
nes icke förefinnas någonst~ides utom lands. 

Vad slutligen Blekingebasen beträffar väckte mina synpunkter på 
denna f råga då de framfördes för fem år seelan ingen genklang i för
svarsledningen, som då icke kunde dela uppfattningen om detta bas
områeles efter andra världskriget ökade betydelse. Dock har öst till
vällat sig herraväldet över hela södra östersjökusten från Kronstadt 
till trakten strax öster om Liibeck och cbrmecl gjort en definitiv ut
brytning ur den tidigare inkarimingen i Finska Viken. som under de 
båda världskrigen motiverade flottans beredskapsbge i Stockholms 
skärgård mitt emot Finska Vikens mynning. Den östra makten har 
därtill byggt upp en stormaktsflotta av homogen typ , som för att 
kunna utveckla full effekt i ett krig mot Väst kräver tillgång till 
åtminstone de djupare utloppen från Östersjön, och som håller ett 
aldrig tidigare skådat antal undervattensbåtar, ävensom en för land
stignings- och skiirgårdskrigsoperationer anpassad väldig armada av 
lanclstign in g s farkoster . 

Insikten om södra Östers j öns och Blekingebasens ökade betydelse 
ur strategisk synpunkt synes numera börja triinga igenom i allt vidare 
kretsar. Blekingeskärgården med Karlskronahasens stora resurser er
bjuder ju faktiskt näst Stockholms skärgård den bästa baseringen för 
örlogsfartyg i hela Östers jön, och ii.r odisputabelt överbgsen de ryska, 
polska. tyska och danska baserna i södra Östersjön. Likaså torde 
gläd jande nog insikten om örlogsstaden Karlskronas betydelse för 
flot tans fo rthestånd och utveckling samt för viclmakthållancle av sjö
sinne och örlogstradition börja tränga igenom på allvar. 

Förra högtidsdagen inföll uneler en tid då riksförsvaret åter lagts 
i stöpsleven, vilket också helt naturligt satte sin priigel på de då hållna 
anfö randena. Om nedvärderingen av marinen och avvägningsfrågans 
behandling i detta sammanhang behöver här icke ytterligare ordas. 
Rikselagen har nu beslutat sig för att åtminstone tills vidare mer eller 
rnindre sätta marinen på undantag, i varje fall intill dess man får se 
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vad som kan komma ut av elen unelersökning av marinens fr amtida 
behov och struktur som seelan något år bedrivits och alltjämt pågttr 
inom marinledningen. 

Må vi dock livligt hoppas, att opinionen i landet och i rikselagen 
uneler ticlen genom vidgael upplysning fått en mera verklighetsbetonad 
syn på det marina försvarets betydelse och villkor än som kommit 
till uttryck i 1958 års försvarsbeslut 

Vårt i hög grad insulära läge i förening med ett starkt sjöförsvar 
har i gångna ticler varit förutsättningen för vårt lanels frihet och för
kovran, och är så i högsta grad ~in i dag. Vår sjöfart är bryggan till 
vårt välstånd och kommer med all sannolikhet att så förbli under 
överskådlig hamticl. Sjöfart och sjöförsvar bero av varandra . Aven 
sjöförsvaret kommer därför att uneler överskådlig framtid vara en 
omistlig länk i vårt försvarssystem. 

Detta ärevördiga Sällskap, vars ändamål är att följa och arbeta fö r 
utvecklingen av sjökrigsvetenskapen ävensom av sjöväsendet i allmiin
het, har därför alltjämt sin historiska uppgift att med förstånd och 
styrka uppfylla detta ändamål och därigenom främja Fäderneslandets 
nytta. 
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Erik Hägg*) 

Född i Karlskrona 1810, död i Stockholm 22/2 1958. Erik T-lägg 
var son till konteramiralen Jacob Flägg och bans maka född Fellancler. 
Av fadern, elen kiincle marinmålaren, hade han ärvt konstnärlig be
gåvning, som bl a tog sig ut!1:yck i förnämligt_ utförda kustförtoningar 
till sjöfartens gagn. Framtorallt fortlevde 1 honom faderns karlek 
ti ll örloas flottan , havet och örlogsstationen Karlskrona. Helt naturligt 
valde E~·ik Hiio·o· s iöofficersbanan, i vilken han gjorde sitt första in 
träde som aspi~<~nt.å "Vanadis" år 1885, alltså redan vicl15 års ålder. 
Ar 1892 utniimncles Erik Hägg till unelerlöjtnant vid flottan , till kap
ten år 1901 . till kom -kapten av 2:a gr år 191fi och av l:a gr år 1917. 
Är 1919 bmnade han sin tiiinst vid örlogsflottan efter utnämning tili 
~ene1:allotsclirektör o:;h cbe·f. för Kung]. lotssty~·elseo~' f~·ån vilk:n .. ?e
tattnmo· han avo"lCk ar 1936 vtcl uppnadcl pensJOnsa1clet. Uneler tJan-

b b .. o • 1 
steticlcn i örlogsflottan var Er i k B ägg bl a chef å flera av da tiC ens 
torpeclfartyg, militärlecls- och sjömätningsfartyg samt pansarskepp. I 
åtskilliga staber, såvii.l till sjöss som i land tjänstgjorde han och ut
övade där j ä m te en omfattande brarverksamhet, bl. <i . i s jökrigshög
skolan. 

Vid sidan av sina sjö- och lanclkommencleringar utövade Erik Hägg 
en livlia författarv erksamhet och har utgivit från trycket bl a: F lottan 
och de;s vapen; Handbok i praktisk navigation; Utprickl:_ingar i sven
ska farvatten; Uneler segel; U neler tretungael flagg; Orlogshv och 
Bilder från Gotland; sjöromanerna Fregatten Draken och Till Väst
indien. Som redaktör för tidskriften "Vår flotta" har !<:.rik Hägg i 
hög gradmedverkat till denna.;; sp_riclnin~ och popularitet. . 

Av dessa korta data framgar Enk Haggs omfattande verksamhet. 
N utielens milibra personal har genom teknikens våldsamma utveck

ling. icke minst inom sjökrigets område, _många svår~östa problem 
att brottas med men i denna minnestecknmg for bedomande av en 
i höo· ålder bortoåno·en SJ.Öofficers insats i flottans tjänst ;ir det er-

,_, b b . . . l ·n 
fordedigt att gå ti llbaka i tiden. _Erik }-l:äg~ ennrad~ 1 ett 1}·ev t1 
författaren av denna minnestecknmg nagot ar fore sm bort~ang om 
elen tid, då han t j änstgjorcle i "Inspektören för flottans övnmfar t!ll 
sjöss" stab och därmed förenad befattning s01~1 fl~gg~cljut_~nt a ~;:u_st~ 
flottan uneler åren 1911- 14. Det var orohga ar, Dalkankuget pagJCJ... 
och första världskriget stundade. Er ik Hägg var då i sina bästa_ år, 
40-årsålclern. örlogsflottans mobilisering och Övande var en nks-

*) Minnesteckningen författad av hedersledamoten Ornberg. 
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angelägenhet av sto r betydelse och påvi lade i första hand nämnda 
inspektörsämbete, chef och stabspersonaL Där voro uppgjorda planer 
för utnyttjande av alla tillgängliga stridsmedel i sjökriget. Det må 
för nutidens män måhända synas egendomligt , att ännu vid denna 
tid fartyg av monitortyp, de s k 2 :a och 3 :c klass pansarbåtarna . 
avsågas för stridsuppgifter . I de uppgjorda planerna voro emellt: rtld 
minutiösa bestämmelser utfärdade för samtliga monitorers använd
ning i skärgård sförsvaret, väl överensstämmande med Erik H äggs 
förståelse för skärgårdarnas betydelse ur sj öförsvarssynpunkt. L':tt 
omfattande arbete å militärleders upptagande, främst i Stockholms 
vidsträckta skärgårdsområde hade också utförts. l-Eirigenom blev eld 
möj ligt för örlogsfartygen att säv;[] dag som natt (militärfyrlamp()r) 
förf lytta sig i ut- och in farts lederna ävensom i förbindelseled erna 
mellan dessa, då utprickningen var indragen och fyrarna släckta .. Ma
hända gick Erik Hägg väl långt i sin iver att trygga nämnda för
flyttningar, men detta inkräktade ingalunda på hans vakna blick f('q· 

svensk s j ökrigföring i stort. 
När Erik Hägg utnämndes till generallotsdirektör vid 49 års åldn 

hade han med sin ingående kännedom om utsjö- och inomskärsfar
vattnen de bästa förutsättningar för denna befattning. Icke dcs1 o 
mindre blev utnämningen utsatt för kritik från visst håll inom lots
och fyrväsendet, en omständighet som i vårt land icke är alldeles unik. 
Med gott samvete kunde Erik Hägg helt nonchalera denna kritik. Han 
blev den siste sjöofficer som generallotsdirektör. Efterträdare blev 
som bekant en jurist. 

Erik Hägg var lätt att samarbeta med. Överordnade, kamrater och 
underlydande högaktade honom. I sin åld ers höst skrev Erik }Ligg 
till mig om sin tid i kustflottan. "För mig står alltså denna avlägsna 
tid såsom det vackraste minnet av gott kamratskap". En god och 
bra kamrat var förvisso Erik Hägg för dem, som hade glädjen att få 
samarbeta med honom. 

I detta sällskap invaldes Hägg som arbetande ledamot år 1904 och 
uppflyttades till hedersledamot år 1920. I Kungl. Krigsvetenskaps
akademien invaldes Hägg år 1919. 

Erik Hägg sörjes närmast av maka, född Träclgårclb, sonen Gun
nar, professor i kemi vid Uppsala universitet, dottern Ingrid, gift 
med prakt. läkaren Gösta Hultgren, Stockholm, sonhustru samt barn
barn. 
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Hans Gustaf Malmberg*) 

Den 19 november 1957 avled i Kadskrona förutvarande chefen för 
Kungl Karlskrona Kustartilleriregemente, f d Översten Hans Gustaf 
Malmberg. 

Malmberg föddes 16 juli 1875 i S :t Nikolai församli ng i Nyköping. 
Han avlade studentexamen i Nyköping 1893 och kom följande år till 
dåvarande Karlskrona artillerikår som volontiir. Vid kustartilleriets 
uppsättande 1902 utnämndes han tilllöjtnant vid detta vapenslag, som 
han därefter t j änacle så gott som oavbrutet med stor skicklighet, 
skaparförmåga och stark hängivelse. Kapten 1904, major 1919, över
stelöjtnant 1924, samtidigt kommendant i Älvsborgs Fästnino· och 
chef för Kungl Älvsborgs Kustartillerikår. Därefter uneler ett år t f 
chef för Kungl Vaxholms Kustartilleriregemente, samt 1926 stabs
chef i chefens för kustartilleriet stab. 1929 utnämndes han till chef 
för Kungl Karlskrona Kustartilleriregemente, i vilken befattnino- han 
kvarstod till sin avgång ur aktiv tjänst . b 

Redan denna kortfattade sammanställning visar i högsta oTad den 
mångsidighet och begåvning, som kännetecknade Malmberg~ Att vid 
avgången ur aktiv tjänst ha beklätt chefsskapet för det dåvarande 
kustartilleriets alla truppförband och dessutom ha väl ryktat sitt värv 
som stabschef i chefens för kustartilleriet stab med alla de många 
problem som därmed äro förknippade, är redan det en betydelsefull 
prestation. 
. Men Malmberg hade också i sin militära tjänst andra strängar på 

sm båge. Utpräglat tekniskt begåvad hade Malmberg efter avslutad kurs 
vid artilleri- och ingeniörshögskola genomgått särskild utbildning vid 
Teknisl.::a Högskolan, som avslutades 1903. Han var ~iven fyra år som 
kontrollofficer i Bofors och gjorde några år ett mellanspel som elirek
törsassistent vid Nordi ska A rtilleriverkstäderna i Finspång, men 
återinh<iclde i aktiv tjänst och upptog därvid mycket snart tygmästare
tjänsten i Vaxholms Fästning, som han uppehöll 1915~1919. Såsom 
sådan kom han på grund av sin tekniska begåvning och sina stora 
kunskaper att göra betydelsefulla insatser. Men vad han på så många 
håll och i så många skiftande befattningar hade utfört till fromma för 
sitt vapen kulminerade på ett markant sätt uneler de sista tio åren av 
hans t jänsteutövning då han beklädde befattningen som chef för kust
artilleriets skjutskola . Denna var då ännu icke fast organiserad som 
nu , utan pesonalen drogs under vissa perioder samman från skilda håll . 

*) Minnesteckningen författad av hedersledamoten Kolmodin . 
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Det är självklart att ett sådant arbetsinstrument var svårt att nyu i a 
till vinnande av goda resultat. Det vittnar emell ertid högt om bå~le 
Malmbergs klokskap och Lunnande att han här lyckades vit!. Det ;[r 
på intet sätt för mycket sagt, om man konstaterar, att med .Mallll
berg infördes på ett konstruktivt och för framticlen fruktbärande s:itt 
en helt ny syn på skjutningens betydelsefulla område, som byggde på 
vetenskapligt unelerlag och vetenskaplig bearbetning av skjutresul ta
ten. Kustartilleriet står i djup tacksamh etsskuld till Malmberg för 
vad han i dessa hänseenden åt g j ort. 

Personligen var Malmberg en vänfast man. Humorns gudagåva \a r 
honom given. Om få människor kan det som om honom sägas a tt ha 11 

var alltigenom renhj~irtacl. Diir fanns aldrig något svek. D et som skulle 
givas var helhjärtat givet . Jcke underligt att hans vänkrets var om
fattande. 

Malmberg var också en man med vida kontakter. Matematiken v;q· 

ett av hans stora intressen som han ända till sin levnads sista daga-
icke släppte. Den som skriver detta erinrar sig gärna de brev, SOill 

han erhållit från Malmberg ända in i senaste åren, där matematike1h 
problem uppställdes och diskuterades med påfallande iver och stort 
skarpsinne. Musiken var honom också kär. Han var själv skickl1g 
pianist och det blev en stor prövning för honom när gikt i händerna 
omöjliggjorde pianospel och när hans hörsel endast kunde upp fatta 
vissa tonlägen. Trädgårelen blev då hans tillflykt, och det är beteck
nande för honom att han även här, trots sin höga ålder, g j ord e goda 
insatser, som förskaffade honom Svenska Pomologiska Föreningt'ns 
silverplakett . Överhuvudtaget var Malmberg ennaturmä_nniska. Få h:u 
kunnat avnjuta naturen som han. Det var därför helt naturligt att 
han uneler större delen av sitt liv var en skicklig och högt uppskatt:Jd 
jägare. 

Malmberg efterlämnar hos sina många vänner bilelen av en sällsynt 
gedigen personlighet, vänsäll, intressant och angenäm, samt t rofast 
både mot vänner och elen uppgift som han med sina rika kra fter 
tjänade med så stor framgång. 

Som närmast sörjande vid hans bår står hans efterlämnade hustru, 
Lilian Brita Margaretha, född Andre, sönerna Jan Erik Gustaf, gods
ägare i Värmland, Clas Per Olof, kamrer i Försvarets sjukvårdssty
relse, sonhustrur och barnbarn. 
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Sven V. Bergh*) 

Den 2;) mars i år avled korresponderande ledamoten i K.ö.S. förre 
bergs- och bränsleteknikern vid Kungl. lVIarinförvaltningen, bergs
ingenjören , Sven V. Bergh. Han avlade examen vid Kungl. Tekniska 
Högskolans avdelning för bergsvetenskap 1910. Efter verksamhet som 
gasverksingenjör vid Stockholms Gasverk ägnade han sig från 1918 
åt forsknings- och uppfinnarverksamhet, som framför allt berörde 
möjligheten att utnyttja de svenska bituminösa skifferlagren. 

Inom Marin förvaltningen rådde, mot hakgrunden av situationen 
uneler första världskriget 1914- 18, en stark käns la för vårt lanels 
ömtåliga läge, då förb indelsevägarna utåt avsp~irracles och detta inte 
minst då det gillide den livsviktiga oljan. Under mellankrigstiden 
ökades ytterligare fö rståelsen för oljeprodukternas betydelse för kom
munikationsväsen och vårt mi li tära försvar och detta ledde till att man 
inriktade sig på att utnyttja ingenjör Berghs kunskaper och forsk
ningsresultat. 

År 1930 byggdes vid Kinne-K leva en försöksan läggning enligt 
Berghs system. Vid denna an läggning, som redan 1932 förvärvad es 
av staten och ställeles uneler marinförvaltningens tillsyn, lyckades man 
framställa eldningsoljor fullt användbara för svenska örlogsfartyg. 
Dessa framgångar ledde till att man 1939 heslutade att, likalecles i }(in
ne-Kleva, uppföra anläggningar i f u 1l industriell skaia, vilka anlägg
ningar kunde tagas i drift uneler senare delen av 1940. För att be
driva sk i fferol j eti llverkning i än större skala bildades år 1941 i statlig 
regi Svenska Skifferolje AB med närmaste uppgift att utnyttja skif
fertillgångarna i Kvarntorp. Här anlades i olika etapper ugnar enligt 
det system som Bergh tidigare utfört vid Kinne-Kleva. För att få 
skifferolj eindustrin uneler enhetlig ledning överförde man 1943 skif
feroljeverket i Kinne-Kleva till skifferolj ebolaget och i samband där
med överflyttade Sven Bergh t ill marinförvaltningen i Stockholm 
såsom bergs- och bränsletekniker . från vilken tjänst han pensione
rades 1946. 

Bergsingenjören Bergh har varit en föregångsman då det gällt 
ski ffero lj eindustriens utveckling i Sverige, och resultatet av hans 
verksamhet har inom internationella kretsar blivit föremål för största 
intresse och uppmärksamhet. Uneler mellankrigstiden, då det stora 
flertalet glömde de allvarliga bekymren betr~iffande oljeförsörjningen 
uneler det första världskriget, arbetade han så gott som ensam i vå rt 
land inom detta område. 

'') Mi nnesteckni ngen författad av hedersledamoten Qvistgaard. 



866 

, . ~en om si na om faltande un~lersök n inga r a v el en svenska skif fern s i v

s tkdhska e~·enskapc r och ken:tska sammansättning konstaterade ncr~·h. 
att .man ltots:· :len 1 cla.ttvt laga olJehalten ur elensamma dock kw

1
, 1\.. 

l:tvu:n~ lwgv<tJ dt~a olje~roclukter.. Han klarade dc tekniska möjl ic'
licietna: _att u tnyttJa de varmekaloner, som skiffern innehåller i fu r;;

1 

av sktttcrkoks, fo r pyro]ys ~v skiffern till olj egascr, vilka sedan 

h! a nedkondenseras ttll vardetulla oljeprodukter. Denna o-rundt.(l" 1 .. 
t . o J .. J h '- l.Jt 

VIsa stg sa );t ram~ och bctyclclsefu ll , att man kring elen kunnat byn·":t 

UJ~P en OlJ emdustn, som bl. a genom utnyttjande av dc erhållna "1~i 
p10duklcrna uneler :v1ssa betmgclser bör ha förutsättningar att bli ek

1
,_ 

n:m~tskL .god!<~ghar a ven. 1 fredsticl och därigenom lämna ett värd efullt 

b~ch ag tJ ll va r t Janels narmg.sJt V. o.aVSCtt 0111 . SkifferoijeincJustri cn \ 1d 

Oc-,ynnsamma konJunkturer tcke hlt r ckonotm skt lönsam står emellc r. 

ttcl obcstnclltgcn kvar elen utomordentliga betydelse det ;ir ur ber\. d

sl~apssynpunkt, ;:ttt n~~~: n~m~ra tekniskt bemästrar problemet <l1t ut 
v1nna OlJ a ur var sktiferttllgangar. 

Der~·sing~I:j.örcn Dergh hyste en oru!Jblig ti ll tro tiil skiffcrindustr ;ns 

f_1_"ambda mo J ~t gheter, och denna tro stå lsatte honom i den str;ivsamn .t 

l:<tmp, som m~ste foras mnan en slutgi ltig teknisk lösning kunde fö n . 

l1.gga: Man maslc hysa aktnmg och heuncl r an för en man , som un<IL r 

sttt !tv l onda och Focl~ t!c!er så konsekvent k~impack för sina ideer. 

?cnna beun~lran star ~arsJ:'tlt stark bos dem, som liksom ncclskrivan:•> 

elV denna mmnestecknmg hade fö rmånen att redan i början av 1930-

talct deltaga I pr?v,lurer med jagare drivna av olja, so;11 o·enom (k 
berghska gen ta la t decrna kunnat framställas ur Kinne-Kleva~ sk i fie1 -

Iager. · 

i~et:gh efte:·liit;mar makaon H crvorföclcl J acobsson, sönerna S igvard. 

be;g:_mg cnJot , ~'-eply~l:-:e gard, Vargon. Tore, kongtniir, Ro lf, arki1ekt 

ocn ~:::itet~ , b e rg~mge.nJor samt dottern Margareta, gift med ingcnjörc1• 

L. L Ct!anclct, Goteborg, samt sonhust ru. 

8(i7 

Gu nnar August Åkerman*) 

F. el. kanslirådet Gwwar August Åkerman avled elen 30 mars 1958 

i sitt hem i Stockholm. I-Ian fö ddes elen 26 april 1877 i samma stad. 

H ans föräldrar voro grosshandlaren Victor Åkerman och hans maka 

H elena Augusta Clason. 
Åkerman avlade mogenhetsexamen vid Deskowska skolan 1895 och 

jur. utr. kanel. examen i Uppsala 1901. Efter fullbordad tingstjänstgö

ring inträdde Åkerman 1905 i lantförsvarsclepartemcntet, blev 

för ste kanslisekreterare 1917 och kansliråd 1918 därstädes. Uneler 

ticlen 1920- 1942 innehade ban kanslirådstjänst i försvarsdeparte

mentet, å vars fj~irde byrå han handlade ärenden angående mark. 

byggnader, fartyg och övningar m m. Uneler sin långa tjänstetid vi

karierade Åkerman vid flera tillfä ll en som expeditionschef. 

Åkerman var på grund av sin läggning vän av ett snabbt avgö

rande; ärendena fingo ej vila länge på hans byrå. Hans glada, ljusa 

väsen spred trevnad och glädje bland hans arbetskamrater. 

Åkerman var sekretcrare i Armens kasernbyggnadsnämnd 1907-
191±, ordförande i i«xeringsniimncl i Stockholm 1914- 1944. Han 

nedlade ett mångår igt och v~ircldullt arbete i Engelbrekts fö rsamling, 

där han 1917 blev sekreterare i kyrkorådet. Han var vid sin död KNO 

2. kl. samt innehavare av S :t E riksmcclalj en och Finska frihetskorse:t 

2. k l. Åkerman blev elen 7/12 1038 korresponderande ledamot av Ör

logsmannasäll skapet. 
Åkerman var i ett mer än femt ioårigt äktenskap fö renad med lnpc

borg E li n Ulrika Karlsson, dotter till borgmästaren i Västerås J oh n 

K arlsson och E lin Raab. Han sörjes närmast av hustrun, barn och 
barnbarn. 

*) Minnesteck nin gen författad av korresponderande ledamoten Harteliu,, 
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Erik Oberg*) 

Bland ett stort antal sökande antogs Öberg år 1902 scm sjökach tt 
primus, vid Kungl Sjökrigsskolan och genomgick den sexåriga ulh ild~ 
ningen, vilken ägde rum dels ombord på de råtacklade korvettl'rua 
Saga och Freja, på kanonbåtar, torpedbåtar och pansarbåtar, cl eb i 
land vid sjökrigsskolan på Skeppsholmen. 

Efter underlöjtnantsutnämning vidtog elen planenliga utbilclnin c::._.11 
för officerare ombord på pansarfartyg. Några år därefter fö lj de en 
specialisering vid torpedvapnet på jagare och torpedbåtar. Ö. full
gjorde däruneler en högst krävande tjänstgöring, alltid i en anda 
präglad av största intresse och av offens i v kamplust, egenskaper s· ,n: 
i .?vrigt uneler hela officersticlen kom att s~itta sin prägel på Öhcrgs 
SJOkommencleringar. Hans tjänstgöring på l. kl och 2. kl torpedbåtar, 
på äldre och modernare jagare dels som kommenderad officer, dels 
som fartygschef och elivisionschef äro mångfaldiga. Som chef j;·•r 
l. jagarelivisionen avslutade Öberg denna epok 193-~/35. 

Även i övrigt var Öbergs tjänstetid upptagen av sjökommendering tr 
uneler långa perioder. Hans namn på tjänsteförteckningen återfinnes 
uneler pansarskeppen Oscar II, Sverige, Gustaf V m fl och avslula(ks 
med en ettårig kommendering som fartygschef på Drottning Victori;t 
1937/38 och på Äran som eskaderchef 1939. Öberg knnde då bland 
sina meriter anteckna en samman lagd sjötid av 15 år en anm~irknin u·,_ 
värt lång period. ' ..., 

Öbergs kunskaper och förtjänster som sjöofficer utnyttjades på 
er~ mångfald övriga viktiga platser. Han var sålunda adjutant i sjii
forsvarets kommandoexpedition 1917/18, kompanichef i Karlskrona 
1921/23, deltog i torpedkommissionens arbeten 1922. Efter avslutade 
studie::. vid sjökt:igshögskolan togs öbergs krafter i anspråk inom 
~~abstjansle_n.o Vtcl_ marinstabens operationsavdelning tjänstgj orde 
Oberg en SJUarspenocl 1924/30. Till marinstaben återkom öberO' son1 
kommendör 1944/46 under sin sista tid som aktiv officer. H;~1 v;1r 
lära~·e i_ st~ategi vid sjökrigshögskolan 1937, stabsch ef vid Syclkustc1 s 
mannchstnkt 1935/37 samt cehf för sjökrigshögskolan 1938/43 . 

Under åren 1930/34 var Öberg kommenderad som marinattachL i 
Lonelon och Oslo. Med sin anglosachsiska läggning och instäl b ing 
var uppgiften väl lämpad för honom. Han knöt goda kontakter inom 

*) Minnesteckningen författad av ledamoten B. Lindgren. 

8(-i\) 

the Aclm iralty och höll cle svenska myndigheterna v~ll unckrrättacle 
genom en omfatt~ndc och inneh ållsr ik _ I:app~rtenn~. M_?t_ slut:_t ,a~ 
attachcticlen var Oberg sysselsatt med tot bcredelse~na iot 1~03~ a1c. 
fl ottkonferens mellan Italien. Frankrike, Japan, U::,A och l '.ng,ancl. 
öberg deltog i denna som svensk o~servator. . 

O"berg·s månasiclio·a intresse for vart SJOforsvar med alla dess obka b b l l ,o grenar gjorcle_att han kom att utöva en hetyclan~l~. vc_r (Sam 1et Jan~t 
utanför vad tpnsten fordrade. R edan som ung ott1ce1 kom hans hag 
för marinpolitik i dagen . U neler elen marinens cl ep ressJOnspenocl, som 
inträffade före, uneler och efter 1925 ~rs försvarsbesh:t, blev detta 
11

ppenbart. Öberg tillhörde nämligen_ cla ~~ en grupp ofttccrare, som 
uneler ~ ilclrc . erfarna officerares lcclnmg torde stnclcn for ett starkt 
svenskt s jöförsvar. öbergs in sats . präglad av ungclomltg fnskhct. stor 
saklighet· och logisk skärpa va r betydande icke m i1;st inom Karlskrona 
och övriga delar av södra Sverige, varom hans man_ga_ art1klar 1 dags
pressen från denna tid tydl igt vittna. Hans ]OU

0

rnahst1ska verksa1;1het 
{ortsatte uncle1· stabschefsticlen 1 Karlskrona pa 1930-talet och naclde 
sin ku lmen 194-0/49, då ö. var sjömilitär med arbetare i Stockholms
T icln inaen. Hans artiklar i denna t idning uneler andra v~irlclsk' iget 
voro a~ höo· klass och hans analyser skickligt gjorda. 

Som arl~etancle ledamot av Kungl. örlogsmannasällskapet hlev 
öberos insats av bestående v~i.rd e. Han lad e grundplåten till Sällska
pets donatiansfond 1920. tilldelades Sällskapets si lverm~dalj 1921 _ _föl: 
inlämnade föreläsning-at· i taktik samt var redaktor for T1clsh1tt l 
Sjöväsendet 1935/37 . Ett flertal artiklar från ?bergs hand finnas åt~r
o·ivna i tidskriften. av vilka följande kan namnas: Nylw11struktwn 
~.v jagare 1920, Siw/l övervattc?;storpedvarn;t sfäl·:;dö 19_20, Skn(':_ 
?'aciwperat ·ionen 1921. Long Service 1922. Arsberättelse ~ torpedva-
sendet 1923, Flotta, hÖ?', ekonomi 1925. .. 

Vid Sjöhistoriska Samfundets stiftande 193R/39 spelade Oberg en 
betvelande roll. Han kallades till Samfundets v1ce ordforande redan 
vid ~tarten och ända till år 1957 deltog Öberg vid så gott som varje 
möte. Han förmedlade föredragshållare från utland et, höll sj~ilv flera 
föredrag. deltog livligt i debatterna samt ägnade styrelse och ve~:k
ställande utskott ett intensivt och av hans sällsporda erfarenhet pi·ag-
lat intresse. 

I Överstyrelsen för Föreningen Sveriges Flotta invaldes Öberg 19i2, 
där han kvarstod till sin död. H an blev medlem av stockholms
styrelsen 1945 och styrelsens vice ordförande 19±7 ;5-±. ö_herg under
höll denna tid en omfattande korrespondens med amenkanska och 
japanska marinpolitiker och blev härigenom en gocl kännare av stra-
tegiska spörsmål i Sti ll a Havet uneler andra världskriget. . 

Förutom det marina författarskap som tidigare omnämnts utgKk 
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ytte rligare en mångfald arbeten genom Öbergs försoro- . Bland <: ess· 
kan nämnas: Sjöstridskrafternas organisation 1912, M~rinpo!itik or l~ 
m ann krigsför~.ercde!se, Biörklu~;cl-Öberg 1915, H and bol~ i pro pc!
le_rfartygs rnanov er, Ekstrancl- Obcrg 1925, Kriget på lia~·,-n 1 !J +~ 
Anqct mol Japan 194-±, Operation Neptun, öve1·sättn ing samt för sedd 
med noter av Öberg 1947. 

Heh sitt liv ägnade Öberg åt flottan. l-Ians olika kommenclerinu;lr 
både ti ll sjöss och i land visar att flottans ledande män uppskatt~cle 
och tillvara.tog Öbergs m~~1gsidighet och kunnighet. Han var en god 
talesman for dc svenska 01·logs- och handelsflottorna. Han hade ut_ 
präglat bestämda åsikter och hans tankar torde sbndiot hava rrin 
sig om ett enda mål: en stark svensk örlogsflotta. Han h~de iven ti ll
fredsstiillclsen att under två viiridskrig få uppleva vår floHas utnytt
Jand e och dughgl1et samt dess nödvändighet uneler be1·eclskapsårem 
långa och påfrestande tid. 

o Öbe1-g var i ordets bästa bemärkelse en arbetets man. Men hans 
lang·a arbetsdag hindrade honom icke att vara en trofast vän till dem 
som kom honom nära och en god kamrat inom en inre sammanhål
lan de kamratkrets. 
. Den som .. haft ti llfälle att besöka makarna Öbergs hem har si1kcr
hg~n uppm:n:ks~J.nmat en oljemålning av den unge kaptenen och sj ii
<:.ftlcerer~ .E.nk Oherg. Som bakgrund har konstniiren, säkerligen 1,å 
?bergs Ulltlatlv, valt utdrag ur ett sjökort föreställande delar av 
Alanels Hav, vårt viktiga marinstrategiska område. Förvisso sysslade 
hans tankar ofta med hithörande problem. Hans sista befäl tiil si öss 
skL~le också bli~_a chef för Ålandseskaclern, beredskapsåret 1939: 

1"-nk August Oberg var född i Stockholm elen 9 november 1887. s()n 
till Direktören J oh n E . F. Öberg och hans maka föd c! Bo berg. E ft n 
avslu tade skolstudier vid läroverk i Stockholm antogs Öberg till sj l.i
kadett 1902, utnämndes till unel erlöjtnant 1908, löjtnant 1910, kapten 
19] G. kommend?rkapten 2. graden 1931, kommendörkapten l. g1·aden 
193_6, kommendar ~938 sam t överfördes på övergångsstat 1943. H an 
erholl avsked och mträdde i flottans reserv 1948. 

Öberg .. genomgick sjökrigsskolans stabskurs 1918/19, invaldes i 
Kungl. Orlogsmannas~illskapet 1920 samt tillhörde K\lngl Krigsve
tenskapsakadenHen fran 1939. 

Erik Öberg av led på Susegården, Geting-e, Hallanels län elen ~.JO 
mars 1958, ni1rmast sörj d av sin maka, Lily Maria \ iVingårdh från 
Hälsingborg. 
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5. O. T. T ra ung*) 

Den 2G april el. å. avled på L idköpings Lasarett sjökaptenen S. O. 
T. Traung, född i Arvika 1888 . Kapten Traung var från år 101:) 
styresman för Göteborgs Sjöfartsmuseum. Han av lade 1908 sjökap
tensexamen och följ ande år reservofficersexamen vid Flottan. Här
efter ägnade han sig en ticlåt museala studier bl a vid Critish Museum 
i London. Han tjiinstgjorcle även om somrarna såsom överlärare ocb 
chef för S j örnanssällskapets brigg Ben j amin i Götebmg och vintra rna 
var han tillika besiktningsman för Försiikrings An Ocean. Traung 
var cbrjämte en väl orienterad sjöfartsredaktör i dagspressen. 

På inrådan av framstående marin- och sjöfartsmiin i Stockholm 
framlade kapten Traung förslag i Ångfartygsbefälhavaresällskapet i 
Stockholm år J 913 om bildandet av en förening "Sveriges sjöfarts
museum i :-itockholm", vars uppgift blev att unelerstödja handelsma
ritim mu se i verksamhet, företriidesvis i Stockho lm. 

Traung igångsatte nu en insamling av föremål för det nya museet, 
vars samlingar öppnades för allmänbeten år 1914. Han blev museets 
först e fö1·eståndare. P å grund av lokalbrist magasinerades museets 
samlingar år 1920 i N avigatiansskolans lokaler för att åter öppnas 
för allmänheten i andra lokaler år J 92G. 

År l!)l:'i återvände Traung till sin verksamhet i Göteborg, och vann 
bl a skeppsredare Dan Bostt·öms intresse för en större donation för 
byggandet av ett sjö fartsmuseum cbrst. Han blev kallad t ill detta 
museums förste styresman och f ick därigenom på sin lott att upp
ordn a det nya sjöfartsmuseet i Göteborg. 

Vid 1923 års Göteborgsutställ ning var han kommissarie för denna 
utställnings sjöfar tsavdelning och har även varit behj ~ilplig med .111-

ordnandet av en svensk utställning i Philadelphia. 
Under årens lopp hade kapten Traung en mängel fört roendcupp

drag; han var sålunda ledamot av Göteborgs Hamnstyrelse och ord
förand e i Göteborgs stads sjömanshem samt ledamot i Överstyrelsen 
för Föreningen Sveriges Flotta och Göteborgs Kyrkliga Sjömansvård 
samt c\cssu tom chef för AD Sverres Varv i Göteborg. 

Traung var en uppmärksammad sjöhistorisk skriftställare. Han var 
synnerligen arbetsam och fylld av vilja att bygga upp , aktad och v~il-
clerad i de kretsar där han verkade i Göteborg. 

Kapten Traung invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet år 1948 
som korr. ledamot. 

'' ) Minnesteckningen författad av korresponderande ledamoten Albc. 



872 

John Christoffer Schneidler*) 

Förre v iceamiralen J ohn Christoffer Schneidl er av led i S lock!J,,hn 
elen 28 ap ril 1958, nä ra 90 år gammal. Han var född i samma ~·:td 
elen-! juni 1868, son ti ll bokbindaren, sedermera grosshandlaren l ,1r] 
Edvard Schneicller och hans maka Amalia, född Granström . 

Schneidl er tillhörde en gammal stockho lmssliikt. vars grundare 1 ar 
bokbindaren J o ost Schneidler , som år 1673 in flyttat till Sverige ir;i11 
Hildesheim i T yskland. Bokbinderi- och boktryckeriyrkena ha ut
övats av fam iljen Schneidler, general i on efter generation . in t i 11 , ar 
tid; el en mest kände av dess yrkesmän var hovbokbindaren och ål1 LT· 
mannen Christoffer Schneidler (1721- 1787 ) . 

J oh n Schneicller vann intr~ide i sjökrigsskolan år 1882 mer! b r
nummer 19, blev underhjtnant 1888. löjtnant 1890. kapten l fl99. kom
mendörkapten av 2. graden 1910 och av l. graden 19l.".i, komm ew lqr 
1919, konteramiral 192!) och viceamiral 1932. Han avgick ur aL lY 

tjänst och in trädde i rese rven år 1933. 
Schneicl ler invald es i K. Örlogsmannasiillskapet år 190-! ocl1 Ll,·y 

dess hedersledamot ä r 1925. 
Hans tidigare sjömil itära karriär var t ill överv~igancle del stai J~ I·c

tonacl. Härom vittnar hans genomgång av krigshögskolan 1 fl92-'l-J. . 
tjänstgöring i flottans stab 1895-J 911 samt lärarebefattningar i sj ii
krigskonst vid sjökrigsskolan 1902- 07 och i sjökrigsvetenskap ., id 
krigshögskolan 1905- 0fl. I detta sammanhang· må iiven framh ålbs 
hans t j ~instgöring som marinattachc i Lonelon och Paris ·1907- ll. 
som "naval adviser" i S iam nov. 1911 - clec. 1912. tj~instgöring ~' m 
stabschef hos befälhavande amiralen i Karlskrona 1914-17 och s· m 
chef för sjökrigshögskolan sept 1919- febr 1923. - Ar 189!'5 utgav h 111 

från t rycket (föreningen Heimdall s fo lkskrifter) "Den svenska fl oit ,m 
och dess uppgifter vid foste rlandets fö rsvar." - .i-\vei1 Sch neid ln s 
tidigare tjänst till sjöss utg jordes ofta av stabskommenderingar. s"m 
flaggadjutant på kusteskadern åren 1896- 97 och J 902-03 el kr 
adj utant hos stridsdomare vid tre krigsövningar under ,å ren 189.1 -
1907. - Senare tjänstg jorde Schn eidl er som f lagg kapten på kust
flottan å ren J 921 och 1922. 

Hans Övriga sjökommenderingar förlöpte huvudsakligen inom tor
peclvapnet som chef eller divisionschef på torpedbåtar eller jagare 
fram till år 1914. 

U neler 1917- 18 var han fartygschef på pansarskeppet Osca r H 

"') Minnesteckningen förfat tad av ledamoten Landqvi st. 
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och kom •lärmed att deltaga i ''Ålandsexpeditionen", som i mitten av 
feb ruari l~JJ f; utsiindes ti ll Alanelsöarna fö r alt beskydda dess be
fo lkning mot diir kvardröj ande ryska trupper. I expeditionen deltogo 
ur f lottan h la n el annat pansarskeppen Sverige (f laggskepp) och Oscar 
Jl med has på Eckerö reclcl , och företaget var unelerställt högste be
fälhavaren över kustflottan, dåvarande viceamiralen C. A. Ehren 
svärd. l början av mars anliinde även en tysk sjöstyrka till Eckerö 
rede!. Den10mars avgick elen tyske amiralen med sitt flaggskepp från 
Aland . och elen J-! mars lämna de även den svenske am iralen med sitt 
flaggskepp cle åländska farvattnen . varefter ledningen av el en-~ venska 
Alanelsexpeditionen i mars övergick till dåvarande kommendorkapte
nen av l. gr. Schneidler; expeditionen pågick under hans chefskap 
intill början av maj. Det har anfö rts, att han vid utförandet av detta 
ansvarsfu lla och delikata uppdrag- visade oräddhet och slor kunnig
het samt att han uppträdde med stor fasth et gent emot den kvarva
rand<.: tyske iildste befälhavaren, en Kapitän zur See. 

Då Schneidlcr i februari 1923 förordnades som ch ef för Karlskrona 
örlogsvarv, innehar cletta en nr kurssättning för hans bana inom sjö
vapnet; denna blev dä refter helt marintekniskt och administrativt in-· 
riktad från att ha varit övervägande stabshetonad. Han hade visser
lirren vid flera l illfiillen uneler tidigare år haft kontakt med det nya 
v~rksamhetsområdet; bland annat därigenom att han som sakkunnig 
deltagit i några kommittearbeten, såsom 190-! för organisation av ma
riningenjörsstaten , 1910 rörande förenkling av marinens räkenskaps
väsende och J 91-!- 17 för utredn ing rörande till flottans stationer 
hörande myndigheter samt utarbetande av krigstjänstgöringsregle
mente för kustfäslningarna. I slort sett var det dock till ett helt nytt 
arbetsfält, som hans sjömilitä ra bana år 1923 inlänkades. Med intresse 
och energi sökte han nu göra sig förtrogen med Karlskrona örlogs
varvs organisation och arbetsformer. Hans särskilda uppmirksamhet 
kom snart att till övervägande del ägnas organisatoriska spörsmål, så
som om t j änstem~innens arbetsuppgifter och lönefrågor sam t arbeta r
f rågor. I militärtekniska ärenden visade han stort fört roende för 
underlydande departementschefers sakkunskap och erfarenhet. Per
sonalen säg upp till honom som en rättrådig och rättskaffens chef. 

Då Schneidler hösten 1925 efterträdde viceamiral Henry Lindberg 
som chef för marinförval tningen var honom hans nyss vunna förtro
genbet med örlogsvarvens uppgifter och arbetsförhåll anden ti ll ett 
gott stöd. Hans arbete i marinförvaltningen kom emellertid att i ej 
ringa grad försvåras av den reduktion av rikets försvar, ej minst av 
marinen, som var en fö lj d av den år 1925 av statsmakterna beslutade 
nya försvarsordningen - i hägn, som man trodde, av Nationernas 
Förbunds fredsbevarande makt. Med energi ägnade sig Sch neidler 



åto den sv:tra uppg.iften att trots de 1~n inskacle anslagen söka vicl mA:
halla ma rmens stnclskrafter 1 vacl pa matenelen ankom . LeclancJ.. t . 
marinförvaitningen i dess clåvarancie tunga och omständliga organ:,';\~ 
l10n, h land annat p. g. a. alltför många ledamöter av ämbetsverl et 
innehar dock en mycket betydande arbetsbörda för dess chef, i det 
att alla viktigare ärenden hanellad es i s. k. stort plenum med prakti~kt 
taget samtliga ledamöter, alla med reservationsrätt, deltagand e i hc
sluten. Detta ledd e till att ;imbetsverkets chef måste ;igna en opro
portionerligt sto t· del av sin tid åt alt plöja igenom alla de aktn "l11 

ärenden. av mångskiftande art, som det ankom på marinförvaltni ng, 11 
att avgora. 

Det skul le föra alltför långt att här söka följa alla de större frag"r 
som under Schnetdl ers chefsskap för marinförvaltningen där beh an l
lades och löstes. Här må som ett exempel blott anföras, att under 
clenna tid mycket arbete nedlades på utvecklingen av luftvärnsartilJr.
riet av olika kalibrar samt på eldledningsproblemen för såväl lu ft
värns- som flackbaneartilleri och att det genom fruktbärande samar 
hete med AB Bofors omfattande försök igångsattes med utexperim en
terande av en ny effektiv luftv;irn skanon, som omsider vann världs
rykte . Schneicller visade dessa frågor stort intresse och underlättatic 
arbetet med dem bland annat genom att tillstyrka ett sto rt antal re'-'or 
av ~imbetsverkets experter för sökande av kontakt med olika myndi g·
heter och leverantörer utomlands. 

Som nyss nämnts ledde Schneicller marin förvaltningen under en 
såväl ekonomiskt som organisatoriskt svår tid. Icke desto mindre ]\·e
kades han uneler sitt chefsskap ej oväsentligt förstärka marinen. FI.;·g
plankryssaren Gotland tillkom, liksom även ett flertal större jagare 
och ubåtar av ny typ. Aven kustartilleriförsvaret unelergick i vi s,.,,t 
avsee11den påtagliga förbättringar. 

Då Sch neidler vid uppnådda 65 år elen 4 juni ]933 avgick f rån 
marinförvaltningen och elen aktiva tjänsten, efterlämnade han minnet 
av en för marina spörsmål mycket intresserad och i desamma ytter~t 
kunnig man, som genom att helt gå upp i sitt arbete varit sitt va pen 
till stort gagn. De som kommit honom nära kunde ej taga miste på 
att ett gott hjärta doldes uneler hans kanske något kärva yttre. 

Vid siclan av sin framstående sjömilibra gäri1ing var J oh n Schneicl 
ler mycket intresserad av N eptuni-Orden, av vilken han blev medlem 
år 1895 och vars jubelbroder han följaktligen blev år 1945, därtill på 
högtidselagen i mars korad av Ordens nuvarande Högste Beskyddare, 
då H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf. Uneler åren 1899-1909 yar 
Schneicller Ordens Överste Marskalk. År 1928 valdes han till Ordens 
Styrande Chef och uneler tjugofem år ledde han dess öden med f:•_.;t 
och skicklig hand. Det var under hans tid som Neptuni-Orden t ill-
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sammans med S j öka ptens-Societeten, An g fartygs-Befälhavare-Sällska
pet och S j ömannaföreningen emottog en större donation i syfte att 
åstadkomma vadman skulle kunna kall a ett "sjöfartens hus" i Stock
holm. Donators syfte är ännu ej förverkligat, men man är på god väg, 
och det gemensamma intresset har i varje fall föranlett en närmare 
kontakt mellan de nämnda sjöfartssammanslutningarna. 

N eptuni-Orclens medlemmar bevara minnet av John Schneicllers 
stora insatser till Neptuni-Ordens gagn, hans resliga gestalt, hans 
vänliga leende och hans fasta hanelslag! 

Vid sin bortgång efterlämnade viceamiral J olm Schneicller makan 
Sigricl, född Cronhielm af Hakunge, sonen Edvard, tjänsteman och 
kapten i pansartruppernas reserv, med hustru Nem, född N orclenfelt, 
sonhustrun Ingrid, änka efter leg. läkaren J oost Christoffer Schneicl
ler, samt barnbarn. 
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Olof Thorgny Hult*) 

:VIecl professor Med. Dr. O lof Thorgny Hull, som avlecl ~2 
maj 1958 i sitt nittionde å r, gick en av Kungl örlogsmannasällska1) ·ts 
äldste ur tiden. 

Hult, som var son ti ll seelermera rektorn vid Halmstads brm t.rk 
Fil. Dr. l-Jans F erdinand Hult och hans maka f. H edman, var f ödrl i 
Stockholm el en 2 december 1868 och av lade stuelentexamen vid nämnda 
broverk 1887. Han bicv med . kand . 189± och med. lic. 1899 samt d T 

disputationsprov med . dr. 191±, a ll t vid Karolinska Institutet. 
Hult antogs till marinbkarstipcnclia t 1898 och blev 1903 mar i1 lii

kare 2. gr. därmed in gående i elen besättning av fö r sina uppg-iite r 
entusiastiska unga läka re, som Karl Rudberg samlade kring sig i c len 
samma å r tillkomna och av honom skapade marinläkarkåren. Han l,e
.lordrades 1910 tillmarinläkare av l. gr. och blev därvid placerad \'H : 

Stockholms örlogsstat ion. blev 1926 förste marinläkare vid mari !ll.t
karkåren och förste läkare vid samma station, i vilken befattning li.tn 
kvarstod till 1929 då han avgick med pension. H an genomgick mar·n
bkarkurs 1906 och hade talrika s j ö kommenderingar under åren 1 ~:)8 
- 1906 bl. a . å chefsfartyget Drott 1900- 1903 och var stabsläkare 'id 
Kustf lottan 1905, 1913 och 1915. Vid en del tillfällen togs Hults g"
digna in sikt i navalmed icin ska frågor i anspråk även för rent 2cl miui
strativa uppgifter. Så lunda utarbetade han ji(mte andra försl ag til l 
besiktningsreglemente 1919, b i tr~tclcle sakkunniga för ordnande t a v d· n 
centrala förvaltningen inom försvaret 1920 och var ordförande iii r 
sakkunniga rörande militärapoteksväsendets ordnande i fredstid 1!119 
-1922. Han gick frejdigt i elden nä1· det 1912 och 1922 gällde att c!& 
vakt om marinbkarkårens fortbestånd. Hult blev 1914 ledamol i 
Kungl. Örlogsmannasällskapet och var dess föredragande i hälso- och 
sjukvård 1918. Amnet h~irvidlag var navalmedicinska frågor sådana de 
gestaltat sig i England och Frankrike samt i någon måh i T yskla11 d 
uneler för sta vä rldskriget. Ledamot av Kungl. Krigs vetenskapsakack
mien blev han 1927. 

Hult kompletterade si n medicinska utbildning inom invärtesm edici
nen å Sabbatsbergs och M aria Sjukhu s i Stockh olm åren 1900- 1 D02 
och var under ett år assistent vid Karolinska I nstitutets pediat ri ska 
poliklinik. Han var H K H Kronprins Gustafs läka re åren 190~-
1907 och anställdes fö rstnämnda år som läkare v id hovstaten. L iv
medikus blev han 1927. 

*) M innesteckningen författad av ledamoten Westermark. 
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Hult kom emell ert id att giira sina främsta insatser inom medicinens 
hi stori a, en discip li n som aldrig kunnat locka ett större antal forsinre 
111en då oftast så mycket mer sin uppgift trogna. 

Först v ie! mognare år v ~i.cl-:t cs Hults håg fö r forskning inom detta 
om rå de . Sålunda disputerade han 1914 på en avhandling benämnd 
"Forschungen ubcr das Auftrctcn des Typhus recurrens in Schweden 
une! se ine ätiologischen Momente, hauptsächlich bei der Marine 1788 
- 1790. T Tidskri f t i S jöväsenclet för 1915 återfinnes en uppsats 
"Några anteckningar om pes ten i Dlckinge och på örlogsflottan J 710-
1711". Det skull e fö ra för långt att in om ramen för dessa kortfattade 
minnesord redog-öra för det rika flöde av arbeten, som l rult irån 
denna tid och långt upp i 80-å rsålclem publi cerad e inom sit t fack. 
Hiir må blott n~imnas att i elen av L(rdomshistoriska Samfundet i 
Uppsala utgivna "Lychnos" åte rfinnas talrika om stor lärdom vitt
nandc bidrag av ·Hults hane!. Åtskilliga bi og1·aficr över f ramstående 
läka re i svunna tider utgör en f ramtri(dande del av H u Il s produktion. 
H iir må även nämnas ett f lerta l minnesteckningar Över samtida läkare, 
all a tecknade med f in penna och röjande förfa ttarens goda människo
k~innedom och varma hjärtligh et. 

J-Iult blev docent i epidemiografi vid Karolinska Institutet 1!H6 och 
i med icinens hi sto ria 1D24-. Han erhöll professo rs namn 1934. Hult var 
en av stiftarna av Svenska L innesällskapet och medlem av dess stv
relse. Han var hedersledam ot av Svenska L ii.karesäilskapct, ledamot 
a v Sam.fund et för utgivand e av handskri f ter rörande Skandinavi cns 
historia, av Dansk Med. Rist. Selskab, av Soc. Francaise cl'hi stoire de 
la med. av Soc. Tntcmat. cl'histoire dc la med. och av'Kai serl. cleutsche 
Akademi der Naturforsch cr. 

Hult var s in forskning varmt hängiv en och blev en mästerlig före
trädare härinom. 

Hult var en inom huvud staden mycket anlitad prakti serande läkare 
företrädesvis inom den gren av invärtes medicin som omfattar mag
och tarmsjukdomarna och var på sin tid en högt uppskattad familje
läkare. 

Torra data och uppgift er som de ovan återgivna åstadkomma emel
lert id endast en ofu ll sbnclig bild av männi skan bakom forskaren och 
läkaren. Hult. som var r ikt musikaliskt begåvad och utrustad med 
en k langfull baryton, f ramträdde gärna som vis- och lutsångare inför 
en tr;ingre åhörarkrets. För denna tidsk r ifts läsare kan det intressera 
att han i sina unga år under många sjökommende ringar ofta upp
byggde gunrumskamraterna med sin konst. H an hade också en oefter
härm lig fö rmåga att mellan sångstyckena strö omkr ing sig av sitt rika 
förråd av anekdoter och befängda histori er. Ej minst inom s~i.llskapet 
S 11 T bt han höra sin vackra stämma och gav f litigt prov på sin 

61 
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be1ättartalang. Han var där liksom i omvärlden högt uppskattad fö r 
sin vänsällhet och sitt skämtsamma lynne. 

Hults rika levnadsgärning kommer att hållas i vackert minne be
varad av sentida efterföljare. För dem, som hade förmånen räknas 
till hans vänner, kommer han därjämte att framstå som en charme
rande representant för det ljusa och glada i livet . 

Hult efterlämnar makan Gertrud, född Rinman, sonen Hans Olof 
Christian, med. dr., samt döttrarna Gertrucl Elisabet, Inga \Vendela 
Maria och Märta, sonhustru och måg. 
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Poul Helge Enger*) 

Eng-er föddes i Stockholm elen :2 juli 1887. Föräldrarna voro fiol
byggaren P ou l E nger, som ti11hörcle en norsk släkt, och hans maka 
Vendela. född Dergman. 

Efter genomgångna skolor intriidde Enger i milibrtjänst och ut
examinerades hösten 1908 från Krigsskolan å Karlberg och blev sam
tidig-t unelerlöjtnant vid Fortifikationen. Till löjtnant utniimndes han 
1911, till kapten 1918 samt till major 1932 och överstelöjtnant 1936. 

Uneler åren 1910-1914 var Enger elev vid artilleri- och ingenjör
högskolan och genomgick därvid såväl allmänna som högre kursen 
för att vid första världskrigets utbrott kommenderas till Bodens fäst
ning, där han deltog i ledningen av fästningens fortifikatoriska rus
tande, varvid han införde anviindandet av järnarmering i betongkon
struktionerna. 

Under åren 1916- 1918 var E. repetitör vid AIHS, varefter han 
ånyo placerades till tjänstgöring i Boden, där han stannade till 1921, 
då han förordnades till lärare i befästningskonst med tillhörande äm
nen vid niimnda högskola och kvarstannade i denna befattning ända 
till år 1932. Under åren 1923- 1926 var E. fortifikationsstabsofficer. 

År 1932 placerades Enger som fortifikationsbefälhavare i Karls
krona fästning och kvarstannade i denna befattning i fem år. Här 
fick han ett rikt verksamhetsfält och blev i tillfälle att utnyttja sina 
stora kunskaper och sin energi . Undertecknad, som uneler större delen 
av denna tid var stabschef i fästningen, minnes med tacksamhet det 
goda samarbete, som icke minst tack vare Enger, alltid var till finnan
des i fästningsstaben. Enger var också mycket uppskattad av alla dem 
han uneler denna sin tjänst kom i beröring med och resultatet av hans 
verksamhet blev också mycket tillfredsställande. Sålunda lyckades han, 
tack vare beviljade medel från arbetslöshetsanslagen, att anlägga ett 
flertal permanenta verk, särskilt i östra skärgården. 

Från 1937 och uneler två år var han chef för marinförvaltningens 
fortifikationsavclelning, under vilken tid KA 3 :s etablissement och et1 
betydande antal försvarsanläggningar uppfördes i Fårösuncl och dess
utom en del medelsvåra batterier i Skåne. Efter en allvarligare sjuk
dom vintern 1941 tog Enger avsked med förtidspension. Under ticlen 
därefter till 1945 var han tidvis inkallad för lösandet av vissa befäst
nings frågor. 

Enger företog ett flertal utländska stuelieresor bland annat till 

* ) Minnesteckningen författad av ledamoten Claus. 



880 

Frankrike 1920 för studium av försvarsanläggningar på fronten Reims 
- Soissons. till T yskland 1930 för krigshistorisk forskning vid :\ iirn
herg. till Estland193G för studium av :\arva~11innet sa~11t uneler at:dra 
världskriget till Finland. Tyskland. Franknt.;c och L elg1cn (lwr a~t -

ningsanbggningar ) . _ . o . • .. 

J-lär bör ii.ven nii.mnas att 1·-nger eiter avgangen ur akt1v lJanst hL·
clrev arkivforsknin<r och författande av fortsättningen på elen av 
generallöjtnant Mut~tl1eyåbörjad e "Yor_tifikationens hi~toria"_ (clcl \") . 
Därj;imte har han fortattal en mangi::tld uppsatser 1 publtkaltotwr, 
tidningar och tidskri f ter. 

En,;·er var livligt intresserad av fornvårel, vilket kom till synes icke 
Jll inst"' då det crällde omb,·oo·nacl och reparation av cl e äldre förs\·ars-;:-,t. _,:--,h 

anl~iggn ingarna i Karlskrona fästning. Dlancl annat var clet han s()m 
konserverade Drottningskärs kastell. 

Hans intresse för fornvården medförde även att han bedrev om 
fattande rekognosceringar i elen blekingska naturen, varvid han upp
l;ickte en del fornborgar clärsbcles och vidare har han uppm;ilt oLh 
beskrivit de karolinska befästningarna vid Skånes kuster. Att hans 
insatser för fornvårelen ;[ven uppskattades framgår därav, alt km 
l 949 invaldes i Vitterhets-. H istorie- och Antikvitetsakademien. 

Uneler yngre år var Enger mycket idrottsintresserad och .. erövr;J.~1 -~ 
1910 el et inom fortifikationen uppsatta fältduglighetspri'Set. Anda fra n 
skolåren var han aktiv skytt och innehade såväl Norrbottens som llle
kinge skyt leförbunds guldmedalj er. 

Alltifrån tidigare år utövade Enger fjällsport i olika former, såväl 
i Sverige som i utlandet och därvid uppmuntrade och intresserade han 
yngre kamrater för denna spot-t. H an genomförde en av de första 
vinterbestigningarna på Kehnekaise och 1919 en kanotfärd på Lule
älvens källsjöar fram till norska gränsen (Porjus-Sirasjaure) . .. 

År 193-1: invaldes Enger i Krigsvetenskapsakademien och 1937 i Or
log·smannasällskapet. 

'r juni 1958 gick Enger ur ticlen och efterlämnar minnet av en skick
lig och energisk fortifikationsofficer samt en i alla skiften god kJr:1-
rat och en tjänsteman med framstående förmåga och villighel tt ll 
samarbete med andra befattningshavare. 

Enger var seelan 1926 i äktenskap förenad med Birgit Amuncl son 
och som närmast sörjande efterlämnar han, förutom hustru, två söner, 
Bo och Ulf, båda ingenjörer. 
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Axel Ax:son Johnson*) 

örlogsmannasäll skapets heclers}eclamol c;eneralkonsul Axel Ax :son 
Johnson avled elen 3 august1 el. a. . 
- D en bortgångne var född i Stock holm år 1876, son t11l generalkon
sul Axel Johnson och hans maka Ann ie, f. \>\Tieting. 

Efter genomgång av bergshögskolan och kommersiella studier <:ch 
resor i Europa, Amerika och Fjärran Östern inträdde han vtcl 27 ars 
ålder som clel~io-are i A . Johnson & Co, moderfirman i elen av fadern 
skapade koncct~len, vars.huvuclclelar i övrigt utgjordes av bruksrörel
sen i A ves ta och Rederiaktiebolaget N orclstj e rna n. 

Vid faderns död 1910 blev elen nu bortgångne koncernledare och 
chef. Man torde väl kunna säga, att han därmed hade en säker och 
god utgångspunkt och plattfon:1 att stå _På i s1tt arhe~e ~Ör företa~e,ns 
vidare utveckling. Denna lat eJ hell er !ange vanta pa stg. 11!-ed hplp 
av en grundlig utbildning och stort intresse för det vetenskapltgaJram
åtskridanclet inom områden, som intresse rade honom samt avslopncle 
därtill en icke vanlig afhirsbegåvn ing. iderikedom och kombinations
fö rmåga. framväxte under årens lopp det jätteföretag, som Johnsot1-
koncernen nu utgör med några 10.000-tal anställda i handel och SJO
far t. industri - och oTuvföretau, skogs- och lantbruk m. m . 

Vid koncernens u~byggnacl t~rcle bl. a. önskan att trygga råvaruför
sörjningen för egna företag lett t ill öv;rtagandet av gruvor och a~1clra 
fyndigh eter. För byggnad och underhall av redenets fartyg ml~op_tes 
varv och mekaniska verkstäder. Att här nii.rmare ingå på detta vald1ga 
utbyggnadsskede låter sig ej göra, utan tillåter jag mig i nå_~ra _l~orta 
rader anknyta till Ax :son Johnsons verksamhet i vad som ror SJofart 
och därmed sammanhiingancle frågor. 

R ederiakti ebolaget Nordstjernan eller Johnsonlinjen, som elen nu
mera vanligen kallas och som av fadern utvecklades från ett ganska 
obetvdliot Östersjö-Nordsjörecleri till ett av våra första linj erederier 
mect'trat~soceant verksamhetsfält på Syclamerika, utvidgad e nu sitt seg
lationsområde till Central- och Nordamerikas västkust samt under 
senare år även i viss mån till Fj;irran Östern. Beslutet år 1910, att 
som förste redare i N orden låta sina fartyg övergå från ån g- till 
motordrift, kan betecknas som ett lika djärvt som skickligt steg. Trots 
alla varnino-a1· så lde han sålunda efter hand samtliga ångfartyg och 
byggde up; en helt motoriserad flotta. l1eräl~ninge~1 visade s_i~ vara 
riktig och blev rederiet snart ett av de mest ltdsenliga och clnttseko
nomi skt sammansatta. Johnsonlinjens fartyg eller " Jon sarna", som 

*) Minnesteckningen författad av korresponderande ledamoten K. G. Hamilton. 
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de kallas inom sjömanskretsar. hava ~i ven i övrigt uppvisat en c<>·l' 
"].;araktär'~ i olika av~eenden och intill senaste nybyggen präglats"a~: 
SJalvstandtg uppfattnmg beträffande utrustning, inredning och ut ,;c
encle. Man kan ty~lligt utläsa redarens önskan att alltid " ligga pä 
topp~n". Laste.rna 1 fartygen handhavas på ett föredömligt sätt r1ch 
utmarkes orclnmgen ombord a v stil och god sj ömanstraclition. Biiu re 
ambassadö rer för svensk handel och sjöfart i de länder de besöka ktn 
näppe! igen uppletas. 

För att själv kunna nybygga. docka och unel erhålla sin stora f lotta 
inköptes år 1941 Lindholmens varv, som efter utvidgning och moderP ;'_ 
se ring väl fyller sådana uppgifter. 

V id Övergång från kol- till oljeclrift började vidare denna klarsv11((:: 

f?retagare un?ersöka möjligheterna för importering av råolja på ~gna 
k?lar och raft mer~.densamma inom landet. Efter unelersökningar och 
~01-bereclelser upptoreles 1928 oljeraffinaderiet i Nynäshamn, dännl'd 
mte enelast förseende egna anläggningar med drivmedel utan lika 
mycket givande landet i sin helhet möjligheter att inom detsamllla 
lagra och framställa bränslen och andra produkter, viktiga ur såv il 
beredskapssynpunkt som vid avspärrning. 

Den som skriver dessa rader har en bestämd kins la av att den bort
gångnes "flotta". som han plägade uttrycka sig, låg honom mycket 
va rmt om hjii.rtat, och följde han dess utveckling och vad som där 
tilldrog sig på ett alldeles särskilt personligt sätt. Han förstod bättre 
än någon betydelsen av att Sverige vuxit ut till en sjöfartsnation 
med havet som en naturlig plats i vårt nationella liv. 

I Föreningen Sveriges Flotta, vars ledning alltsedan förenin!;l11 
stiftades varit knutet till namnet Johnson och vars hedersordförande 
Ax: son Johnson blev år 1944 vid Jämnandet av det aktiva arbef d 
i dess Överstyrelse, var han uneler många år denna sammanslutn ings 
omistliga stöd. som aldrig svek vid kritiska situationer av det ena eller 
a~dr~ sl~get. Där utveck~ade han också i tal och skrift sina synpunkte r 
pa forhallandet mellan 01-logs- och handelsflotta, aUti cl framhåll anrk 
behovet av en slagkraftig marin som ett nödvändigt komplement 1 ill 
l1anclelsflottan under orostid för sjöhandelns skydd. 

Bland andra synbara bevis på elen bortgångnes intresse för y i\r l 

sjövapen må nämnas uppehållandet av verksamheten vid Drottning 
Vietarias örlogshem, som grundlades med hjälp av en donation av 
hans fader å r 1908, och som efter dennes död utvecklades och 
fortlevde tack vare de betydande belopp, som ställeles till förfogande 
vid olika tillfällen av sonen. Det är sålunda huvuclsaldio-en o·eneral-o o 
konsul Axel Ax: son Johnsons förtjänst, att flottans unelerbefäl och 
meniga i dag fortfarande ha ett hem i Stockholm, som intet mil itar
förbancl i Sverige kan uppvisa en motsvarighet till. 
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J oh n sonkoncernen är och har väl alltid varit ett familj e företag, 
vars ställning inom svenskt affärsliv utvecklats i storlek och mång
sidigh et till en skapelse, som aldrig skådats inom våra landamären. 
Företagsledaren kan personligen taga åt sig äran av ett sådant upp
sving. Hans starka vilja, arbetsintensitet och förmåga att ej vilja se 
några svårigheter utg jorde en av grundorsakerna till framgångarna 
men lika mycket gåvan att en tusiasmera medhjälpare och få ut det 
mesta av deras insatser. 

Axel Ax: son Johnson var en av de sista inom svenskt affärsliv, 
som fortfarande tillämpade mer eller mindre patriarkaliskt husbonde
välde -- med dess för och nackdelar. Han regerade sin koncern i nå
gon slags upplyst despotism. Hans vilja var lag och han blev nog 
irriterad av motsägelser eller avvikande meningar men skall här gärna 
till hans bedet: understrykas, att servila jasägare ej rönte långvarig 
uppskattning. Bland elen bortgångnes vackraste sidor hörde omsorgen 
om anställda, som drabbats av sjukelom eller olyckor, vid vilka till
fällen stor generositet visades med önskan att hjälpa i tysthet. 

En till breelden fylld arbetsdag lämnade icke mycken tid övrig 
till hobbyn eller förströelse. Ax: son Johnson var emellertid en god 
ryttare och red intill sin ålders sena höst. Skidåkning utgjorde också 
en avkoppling däruppe i hans kära Avesta uneler snörika vintrar. 
Han ägde ett flertal segel- och motorbåtar, med vilka han gärna tog 
med sig besökande utländska gäster och visade dem den vackra sve
ska skärgårelen utanför sitt sommarhem i N ynäshamn. I umgänge 
och s ä Ilskapsliv utvecklade han oftast stor charm och uppträdde med 
chevalresk, . gammaldags artighet. 

N u är denna rakryggade representant för svenskt näringsliv borta 
och kommer i en tid av tilltagande likställighet och jämnstrukenhet 
att efterlämna ett stort tomrum. JVIecl Axel Ax: son J olmson gick en 
svensk storman ur tiden. 

En person av elen bortgångnes resning och betydelse fick givetvis 
under sin levnad mottaga talrika bevis på uppskattning och heders
betygelser, både in- och utländska. 

H ä r må nämnas : 
Generalkonsul av Thailand. 
Tekn. hedersdoktor vid Kungl. Tekniska Högskolan. 
Hedersdoktor vid inclustriingeniörsfakulteten i Sao Paulo. 
Hedersledamot i Kungl. örlogsmannasällskapet. 
Hedersordförande i Föreningen Sveriges Flotta. 
Hedersledamot i Ingeniörsvetenskapsakademien. 

Närmast sörjande äro: maka, född Ortwin, två söner, bergsingen
iör Axel Ax: son Johnson J r, chef för koncernen, och direktör Bo 
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Ax: son Johnson, verkställande direktör för AB N y näs Petroleu 111 
tre döttrar, Margaret, gift med disponent K. H. Bismarck, 1\laric~ 
Claire, maka till greve C. V. Cronsteclt, Fullerö, och Milclrecl, gift med 
byråchefen i UD friherre C. H . von Platen, sonhustrur och barn
barn. 

Victor Hammar*) 

Förre tekniske direktören och chefen iör konstruktionsavdelningen 
vid An Bofors, Victor Hammar, seelan l 939 korresponderande leela
mot av detta Sällskap, avled elen 22 augusti 19:58 i Söclertälj e efter 
en EingTe tids ohälsa. Trots tilltaganek sjukelom fick han emell ertid 
t illbringa cl e sista månaderna av sitt liv i sin kära sommarstuga vid 
sjön Alkvcttern; långt bort från tidens jiikt och med ett stors laget 
värmbnclskt panorama framför sig, i riktning västeröver mot den 
bygd, Färnebo vid Filipstad. cbr han år 1880 föddes till brukspojke 
och hruksman. På Fi lipstads kyrkogård är hans urna nedsatt i den 
Hammarska familjegraven . 

Det som uneler mellankrigsåren gjorde Bofors namn känt runt om 
i världen var de epokgörande nykonstruktione r, främst inom luft 
viirnsarti lleri et, som då såg dagens l j u s. Många medarbetare inom 
Boforsbolagets dåvarande konstruktionsstab kunde dela äran av dessa 
framgångar, men elen främste -- och därti ll elen som sjiilv ledde 
konstruktionsarbetet - var Victot· T-Jammar, och det var just som 
ch ef för denna konstruktionsavdelning som Hammar i en kritisk tid 
kom att utföra sitt betydande li vsverk. 

Victor H ammar inträdde i Bofors tjänst år 1902 som ritare på det 
dåtida r itkontoret, en avdelning omfattande 15 man. där Hammar be
fordrades till konstruktör år J 908. Som sådan fick han som första 
uppdrag färdigkonstruerandet av den 10,5 cm fä lthaubits. som inom 
svenska a rmen betecknats med M/10 och som utgjort en av armens 
huvudpj iise r uneler en lång följd av år. 

Vid en omorganisation av Bofors ritkontor 1921 - det var då som 
holagsstyrelsen uneler Sven Vv'ing(jui sts ordförandeskap, trots alla av
ru stningsappell er åren närmast efte r första världskriget beslöt att 
fortsätta krigsmaterieltillverkningen i Bofors -- blev Hammar ut 
sedd ti ll det nya konstruktionskontorets chef med en dåvarande per
sonal på summa GO man. Denna ökades seelermera under Hamnlars 
tid till omkring 450 man, varav c :a 300 ingenjörer. 

Under sin 25-åriga tid som leda re av konstruktionsarbetet i Bofors 
fick T-lammar rikliga tillLillen att visa sin enastående kapacitC't som 
konstruktör och arbetsledare, och hans arbetsfält kom att omspiinna 
hela raden av arme-. marin- och flygp lanspjäser, alltifrån 20 111111 

automatkanoner upp till 30,5 cm kusthaubitser. Mellankrigsårens kon
struktionsarbete gällde friimst att skapa nya pjäser, innefattande er-

*) Minnesteckningen författad av hedersledamoten Sohlman. 
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faren heterna från första världskriget men ävensom att konstruera helt 
nya pjii.styper för bekämpning av nya flyg- och pansarvapen. [ sitt 
konstrukt ionsarbete hade H amma r, särskilt under första hä lft en av 
] 920- ta let, god hj älp av Bofors dåtida samarbe~e med firman K rupp, 
f rams t etablerat for att utnyttja de tyska kngserfarenheterna . , \v 
Krupps ännu användbara, patente rade konstruktioner var "det Jlcl
sk ru vade bakstycket" och det s. k. visarsiktet av påtagl ig betyd else fr 1r 
Bofors nya pjäskonstrukti oner liksom "klappsäkringen" för 19:!0-
talets nya spetsanslagsrör. Emell ertid hade Hammar med sin stora 
artill eribegåvning och sitt snabba intellekt snart nog funni t det v'i
sentliga i de taktiska efte rkrigsproblemen - det gällde f rämst större 
rikthi lt och eldkraft samt snabbare transporter (motordragna fiilt
pjäser) - och lyckades också i en serie av utomordentliga nykonstrnk
t ioner översiitta de milibra önskemål en i moderniserade eller helt nn 
pjästyper . · 

Uneler sin verksamh et i Bofors lät I-lammar patentera ett 70-tal 
uppfinningar, bland vilka de fö lj ande fingo en sä rskilt stor prak tisk 
anviinclni ng: 

Knäledsupphängn ingen av hju l, 1925, 
Bygelvaggan, 1926, 
Automatmekanismen , ] 932 och 
Sänkbara lv-lavetten, 1936. 

Bland de många marina pjäskonstruktioner 1 ovrigt, som H amm:;r 
hade_ direkt ansvar för, må här fö lj ande svenska medelsvåra pj ä~c·r 
omnamnas: 

15 Cln lwnoncrn.a till H M Gotland, 1929, med elen högsta elevation 
(60 ° ) som ditintill s till ämpats på någon 15 cm kanon ; mc 
kanismerna kon struerades därför som halvautomatiska vet
t i ka la skruvmekanismer. E ldledningssystemet medgav också 
!u ftvärnselcl. 

Hi cm fältlwnoncrna för kustartilleriet, 1937, med s~irskild transport 
vagn för det 5,2 ton tunga eldröret; pjäserna konst ruerades 
för att kunna avbröstas på omkring 15 min. ( i stället för 3- + 
timmar hos andra dåtida p j ä ser). 

1.5 cm t?-ippcl- och dubbeltorn, 1938- 1939, för kryssarna Tre Kronor 
och Göta Lejon, med helautomatisk ammunitionslangning. 
-laddning och hylsutkastning. 

Ett av de konstruktionsuppdrag som Hammar och hans närma~tc 
meclhj~ilpare omfattade med särskilt intresse var skapandet av 40 mm 
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akan L /60. Jnitiativet till att denna pjäs kom att tillverkas av Bofors 
was redan år 1928 av Kuncrl. Marin förva ltningen, som Önskade r1tt 

B;fors skulle ge sig i kast ~1~en med automatkanoner, vilket. ~j~iss l ag
Bofors dit inti ll s helt avstått ifrån, v~ll medvetet om de svangheter , 
som vor o förknippade med att konstruera en pålitlig automatkanon . 
Följ ande tidsschema för Bofors första 40 mm marinautomatkanon 
torcle här vara av speciellt intresse: 

l!:J:2ö nov 2-:1:. 

1929 JUlll 5. 

1930 JU11l 20. 

1931 nov 18. 
1932 mars 21. 
1933 okt 1+. 

KJ\IIF anmodar Bofors gora förberedanch~ försök 
med en 40 mm akan. 
Bofors offererar KMF en 40 mm akan, som också 
accepteras på vissa villkor. 
Bofors meddelar KMF, att konstruktionsprincipen 
för automatmekanismen är klar. 
Automateld 2 + 3 skott avgives . 
Leveransprovskju tning äger rum. 
KJ\IIF lämnar leveransbevis på provpjäsen, sålunda 
ett femårigt konstruktionsarbete av vital betydelse 
för luftviimets utveckling. 

Som konstruktör var V icto r J-Jammar alltid klarsynt, snabb ocb 
praktisk i sin uppfattning, med and ra ord en skapande kraft av ston 
mått . Som ledare och arbetskamrat var han en sällsynt samlande och 
inspirerande personlighet och. hans fö rmåga att entusiasmera all a dem, 
såväl svenskar som utlänninga r, som han kom i kontakt med genom 
sin verksamhet skapade en sä llsynt goodwill, både fö r honom själv 
och för hans konstruktioner. Hammars framstående tekniska insats i 
Bofors . som även kom hans land t ill sto rt gagn, fick vid flera till
fällen ~ärskilcla off iciella erkännanden; sålunda blev han 1938 leela
mot a v Kungl. Krigsvetenskapsakaclemien, 1939 korresponderande 
ledamot av detta Sällskap, 1940 ledamot och 1945 hedersledamot av 
Kun g-!. Ingen j örsvetenskapsakaclemien. A v Kungl. Vetenskapsaka~e
miel~ t ill delades han 1941 det Arnbergska priset "för djärva och smll
rika konstruktioner på militärteknikens område". 

Som människa och vän var V ictor Hammar hjärtegod, alltigenom 
sympatisk och alltid stark i anden; med värmländsk humor förstod 
han också att skapa trevnad och gemyt omkring sig. Hammar hade 
även en sällsynt lycklig förmåga att koppla av. Dagens både stora och 
små bekymmer och förtretligbeter stängde han ute från sitt hem, där 
han ostörd ville läsa sin historia, lösa sina problem och, i synnerhet 
på ~i lch·e dagar, vårda sina hobbies träsnideri och trähantverk . 

Victor Hammar var seelan 1907 förenad i äktenskap med Karm 
Nilsson, syster till skalelen K. G. Ossiannilsson, och efte rl ämnad e vid 
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sin bortg~ t:g jämväl dottern Gullan Hasse, g i f t med dispon ent J o a ch i
111 

l1 a~se 1 _1 ~l man Hans V ~el~: St?cl~hol ~11 , och sonen regissör Stig Ha m. 
mat, vet ksam Inom SoL-11lm 1 Sven ges Lantbruksförbund, gift med 
Anne-Softe LJunggren, samt barnbarn. 
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Vilka ar försvarsfunktionerna? 

Inträdesanförande KöS av ledamoten ROLAND ENGDAHL. 

"fo'örsvarsfunkt ioner i stället för försvarsgrenar" har blivit ett ofta 
återkommande slago rd i elen genom ÖB-utredningen och årets för
svarsbeslut aktualiserade försvarsdebatten. 1 sammanhang cbr rlet 
tidigare va1·it naturligt att tala om arme- och marin- resp flyg-upp
gifter, talar man nu i sti:il lcl om försvarsfunktioner: luftförsvar, in
vasionsförsvar och importförsvar - det sistn:imnda uttrycket i vissa 
fall utbytt mot försörjningsförsvar. 

Den tanke, som här kan spåras , att försöka överbrygga försvars
grcnsLinkandet och i stälkt införa ett fu nktionstänkande. är värd 
erkännande och utgör väl också förklaringen till att dc nya begreppen 
fått ett gynnsamt mottagande i försvarsheredning, departem ent och 
riksdag. Det totala kriget har suddat ut gränserna mellan de olika för
svarsgrenarnas och stridsmedlens verksamhetsområden. De flesta an
greppsmetoclerna berör mer eller mindre alla tre försvarsgrenarn<1 . 

. \nclamålet med att mäta i försvarsfunktioner bör emellertid vara 
mera vittsyftande iin att enbart motverka försvarsgrcnstänkanclet. Det 
väsentliga måste vara att bringa rccla i begreppen, att ge ökad över
skådlighet åt problemställningarna samt att underbtta en bedömning 
av de politiska och operativa konsekvenserna av olika sammansätt
ningsalternativ för försvaret. l\1ecl hänsyn till att elen disposition, som 
väljs utgör grundvalen för sådana överväganden, bör stort avseende 
fästas vid att de uppställda begreppen fyller rimliga krav på att vara 
logiska, entydiga och adekvata. 

En granskning av de i ÖB-utredningen presenterade försvarsfunk
tionerna ger tyvärr vid handen flera iögonfallande brister i dessa av-
seenden. Till att börja med har man använt olika indelningsgrund fö!· 
de redovisade funktionerna. Luftförsvar, invasionsförsvar och im
portförsvar ~1r sålunda inte direkt jämförbara begrepp. De logiska 
motsvarighete rn a till luftförsvar är i stället lant- ell er markförsvar 
samt sjöförsvar. 

Den gjorda indelningen synes ha tillkommit genom en samman
blandning av angreppsmedel och belvingelsemetoder. Man talar om 
behov av försvar mot flyg- och fjärrvapenanfall, invasion och av
spärrning. I första fallet talar man således om med el och i dc bägge 
andra om metoder. I stället för flyg- och fjärrvapenanfall borde stå 
hemortsbekämpning, terrorkrig e d. Distinktionen kan förefalla obe
tycllig, men elen bristande konsekvensen i begreppsbildningen har 
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medfört, att Ju ftförsvarsmedlens funktioner genomgående dubbel!"_ 
gistrerats, medan väsentliga sjöförsvarsuppgifter kommit bort i bildtn. 
Sålunda har t ex sam111a funktion hos jaktflyget redovi sats båd e snm 
" luftförsvar" och som "importförsvar" (del därav). 

Inkonsekvensen i den av utredningen använda indelningen bli r ;j11 
mer framtr~iclande, om man - - såsom från visst håll efterstr~iva s 
byter ut importförsvar mot "försörjningsförsvar". Som motiv till , 11 
sådan ändring av de ursprungligen presenterade försvarsfunktion ern;, 
har anförts, att importskyddet är av föga värde, om inte det imp(•r
teracle godset kan lossas och vidarebefordras in i landet, vi lket krän r 
både luft- och markskyclcl. I sak ~ir detta naturligtvis riktigt. Å allclr t 

sidan är skyddet av de inre kommunikationerna icke annorlunda l1c· 
skaffat, om det gäiler importgods än om det är lagrade eller inrikes 
producerade varor, som skall föras från en del av landet till en annan. 
Att, såsom skett, bokföra detta skydel dels uneler försvarsfunktionen 
" luftförsvar", dels som "försörjningsförsvar" är direkt vilseledande 
Däremot hade det varit på sin plats att i ÖB-utredningen framh [tlb 
behovet av försvar även av de inrikes sjökommunikationerna. I stället 
har denna funktion praktiskt taget helt förbigåtts i sammanhanget .. . 
Behovet att skyelda vårt inre kommunikationssystem föreligger f ,-, 
under alla omständigheter, va re sig vi har något tillflöde utifrån elh ,. 
icke och är alltså en från importskyddet helt fristående funktion. 

Den gjorda elispositionen av försvarsfunktionerna har ytterligare 
bnster. Detta kan bl a belysas av svårigheten att i systemet logisl-t 
inpassa de nödväneliga försvarsåtgärderna mot t ex hemortsbekämp
ning från robotskjutande ubåtar. Sannolikheten för anfall av dett t 
slag kan sägas öka i samma mån som vi saknar (eller avskaff:n l 
lämpliga motmedeL Med elispositionen luftförsvar, invasionsförsvar 
och importförsvar (försörjningsförsvar) har vi inte ens något for um 
för detta försvarsproblem . Genom sammanställningen flyg- och f j än 
vapenanfall-luftförsvar ha r hemortsförsvaret kanaliserats till en 
ren luftkrigsfråga, bunden till vissa sektioner av elen tekniska ul 
vecklingen. Härav kan lätt felaktiga slutsatser dragas och betraktel
sesättet kan icke anses vara tillräckligt framsynt. 

Inledningsvis anfördes krav på att försvarsfunktionerna även 
skulle vara entydiga. Importförsvar är en entydig funktion. Detsamma 
kan dock inte sägas om begreppet invasionsförsvar. En utm~irkt illu · 
stration härtill kan hämtas ur öB-utredningens egen presentation a' 
de operativa konsekvenserna i olika alternativ. Man finner där at r 
markeringarna "starkt" resp "svagt" invasionsförsvar uteslutande 
hänför sig till armestridskrafternas dispositioner. Detsamma gäller 
resonemanget om att försvaret samtidigt enelast kan tagas upp i den 
eller den riktningen, att försvaret på andra platser endast blir för-
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dröjande etc. Ett korrekt återgivande av fakta måste bl a kunna ge 
uttryck åt sjö- och f lygstridskrafternas möjligheter att sättas in 
]ängs h cia kusten - på vissa avsnitt i samverkan med kustart illeriet 
-och därigenom bilda ett effekt ivt försvar mot invasion (över sjön) 
även för sådana delar av landet där a rmestrid skrafter saknas ell er 
är svaga! Begreppet invasionsförsvar - kollektivt utnyttjat - är 
så lunda icke tillräckligt nyanserat fö r att medge en tillförlitlig presen
tation av de operativa konsekvenserna i olika avvägningsalternativ. 
Man bör därför skilj a på land-, sjö- och luftinvasion. 

Hittills nämnda försvarsfunkt ioner ;ir de , som g~iller, när kriget 
är ett faktum. Försvaret har emell ertid v iktiga - egentligen viktigare 
- funktioner att fylla in11an kriget är Över oss. Det gäller uneler 

fred samt under sådana övriga former a v mellanfolklig samvaro, som 
kan komma att föregå eventuella krigshandlingar eller som kan äga 
rum utan att ett angrepp i vedertagen bemärkelse kommer till stånd. 

I statsutskottets utlåtande till fö rsvarsbeslutet betonas kraftigt be
tydelsen av försvarets fredsbevarande effekt, dock utan att sättas i 
sambandmed försvarets inre avvägning. I ÖB-utredningen har clenD a 
fråga behandlats ytterst summariskt uneler devisen, att försvarets 
fredsbevarande effekt "ytterst beror på medborgarnas vilja till mot
stånd". Detta i sin tur säges förutsätta vapenutbildning för alla till 
krigstjänst dugliga värnpliktiga. Uppenbart är att denna summering 
utgör en grov förenkling av problemet. Det är heller inte så säkert: 
såsom man från visst håll vill göra gällande, att ett försvar, som 1 
första hand är inriktat på skydel mot hemortsbekämpning, har större 
fredsbevarande effekt än t ex ett balanserat försvar med godtagbar 
peri feriförsvarsstyrka. Den fredsbevarande effekten inrymmer i sig 
så många aspekter, att denna fråga tarvar minst lika ingående analys 
som andra försvarsfunktioner. 

En försvarsfunkt ion, som så gott som helt kommit i skymundan vid 
försvarsfrågans behandling, är neutralitetsförsvaret. ÖB-utredningen 
nöj er sig med påståendet, att försvaret icke kan utformas "med sär
skild hänsyn till uppgiften att värna vår neutralitet" . De politiska i~
stanserna har förbigått neutralitetsförsvaret utan ett ord. Detta ar 
Svårförståeliot med hänsyn till neutralitetsvaktens väl kända bety · 
clelse inte m~1st för sjöfarten - det svenska samhällets andningshål 
- uneler både första och andra världskriget. Var det måhända detta 
professor H eckscher syftade på, då han i riksdagselebatten om för· 
svarsbeslutet uttalade att antalet försvarsfunktioner är betydligt fler 
än tre? 

Man kan naturligtvis säga, att de bägge sistnämnda funktionerna 
enelast är olika yttri.ngar av samma sak: försvarets fredsbev_arande 
effekt. Deras praktiska ti llämpning är emellertid så väsenssktld, att 



cle bör behand las som från varandra friståe nde funktioner. l)etsam11 ,a 
gäller den higsavvärjandc uppgift. som falle;· på det m il itära för s, t

rets lott inför cle typer av krigsliknande påtryckningsmetoder. s(l 111 
blivit allt vanligare i vår tids internationella umgänge. Främmande· 
palryckningar kan förvisso tänkas få ett häftigt inledningsskede i av
sikt alt skapa ett fullborclat faktum , men de kan också laga formvn 
av successiv infiltration mecl olika m edel, strategisk utpressning 111('d 

krav pä " lån" av baser, "oskadlig" genomfart t ill lanels eller i teni
torialv<Jtten, utläggande ell er unclanröjanclc av miner ingar etc. V ar i 
sådana liigen gränsen går mellan fred och krig kan bli svårt att av
göra. Ilehovet av för krigsavv~irjami e aktioner lämpade slridskra it r 
kommer härvid att öka. 

En allsidig belysning av våra nuvarande och framtida försvarspl<~
hl em iir cl~irför knappast möjlig, utan att iiven här nämnda försvars
funktioner redovisas. Den politiska och k ri g·stekniska utvecklin"'t''' 
kommer sannolikt att i fr<Jmtiden skapa nya ' funktioner . .... ' 

För att det skall bli möjligt att få en överblick öv er behovet <~\ 
stridskrafter för dc olika försvarsfunktionernas lösande. bör dess;J 
operativt sammanföras på något sätt. Det g<h inte att laborera m vcl 
varje stridsenhet eller vapensystem för sig. Inte heller ger elen nu
varande försvarsgrensindelningen erfo rderl ig klarhet, när det gälilT 
att beclönn de operativa konsekvenserna av olika avvägningsalternativ. 

l ~n framkomlig väg synes däremot vara, att införa ett hi~ilpm edvl 
för ana lyserna i form av tre svstcmfunktioner ans lutna till de tr-: 
media - mark. sjö. luft - genom vi lka en angripare kan föra fr ;1m 
sina st ridskrafter mot oss. Funktionerna ger sig då själva: MAl\1---.
FöRS\TA}\., SJöFöRSVAR och LUFTFöRSVAR l dessa fun kti<~
ner, som är helt obundna av den tcknisl<a utvecklingens skiftning;~r. 
kan man sedan inrangera de stridsmedel - oberoende a v försvars
grenstillhörighet - som edordras föl- de förelagda försvarsuppgif
terna. Man får här igenom ett absolut objektivt unelerlag för det, som 
frågan ytterst gäller: en ändamå lsenlig avvägning av ·försvarskraf
tcrna. 

l•:n uppstädning bland här berörda begrepp och definition er iir s;ltl
no likt en nödvändig förutsiittning för att man skall kunna nå f ram 
till elen gemensamma grundsyn på försvaret, som så allmänt efterlys:-.. 

Årsberättelse i sjökrigskonst och 

sjökrigshistoria 
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A v ledamote n H . ENGSTRö M. 

Föredraganelen har valt att i denna årsberättelse beröra tre områden 
inom vetenskapsgrenens ram, som var för sig bedömas vara av in
tresse i dagens läge. Årsberätte lsens underavdelningar ha givits ru
lJrikerna " Inrikes transportproblem i det totala kriget", "Koreakrigets 
eftermäle" och "Den atomdrivna ubåten. Några synpunkter på clags
J~iget och ut veck lingen". 

1. fnri!?cs lransportjwobiclll i det Iotala kriget", 

Visserligen har det många gånger sagts, att det vore felaktigt att 
t ro att nästa krig tar vid, där det förra slutade; och förvisso är det 
så , att om man anför historiska erfarenheter i en viss fråga, det ge
nast finns många som äro redo att påtala den efterblivenhet man 
här igenom demonstrerar. I atomåldern duger det bara att se framåt! 
Emell ertid är det omöjligt att lära av begångna misstag, om man inte 
blickar tillbaka. 

Aven om flygets utveckling går framåt med stormsteg i dessa dagar 
ä ro vi änn u långt från elen tid då aLla transporter kunna ske luftvägen. 
Och innan vi nått därhän måste även i atomåldern landvägen och 
s jövägen all tjämt utnyttjas. På grund av teknikens utveckling blir i 
våra dagar kraven på land- och sjötransportmedlens prestationsför
måga i sj~llva verket a ll t större, trots att möjligheterna att utnyttja 
f lygtransporter kontinuerligt ökas. 

D en brittiska officiell a historieskrivningen har med vo lymen "Inland 
Transport" l) framlagt ett int ressant arbete om det brittiska inrikes
transportv~isenclets funktion uneler det andra världskriget. Boken är 
värdefull ur många syn punkter. Det som här intresserar oss mest är 
kanske inte det historiska h~indelsefö rloppet utan snarare de kontinu
er ligt växlande problemställningarna beträffande efterfrågan på trans
portresurser och de åtgä rder, med vilkas hjälp man sökte och till slut 
också lyckades komma till rätta med frågorna. 

Då det andra världsk riget u tbröt 1939 befann sig det brittiska in-

1 ) Inland Transport, av C. I. Savage, H M Stationary Office och Longmans, 
'Green & Ca, London 19,57· History of the Second Worl d War. U K Civil Series. 
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1·ikestransportsystemet i ett fredsmiissigt sett gott skick och präglades 
av hög effektiv itet. Järnvägarna hade elen största andelen i den 111 _ 

rikes varuom f lyttn ingen. De privata _i ärnvägsbolagen drogs emell ertid 
med ekonomiska svår igheter, vilket inte unelerlättade underhåll och 
ersättning av ru ll ande och annan materiel. till stor del tillverkad på 
J 800-talet och nu åtskilligt sli ten. 

Vid siclan av järnvägarna fanns ett nytt och modernt system iiir 
landsvägstransport. 1938 fanns det över 3 milj oner motorfordon i 
Sto rbritannien, av vilka en halv miljon voro sysselsatta med gods
transporter och 50 000 användes för a llmän personbefordran. 

Kustsjöfarten hade svårt känt av me llankrigsårens ekonomiska de
pression. Konku rrensen från järnvägarnas och lanelsvägarnas sida 
var hårcl, och utländska, främst holl ändska, småfartyg framstod också 
som medtävlare. Litet hade g jorts för att modernisera cle anordning-ar 
i hamnarna, som skulle betjäna kusttrafiken. 

Kanalerna, som dels ägdes av vissa järnvägsbolag, dels voro privat
ägda, hade anordningar och personal tillräckliga för att spela en vik
tig andraplansroll i krig . 

F lygtransporter hade ännu icke tagits i bruk i någon större utsträcl;
ning för elen inrikes varuomflyttningen. 

Hur såg den brittiska krigsplanläggningen ut? 
Före 1937 existerade inga egentliga planer fö r kontroll av de in

rikes transporterna vid krig. I mars detta år bestämde Committee of 
Imperial Defence : 

''that in time of war or emergency the responsibility for the provi
sion, allotment and ca-ordination of transpartatian services shoulcl 
rest with the Minister of Transport" . 

Först nu kan man tala om att en generell planläggning för de inrikes 
transporterna påbörjats. 

För att rätt förstå de förberedelser, som vidtogs mellan 1937 och 
1939 för att i krig kontrollera och sköta de inrikes transportern a . är 
det nödvändigt att gå tillbaka och granska de förutsättningar , utifrån 
vilka dessa förberedelser igångsattes. "Innan en regering vidtager så
dana förberedelser", säger förf , "måste den göra två saker, om elen 
vill lösa sin uppgift realistiskt. För det första måste elen veta eller 
ta reda på vad som redan finns: elen måste känna till transportre
sursernas natur, omfattning och kapacitet. För det andra måste elen 
göra så rimliga och sannolika antaganelen som möjligt om fram
ticlen: om hur systemet kommer att fungera i krig; om skillnaden i 
transportbehov mellan freds- och krigsticlen; om de yttre betingelsern a 
för transporter i krig, exempelvis risken för flyganfall. Kan dessa 
två problemställningar redas ut någorlunda riktigt kan man göra ett 
åtminstone grovt bedömande av vad som bör göras. 
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Gm det möter vissa svårigheter att erbålla en riktig bild av det 
fredst ida ti·ansportsystemets omfattning och karaktär - de nödvän
eliga stat istiska uppgifterna kunna vara svåra ell er om ö j liga att er
hålla - så är det ännu svårare att profetera om det framtida krigets 
karaktiir. Men om några förberedelser a ll s skola göras, så måste man 
bygga upp en ell er kanske f lera arbetshypoteser på grundval av all
männa strategiska antaganelen angående det sannolika förloppet av 
ett kommande krig; och för det andra stuelera krigserfarenheter hån 
tidigare krig". 

"Men", s~iger föd, "mellan krigen gjordes inrikestransporterna i 
ett framtida krig icke ti ll fö remål för några systematiska studier av 
Committec of Imperial Defence eller någon härmed jämförbar myn
cligbet". 

Det var egentligen enelast en sak, som var plan lagd seelan länge. Det 
var omläggningen av sjöfarten på ostkusthamnarna till västkusten och 
elen härav fö ljande omläggningen av importens inrikes distribution i 
krigstid. Problemställningen var i detta sammanhang - sårlan elen 
uppfattades i början av 1930-talet - att fientliga flyganfall skulle 
nödvändiggöra åtminstone partiell stängning av Londons och ostkus
tens hamnar. Följaktligen måste större delen av handelssjöfarten till 
de brittiska öarna fördelas till hamnar på västkusten, vilket i sin tur 
skulle försvåra importgodsets mottagande och fortsatta distribution . 

En unclerkommitte under Committee of Imperial Defence hade år 
1933 fått i uppdrag att bearbeta detta delproblem. Efter fyra års ar
bete kom man fram till elen uppfattningen, att v~istkusthamnarna 
kunde antagas med god marginal räcka till för de ökade krav, som 
enligt förutsättningen skulle ställas på dem. Funnes en flaskhals så 
vore elen att söka i järnvägarnas förmåga att forsla unelan godset 
från hamnarna ; men härvidlag var man än mer optimistisk: rnan 
ansåg att järnvägarna vore kapabla att transportera upp till fyra och 
en halv gång mera än vad de vanligen gjorde i frecll 

Vad landsvägstransporterna beträffar var underkommitten s upp
fat tning lika optimistisk som i fråga om j iirnvägstransporterna: även 
dessa ansågs med god marginal kunna lösa sina av transportomlägg
ningarna förorsakade ökade uppgifter. 

Dessa optimistiska tankegångar stod emellertid direkt i strid med 
fö rsta världskrigets motsvarande erfarenheter och utgjorde i själva 
verket, som det senare visade sig, när teorierna skulle omsättas i 
praktiska åtgärder, klara fe lkalkyler av betydande storleksordning. 

Förf påvisar de fel och alltför långtgående förenklingar i beräk
ningsmetoclerna, som blev orsak till de oriktiga resultaten. Detta måste 
i detta sammanhang lämnas åsido. Det må vara tillräckligt att kon
statera, att när förberedelserna för VK2 på allvar startades, ingen 
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av de personer, som dittills varit sysselsatta med transporlplan Jä, o·_ 

ningen , synes ha ansett det nödvzincligt att djuploda frågan om i ä~~-
vägarnas kapacitet i krig. · 

1 

Och lika ytlig var uppfattningen om landsviigamas kapacitet. 
. Den i och foör si$: intressan;,t~ framställningen av planläggningens 
to.rtsattnmg maste har lanmas astdo. I stort sett ledd e den till följ an de. 
J am vagarna skulle underkastas en direkt kontroll; landsvägstrans
P?:·terna skulle regleras genom kontroll av bränsl etilldelningen; kust
SJOfarten sku ll e underkastas licenstvång; och enelast de kan aler som 
icke ägdes av järnvägsbolagen länmaeles tills vidare okontroll~rade 
Kontrollåtgiirclerna å lades i princip Transportministeriet . 

Föri kara~-ctäris~rar planläggningen som önsketiinkancle (föredra
ganden kan Icke fmna en bättre översättning till det i oriainalarbetet 
använda uttrycket 'eclectic' !) Det visade sigo-anska snart u~cler kri<> cl ... .. ~ ~ . 
att Jamvagamas kapacitet överskattats betydligt bl a i fråga om kol-
transporterna till Londonområdet A andra sidan hade man tillo-orlo 
det faktum, att kustsjöfarten ingalunda lamslogs, som man föru rsett 
utan uneler hela kriget kunde hålla igång en betydande del av :<in 
1~0n11ala verksamhet. Kanalerna hade ej uppmärksammats som potm
tJ_~lla_ tr~nsportleder; inte förrän 1942 fick man upp ögonen för nöd
vanclJgh eten att ta med dem i systemet för inrikes varuomflyttnino·. 
Men då måste gamla underlåtenhetssynder vad underhållet beträff~r 
tagas igen: kanalerna kostade regeringen f 2,600.000 under de tre 
äterstående åren av kriget . 

.. Vad kust~jöf_arten beträffar inträffade något som man ej all s h:Hlc 
forutsett, namhi?en a~~ tonnaget ej räckte till för de uppstående be
hoven. Det var mte forvånande, säger förf, att denna brist kom som 
e~1 ö_ve~Taskning, ty kustsjöfartens problem hade aldrig studerats vare 
stg 1 sm helhet eller i förhållande till järnvägarnas och landsvägs
transporternas. Uppfattningen att det skulle finnas aott om kustf~r
tyg i krig synes ha baserats på en serie av antaaande~: att det frerl.s
~ida_ överskottet av sådana fartyg skulle fortsätta att existera även 
r !mg, att fredst idens utländska deltagande i den brittiska kustfarten 
skulle f?rt~~tta, att ett icke oväsentligt tillskott av neutrala far tyg 
k:-:nde Jorvantas m m. Bakom allt detta låg övertygelsen att i fall av 
1~ocl _storr~ delen av kusttrafikens transporter skulle kunna överföras 
t~ll Jarnv~ga_rna. I ~raktiken blev det tvärtom. "Kusts jöfartens vik
tigaste kngsmsats gJordes ej vid Dunkerque, ej heller vid Arroman
ches, utan genom att elen klarade sitt vardagliaa jobb under svåria-
heter och faror, dag in och dag ut, runt de br~tiska kusterna". b 

Så långt fö rfattaren till "Inland Transpo.rt". 
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Den brit tiska historieskrivningen inbjuder osökt till några ref lek
tioner rörande svenska transportproblem i det totala krigets tidevarv. 
Det förefaller som om vi i många stycken skulle ha erfarenheter att 
h ~imta från det an förda arbetet. 

öB-u treclningens ställningstagand e t ill transportp roblemen förefaller 
att i viss mån b j ud a på samma kringgångstaktik som de brittiska un
dersökningarna uneler mell ankrigstiden. 

Man säger i utredningen att "kravet på avsp~i.rrningsförsvar sam
manhänger mecl vårt behov av import och möjligheterna att få sådan" . 
Man s;iger vidare att "huruvida import kommer till stånd beror i hög 
grad på stormakternas intresse av att ge oss materiellt stöd. Bedöm
ningar av importmöjligheterna och elen tid det kan ta innan import 
kan komma igång är vanskliga". Vi måste emellertid vara beredda att 
skyelda importsjöfarten - men nödvändigheten att stå emot den 
första stöten "begr~insar våramöjligheter att hålla starka stridskrafter 
enbart för importskydd". - Vad man egentligen vi ll säga är: man 
anser att transporter av någon betydelse inte bli möjliga i krig. Det 
enda möjliga ~i r. säger man, att på förhand importera det som behövs 
och lagra det på spridela platser i anslutning till förbrukningsställena. 

under förutsättning att en lagring av el en karaktär och omfattning 
som här avses . verkligen kan realiseras, är tankegången naturligtvis 
i och för sig riktig. Men om denna förutsättning i praktiken icke kan 
åstadkommas, så måste man uppenbarligen bita i det sura äpplet och 
konstatera, att man inte kan undgå att ta ställning ti ll frågan om 
transportprobl emens lösande. Och i så fall ~r man också inne på be
hovet av en transportplanl~iggning efter alla konstens regler. Har man 
seelan - med stöd av den nyssniimnda förutsättningen - skyndat sig 
att rasera de stridskrafter, som krävs för skyddet av transportrörel
serna och seelan f inner att föru tsättningen ej håller, kompliceras 
prob lemet ytte rligare; sådana stridskrafter byggas ej upp i en hast. 
Det synes av denna anledning vare sig realistiskt eller rationellt att 
koncentrera vår försvarspolitik kring "elen förs ta stötens problem". 
Lyckas vi avviir ja den - och det är ju meningen - så kommer en 
fortsättning; men då kommer importproblem och transportproblem 
av alla de slag att pocka på sin lösning. Och då kriivs det "starka 
striclskra fter enbart för importskydd". I ett sådant läge blir snart 
sagt allt som flyter värt sin vikt i guld. 

Äro vi å andra sidan ej beslutna att i en sådan situat ion utnyttja 
alla möjligheter att importera och distribu era nöclv~incligt gods, då 
blir kriget dessvärre med säkerhet ett kort kr i <T clä r vi drar det 
kortaste strået. b' 

Mot denna bakgrund kan det vara av intresse att något närmare 
skärskåda möjligheterna att i praktiken genomföra en lagerhå llning 
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av en omfattning, tillräcklig at t fy lla behovet av till förse l till tota l
försvaret i krig. 

Det ~ir som t idigare antytts till en början klart , at t en redan i f red 
genom förd sådan lag ring av erforderliga förnödenheter på väl spr id
da platser ä r ett ovedersägligt Önskemål ur bered skapssynpunk t 

Men hur är det med de praktiska förutsättningarna för att genom
föra detta? Kan man åstadkomma en hundraprocentig lagring? 

Föredraganelen anser svaret på denna fråga vara nekande, och stö
der sig d~irvicl på följand e synpunkter. 

1. Man kan sjä lvfall et inte genom lagring säkerställ a tillgodo
seendet av sådana behov, som ej kunna förutses ell er på förln nd 
best~immas till sin om fat tning, ell er som man av politiska skäl (ex \ i,; 
a lli ansfrih et ) inte kan få tillfredsställda i fred. U neler förutsättn in t; 
att man vi ll undvika krigsprocluktion, måste sålunda unel er alla fö;·ha l
lancl en en viss import förutses att fylla behov av här nämnd ;tr!. 

;.\ven om man rör sig på mera reell grund är det emellert id inte så 
lätt a tt i praktiken åstadkomma en lagerhållning av a llt det, som lw
ll övs fö r krigets förand e - ens om man begränsar sig till det ou nd
gängligaste. 

Några av de faktorer som ytterligare medverka till a tt kompli cera 
frågan är nämligen följand e : 

2. D et blir ett omfattande arbete att faststä lla vad som skall hw
ras och vad man kan unelerlåta att lagra. Önskar man göra sig oh~ 
roende av krigsproduktion så måste man i stället lagra färdigva ro r : 
och förteckningarna över vilka sådana , som skall lagras, kunna i så 
fall förväntas bli båd e omfattande och Överhuvudtaget svåra at t 
fixera. 

3. Frågan om omsättningen på en ekonomiskt sund bas a v de i 
sprielda lager förvarade färdigvarorna erbjuder problem, bl a av 
transportnatur, beträffande de fl esta varuslag. 

4. Frågan om lagerutrymmen av elen betydande omfattni no·, som 
h:ir erfordras, måste kunna lösas. I många fa ll måste lager l ol~al erna 
vara både torra och uppvä rmda . 

!J. På hågan om lagerhå llningens önskvä rda sto rl ek inverkar hl a 
den tid, lagren avses räcka, el v s el en underhållssäkerhet man besblm
mer sig för. Denna tid måste principiellt vara ganska lång, om lagren 
verklJgen skola ers~i t ta så väl import som krigsproduktion; det vore 
meningslöst att lagra för f jorton dagar och därefter ändå finna sig 
stå inför de problem, som man genom lagringen velat komma undan ! 
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G. Sammanhäno-ande med underhåll ssäkerhetens dimensionering 
b . 

och i praktiken el en avgörande faktorn beträffande omfattnmgen av 
lagringen och dess organisation blir emellertid _hm: n:ycket pengar 
staten kan och vill investera i beredskapslager. Darv1cl ar det bl a att 
märka att tärelio- varor - som skull e utgöra huvudparten i elen före
slagna' lagringen b- i princip ~i ro elyrare än halvf~brika~ (som ~1itt il_ls 
ti ll stor del ingått i beredskapslagren ) . Det kan mangaganger v1sa stg 
klart oekonomiskt att lagra färdi gvaror. De praktiska möjligheterna 
att åstadkomma investeringsmedel för en lagerhållning av 

1
den on~

fat tning och natur varom här är fråga, te s_ig utomarelent tgt sma. 
Un el er inga förhållanden kan man komma tfrån en bereclskapsl_a~

ring av buffc?'fnatur, som i princip inte får nedgå uneler ettv tss_t mmt
mum. M en vi llman h;irutöver införa lagring i så stor utstrackmng. att 
man kan avstå från krigsp roduktion och krigsimport, så får man 
vara beredd på att kostnaderna spr inga upp till belopp, som jämfört 
med dao·ens beredskapsinvesteringar te sig gigantiska. 

b . 

Som av det anförda framgår synas utstkterna att kunna genom-
föra en laorin o- av sådan omfattning att såv äl krigsimport som krigs
produ kti o1~ s l~dle vara o behöv liga, tämligen tvivelaktiga. F ram för 
allt torde de idag vara alltför osäkra för att man skulle kunn a grunda 
en handlingslinJe på dem. Vi måste ju också alltid r~kna med att 
befintliga lager kunna utsättas för sabotage eller kngssk~.das och 
därför kunna behöva kompletteras ell er ersättas , och detta aven un
der spända förhållanden eller krig . 

K va r står därför att bita i det sura äpplet: att åstadkomma en 
inventering av vå ra totala transportproblern. att penetrera våra resur
ser. att fördela transportuppgifterna och att planera skyddet av 
transporterna t ill lands, t ill sjöss och i luften . 

b'ör en utreclningskommitte med detta uppdrag erbjud er "Inland 
Transport" både god och lärorik hisning. 

') 1\'orcahi.r;ets eftermäle. 

Koreakrigets sjöhistoria har nu skrivits1). Detta krig , som v!sser
liaen var ett begränsat krig men inga lunda fa ll er uneler betecknmgen 
"~måkrig" - det har en gång kallats "ett stort krig begränsat till ett 
litet område" - erbjuder åtski lligt av intresse. om man summ erar 
e rfa renh ete rna cbrifrån . 

~) Cagle & Manson , The Sea War in Korea, US Naval Institute, Annapolis, 

Maryland. 
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Dc intressantaste kapitlen i boken "The Sea l iVar in Korea" iiro 
de som ägnats minkriget, ty de påvisa uppenbara brister i elen am eri
kanska flottans elj est så fulländade organisation och visa hur även ert 
litet landmed relativt enkla medel kan stoppa upp en stormakts fraw 
trängancle. I oktober 1950 tvingades elen för liVansan-operationen a\
sedda landstigningsstyrkan med två armedivisioner ombord och med 
närskydel av fyra hangarfartyg till overksamhet i en hel vecka, m edan 
några tyv;irr alltför fåtaliga minsvepare brottades med 3000 min or, 
som mestadels utlagts från sampaner, bemannade av nordkoreansk;t 
fiskare. Konteramiralen Allan E. Smith gav Pentagan en chock, niir 
han signalerade: "Den amerikanska flottan har förlorat herrav;1ldc:t 
till sjöss i de koreanska farvattnen". 

I USA har man alltid haft en viss svaghet för "super ships" och 
för operationer på de stora vattnen. Amfibiekrigföring, minkrig och 
sjömätning har ansetts som mindre meriterande än hangarfartygs-. 
kryssar- och jagartj~i.nst. Marinkårsförbandens verksamhet under VK~ 
åstadkom visserligen ett ökat intresse för amfibieoperationer, mu1 
efter andra världskriget svalnade detta ånyo. Mintjänsten och sjömiit 
ningstjänsten sackade efter, och i Korea blev resultatet ett baksla ,_; 
för amerikanarna vad minkrigföringen beträffar; i fråga om hyclro
grafien fick man vända sig till britterna för att få hjälp. Koreakriget 
visade också amerikanska flottans bristande utbildning och utrustning 
i fråga om strid i skärgård. 

Flottans största insats i Koreakriget låg på ett annat område: i 
understöclsoperationerna, "the logistic support". Att utkämpa ett krig 
vid ändpunkten av tusenmila underhållslinjer är en demonstration a\ 
sjömakt i dess högsta potens. Frågan on~ vilken part som i självzt 
verket vann kriget är inte så alldeles lätt att besvara. Men så mycket 
är säkert att FN -styrkorna hade förlorat kriget både militärt och po
litiskt om inte elen fria vi1rlclen obehindrat kunnat utnyttja värl ds 
havens sjövägar, ty 

a) sex sjundedelar av den personal, som insattes i Korea transpor 
terades dit sjövägen; 

b) femtiofyra millioner ton torrlast och tjugotvå miljoner ton pc 
tro leumprodukter fördes dit över sjön; 

c) varje soldat som landsattes i Korea åtföljdes av fem ton av u t
rustning och det behövdes ett unelerhåll av 29 kg per dag för att 
hålla honom där; 

d) varje ton, som med flygfrakt föreles över Stilla havet motsva
rades av 270 ton, som överskeppades sjövägen. För varje ton frakt
gods, som transporterades med flyg, måste fyra ton bensin för flyg
planen fraktas över Stilla havet med fartyg . 

Viceamira l C. T. Joy, som var marin Överbefälhavare i Korea un cle ,· 

001 

krigets två första år och seelermera chef för F?-J :s delegat ion vid för
handlingarna om vapenstillestånd, har hl a sagt: 

"--·-- Ur stridseffektivitetens synpunkt har Koreakriget på nytt 
unelerstrukit gamla erfarenheter, som man fö rlorat ur sikte under 
ären närmast efter det andra v~irldskriget. ?-J u vet vi att det inte finns 
nåo-on snabb btt och billig metod att vinna krig·. Vår säkerhet kan 
int~ baseras ~å ett ensamt vapen eller på en enda försvarsgren. Vi kan 
inte vänta, att fienden visar oss elen uppmiirksamheten att han pla
nerar s itt krig efter våra vapen. Vi måste planera för att slåss där 
han viiljer tic!. sätt och plats. 

Vi behöver halans mellan försvarsgrenarna och halans inom för
svarsgrenarna. - - - Vi ha funnit, att vi behöver alla våra marina 
vapen". 

Så långt amiral Joy. 
Emellertid kan man se på Koreakrigets facit ;iven från elen andre 

kombaltantens synpunkt. Det visar, hur en stat med lång kustlinje 
(N orclkorea). som. visserligen elisponerar över moderna flygplan men 
ej fartyg, obönhörligen komm er till korta inför en välorganiserad och 
stark sjömakt (USA). I vad mån en nordkoreansk flotta av rimliga 
dimensioner kunnat inverka på elen slutl iga utgången av koreakriget 
kan man spekulera över; allt talar för att amerikanarna uneler all a 
förhållanden fått clct betydligt svårare att lösa sina uppgifter. Ett 
faktum är emellertid , att det kommunistiska flyget icke kunde kom
pensera de brister i det kommunistiska vapensystemet, som den prak
tiskt taget obefintliga sjömakten representerade . 

Det ligger nära til l hanels att beträffande våra förhå llanden tillämpa 
ett liknande resonemang med vårt eget land på Norclkoreas plats i 
bilden. 

3. Den atomdriv11a ubåtc1t. Nåqm synpunldcr f'å daqsläqct och 
utvcclllin q en/). 

l dessa dagar, då allm~i.nhctcn viiriden runt är sysselsatt med spe
kulationer över rymdsatelliternas framtida möjligheter, kan det vara 
av intresse att påvisa elen betydelse. som bör tilbggas den atomdrivna 
ubåten, unclervattenssatelliten, vars fö rrnåga att i sitt speciella element 
färdas runt jorden också nyligen har demonstrerats. Rymdsatellitens 
militära betydelse är väl än så länge begränsad; elen atomdrivna 
ubåtens är desto större. Den senare har därjämte ännu det försteget 
framför rymclsate11iten. att den kan bemannas. 

1 ) Litt: Galantin, The future of nuclear-powered submarines, Proceedings, 
Jlll1l 1958. 
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A andra siclan får elen mystik, som i allmänhetens ögon ofta omger 
unde rvattensf~ircler under nordpolsisen eller runt jorden, inte föran
lecia ti ll spekulationer, som striicka sig längre ~in vad verk ligheten ger 
täckning för. En stats försvarssystem är i idealfallet en balanserad 
organisation av lant-. sjö- och flygstridskrafter m m; sjöstridskraf
terna utgöra i sin tur en inböreles samverkande kombination av olika 
vapensystem, som i våra dagar fått en ökande tredimension ell karak
br. Atomubåten har betydligt ökat möjligheterna att operera i "elen 
tredje d imensionen", uneler vattenytan, men samtidigt ~ir ubåten blott 
ett av cl e inböreles s icloorelnacle element. som tillsammans utgöra etl 
maritimt vapensystem. 

U r rent konstruktiv synpunkt hade det varit lättare att instalk rzt 
ett atommaskineri på ett övervattensfartyg än på en ubåt. Att man 
i USA valde ubåten beror på, att det var ubåten som hade mest alt 
v in na på det nya framdri vningssättet. Anda till och med det andra 
världskriget förblev ubåten i grunden ett övervattensfartyg, som kunclv 
dyka och framgå i undervattensläge under en viss, begränsad tic!. 
Snorkeln ökade ticlen för uppehållet under vattenytan: men så längT 
man använde någon form av förbränningsmaskineri kunde man inte 
släppa kontakten med ytan för någon längre tid. Först genom atom
maskineriet, varigenom man fått en värmekälla, som iir oberoende ;w 
syreti llförsel, har ubåten blivit ett undervattensfartyg i ordets egent
liga bemärkelse, ett fartyg som under obegränsad tid kan opcrcrzt 
uneler vattenytan, oberoende av kontakt med denna. Härvid spelar. 
inom parentes sagt, sjä lva ned dykningstiden ej längre samma roll som 
tid iga re. 

Det ~~~- uppenbart att även för övervattensfartygen in förandel av 
atomkraft som framdrivningsm edel kommer att innebära en revolut ion 
i tekniskt h iinseer1cle. D et är emell ertid en omläggning, som vi ännu 
icke ii r mogna för; när den kan sättas i verket komm er elen att hli 
lika revolutionerande som när ångan på sin tid ersatte seglen som 
framd rivningsmedeL Man återfår de v~isentliga fördelar, som segel
fartygen ägde i form av obegränsad aktionsradie - bränslekomplet
tering erfordras ytterligt sällan vid atomdrift - och basoberoende. 
Så länge ubåten är ensam om atomkraften som framdrivn ingsmedel 
kommer elen således att vara det enda fartygss lag, som kan tillgodo
göra s ig atomdriftens nyssnämnda förde lar. 

Denna tekniska revolution inn ebär emellertid ett annat betydelse
fu ll t faktum, nämligen att en und erlägsen sjömakt ånyo fått möjligh et 
att mecl ubåtar bestrida elen överlägsna sjömakten herraväldet till 
sjöss. Jämfört med tidigare äro ubåtarna nu ojämförligt mycket bättre 
rustade för denna kamp. Det gäller därför för den ledande sjömakten 
att behå ll a försteget inte bara i fråga om ubåtens utveckling utan 
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iivcn - och i lika hög grad - i fråga om utvecklingen av motmedlen 
mot u b å ta r. 

\·i skola något närmare granska några av ubåtens speciella eg-en
skaper, egenskaper, som äro utmärkand e för alla ubåtar. oavsett 
framdrivningsmetoclen. Den första ~i.r fö rmågan att kunna uppträcia 
dolt. Detta iir ubåtens grundläggande och unika fördel i jämförelse 
med a ll a andra fartygsslag , något som leelama av sjökriget måste 
l1 a ],]art för sig för att kunn a använda ubåten på rätt sätt. Om der 
inte iir nöclv ~i ncligt att upptr~icla do lt under en operation, så innebiir 
användning av ubåten för icinclamålet blott ett elyrare eller mera kom
pli ce rat sätt att fylla en funktion, som bättre skulle kunna fu llgö ras 
med andra vapenbärare. - Just på grund av sin förmåga att kunna 
uppträda do lt är ubåten emellertid sä rdeles väl skickad att utföra 
kontinuerliga operationer till sjöss långt från de egna ku stern:t i om
råden. som ligger nära fiendens baser. Och därvid behöver elen inte 
uppträda i sto ra fö rband. Ubåtarna jaga som ensamma vargar och 
kunna. riitt utnyttjade, enhet för enh et ernå betydliga resultat. 

Ubåten har också en annan unik egenskap, närnligen att vara obe
roende av vädret. I undervattens läge opererar den oberoende av situa
t ion en ovanför vattenytan; stormarna nå icke ned till de djup, där 
ubåten dvii lj es . Detta är särskilt betydelsefullt i atomkrigets tidevarv , 
där krigsutbrottet kan komma med kort eller intet varse!. varigenom 
en kontinuerlig beredskapshållning av all a stridskrafter blir nödvän
dig , med fl ygst ridskrafter i luften och sjöstridskrafter t ill sjöss. Ubå
ten ä r vii! ägnad att ligga på beredskapsläge lång tid i områden, där 
krigsoperationer ä ro sannolika. T-Tär kommer , förutom oberoendet av 
vädret. även basoberoendet in i bilden. Man skulle i detta sam man
hang kunna säga. att den atomdrivna ubåten i sällsynt grad i sig 
förenar dc klassiska militära principerna om överraskning, rörlighet, 
kraftkon centration och ekonomisering med tillgängliga kraftresurse1. 

V i har tidigare sagt, att först genom atomdriftens införande ha c 
man fått förutsättningar för att skapa det egentliga undervattensfar
tyget, som iir oberoende av atmosfären, som opererar i tre dimensio
n er, som alltid befinn er sig uneler vattenytan. 1 jämförelse med tidi 
gare diese l-e lektriska ubåtar. som kunna hålla full fart i undervattens 
läge blott någon timme, ge1- atomdriften möjlighet att hålla full fart 
uneler vattnet tusentals timmar i sträck, så att - om så bleve nöd
vändigt - konventionella Övervattensfartyg kunna förfö lj as med hög 
fart till deras bränsleförråd är uttömt. Denna uthållighet i undervat
tensläge ger atomubåten möjligh et till i tidsavseende obegränsade ope
rationer i de vattenskikt, där elen är svårast att upptäcka genom byel
ro-akustiska spaningsmetoder. Det är särskilt detta förhållande, som 
gör atomdriften så värdefull för a lla ubåtar oavsett typ eller special-
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iinclamål. Eftersom atomubåten inte behöver g·å upp t1"11 rt· 1 · 
1 1 ·· . . o •• • • c y an o c 1 m te 
)e 1_ov:1 v1sa nagon snorkelmast aro nskerna för optisk upptäckt små . 
Pe11skop och radarantenner kunna behöva användas momentant· men 
t och med oatt d: al~ustiska hjälpmedlen för erhållande av infon;1atio
ner _om_ malet forbattras, kommer periskop och radar så småningom 
on~ an m te o att h~ spela~ ut sin roll, så _dock att bli andrahanels h j ä lp · 
m~clel. __ Ubaten kommer att kontmuerhgt operera på djup. som elen 
"Jalv v;:_:lJ er ocl_1_som_ med hänsyn till temperaturfördelning och salt
haltsv~JtatJOneJ ar ~~st agn~t att skydela den från fientlig inlyssning. 
samhclJgt so_m cle1~ splv erhall ~r optimala fcirutsiittningar för utföran
de av akust1sk malspanmg. Alla dessa faktorer medverka till att ubå
tens .~runclegenskap - att_ !..:unna operera dolt - betydligt förbättras . 
... Ubatens genom atomclntten okade fart medför åtskilli()"a fördelar 
tOI;utom redan antydda. I och för sig är det av intresse attnotera att 
ubaten_ genom a_tt elen utgö1~ en i -~attt;et helt nedsänkt kropp kan giva~ 
ett sk1_o~ S?I~1 .. I. s_tort se_tto Icke a r va~·bilclande . "De sista knoparna". 
el v ~ ~at tf?.I!lOJ111nge:l tran t ~x 27 ttll 30 knop, som på ett övervat
tenstal ~y g at o betydligt ~uaftodancl e, kunna härigenom för ubåtens 
del er:1as. !S_enom ett relativt sett betydligt blygsammare kraftuppbåd 

Aton~c!I_ttt_en ha_r me:~~~rt , att uncl~rvattens farter på femtio knop 
och _m ~t a Ic_J_,e. te s1g om oJ b g:'- att uppna. Det är uppenbart, att ubåtens 
?Pet att va r?rl1gohet och taktiska anfallskraft härigenom ökats, liksom 
ctven dess f?n11aga att undkomma en förföljare och de ubåtsjaktvapen 
denne kan m satta. 
... N å g ra _ _operativa synpunkter på atomubåtens användnino· må an
:oras. Sjomaktens uppgift är att säkerställa det egna lancle~s utnYtt
J_ande av havet som transportväg och att försvåra eller helst förhin-dra 
flenden att utnyt~Ja 0et för ändamålet i fråga. Flygplanets tillkomst 
s?m ett vapen l SJok:·Iget har icke ändrat på detta faktum _:___ det ha1· 
e1o !1~lle1: robotarna:. mte ens atombomben. Sjömaktens betydelse i1r j 

va1 t_Icl, l 1?ass~orstorelsevapnens skugga, större än nå()"onsin. Ty Il avet 
kan Icke torstoras. "' · 

Atom~_båtens framtida operativa roll, sedel på längre sikt, kan i 
~lagens lage knappast mer an antydas . Den konventionella ubåten av 
l d~1g har .. betyclhgt f~era användningsområden än vad de första prak
t_l~l.'"t anvancl~_ara ubatarna hade. Dessa voro huvudsakligen avsedela 
toi ~1a~1elelskuog med torpeder. Numera kan elen konventionella ubåten s 
apel atlor:er pa ett helt annat sätt än tidigare koordineras med andra 
element m om flottorna· el ]- t··· t ·· · . ... . '. en '-an Jans gora som framskJuten raclar-
~evak:1mg, ~J~lpn_avJgei:mgspunkt, ubåtsjaktfartyg, minsÖkare m m . 

e!1 l~an ocksa f~lla m mor och transportera trupper; och det finns 
u~ata: som medfort egna flygplan. Teoretiskt sett kan ubåten utföra 
P1 akttsk t taget alla de uppdrag, som hittills utförts av övervattens far-
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tygen. 1Vlen även om atomdriften öppnar vida möjligheter för en fort 
satt utveckling så i1r steget långt till en framtida flotta. som helt be
står av unclervattensfartyg. Ty som det sagts, "det faktum att över
vatt.cnsfartyg kunna skadas av atombomber betyder inte nödväncligtvi:; 
att sådana fartyg blivit antikverade. Det bestämmande härvidlag är 
inte att Övervattensfartygen kan förstöras, utan att de kan ersättas av 
andra vapen, som kan fylla deras uppgifter på ett effektivare sätt" 
(amiral Nimitz). Om atomdriften kan möjliggöra att framtidens sjö
operationer helt förläggas under oceanernas yta återstår ännu att se. 
I varje fall förefaller detta ligga långt fram i tiden. 

Inom ett speciellt område kan atomubåten med s~ikerhet bedömas 
få särskilt stor betydelse, nämligen inom ubåtsjakten. Liksom luftför
svaret måste försvaret rnot ubåtar utvecklas "på djupet" i sitt speciella 
medium . vattnet, och det är blott logiskt, att ubåten också är det lämp
ligaste motmedlet mot fiendens ubåtar, som härigenom kunna bekäm
pas även niira elen fientliga kusten . Atomubåten blir i framticlen elen 
idealiska bäraren av motmedelmot andra ubåtar, eftersom elen är elen 
bästa möi liga plattform för hydraakustiska spaningsmede l, som står 
att erhålla. 

En annan framtida arbetsuppgift för atomubåten, som här blott 
skall omnämnas, är elen att vara utskjutningsplattform för interkon
tinentala eller andra robotar. Såclana kunna utskjutas även när ubå
ten befinner sig i uläge. 

Mycket kunde ännu sägas om de framtidsperspektiv som införande 
av atomdrift för ubåtar frammanar, inte minst beträffande utnytt
jande för kommersiellt bruk. De senaste nyheterna tala om under
vattenstankfartyg, som redan uppges vara uneler byggnad. Men detta 
fordrar ett särskilt kapitel, som må lämnas åsido i detta sammanhang. 

Till slut några synpunkter på den atomdrivna ubåtens betydelse 
med hänsyn till polarområdena. Dessa ~iro varandras motsatser såväl 
geografiskt som struktuellt sett: Antarktis är en kontinent uneler det 
att nordpolsområdet består av en ocean, som på sina ställen når ett 
djup av över 3 000 meter och vars speciella kännemärke iir, att elen 
är ständigt isbelagd. 

Atomubåten behöver inte stanna vid iskanten. Atomubåten kan 
operera i uläge uneler isen lika väl som i områdena vid ekvatorn. Un
der istäcket befinner den sig i ett medium av konstant karaktär : 
vinelen kan icke inverka på den, havsströmmarna äro obetydliga, tem
peraturvariationerna äro små, nedisning är otänkbar - och allt dett2. 
i ett område, där övervattensfartyg ej alls eller blott med stora svå
righeter kunna röra sig. Isens tjocklek kan lätt bestämmas, och ubå
ten kan om den vill, inta marschläge i någon av de råkar - somnur
tid förvånansvärt många - som finns i isen. Om så erfordras kan 
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ubåten också genom sprängning åstadkomma öppet vatten åt sig. Cbt; _ 
ten ii r så lunda aldrig hjä lplös under isen utan använder den till sin 
egen fördel. Enbart detta faktum iir motiv nog att studera och ut 
veck la tekniken att operera unel er isen , ty cbr iir en ubåt oåtkomli o 
för al la anfa_ll ut_01~1 frå!1 andra uh~tar. Skyddacl av istäcket för up 1 ;~ 
tackt och anta l] tran lutten kan ubaten anviincla det frusna havet som 
en s.äker tillflykt i vetskapen om, att enelast undervattensfa rtyg kan 
u;tranga cltt: Detta ~iille~- för Övrigt inte endast de istäckta polarolll 
raclena; t v t ss utstracknmg kan dessa synpunkter tillämpas ;i ven på 
våra förhållanden . 
.. I s havets strategiska betydelse har emellertid även anclra aspektc- :· 
an cle nyss anförda~ Fredstidens polar-route för trafikflyget kan ; 
kng utnyttJas av antlygande flygplan ell er robotar. De redan nu exi 
sterande "distant-early-warning"-kecljorna av radarstationer på drn 
nordamerikanska kontinenten kunna erfordra kompletterina av rö r
liga , sjä lvförsörjande stat ioner i form av radarubåtar. Till denn a 
uppgift kan f~~-;as meteorologiska funktioner, räddningstjänst, tjänst 
gonng som h]Cllpnavtgenngspunkt och som relästationer för radi•J
traf iken . vilken på dessa höga latituder understundom möter svåriu
heter i form av atmosfäriska störn ingar och oregelbundna våo·utbreJ 
ningsförhållanden. För att fylla sådana uppgifter måste ubå~en int 1 

marsch läge. Detta innebiir en risk, men uppgiftens betydelse får av
gara. om nsken bör tagas. För Övrigt innebär marschläae i dessa om
råden in te ens l krig, att man h elt Eimnat principen ot~ dolt upptrii
dancle: en på lämpligt sätt camouf lerad ubåt är praktiskt tao·et omöj 
lig, att optiskt ial~ttaga i isen, och radarobservationer är i reg~l myck;·L 
svara att verkstalla mot elen med hänsyn till reflektionerna mot is
block och kantsbUda isflak. 

Samma faktorer som gör polarrouten i luften betydelsefull för båcl ~: 
fredstida transporter och flyganfall i krig ger polarrouten uneler isen 
dess strategiska värde. Denna nya vattenväg tillåter snabba omorup
J?eringar av ubåtsstyrkor mellan oceanerna och ger också tilltriicle till 
tarvatten och hamnar av betydelse för potentiella fiender. Det är i 
detta sammanhang icke alldeles ointressant att notera, att de ameri 
kanska ubåt_arnas prestationer i polarområdet kraftigt nedvärderats 
1 den SOVJetiska pressen, måhända med hänsyn t ill hemmaopinionen. 

Ur mdtta.r_ synpunkt är sammanfattningsvis det väsentliga och ny;\ 
med atomd ntten de aspekter, som öppnas för operation er med höo· fan 
och lång akt ionsradie på stora djup . Trots att nationerna utöva ~uvc
ränitet över sina länder och luften över dem öppna sig vicla områden 
utanfor kusterna, som hittills icke vetat av någon suveränitet. Ellef 
kanske rättare, som blott erkänna elen suveränitet vars signum är s j ö
makt. Atomdriften gör det nu möjligt för ubåten att utsträcka s)ö 
maktens arm även till oceanernas innandömen . 
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"Operation North-West Passage" 
Av ledamoten G. BOLLING. 

l augusti månad 1958 genomfördes en av de märkligaste havsbr
cler, som väl någonsin företagits annat än på papperet. D en ameri
kanska atomubåten Nautilus lyckades nämligen passera uneler polar 
isbii l t et genom Norra l s ha vet och över nordpolen. M an får on e kl igen 
i tankarna denna ubåts beryktade namne, som Jules Vernes skrivit 
om i sin kiincla roman, där han låter sin uppdiktade )Jautilus obe
hindrat genomkorsa de flesta av jordens hav och uppleva många säl l
samma ä vent yr. 

Förhistorien. 

Sedan måno·a år hade man i USA lekt med tanken att kunna öppna 
en SJ·Öväo· .,.e1~om Norra Ishavet och man var välmedveten om vilka 
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fördelar som stod att vinna därmed. Av förklarliga skäl hade man 
dock stött på oöverkomliga svårigheter, när det gällde övervattens
f,artyg, som ju enelast kunna hålla sig längs elen yttre kanten av polar
isbältet. Men när ubåten bör j ad e bli ett allt pålitligare transportmedel 
tiil sjöss, uppstod snart tanken att försöka utnyttja denna fartygstyp 
för ändamålet. Svårigheten låg dock ännu så länge däri att ubåten 
hade mycket begränsad uppehållstid i ul~ige och var nödsakad att med 
jämna mellanrum komma upp till ytan. _ 

Efler första världskrigets slut avsåg man i USA utrangera en del 
övertalio·a, äldre ubåtar, bland dem O 12. Denna inköptes då av Hubert 

b .. . .. 

vVilkins, en känd polarforskare. H ans avsikt var att soka fmna en vag· 
uenom polarisen och kunna öppna en ekonomiskt lönsam handelsv~i.g. 
\;vilkins hoppades, att det skulle finnas ti llräckligt många vakar och 
hål i isen för att ubåten vid behov kunde komma till ytan och ladda 
sina elektri ska batterier med dieselmotorernas hjälp. 

Ubåten O 12, som av ·Wilkins döptes till N autilus efter J u les Vernes 
förebild , utrustades bl a med en cirkelsåg på däck, som skulle göra 
det möjligt at t såga sig genom isen, även om denna var -±meter t.Jo~k, 
och man önskade ta sig upp till ytan. Men man trodde mte, att ts
flaken sk u !le vara så tjocka. Dessutom hade man ombord stora drill
borrar med vilka man kunde nå ända till 35 m utan för fartyget 
och åstadkomma hål i isen. Genom dessa skulle man i nödfall kunna 
suga in friskluft och släppa ut förskämd luft. Ubåten medfö1·cle ock"å 
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dykare. som kunde la sig ut i vattnet från uläge och unelersöka is 
förhållandena omkring denna. 

Denna fö rsta ve rkliga Nautilus ' ci ebutfiircl slutad e emell ertid olyck
ligt. Man g j ord e en första färd till Spetsbergen å1· 1931 fö r att däri
från försöka tränga in i ishlten. lVIen ubåten, som ju tillhörde ('n 
gammal typ, havererade snart och måste bogseras hem igen till USA. 
där den slut ligen höggs upp. vVilkins och hans medhjälpare på färden 
iir dock värcla eft ervärldens beundran fö r deras oförskräckthet och 
tappra försök att genomföra färden trots bristfälliga resurser. And;l 
f ram till sin i dagarna intr~iffade bortgång hade f ö Wilkins sin hand 
med i spelet om polarfärder och han var en av de a rkti ska experte rna 
inom elen amerikanska krigsmakten. 

vVilkins trodde att hans N autilu s (II) skulle kunna söka sig upp 
mot istäcket . t ill dess fartygets specialkonstruerade däck vilade nF> . 
isens undersida. Han var emellertid osäker på hur denna såg ut, om 
den skulle vara mycket ojämn av istappar, som stack ner i vattnet. 
Ubåten var därför försedd med ett fjädrande bogspröt, som ku nd e 
varna för ishinder i dess väg. Därtill hade den st rålkastare monterad , 
vid förstäven . 

N avigeringen skulle ske med hj älp av gyrokompass eller magnet
kompass. Man var dock med v eten om dessa instruments ofullkom
lighet på höga latitud er. För positionsbestämningar tänkte man si;.;. 
att ubåten kunde komma upp till ytan genom hål i isen så att man 
kunde mäta höjden av himlakroppar liksom för att göra vetenskap
liga observationer. Med de kunskaper, som vi nu ha r om arktiska f a r
vatten, måste vi förvåna oss över dessa pioniärers optimism och dj ~irv 
het. Aven om resultatet blev klent, visade de dock vägen för senarl: 
färder med ubåt i arktiska farvatten, seelan materielen förb~ittrats 

Förspelet. 

De fö rberedande proven med atomkraftmaskineri för fartygsdr ift 
hade varit lyckade. Atomubåten Nautilus inledande provfärder visade, 
att man borde kunna räkna med stora förde lar för en atomubåt i jäm
förelse med det hittill s traditionella maskineriet för framdrivning av 
en ubåt. Tanken väcktes därför snart åter att pröva en ubåt för fä:·
der uneler havsishicket. Man startade sålunda i USA en serie prov 
inte endast med Nautilus (II I ) utan också med andra amerikanska 
ubåtar. som gjorde ett flertal lyckade prov i isfarvatten. Det uppges 
sålunda att N autiluot~:edan före sin förestående nordpolsfärd tillrygga
lagt c :a 1700 n m i uläge un der is. Tanken att försöka göra en nord
polsfärd låg därför nära ti ll hands . De marina myndigheterna i U SA 
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visade stort intresse och preside!1ten gav själv saken sitt fulla stöd. 
Inte endast hand elsekonomiska utan också mycket stora mi li tära för 
delar stod att vinna genom elt lyckligt resu ltat. 

N autilus starlade sålunda med de bästa förväntningar sina inle
dande prov för en polarfärd under isen. lVIan hoppades, att USA 
skulle kunna vinna fullständig dominans i det vidsträckta Norra Is
havet. som hittill s varit helt avsbngt från all sjötrafik. Först i augusti 
månad 1957 blev det emellertid lämpligt att förverkliga de arktiska 
planerna, och N autilus sändes på en första rekognoceringsfärd nord 
vart. 

U båten begav sig upp i farvattnet mellan I sland och Grönland samt 
tillryggalade unde1· !'51;2 dygn nära 1-!00 n m under isen, varuneler man 
lyckades tränga så långt nord vart som ti ll en punkt c :a 180 n m från 
nordpolen. Efter återkom sten t ill USA samma höst, kallades FC t ill 
marinledningen fö r att redogöra för vunna erfarenheter från färden. 

JVIan ansåg till en början , att det var mest lämpligt att förlägg?, 
färdens utgångspunkt till det redan prövade farvattnet mellan Island
Grönland och att clärifrån tränga nordvart över polen och slutligen 
komma fram i Stilla Ha vet genom Be rings sund. Isen i sistnämncia 
farvatten hade dock visat sig mera besvärlig än på grönlanclssidan. En 
sydlig vind f rån Stilla H avet brukade nämligen pressa is upp mot det 
trattformiga Berings sunds sträncler och därvid tornade isen upp sig 
i elen ganska smala norra mynningen. va r vid den blev kraftigare och 
t jockare än vid Grönland. Farvattnet norr om sundet var ganska 
grunt, vilket kunde försvåra ubåtens vidare framkomstmöjligheter 
Likväl beslöt man a v andra sk~ll att färden skulle företagas från Stilb 
Havet till Atlanten. 

I planläggningen för brelen ingick bl a att man önskade använda 
så raka kurslinj er som möjligt. Det ansågs nämligen vara av största 
värde att få kännedom om en framtida route ~ivcn kunde få kommer
ciell betydelse. Stora fö rdelar stod också att vinna, vilket framgår w 
föl j ande elistanstabell: 

Route D-istanser 
Nuv. route 

London- Tokyo ...... . . .. 11200 
Oslo-Seattle . .. . ........ 9 300 
Eclinburg-Vancouver 9 000 
Hamburg-Bong Kong .... 10 400 

Vinst 
Via 11ordpolen 

n m 6 300 n m 4 900 n m 
6 000 3 300 
5 900 3100 
8 400 2 000 

(Som jämförelse kan nämnas att elen distans, som våra amerika
båtar räknar med från V inga till New Yorks inlopp, är c :a 3 400 n m.) 

63 
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Fig J. 

"Distansvinst'' 

N ordpolsfärden inleddes med en rekognocerings fä rclmecl flyg nem! 
Berings sund, varvid stora ytor med öppet vatten konstaterades. I juni 
månad startade därför N autilus i största hemlighet färden nordvart. 
Enelast tillfälligt gick man till havs upp på periskopsdjup för att ic- ke 
röja ubåtens väg. Tredj e dagen efter avfärden från Seattle lämnade 
man elen japanska motsvarigheten till Golfströmmen, och vattnets tem
peratur sjönk. På kvällen elen 12/6 fick man möjlighet att kontrollera 
hesticket på A leuterna genom terrestra observat ioner. 

Man hade nu två vägar att välja på genom Berings sund, antingen 
att följ a dess västra, sibiriska sida eller också elen östra längs AlasL. 
Man beslöt att välja elen förstnämnda, vilken gav bättre djup för en 
fä rd i ubge. Seclan man kommit genom sundet började emellerti? 
redan is att uppträda alltmera a lim än t. Is b ck te snart nära 60 'lo 
av havsytan och vidmidnatt passerades ett stort isberg som låg dj upt 
i vattnet, vilket i det grunda farv attn et tycktes bli ett svårt hinder. 
M an sökte sig därför längre ostvart för att finna bättre förhållanden. 
Mot kvällen började dock is att uppträda även här, och man mötte ett 
kilometerbrett isflak. Färden fortsattes dock på drygt 30 m djup och 
ti ll slut nådde man latituden N 60° 30', då man ansåg sig ha kornmit 
upp till randen av polari stäckeL Eftersom vattendj~et tilltog kun·k 
man nu öka farten i uläge ti ll 20 knop men tvingades snart åter att 
minska den, då man hindrades av några djupa isbarriärer . Man iyc
kades finna en stor vak så att man kunde gå upp i marschläge och 
kontakta ledningen för att klarlägga läget. Det beslöts, att man t ill-
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fälligt bord e uppge försöket och inv~inta ett senare tillfä ll e un de r som
maren. då man hoppades, att isen sku ll e ha delvis smält undan. 

Nautilus viinde därför åter stäven mot söder och återvände till 
Pearl Harbor. 

N ord f'o/sfärdc/1. 

Mot slutet av juli månad samma år ansågs is fö rh å ll andena i dc 
aktuella områdena ha förbättrats tillräcklig t, och Nautilus begav sig 
åter på viig nordvart. Ubåten hade försetts med en rikhaltig kom
pletterande utrustning för färder i arktiska farvatten. 

Ett fartygs viktigaste in strument är dess kompasser och N a utilus 
var fö rsedd med både gyro- och magnetkompasser. Men eftersom 
färden skulle gå Över mycket höga latituder, kunde man räkna med 
att båda dessa instrument skulle bli mindre användbara. Vid el en geo
grafiska nordpolen skulle gyrokompasserna inte längre visa kursen och 
samtidigt skulle magnetkompasserna vara opålitliga, ty vid elen mag
netiska nordpolen skulle de sakna riktkraft, eftersom j ordmagnetis · 
mens horisontalintensitet där blev noll. Inte heller kunde man uneler 
polarisen anvii.ncla s k astrokompass, som tarvade fri sikt mot himme
len för att anv~inclas . Uneler en kortare tid kunde man likväl an
vända s k kursgyron för att styra en utvald kurs om denna var be
kan t. 

N autilus var emellertid urustacl med en tröghetsnavigeringsanlägg
ning, Ship Inertia! N avigatian System, vilken uneler l ~ingre tids an
v~inclning ombord befäst sin pålitlighet och noggrannh et uneler många 
färder. Med dess hjälp ansåg man sig utan risk för felnavigering 
kunna bege sig in bland polarisen. Det visade sig också senare att 
man efter nära 100 timmars gång i uläge utan möjligheter till be
stickkontroller var enelast ett tiotal n m från elen verkliga positionen. 

N autilus var dessutom utrustad med 13 hydrofoner, Sonar, som 
var så anordnade, att man kunde göra "svep" uppåt och sålunda få 
en bild av istäcket över sig. Man fann på detta sätt, att polarisens 
t jocklek varierade mellan 3 och 30 m . 
. Man navigerade uneler färden i första hand efter "död räkning ., 

och hestämde positionen var j e halv t imme. Man studerade ocks[t 
bottenförhållandena med ekolodets hj älp . Som jämförelsematerial 
fanns dock mycket få sjömätningsresultat Över dessa nordliga hr
vatten. Ekolodet visade ibland avvikelser på upp till 2-tOO m från 
äldre uppgifter, som publicerats. Vattendjupet på s jälva nordpolen, 
som ryssarna uppgivit till c :a 10 000 fot efter en rysk flygares upp
gifter. vilken sagt sig ha landat på polen redan år 1937. visade sig 
vara 13 410 fot, elvs 4250 m. 



Ubåten var också förseeld med luftkonditioneringsanläggning, som 
höll de atmosfäriska förhållandena i förläggningsrum och miis sa1· nära 
nog idealiska, med lagom temperatur och relativ fukti~·het. M an med
förde därtill ett stort f ö nåd a v syrgas flaskor. Fartygslakaren med ~ma 
båda biträden hade uppsikt Över fartygets luftreninganläggning och 
såo- till att halten av koloxid , koldioxid och syre höll sig på lämplig 
ni~å. Från fartygets vattendestillator fick man färskvatten _i tillr: [ck
li()" mäno-d till bl a matlaoning, tvätt, rakning och duschnmg. F råP. 
n~askina~1bggningens turbC1er tillhandahölls också ~-armvatten. I jäm
förelse med forna tiders polarfarare med hundslade som hade at1 

kämpa mot bitande arktiska stormar måste förhållandena fö ·,- ubåts-
männen ha tett sig nära nog idealiska. . . .. 

Efter att i ubåtsbasen ha avhjälpt ett mmclre turbmfel lopte N au
tilus till sj ö ss elen 29 juli. A v färden och färder:s syftet: l;emligb öl b 
strängt och medföljande experter togs ombord 1 smy~ 1 s_tsta ~tu_nd 
Sedan man kommit t ill sjöss övermålades fartygets Jclentltetsslftror 
på tornets sidor för att dölj a N autilus identitet för passerande far
tyg och flyg. 

Fär~len gick d_ärefter med hög fart "norclvar!, _och mar: -~ar:> st~.al:~ 
uppe 1 de norclhga vattnen. Denna gang avsag man fo l j~: l>et m,~ 
s u tids västra del och mötte till en bör j an ingen is. Man provade pa 
nytt tröghetsnavigeringsanläggningen, som man försto~. skull<; bli ett 
ovärderligt hjälp_~nedel "t:nder der:. ~ ortsatta ~,ärcle_n . .. ~\ v~n tscle5:k~ 
torerna kunde provas da ts snart boqacle upptt acla 1 ~a~ d~~gen. N au 
tilus fortsatte sin väg norelvart men enelast enstaka dnvtsbalten syntes 
till. Längre västvart verkade_ dock i~en kraftig~re , n:en FC lycl(ad c;~ 
finna en cljupränna, som forcle ubaten upp ttll o latttucl .. N .. 73 00 . 
varifrån man väntade finna cljupvatten. Uneler tva dygn forsokte man 
tränga vidare på den planerade ku~·ser:. men tvingades uppge plar:erna 
och fann sig nödsakad att bege stg langTe ostvart mot Alaskastelana 

Man fann där en cljupränna, som sträckte sig från Point Barrow pa 
Alaskas norelspets ända upp till elen djupa polarbassängen. Man nådde 
djupt vatten och siktade mycket is både förut och om babord. Efter 
en sista blid..:: genom periskopen, bemannade man hyclrofonerr~~ ~ch 
gick djupare. Ekolodet visade, att djuprännan vi~gacles _och_ forclj u
pades . Med hög fart fortsatte man på c :a 100 m d jup under tsen ra kt 
på nordpolen ! 
· över ubåten låg nu polarisen i det närmaste fast och hyc1J4Jfont;rna,. 
registreringspennor visade, att elen var mycket ojämn på unclers.~dan 
Istjackleken höll sig i medeltal vid c :a 5 m men stundom strackte 
sig isen ung. 25 m ned i vattnet. På latitud ~ 76°22' ~11inskade b?:
tencljupet plötsligt från 700 till 500 m och tdl de nav1geranc~e~ fm
skräckelse fortsatte botten att höja sig. Först när djupet bhv1t c :a 
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125 m. s än k te sig botten åter. och man kunde andas lättare. Kur:ran 
visade att havsbotten var full av branter och mäktiga bergskedjor, 
vilket gjorde att man inte oavbrutet kunde hålla ubåten på stort djup 
och som tvinO'acle FC att då och då minska farten. 

På latitud "N 83° 30' tycktes man passera polarisens centrum där 
elen var s~irskilt t j ock. Latitud N 84 ° 00' passerades vid midnatt elen 
2- 3/8 och man sbllcle då om reservgyrokompassen att verka som 
kursgyro för att kunna hålla elen valda kursen, när nu huvudgyrokom
passen alltmera började förlora sin nordpekande förmåga och om~rk
ligt och långsamt drev styrbord Över. Magnetkompasserna var mte 
heller hingre användbara, eftersom jordmagnetismens horisontalinten
sitet var alltför svao·. Med elen utmärkta trög-hetsnavigeringsanLigg
ningen var man do~k ganska oberörd av vad som kunde intJ·ii ffa i 
dessa "kom passförvirringens farvatten". 

Den 3/8 kl 1915 ( Seattleticl) passerade N atulius genom geogra
fiska N ordpolen efter 62 timmars gång unde1· isen. J u st vid 
själva polen fann man en isrygg, som stack ner omkring 10 m under 
istäcket. För att celebrera polens uppnående lät man en utklädd tomte 
uppträda inför besättningen och liksom vid en linjepassage Ei.mna 
denna vidare förhållningsorder för en fortsatt färd genom det ark
tiska området. Aldrig förr hade så många personer varit samlade sam
tidigt vid Nordpolen. Med Nautilus medföljde 116 man. 

Vaktgöringen ombord skedde på tre kvarter, elvs på fyra timmars 
vakt följ de åtta timmars frivakt. De vaktgörande officerarna tjänst
ujorcle turvis tre och tre, en dykofficer i manöverrummet ("kontroll
;~lmmet"), en "maskinofficer" vid maskinanläggningen och en "spa
ningsof ficer" vid periskopen Det visade sig a~.t någ~t _f u llst_änr~igt 
mörker inte rådde under polaristäcket FC anrnarker 1 sm sktldnng 
från färden. att man konstaterade fosforescerande strimmor i vatt
net liksom i tropiska farvatten. Vattnet var dock så kallt , att det 
bildades rimfrost på sådana rör, som ledde sjövatten till maskinan
bggningen. 

Efter passage av polen fortsatte färden planenligt, och elen 4/8 kl 
0700 befann man sig redan 240 n m på andra siclan med polen ak
terut. Huvudgyrokompassen kunde åter kopplas in, och man styrde 
vidare på sydlig kurs . N u gällde det att söka finna öppet vatten i 
Atlanten i farvattnet mellan Gröi1lancl och Spetsbergen så att man 
kunde intaga marschläge. 

Den 5 augusti kl 0400 hittade man äntligen öppet vatten, och N au
tilus steg mot ytan. I periskopen kunde man se hur det ljusnade och ~tt 
vattnet började skifta i blågrönt Alla instrumenten ombord tycktes m
dikera klart och man gick upp på periskopsdjup. För säkerhets skull 
fällde man likväl ut de känselspröt, som ubåten var försedd med 
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Fig 2. 

"Nautilus nordpolsroute" 
(den prickade linjen anger färden under isen) 

och som skulle varna för is runt fartyget. Allt befanns klart, peri· 
skopen hröt genom vattenytan, en strålande sol lyste ner genom deras 
okular och efter en snabb rundblick intog man marschbge. Nord
polsbrelen var ful lbordad! 

lVf an kontrollerade nu besticket genom astronomiska observationer 
och fann sitt läge vara nordost om Grönland. Det visade sig, att be
stJCkfclct var oväntat litet, ty efter en färd på l 830 n m med 96 
timmars gång under is, hade man kommit endast ca 10 n m från 
det beriiimade läget. Resultatet tycktes om något bevisa tröghetsna
vigeringsanläggningens förträfflighet och pålitlighet. Dess tryckta 
kopplingskretsar var också gjorda av guld! 

Genom I\" a utilus lyckade hr d hade det således visat sig möjFgt 
att för första gången triinga fram ända till polen under den arkti ska 
oceanens istäcke. Men förutsättningen härför måste vara, att man ha
de tillgång till atomdrivna ubåtar. The Federal Maritime Administra
tion i USA har också redan låjjt meddela, att ritningsarbete pågår 
för att bygga båd e last - och tankubtttar. Man skulle t o m ha ritning·s-
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Fig 3· 
Namilus anlöper Portland i England efter genomförd nordpolsfärd . 

arbelel för de sistnämnda 1 det niirmaste klara. Fartygen skulle f?. 
mycket hög fart i uläge ; det har ta lats om farter på mellan 40 och 
60 knop. D et har i pressen uppgivits, att man både i Storbritannien 
och i J apan också arbetar på ritningar för atomdrivna fra kl- och 
oljetankubåtar. Man torde cbdör kunna förutspå, att Nautilus märk
liga färd genom nordpolen i framticlen kommer att följas av flera 
ubåtsfärcler. Kanske blir denna route lika vanlig som polarflyget med 
än större handelsekonomiska vinster som följd. 



916 

För US Navy har Nautilus polarfärd blivit av allra största ht: 
tycle lse. Försvarsminister McElroy har i ett uttalan de nyligen fram 
hå llit, att atomubåten är det st rategiska huvudstridsmedlet för flot 
tans "new look". Seclan atomubåten ha r visat sig kunna vara i ub"" 
under månader och dä rifrån avfyra robotar, är ~ elen ett fruktansvä~·r 
stridsmedel. N a utilus båda systerskepp, Seavvolf och Skate, har redan 
tillryggalagt 48 500 respektive 21 800 n m, varav Skate bl a en rekord
färd und er Atlanten på 8 dygn och 11 timmar. Swordfish och Sargo 
har sjösatts uneler året och undergår nu slutprov. Seaclragon och T r i
ton ~ir i det närmaste klara . N~imncl a ubåtar, utom Triton, iir i strn·1 
sett av samma sto rlek som Nautilu s, vilken har ett deplacement pa 
3 250 ton. Seawolf har till skillnad från övriga utrustats med natri 
umkylcl reaktor. Triton ii r emellertid betydligt större och mäte · 
5 900 ton på en fartygslängel av 136m. Ytterligare tretton atomubåtar 
är uneler fä rdigställande, och kontrakt har skrivits för nio till. 

Atomubåten har genom N au t i lus färd visat sig också kunna operen 
i arktiska farvatten, varifrån den antingen kan avfyra sina robota 
av typ Polaris eller utföra raider mot fientlig sjötrafik längs Sovjets 
norra kuster. Den dag kan därför inte vara långt avlägsen , då ubåts
flottorna världen Över kommer att bestå av atomubåtar. De nuva rande 
betungande kostnaderna fö r denna örlogsfartygstyp komm er likväl 
att bli en tung försvarsbörda, inte minst för de små nationerna. Det 
har emellertid nyligen antytts att våra framsteg på det ubåtsteknisk; 
området va rit stora. Kanske vi därför under ännu en tid kan avstå 
från de dyra atomubåtarna till dess de förb illigats. Möj ligheter finns 
måhända för oss att också öka antalet ubåtar på bekostnad av stOJ 
leken . Hög fart och nya vapen stå r också högt på li stan men ti ll 
sist och inte minst lägre priser per enh et. Sjömaktens betydelse har 
så lunda ingalunda minskat i våra dagar utan genom ubåtens ut
veckling uneler senare år har den istället blivit särskilt viktig kompo
nent av en försvarsmakt och inte minst för vårt eget land. 

Dl7 

Blockadbrytare på djupet 

Av redaktör ÅKE WILLIAMS. 

Sensommarens och höstens ur allm änt perspektiv sto ra kind else 
på västku sten har som sig bör utspelats t ill sjöss: den i alla <~vse
enclen g igantiska bärgningen av el en tyska undervattensbåten U 843_. 
som på hemfart från Bergen ti ll Kiel sänktes av brittiska moskitos 
utanför Laesö ~ord i Kattegatt 9. apri l J 9-±5. Förberedel serna för 
företaget in leddes redan 1956, då el en norska högsjöbärgarfirrnan 
Hövding Skibsopphuggning i Oslo lokali serade vraket på 52 meters 
djup och gjo rde de första dyka rundersökningarna, och omkring l ;:m
gusti i år hade skeppsredare E inar Hövding (mannen som b~irgaclc 
Tirpit::;, trupptransportfartyget Donau och U 6"1 och som nu skall h 
sig an den i Oslof jorelen sänkta och "uppochnervända" Bliichc1·) 
bärgarf lottan på plats. Arbetet utfördes av en specialch artrad tys!~ 
f irma, rederibol aget Bugsier i Hamburg, och i spetsen för 100-man
nastyrkan stod elen legendariske bärgarinspektören \Vilh elm K lostcr
mann, känd från rensningen av Zuezkanalen och uneler andra v~irlcls 
kriget chef för riksmarinens bärgarflotta. Omkr. 10. aug hade K los
termann U 843 i stropparna och började den äventyrliga inbogse
ringen på svenskt vatten. en vecka senare låg vraket på 10 m djup 
utanför Hönö I-l eden för länspumpning och undersökning, och i 
slutet av september var ubåten flott och kunde bogseras till H orten 
i Norge för lastsyning. 

När man vet at t det ute i Kattegatt ligge r ytterligare 11 sänkta, 
tyska ubåtar frågar man sig osökt, varför el en norska firman vald~ 
just U 843 - det svåraste bärgarobj ektet, otillgängligt beläget all 
eleJes på branten av Kattegatts djupränna, med vattenfyllt häckrum 
och vraket hårt nedborrat i leran. Svaret framstår snabbt om man 
gör en hastig blick i ubåtslistorna och ser att U 813 efter en sista 
bunkring i Bergen den där aprildagen 1945 löpte u t på sista etappe!1 
mot Kiel efter en resa, som började i Djakarta i december 1944. 
Där är an ledningen till det norska bärgarföretagets stora, ekonomiska 
intresse: U 843 var helt enkelt en av de omtalade blockadbrytarna, 

Bilderna härrör ur en unik koll ektion filmrullar , som räddats ur vrake: av 
U 1:'43 och a lltså legat på havsbotten i r 3 å r. Bilderna har ursprungligen tagits 
av den tyske krigskorrespondenten Karl Emil Weiss, som var med ombord i 
ubåt<.n och omkom när den sänktes i Kattegatt den 9 april r 94 5. 
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Bild I. 

Den tysk-japanska ubåtsbasen på ön Penang i ma lajstaten 1944. Här hade ocksa 
den p panske ubåtschefen sitt högkvarter. Ubåten i för a runden är U IS, va rs 
chef kapitänleutn:tnt E. A . Schäfer avled i Singapore. U;nan med hans s~~f t var 
med ombord 1 U 843, som sänktes i Kattegatt och nu bärgats utanför Göteborg. 
Den tyske mannoffJCeren har jordfästs i soldatgraven på Kvibergs kyrkogård. 
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som dragits undan som frontubåt och helt arbetade som transport
fartyg med uppgift att från Fjärran Östern föra hem råvaror, nöd
vändiga för elen strategiska krigföringen. Vad norrmännen alltså 
visste var att det i detta vrak fanns miljonvärden i form av last av 
gummi, wolfram, molybden, droger etc. 

Tre baser ·i sydområdet. 

Fr o m sommaren 19-±3 kom ubåtarna att tillmätas stor betvclelse 
för dessa råvarutransporter. De ideliga angreppen på överv~ttens
skeppen på traden Ostasien--E m·opa vållade tyskarna enorma för
luster, och överföringen av råvaror på detta sätt övergavs nästan helt. 
I sbl let fick storamiralen Dönitz uppdraget att organisera transpor
terna med undervattensbåtar, och detta specialkommando startade i 
slutet av augusti 1943, då frontubåten U 178 uneler befäl av kapitän· 
leutnant \Vilhelm Dommes anlände till ön Penang i den av japanerna 
ockuperade malaj staten. Kort cliirpå anlände ytterligare 5 tyska ubåtar 
och 3 italienska, och totalt hade man alltså 9 ubåtar samlade i syd
området för de viktiga ri'tvamtransporterna. 

För aktionen upprättades tre baser med Singapore som huvudort 
och säte för områcleskommendanten, fregattenkapitän \!Volfgang Er
hardt (numera befälhavare på det nya, tyska marinskolskeppet Gorch 
Foch). Singapore var centralen för varv och verksbcler, där ubå
tarna efter dc: långa och påfrestande resorna togs in för översyn ·JCh 
reparationer. Djakarta var med sitt utmärkta läge sjiilva huvud
hamnen för trafiken till och från Ostasien, och Penang slutligen back 
rang av örlogsbas med stark befästning och skydelad hamn. Där hade 
också elen japanske ubåtschefen sitt högkvarter. Penang var dessu tom 
en utskeppningsplats av rang för viktiga råvaror, bl a metaller som 
tenn och wolfram. 

Dessa tre baser var direkt unelerställda elen tyska krigsleclningeu 
i Tokio i samarbete med japanerna. P ersonalen uppgick till c :a 2fi 
personer. cläriblancl varuexperter, tolkar, racliofolk, kvinnliga skriv
biträelen m fl. 

Ubåt gåva från Hitler. 

Här samlades alltså blockadbrytarna, dockades, reparerades, hs
tades och försvann ut med destination Europa. Till Penang kom vid 
denna tid också en specialutrustad tysk frontubåt, som kallades J.11 are o 
Polo och som var en gåva till japanerna från Hitler rnecl hälsning och 
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uppmaning- att in tensifie ra uhåtsb·igel och dra nytta av cle senaste·, 
tyska rönen ifråga om utrustningen. Samarbetet var också fr ik tim1:· 
f ri tt ända ti ll tiden för ·Musso lini s ;wsiittning och ] taliens ~; amm;Jnbrotl, 
varefter japanerna blev otroligt misstänksamma mot a llt ita li enskt 
Denna instill lning skiirptes ytterligare sedan det lyckats den i Si11gapor, 
stat ionerade ita lienska kryssaren Ertrea att löpa u t genom lVLa lc.cb 
sundet och Övergå till fi enden, och resultatet bl ev att japanerna heslag 
tog de tre i Penang placerade ita li enska ubåtarna. Detta var d t l1ån 
slag för tyska rna, som behövde dem mer än vii l för råvarut;·anspor 
te rna, och hände lsen utlöste omedelbart förhandlingar på högsta ni1·a 
Det lyckades också till sist tyske marinattachcn i Tokio aE utverka att 
ubåta rn a åte rl ämnades til l tyskarna . 

U 106'.2 snabbast till Europa. 

Ubåtarna som transportfartyg tran F jiirran Östern gjo rde ing ep 
lycka, vilket jag längre fram skall belysa med några siffror. De l1<1 dl 
under dessa resor inga to rpeder men väl virdefu Il a meta ller i stä ll 
och tuber, ingen annan bestyckning iin lu ftvärnsarti ll eri men råvaru 
last överallt där sådant Överhuvud taget kunde place ras , och de to;._ 
totalt 150- 200 ton pr båt. De för krig fö ringen, underh åll, sjukv2nl 
etc eftertraktade va rorna till T yskland utgj ordes huvudsakligen a1 
gummi , tenn, wolf ram, molybden, kinin , jod och opium. Lastningeli 
sköttes av specialt rimmat folk och utfördes med m inutiös noggrann 
het, extra fina olj or ford rades för moto rerna, och alla fö rberedelser 
tog i allmänhet mycket lång tid . Besättningarna tillbringade v:'mtc 
tiden i lugn och behaglig ro i Penang, S ingapore och Dj aka rta, r ekrc 
erade sig i bergen och roade sig i städerna inför de äventyrliga och 
dramatiska hemfärderna . Inte minst s jälva lasten var farlig; jod 
ång01:~1a t ex innebar odödliga ris.ker omb~rd. Proviantering~n för 
hemfarderna var ocksa ett besva rligt kapttel, m k miTist nar cl .:1 
gällde att tillfredsställa smaken, och tyskarna måste sålunda in6! t't 
ett särskilt korvrökeri i Penang ! 

Snabbaste transporten från Fj~irran Östern gjo rde U 1062, son1 
gick under befäl av oberl eutnant Karl A lbrecht. Den kom till Pen<1!1!~ 
i slutet av 1943 och var i mars 1944 åter hemma med full last. Denn·t 
ubåt sänktes sedan i september 1944 och led totalförlust i Atlanten . 

Ubåtsa ktionen helt misslj'clwd. 

U båta rna som transportfartyg av för den tyska higföringen n ö tl 
väneliga råva ror fr ån Fjärran Östern blev f ö en fullkomligt mis~-
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Bild 2. 

Kommend:unen på U 18 3, kapitänlcutnant E. A. Schifcr, vid periskopet. 



lyckad aktion. Av samtliga ubåtar i sydområdet lyckad es endas~ .) 
ta s ig hem till Europa, och av dessa 5 nådde endast :; T yskland med 
full last. En lämnades kvar i fransk hamn utan att Jasten kunde Lit
nyttjas, en togs av britterna och överföreles till England, och en -
U 813 uneler befäl av korvettenkapitän Oskar Hen1·artz - sänkte, 
av brittiskt flyg i Kattegatt. 

Dättre lyckades då övervattensskeppen även om deras förlust e·· 
också va r omfattande. Sammanlagt gick 37 fartyg från J apan med 
råvaror till av Tyskland behärskade europeiska hamnar. Av dess:, 
blev 5 tillbakabeordrade uneler resan, 15 sänktes, och 17 kom lyckligt 
fram till av tyskarna ockuperade hamnar i Frankrike. De förd e med 
sig bl a 93,000 ton gummi, 84,000 ton fett, 20,000 ton metaller och 
900 ton kinin eller totalt 217,415 ton råvaror av olik<~. slag. 

Och detta är i korta drag något om bakgrunden till bärgningen av 
U 8i3 och elen tyska storplanen med ubåtar som transportfartyg från 
F j ärr an Östern. 
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God kondition - friskare liv 

Av kapten K.-E. THUNBERG . 

l cicnna tidskrifts septembernummer framlade löjtnant L. J:orsman 
sina synpunkter på "M inimikrav på officeramas iysiska kondition" i 
ett genmäle ti ll kommendörkapten Y. ]\oll ois initierade artikel i denna 
fråga i juninumret 

Som mån;;·å rig iclrottsleclare må det vara mig tillåtet att g·iira clt 
försök till kl arLiggande i hithörande fråga. Framförallt d tersom 
dessa Forsmans synpunkter kanske accepteras a v andra unga k, m
rater, vilka av olika skäl kanske ej haft ti ll fälle följa med vad som 
tilldragit sig på senare år, då det gäll er modern fysisk fostran och 
vilka kan få den uppfattningen att fysisk fostran för officerar ~ -
föregångsm~innen ( ! ) - i våra dagar ej sku lle vara av s:irski l t stor 
betydelse. 

Forsman fasts lår inledningsvis att "det torde väl inte finnas någon 
som på allvar ifrågasätter värdet a v en god fysisk kondition" , men 
söker seelan stycke för stycke mi sshinkliggöra nyttan av fysisk fost
ran eller säger sig inte kunna för stå värdet av en god kondition. Do
centen P. O. Åstrand - en av föregångsmännen i frågan om kond i
tion och cl ess värde för det allmänna välbef innandet -- är inte för
stäeld av Forsman, vilket synes egendom ligt Åstrand har vid det hiir 
laget i tal och skrift vänt sig till åtminstone någon halv million m~in
niskor och mig veterligt har ingen t idiga re bestridit ell er missupp · 
fattat han s ofta populärt men sakligt hållna föredrag eller skrifter. 

Beträffande medlen att nå en god kondition säger Forsman s i~· 
vara skeptisk mot "studsmatta eller lyfta tyngder". J ag tror mig vet<1, 
att Forsman ej prövat någon studsmatta. Frågan är om han överhu
vud taget sett en sådan ! Detta redskap har slagit igenom på sistone 
som ett både roligt och nyttigt medel i gymnastiken. När det gäller 
"lyfta tyngder" så kan jag instämma med Forsman om han menar 
sporten tyngdlyftning. Denna gren torde vara en av de minst utövad e: 
i det här landet och i flottan ha vi i bästa fall en eller annan hand
full män av klass som tävlingsmässigt sysslar med denna idrott. Är 
det d~iremot skivstångsgymnastik Forsman åsyftar, behövs en kraft ig 
gensaga. Detta är enligt all expertis det f n modernaste medlet vi har 
för att öka muskelstyrkan - ett av de tre moment som är ;:tv vikt i 
konditionsträningen, vilken jag skall återkomma till. 

"Idrott skall vara naturlig annars är den förfelad" säger Forsman 
och med detta citat skall j ag lämna honom och i stället söka klar
lägga synpunkterna på konditionsträning enligt de senaste rönen. 



' '\ -arl b~ir det hän?" ~ir en mer eller mindre utsagd i råg-a. som 
återkommer med korta mellanrum inför vårt fo lks brist på fysisk 
fostran, dess dålig-a kondition, sjukelomar orsakade av vidlevnad m fl 
varianter på elylika dystra spörsmål. 

Orsakerna till delta sakernas tillstånd är många. Motorismens se
gertåg i förening med elen höga levnadsstandarden är oftast pät::t
lade som de största skadegörarna. Teknikens framsteg under de se
naste decenni erna har gjort fysisk aktivitet i arbete och på fritid 
mindre, vilket medför allvarliga konsekvenser för elen otränade när 
hitis/w situationer plötsl-igt dylwr upp och häver en högre arbets
intensitet än normalt. 

Vad är det då som intriiffar i samband med en dålig kondition ? 
Vetenskap ligt har bevisats, att alla kroppens vävnader och organ måste: 
få tillfälle att fungera för att icke snabbt bli allt sämre beti·äffand c 
s in byggnad och funktion. Ökas däremot de funktionella påfrestning
armt på viivnacler eller organ så växa dessa i storlek och styrka på 
ett ändamål senligt sätt. 

Genom brist på fysisk träning kan vissa organ bli mer eller mindre 
satta ur funktion . De organ, som oftast drabbas av denna tillbaka
bildning - inaktiv itetsatrofi - är skelettet, lederna och musklerna, 
inte minst hjärtat. Den moderna männi skan sbll er genom sin livs
föring små krav på dessa organ - hon får vad man i dagligt tal 
kallar dålig kond ition. 

Vad spelar nu detta för roll ? Genom medicinsk forskning ha r 
klarlagts att t ex vå ra leder icke blott undergår inaktivitetsatrofi vi d 
bristande funkt ion utan även de lvis förstöras, om de icke får till
räckligt med rö relser och belastningar. Många andra nackd elar hal· 
bevisats som fö ljd av dålig kondition, bl a urkalkning av skel jttet och 
försämrad reaktionsförmåga. En god kondition är inte minst av vikt 
om man drabbas av sjukdom eller olycksfall. Motståndskraften mot 
de med sjukelomen följande påfrestningarna ~~ r nämligen då större. 

På GCI fys iologiska institution har uneler mån,g·a år konditio11S
problem varit föremål för forskn ing, och alarmerande meddelande ; 
denna fråga har framlagts vid olika till fiillen. 

Aven medicinare har nu tagit s ig an dessa problem och vid Karo
linska sj ukhuset är f n en militärmedicinsk undersökningscent ral 
(MMUC) i ve rksamhet under professor T. S jöstrand s ledning. 

Båda dessa team ~iro överens med moderna idrottstränare om m c
toclcrna för en effektiv träning, som i korthet går ut på fö lj ande : 
:\1ecl god kondition menas god funktion hos andnings- och cirku la
tionsorgan, muskler och ligament samt som en fö ljd därav föruts~i tt 
ninga r för god psykisk jämvikt. Kond itionsträningens ändamål ii 
därför att skapa hög arbetskapacitet hos organismen och tar fr~im s! 
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s ikte på t rän ing av fö rmågan att utfö~-a tungt a rbete ut~cler lång i· ~d. 
Prin ciperna fö r hur träning skall bednvas bygger bl a pa laboratone
för sök. som visar att avgörande för träningseffekten är arbetsinten
s iteten ( tempot ). Träningstidens längd är i och .. för sig av .. un~er
orclnad betydelse. Träningstempot skall för den ott-anade vara_ ta1~1lt gen 
lågt - skillnaden mellan världsmästarens och varclagsman111skans 
träning ski lj er sig markant. 

Sammanfattningsvis skall åtgärderna för att få en bättre konditio_n 
omfatta för det fö rsta muskelträning för att öka muskelstyrkan, for 
det and~-a uppträning av de sy retransporterande organen med hjälp 
av a rbetsperioder av 2- 8 min varaktighet (intervallträning) _samt 
för det tredje tr~ining i att vänja sig vid tungt arbete under langre 
tid ( elistansträning). . 

För att nå en bättre kondition krävs sålunda inte en massa telrott 
under timmar i sträck. Erfarenheterna visar att två gånger i veckan 
av kort varaktighet som 30 min pr gång riicker om bara de ova~
n~imncla synpunkterna beaktas och träningen ges form. av exe111pelvts 
skivstångsgymnastik, löpning i 3/ -1: fart under 2-3 mm omvaxla,lde 
med "jogg~1ing" 3 ~t -:1: gånger samt en terränglöpning_av c:a 3000 m . 
Variationsmöjligheterna mecl hj älp av and ra 1drotter gor samma nytta. 
Vå;· idrott som rekreationsmedel får inte glömmas i det har sam
manhanget, men värdet a v exempelvi s endast en fotbollsmatch var
annan vecka är ur konditionsbefr~imj ande synpunkt kanske mera skad -
lig än nyttig i elen här problemställningen . .. . 

De värden av forskarnas testprov på cykelergometer , som forehg-~er 
beträffand e kond it ionen. e11er med ett annat ord arhetskapac;tet 
(a-kap ) , har visat , att vi i marinen ej skall förhä_va oss. Fl~ ra gruppe: 
av olika kategorier ha varit föremål fö r undersoknmgar vtd 1\:'IM_UC. 
Genom sålunda erhållna resul tat har de erfarenheter som Y l splva 
under många år gjort med hj älp av den enklare_ step- ~1? . testen_ b~
krä ftats . Step-u p metoden har tlchgare genom sma mOJ hghete1 , tt,l 
fe lkällor ej helt accepterats på alla håll. Dessa farhågo r synes nag·ot 
överdrivna. då elen bild som erhåll its bra överensstämmer med fOJ s-
k arn as vetenskapligt grundade resultat. o •. 

Våren 1~)58 utförde red Hyland och doc Astrand ett uppm a rk
sammat experiment i radio med en s k "hösäck" , en 35-årig man som 
från börj an i fysiskt hänseende låg i ungefärlig parite t mec~ e_t~ folk
p ensionär. Med hjälp av två korta regelbundna tramngst1 ll±allen 
v eckan "kröp" vederbörande säkert upp mot en kapac1tet motsva-
rande den verkli g·a åldern eller till och med en yngre . 

För flottans vidkommande kan konstateras. att i första hand rlen 
o-rupp som testats direkt efter G- 9 månaders sj ökommendering varit 
~ngeLi r jämförbar med "hösäcken" beträffande a-kap. Utgår man 
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från att denna grupp ~ir signif ikativ för våra fartygsbesättningars 
ståndpunkt, så måste detta om något vara anledning till att dessa 
frågor bättre beaktas. För inte vill väl någon amiral gå i krig med 
fartyg vars besättningar i fysiskt hänseende är likvärdiga med fo lk
pensionärer? 

• 
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Matematiken an en gång 

A v löjtnant LENNART FORSMAN . 

Kapten C. M. von Döbeln har i oLLabern umret bemött några av 
mina tidigare framförda synpunkter prt matemat iken vid KSHS. Det 
~ir glädjande, att problemen på detta sätt blir mera allsidigt belysta 
och· framförallt att det gö rs av en i dessa frågor mycket sakkunnig. 
Von Döbeln kallar emeller tid sig själv för "en i denna eviga fråga 
konservativ" men är in te desto mindre beredd till ganska radikala 
fö riinclringa r i el e nu gällande bestämmelserna. Detta är speciellt gbd
jande, då han i sin egenskap av matematiker och lärare i statistik 
v id KSHS besitter så stor sakkunskap. att detta borde kunna visa 
även cle mest tv ivlande och verkligt konservat iva, att undervisningens 
nuvarande utformning icke är någon självklarhet i och för sig, utan 
att förändringar och moderniseringar efter tidens och teknikens krav 
mycket väl kan ske. 

J ag kan emellertid icke dela alla av von Döbelns synpunkter och vill 
ogärna låta dem stå oemotsagda. För att få en något sakligare grund 
fö r elen vidare diskussionen har jag sänt ut ett frågeformulär till de 
tre sista a llmänna kurserna vid KSHS, de två sista VOS-kurserna och 
de två sista fiinr ikskurserna. F rågorna har ställ ts till 55, 29 respektive 
39 sjöoffice ra re och besvarats av 40, 23 respektive 31. Antalet sva
rande är litet för att ge ett gott stati stiskt unelerl ag för slutsatser rnen 
torde ändå vara t illräckligt stort för att man av svaren som regel 
fka ll kunna utläsa allmänna tendenser. Resultatet kommer i fortsätt
ningen att redovisas i ans lutning ti ll mina synpunkter på vissa av cle 
av von Döbeln berörda frågorna. 

Inledningsvis visar von Döbeln, att det icke enelast är de matema
tiska kunskaperna, som kan bli till ett självändamål, om de inte ut
nyltjas. utan att detta giillcr de flesta studier och ämnen . Det är 
naturligtvis riktigt. D et finns f lera andra iimnen på KSHS. som 1 

och för sig itr intressanta och värdefulla, och därigenom v~il motive
racle. vars berättigande kan diskuteras, om man endast betraktar det 
absoluta behovet i tjänsten av just de kunskaperna. Man måste eme l
lert id se behovet av kunskaper i ett vidare och större sammanhang, 
och det är v i säkert överens om. Men efter att ha konstaterat detta, 
så kan man ändå inte - speciell t ej på en skola med så ~1ögt upp
driven arbetstakt som K SHS -- bortse från elen tid, som erfordras 
för att förvärva kunskaperna. Nyttan i dess vidaste bem~irke l se m.'\ ste 
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sättas i relati on till den arbetsinsats, som kr~ivs för att förvärva dem . 
Först ciå kan man på ett riktigt sätt bedöma ämnets be6ittigancle. 

AKS-eleverna hade bl a fått fö lj ande fråga: 

J a) "Det har hävdats, att matematiken ir det mest arbetskrii 
vancle ämnet på AK S . Anser Du att så är fallet ?" 

l b) (För dem som svarat "nej" på l a ) 
" Vi lket(a) ämne(n ) anser Du i så fall vara mer arbets · 
krävande?" 

Svaren utvisar att 57,5 % anser att matematiken är det mest ar
betskrävande ämnet, 27,5 'lo anser att strategi och taktik är mer;, 
arbetskrävande samt 15 % att endast strategin är arbetsammare. 
Dessa siffror, som är mycket talande, bör ses mot den bakgrunden . 
att matematikern von Döbeln senare i sitt inlägg framhåll er, att en
dast de som går vidare till teknisk utbildning (ett fåtal) har direkt 
påvisbar nytta av de förvärvade kunskaperna, att blivande stabskurs
elever "omedvetet" har nytta av kunskaperna under stabskursens sta
tistik och operationsanalys, men att dessa studier mycket väl kan be
drivas utan dessa förkunskaper samt att övriga (flertalet ) icke har 
något påvisbart behov av kunskaperna. Detta förhållande, att fler
talet av eleverna vid AKS får göra sin största arbetsinsats för at1 
förvärva kunskaper, som de är väl medvetna om, att de icke kom
mer att få någon nytta av, måste uppenbarligen vara felaktigt. Inge! 
av von Döbelns argument för matematiken är heller - enligt mit t 
förmenande - så vägande, att det kan mot ivera denna disproportion 
mellan arbetsinsats och behov. 

Teknikens utveckling kräver en matematisk grundutbildning hos 
den moderne off iceren, säger von Döbeln, och cien uppfattningen 
delar väl de flesta. Av hans fortsatta resonemang framgår att han icke 
anser realgymnasiets matematikkurs som tillräcklig grundkunskap. 
J ag delar gärna båda dessa synpunkter. men vad jag inte kan fö•·stå 
är att "grundkunskaper i matematik" nödvändigtvis måste vara syno
nymt med begreppet integralkalkyl. Behovet av denna matematik är 
tydligen så stort, att vi läser samma kurs tre gånger i stället för 
att bygga på och utveckla kunskaperna. Uneler l,(adettskolan studeras 
matematikkursen för första gången. I en runcl~.;:rivelse , som senalT 
går ut till alla blivande elever vid KSHS. sägs det bl a att "led
ningen och lärarna vid sjökrigshögskolan måste förutsätta att elever 
na, när de komma till högskolan, behärska gymnasiets och sjökrigs
skolans kurser i matematik". När seelan eleverna kommer till KSHS 
så används matematiktimmarna till att än en gång studera samma 
kurs! Jag kan inte anse, att detta är ett riktigt utnyttjande av de'. 
totala antalet matematiktimmar. 
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Det finns behov av matematiska k::nskaper och det finns ocksa ett 
påtagligt intresse för matematik och en vilja att lära sig matematik 
bland eleverna . Detta bör tillgodoses och tas vara på i större ut
sträckning än som nu sker. Niatematiken måste därför anpassas och 
moderniseras. 

Kursen i matematik ~i r f n -- enligt von Döbeln - huvudsakligen 
upplagd med hänsyn till elektro- och teleteknikutbi ldningens vid KSS 
och VOS krav. Detta är ett motiv för hur elen bör utformas under 
kadettskolan, men det saknar relevans som grund för AKS matematik. 

Såväl f el VOS eleverna som de två fänr ikskurserna fick bl a föl
jande frågor: 

"a ) 

"b) 

Har Du i något ämne på VOS (KSS) haft behov av de ma
tematiska kunskaper Du förvärvat under kaelettskolan ?" 
(för dem som svarat "ja" på a ) 
I vilket ämne? . 
l vilket sammanhang? 
Vilka kunskaper var det Du behövde?" 

Av VOS eleverna var det 60 '/r_, , som sade sig ej haft anviindnim~· 

a v kunskaperna och 40 %. som ansett sig haft användning av dem. 
För f~inrikarna var motsvarande siffror 36 % ( icke behov) nch 

64 '7o (behov) . 
D et är i och för sig anmärkningsv~irt , att det i samma elevgrupp 

kan va ra så olika uppfattning om behovet av kunskaperna. Till en 
del beror det naturligtvis på att man lägger olika betydelse i ordet 
"behov". Den försikt iga slutsatsen tror jag dock man kan dra ur 
dessa siffror. att det finns ett visst behov av KSS matemat ikkun
skaper uneler kaelettskola och VOS samt att detta är mer påtagligt 
än behovet a v samma kunskaper uneler AKS och tiden därefter. 

Dc som ansett sig ha behov av matematikkunskaperna har som 
regel angett ämnen och sammanhang i ungefärligen fö ljande ordning 
(gäller i huvudsak såväl KSS som VOS svaren ) : 

Artilleri (ytterhallistik, beräkning av kulbanor . HOSA-eldledning-, 
formel räkning) 

Elektroteknik 
Teleteknik 
Skyddstjänst (bckbtning ( !), beräkning av våta ytor) 
Navigation 

Jag har tidigare påstått och det vidbåller jag, att matematikun 
dervisningens resultat skulle kunna förbättras avsevärt, om länren 
befriades från betygstvånget under allmänna kursen i likh et med vad 
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som nu skett med stabskursens matematik. Von Döbeln hävdar där
emot, att betyget är av stor betydelse för såväl den kommenderand,, 
myndigheten som för individen si~llv vid val av högre kurs. Erfaren 
heten visar vidare. sägs det, att eleverna vid allmänna. kursens början 
van ligtvis icke vet, vilken högre kurs de önskar välja. 

Jag har i mitt frågeformubr till f el AKS eleverna ställt följ ande 
frågor: 

2. Var i) u nar Du hörjade AKS 
mycket s~iker 
säker 
osäker 
mycket osäker 

vad Du sku ll e välja, stabskurs eller någon teknisk kurs, för den hän 
delse Du kvalificerade D ig för högre utbildning? 

3. a) Ändrade Du Din uppfattning uneler pågående AKS om 
vilken k u r s Du i så fall skulle söka? 

3. b) (fö r dem som svarat "ja" på 3 a) 
Berodde det i så fall på hur Du lyckades i matematiken? 
Svaren visar följande: 
32,5 % var mycket s~ikra 
45 % var säkra 
17,5 % var osäkra 

5 % var mycket osäkra på vilken hägre kurs dc eventuell t skulle 
vä lja. 

Detta v isar, att det ~ir i undantagsfall, som elever tvekar om vilken 
kurs de a v ser söka. 

90 % ändrade ej sin uppfattning uneler pågående AKS. Utav cl t> 
10 %, som ändrade sig, var det dock ingen, som sad e att det berrxlck 
på matematiken. 

För att få en upp fattn ing om hur matematikbetyget varier~· mellan 
de elever som går till teknisk utbildning och de som går till stabs 
kurs, så har jag studerat betygsliggaren för de fyra sista årens all 
männa kurser och därvid kommit till det resultatet , a tt medelbetyge: 
i matematik för de elever. som blivit uttagna till tekniska kurser eller 
stabsku rs. ii r 

för SK 8,34 
för TK 8,2G. 
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E leverna som går till stabskurs hat· således genomsnittligt ett nigot 
högre matematikbetyg än de som gå till teknisk utbildning! Skillna
clen är dock så liten, att elen eventuellt kan tänkas bli utjämnad, om 
man tar med ytterligare några kurser. Medelbetygen visar i alla hän·· 
delser. att det knappast finns något fog för att påstå att matematik
begåvningarna, ell er riktigare uttryckt eleverna med de högsta mate
matikbetygen, i första hand skulle gå till teknisk utbildning. 

T a (T anser m i g mot denna bakgrund kunna påstå, att matematik
betygbet icke har det dominerande inflytande vid uttagning t ill teknisk 
utbildning. som tidigare hävdats. I detta sammanbaGg vill jag åter 
framföra. att matematikbetyget med unelervisningens nuvarande ut
formning icke är att betrakta som ett uttryck för elevens matematiska 
begåvning ell er ens kunnande på något längre sikt utan huvudsak
ligen är att se som ett mått på han s arbetsinsats. 

Det finns därför icke, enligt mitt förmenande, något verkligt va
gande skäl. varfö r man sku ll e bibehålla betygstvånget på allmänna 
kursens matematik. 

Det är att beklaga, att detta ämne, som rätt bedrivet har mycket 
att ge och mycket att betyda för elevens intellektuella utveckling, har 
fått en sådan utformning som det för närvarande har på allmänn a 
kursen. 

Några förändrino·ar i und ervisningens uppläggning i stort är knap·· 
past möjliga - ocl~ det är heller inte önskvärt- innan frågan blivit 
noggrant utredd. Däremot tror jag att man som ett första steg skulle 
kunna göra matematiken betygsfri redan nu på allmänna kursen, lik 
som den i år har blivit på stabskursen. 

T ag har ovan så gott som uteslutande tagit fasta på de punkter. 
dä;- ~on Döbelns och mina synpunkter skiljer sig åt och det är hu
vudsakligen vad a v ser AK S-matematikens utformning. J ag vill emel
lertid ogärna låta det unelanskymma det faktum att vi, såvitt _iag 
kan förstå. har samma eller liknande uppfattning i f lera väsentl;ga 
avseenden i samband med den militära matematikens utformning. Vi 
är överens om att det f inns ett behov av matematiska studier och 
kunskaper, att dessa studier bör avpassas efter de nutida kraven, att 
unelervisningen bör vara utformad på ett sådant sätt att elen väcker, 
uppehåller och ökar elevens matematiska intresse istället för att häm
ma det samt att vi i stabskursens nuvarande betygsfria matematik·, 
bestående av statistik, sannolikhetskalkyl och operationsanalys, har 
ett exempel på att modern matematik kan göras liirorik, intressant 
och berikande. 



932 

Litteratur 

Fö r teckning över nyinkommen li tteratur under t i den den 1/ 4- 31 /8 1958 

* Betecknar byte el ler gåva. 

T- Il. F ö:rsvarsväsende i al lmänhet och sjöväsende . 

Fogelström, Per Anders & Morell, Roland, I ställe t för atombomber. Ett förslat,. 
5thlm 1958 . 79 s. 

King-Hall, Stephen, Defence in the nuclear age. Lond. I958. 228 s. 
'''Bu reau of naval personnel. Passiv~ defence. Wash. 1957. 4:0. 374 s. Ill. 
Osgood, Robert, Endicott, Limited wa r. Chicago r 95 8. JI 5 s. 
Eliot, Georg~ Fielding, Vietory without W J. r 195 8-1961. Annapolis 195 8. 126 
''Civilförsvarsutbildningen. Avgivet av särskilt tillkallad sakkunnig. Sthlm r 95 S 

(S. O. U. r 9 58 :r 2. Inrik esdepartementet. ) 
*Civi lförsvarets organisation . Huvudbetänkande avgivet av 195 3 års civilför

svarsutrcdning. Sthlm I 9 58. (S. O. U. r 9'5 8: IJ . Inrik esdepartementet. ) 
*Provisoriska anvisningar för verkskyddet v id för svarsväsendets an läggningar och 

byggnader. (Prov Vsk Anvs I958 års upp!.) 
'''H M S A lvsnabbens pressklipp. Världsomseglingen I954-I9·55· D. I Karl skrona 

Manila. D. 2. Tokyo-Karl sk rona. 
"H M S Gotlands långresa 195 5-1956. Fartygschefens periodiska rapporter. 

Sthl m I956. (Mimeogr. ) 
*H M S A lvsnabbens långresa 1956-1957· Fartygschefens periodiska rapporter 

Sthlm 1957. (Mimeogr.) 
*H M S Alvsnabbens långresa I957-19.5S. Fartygschefens periodiska rapporter 

Srhlm 1958 . (Mimeogr.) 
*Grandin, G., & Rheborg, R., Jagare i vårt frJ.mtida sjöförsvar. ~him 195 5. 

. 29 s. IIJ. 
*Hägg, Arvid, Minnen från sjötjänsten i flottan. U. o. u. å. 4:0. I I 5 s. (Mimeogr.) 
H ul tin, Miins, R esa ti ll Amerika I 864 med emigrantskeppet Ernst Mer ck. Med 

inledning om författaren och den tidiga I 8oo-talsemigrationen till Ame
rika. Urg. av E. Gamby. Uppsala 1958. 17.9 s. III . 

*Hunt, John & Baddeley, Allan, Warships at work. Lond. 1938. 220 s. Ill. 
*Micinski, J erzy, Archiwum neptunia. Warszawa 195 7. 271 s. Ill. 
Pitt, Barrie, Zeebrugge. St. Georges day, 1918 . Lond. 195 8. 237 s. III. reg. 
Klee, Karl, Das Unternehmen "Seelöwe". Die geplante deutsche Landung in Eng

land I 940. Gött. Berlin, Frankfurt r 9'5 8. 300 s. R e g. kart. 
Liverpool, Lord Russel of, The knights of Bushido. A short history of Japane>c 

war crimes. Lond. 1958. 334 s. Ill. reg. 

933 

Wheatley, Ronald, Operation sea lion. German plans for the invasion of Eng
land 1939-1942. Oxford I958. 201 s. 111. reg. ka rt . 

Ackasov, V., & Va jner, B., Krasnoznamcnnyj ba ltij skij f lor v vel ik oj orecesr
vennoj voj ne. Moskva 1957· 399 s. III. reg. kart. 

Rob<:rtson. Terence, Channcl dash. The drama of rwcntyfour hours of war. 
Lond. I958. 208 s. IIJ. 

*Millholland , Ray, The splinter fl eet of the On·anto barrage. Lond. U. ~ - 307 s. 
III. 

*A rmstro ng, W arren, Ban le of rh e oceans . Land. U. å. I 8 3 s. Ill. 
''Sopocko, E ryk K. S., ''Orzel's patrol. The story of the Polish submarine. 

lond. 1942 . q6 s. III. 
Tul ejJ., T!1:1dd cns V., Twilight of the sea gods. New York I958. 284 s. Ii!. 
*Taylor. H. C., And rhcy come home. Lond . U. å . 144 s. I ll. 
*Hurd , Archibald , Brirai n's merchant navy. Lon d . U. å. 2 50 s. III. 
'''Casey, Robert J., Torpedo junction . With the pacific fleet from Pearl Harbour 

to Midway. Lond. U. å. 256 s. II I. 
'''Divin e, A. D. , Desrroyer's war. A million milcs by the Eighrh Flotilla. Lond . 

1942. r66 s. III. 

* - -, Behind the flcet s. A first-hand accou nt of tbc duries an d exploits of 
the convoys, th e Doverpatrol, the mineswcepers and the other subsidiary 
fleets . Lon d. r 940. q o s. Il l. 

Russ, Martin, The last parallel. A marine's war journal. New York I957· 

333 s. III. 
Busch, Frit z Otto, Schwerer Krcuzer "Prins Eugen". Die Gesichte des fröhlichen 

Schiffes. Hann. 1958. 154 s. III. l itt. 
*Kungl. Flotrans I. F. i Stockholm årsbok 1957-58. Sthlm 1958. 
Nauricus. Jahrbuch f iir Seefahrt und Weltwirrscbafr 1958. 31 Jahrgang. Fr<: nkf. 

a. M. 1958. 
*A l bion , R . G. & Pope, J. B., Sea lanes in wart ime. The American experience 

1775-1942. Lond. 1943. 367 s. Reg. 
*Svenska kryssarklubben. Årsskrift I958. Srhl m I958. 
*-- -, Ärsregisre; 19,58. Sth lm 1958. 
Bureau of nava l p ersonncl. Wash . I957· 

Education and training. I957· 4:0. 162 s. III. reg. 
Advanccd bases. 19,57· 4:0. 204 s. Il l. reg. 
Engineman 2. 1957. 643 s. Ill. reg. 
M eta lsmith r & C. I957· 422 s. III. reg. 
Basic elcctronics. Vol. r-6. I9P-53· 4:0. 
Basic elecrricity . Vol. r-4. I954· 4:0. 
Naval ordnance and gunnery. Vol. r. Naval ordnance. 1957. 4:0. 365 s. 

III. reg. 
The submarine. Produced for the submarin e force by standards arid curri

culu m branch training div ision. 19,5 5. 4 :o. I 97 s. Il l. 



934 

Chinn, M., The rnachine gun. Design analysis of automatic firing mechanisms 
and related components. Was h. I 9 55. 4 :o. 6 3 8 s. Il l. re g. 

*Low, A. M., Mine and counte rmine. Lond. I940. 224 s. Ill. 
*Rasin, B., Ubåten och ubåtsjakt. Sthlm I958 . 136 s. III. 
'''Lloyd's register of shipping united with the British corporation rcgtster. R~gi s t er 

book I958-59. Vol. r. Register of ships . Lond. I958. 
Spion. Utg . av Centralförbundet Folk och Försvar. Sthlm I958. 27 s. 
'''Chatterton, E. Kebble, Sailing ships. The story of their development from the 

earliest times to the present days. Land. I9IJ· 307 s. Il!. reg. 
*- - -, Ships and ways of other days. Land. I9I3. 307 s. Il!. reg. 
*- - -, Ships models. Land. I923 . 4:0. 
*Smyth, H. Warrington. Mast and sail in Europe and Asia. Lond. I906. 44 8 s. 

Ill. reg. 
Ritche, George Stephen, ChaJlenger. The Iife of a survey ship . Land. I957· 249 

s. Ill. reg. 
*World port index 1953. Locations and general descriptions of maritime ports 

and shipping placcs, with ref. to approp. sailing directions and ch arts. 

Wash. I953· 
*Occ8.n passages for the world. P ub!. by Hydrografic dep. Admiralty. Land. 195 0. 
*Carlsson, Hilmer, Nidingen. Sveriges första fyrplats. Gbg I946. I85 s. III. 
*Tåning, Ä. & Hansen Paul, Fiskeriundersogelser i 1957 ved Danmark, Faer-

oerne og Grenland. Khvn I958. (Skrifter fra Danmarks Fiskeri- og Havs
undersogelser. N r. I 8.) 

* Sjöräddningssällskapet årsbok I 9 58. Ber;ittelse över I 9 57 års ve rksamhet. Gbg 

195 8. 
Doukan, Gilbert, The world beneath the waves. Trans!. by A. and R. M. Case 

from the French. Land . 1957. 390 s. Il!. reg. Orig:s titel: Les decouvertes 
sous-marines modernes. 

*Brou, W. Ch., Nageurs de combat. Paris 1955. 308 s. Ill. 

III. Lantförsvaret. 

Aktuellt och historiskt. Medde landen från försvarsstabens krigshistoriska <.vdel

ning 1957. Sthlm I958. 
Moran, Lord, Modets anatomi. ilvers. fr. engelskan av B. Larsson. Sthim 19 58. 

204 s. Orig:s titel: The anatomy of courage. (Militärl itteraturförenin gen. 
Nr. 22r. ) 

IV. Flygväsende. 

Norrbohm, G. & Ljusberg, L., Vingade vapen. Om flyget 
morgon. Malmö I958. I53 s. Il!. kart. reg. 

dag och kri get ; 

V. Historia och geografi. 

Gunrher, John, Inside Russia today. Land. 59 I s. Reg. litt. 
*WiLliams, Kenneth, Britain and the Mediterrancan. Land. U. å. I n s. 
Bush , Eric, Wheler, Bless our ship. Land. 1958 . 282 s. Il!. 

935 

*Guant, Guy, The yield of the years. A story of advenrurc afloat and a5hore. 

Land. I940. 303 s. Ill. 
Atlas till historien . Sthbn 1957. 4:0. 48 s. 

VI. Rätts- och statsvetenskap. 

Rantanen, Hjalmar, Som politruk i Finland. Sthlm I958. 165 s. 

Världspolit ikens dagsfrågor. Sthim I958. 
3· Ny blom, Erik, Sovjetunionen och de underutvecklade länderna. 3 r s. 
4· Soloveytchik, George, Benelux. 3 I s. 

5. J erndal , Jens, Indonesien . 3 2 s. 
6. Holm, Torsten, Nedrustningsdebatten och dess militära bakgr und . 32 s. 
7· Sandler, Richard, Internationellt atomenergisamarbete. 32 s. 
8. Lorents, Yngve, Främre Orienten efter Suezkrisen . 32 s. 
9· Bruck, Gerhard, Det neutrala Osterrike. 32 s. 

~Kel! y, David, The ruling fe w or the human background to diplomacy. l ond. 

I957· 249 s. Il!. reg. 
$Birnbaum, Karl E., Peace moves and u-boat warfare. A study of Imperia l G er

many's policy towards the United States April I8, I9I6-Januari 9, I9 I7. 
Sthlm I958. 388 s. Ill. reg. litt. (Akad. avh. Sthlm) . 

*Wheeler-Bennet, John W., The nemesis of power. The German army in pol iti cs 

I9I8-I945· Land. 1954. 829 s. Il!. litt. reg. 
'''Förenta nationernas generalförsamling. Återinkallade elfte ordinari e möte (N ew 

York tiden IO- I 4 sept. I957) samt tolfte ordinarie möte (New Y ork tiden 

I7 sept.-I4 dec. 1957). Sthlm 1958. I88 s. 
*En verden i stobeskien og dm internatianale arbejdsorganisation. Rapport fra 

generaldirekmren for det internatianale arbejdskonferense i Geneve 1 9 58. 

Oversaettelse. Khvn 1958. 
*Rollof, Y ng ve, Lord Fisher of Kilverstone. Särtryck ur Tidskrift Sjöväsendet. 

Karlskrona r 9 54· 3 3 s. Ill. 
*Mae Chesney, Brunson, International law sttuation and documents I956. Sim -

tian, documents and commentary on developments in the internat ional law 

of the sea. Wash. I957· 629 s. Ill. 
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VII. Mat ematik. 

Comrie, L. ]., Ch am be rs' s sh orter six-figlll·e m:nhematical rabies. Lon d . I9 55 . 
4:0. 387 s. 

IX. S pråkvete nskap. 
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Notiser från nar och fjärran 

Brasil ien. 
Hangarf a rtyg. 

Minas Gerai s (ex britt Vengeance) skall genomgå moderniseringsarbeten i Hol 
land och bl a förses med vinkeldäck. Fartyget beräknas bli klart i början på 196c. 

Marine Rundschau aug I 9 58 

Västtyska flo ttplaner. 
Jagare. 

4 jagare har beställts hos Stiilckcn-varvet i Hamburg. För övriga 8 jagar~, till 
vilka medel beviljats, har beställnin ga r ännu inte lagts ut, beroend e på planerade 
ändringar av fartygens bestycknin g. 

Ytterligare 5 jagare av Flereher-klass kommer inom kort att utlånas till Väst
tyskland enligt beslut av kongressen. \Vadsworth och Kimberl y heter de två fö,sta . 

Marine Rundschau aug I958 

Den första jagardivisionen kommer att uppsättas i Kiel. I divisionen tommer 
de tre från USA lånade jagarna att ingå. 

Marine Rundschau okt I 9 5 S 
Fregatter. 

4 fregatter har beställts. 
Den första av de 7 från Storbritannien inköpta fregatterna har övertagits av 

tyska marinen och fått namnet Gneiscnau. 

Motorto rpedbåtar. 

30 båtar har beställts, av dessa har 
sjösatts. 

Torpedbåtar. 

Greif sjösattes den 28 / 6. 

M i nsvepare. 

Marine Rundschau okt 1958 

hissat befälstecknet och ytterligare 

Marine Rundschau aug 1958 

5 :te minsvepningsflo ttiljen har f o m den r oktober uppsatts i Neustadt-Hol-

stetn. 
Marine Rundschau okt I 9 5 S 

Kustminsvepa re. 

I 8 fartyg beställda. A v dessa är tjänst och ytterligare 7 sjösatta. 

Snabba m i nsvepare. 
20 har beställ ts. Av dessa är en sjösatt. 
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övriga fartyg. 

Av rv?t beställda kustbevakningsbårar är en i rjämr, den andra är sjösatt . 
Ett sege lfartyg är sjösa tt. 
Fyra hjälpfartyg har demttom beställts. 

Marine Rundschau aug 1958 

Fartyg tillhörande västtyska flottan skall i fonsättningen förses med i::;en
känningsbokstav och siffror i likher med vad som är fallet inom övriga Nato
länder. 

Marine Rundschau aug 195 8 

Sto rbritan n i en. 

Hangarfartyg. 

Enrerprise har sålts till skro tning. 

Marine News sept 195 ~ 
Depåfartyg. 

Maidsrone skall genom gå en I 8 månad ers översyn i Porrsmourb. 

Kryssare. 

Newcastle återvände till Porrsmouth 
fyra år i Fjärran Ostern . 

Marine News sept 1958 

augusti efter att ha tillbringat mer :· n 

Marine News sept I958 

Cumberland, f d tung kryssare, nu skolfartyg för robotvapen, kommer troligen 
att läggas upp i slutet av åre t för att därefter skrotas ned. 

Marine News okt I9 5~ 

Sheffield har som första brittiska kryssare efter Suez-krisen passerat Suez· 
kanalen. Destination Aden. 

Il\ Marine News okt 195 8 
Jagare. 

Den fjärde robotjagaren har döpts till Lawrence. 
Marine News sept I95 8 

Motorkanonbåtar. 

8 av Dark-klass och 9 av Gay-klass kommer att utbjudas till försäljning. 
Endast Bold Parhfinder och antingen Dark Antagonist el ler Dark Scouc kom mer 
att finnas kvar rustade. 

Marine News sept 1958 
Fregatter. 

Leopard har införlivars med flottan och skall stationeras i Sydadanten. 
Marine News okt 195 8 

93\-J 

Royal Nav y har f n följand e enheter tjänst: 

4 hangarfartyg 
6 kryssare 
2 7 jagare 
30 fregatte r 
r minfartyg 

39 ub åtar 
28 minsvepare 

Under byggnad är: 
1 lätt hangarfartyg 
_, kryssa re 
r 4 fregatter 
6 ubåta r 
2 5 mmsvepare. 

Kryssare. 

The Navy okt 1958 

Kanada. 

Kanadas två kryssare Ontario och Quebec - sedan någon rid tillhörande re
scrvflottan - kanuner att skrotas. 

La Revue Maritime okt I 9 58 
Fregatter. 

Restigouche och Sr Croix har införlivats med flottan . 
Marine Rundschau okt r 9 53 

Chaudierre har fått ansenliga skador i förskeppet vid en brand den 5 sept. 
Marine News okt I95 8 

Grekland. 
Jagare. 

Två jagare kommer att överlämnas från USA. Ytterligare två kommer inom 

två år. 
Marine N ews okt 1958 

Ubåtar. 
Ex-amerikanska ubåten SS 259 Jack har infödivats med grek iska flottan . 

Ubåten har fått namnet Amfirriti. 
La Revue Maritime okt r 9 5 ~ 

Argonafris och Triaina har återlämnats till brittiska flottan i Malta. 
Marine News okt 1958 
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Italien. 

Följande fartyg har avbesryckars och kommer sannolik t att skrotas: 

jaga ren Granatiere 
fregatterna Abka, A reluse Calliope, Carini och Antilope. 

La Revue Maritime ok~ I 9 58 

Amerikas Förenta Stater. 
slagskepp. 

Kentucky och Hawaii kommer att huggas upp. 

Marine Rundschau okt I 9 58 

Jagare. 

Landsdale och Seymour D Owens ska ll skro tas. 
Marine Rundsch au okt I 9 58 

Ubätar. 

Förenta Srarernas regering har beslutat bygga ett aromdriver undervattens

tankfarryg. Kölsträckningen vän tas äga rum 1 slutet a v r 9 59· Ubåten beräknas 

få en kapacitet 2 ooo ton och en fart av 20 knop. Kostnaderna beräknas till 

umk rin g 2 50 miljoner kronor. 
Svensk Sjöfarrstidn!ng 

Scawolf har satt nytt undervattensrekord genom att tillbringa 6o dag:-lr under 

havsytan, utan lufttillförsel. Ubåten dök den 7 augusti och intog marschläge 

först den 6 oktober, efter att ha avverkat 13 700 distansminuter (se TiS okro

bcrnummer). 
The Illustrated London News I8 okt 1958 

Atomubåten Sargo om 2 po ton har hissat sitt befälstecken. 

T he Illustrated London News II okt 1958 

Triton, världen~största atomubåt, har sjösatts i Groton, Connccticm. Den 

5400 ton stora ubåten, är den första som utrustats med två atomreaktorer. Triton 

är den åttonde aromubåten som sjösatts i USA. 
Our Navy sept 1958 

B::trbel, som nyligen sjösattes i Portsmouth, är en av de sista dieseldrivna 

ubåtarna som byggs. 
Our Navy sept t958 

Lancetfish, Unicorn och Walrus skall skrotas ned. 
Marine Rundschatt okt I 9 5 S 

911 

Nederländerna. 

Kryssare. 

Dc Reuter och D e Zeven Provincien kommer att utrustas med lv-mbotar 

typ T,llos. 
Mi!itary Review okt 19 5 ~ 

Norge. 

Fregatter. 

Troll, Dr::tng oci1 Garm, som lån~des från Kanada I956, har vid en högtidlig

het i Oslo nyligen definitivt överlämnats till no rska mannen. 

The Navy okt 195 8 

Finland. 

Helsingfors Flottstation och Helsingfors Flottavdclning, som f n är förlagda 

till Skatudden i Helsingfors sa:11t med dem en kustbataljon från Sandhamn, 

kommer troligen att under våren och sommaren I959 förflyttas till den nu Ul~der 

byggnad varande flottstationen på Obbnäs udde i det forna Porkalaområdet. 

r:cr den nya flottstationens behov har exproprierats sammanlagt 1320 ha mark 

och ro6o ha vatten. Arbetena påbörjades i januari 1957 och bekostas med anslag 

nr arbetslöshetsmedeL Hittills har använts något över en halv miljard mark. 

Kosmaderna blir relativt låga genom att man till stor del har kunnat använda 

sig av efterlämnade ryska anläggningar, som nu genomgår en omfattande reno

vering. Till våren beräknar man att kaserner för c:a 400 man samt bostäder 

för 70 familjer skall vara färdiga. Sedan detta första skede fuHbordats är det 

meningen att så snart som möjligt byggga kaserner för ytterligare 500 man och 

bostäder för ett hundratal fami lje r. Bland övrigt ryskt arvegods, som nu istånd

sätts, kan nämnas fyra kaj er, ett varvsområde och en reparationsverkstad. 

I detta sammanhang kan nämnas att Uusi Suomis uppgift om att övnings

fartyget Suomen Joursen skulle ha sålts {se TiS sept 1958) var förlu>tad. Ett 

principbeslut härom torde ha fattats, men i väntan på att kaserna i Obbnäs 

skall bli färdiga måste Suomen Joursen fortfarande användas som logements

och depåfartyg. 
G. T apper 

Minsveparna Tammenpäi:i och Vahterpää (260 t, ex britt BYMS) !nr utan
noc.scr:us för försäljning, vilken sker i form av offentlig auktion vid Abo flott
station dc:n 2 dec 1958. 

Uusi Suomi den 26 nov 1958 

65 
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Frankr ike. 
F re gatte r. 

De tre första fregatterna :tv Balny -k lassen ln r sjösatts i Lori cnt den r J ok
tober. D:: fick namnen Commandanr--Riviere, Victcr-Schoelchcr och Command~ rt 

Eory. f regatterna ingår i en serie om 9 fartyg. Dc hc.r ett deplacement av T 75 0 
ton. Fartygen är dieseldrivna och får en fart av c :a 25 knop. Bcsättningc" kom
mer att negöras av J 5 officerare och 199 man. 

La Revue Maritime nov T 9 5 ~ 
Ubåtar. 

Espadon har sjösatts 1 Le Havre den 15 sept. Ubåten i1r den femte 1 et, se n e 
om sex. Den sjätte, Morse, kommer att sjösättas {öre årets slut . Ub:1tarn:t är 
78 m långa och har ett deplacement av 1 640 ton. Bestyckningen utgöres :tv 
8 st 55 cm torpedtuber och :tktionsradien under vattnet med 8 knop, 11ppgc· 
vara I5ooo distansminute r. Besättningen består av 7 officerare och 6o man. 

La Revue Maritime nov I958 
U båtsjagare. 

Av Adroite-klassen har hittills fem av elva fartyg sjösatts. Deras havL1ddau 
:ir: Deplacement }2 5 ton, längd 52 m, bredd 7 m, fart r 8 knop, bestyckn:ng 2 

st 40 mm Boforskanoner i enkcllavettage, I auraketmörsare samt sju nkbombkas
tare och fällare. 

La Revue Maritime nov r 9 58 

Av Fouga ux-klasscns mo beställda fartyg h;n hittills sex lcvcr2r::rs. D es .1 

skil jer sig endast i skrovformen från Adroite-klassen. 
La Revue M:uitime nov 195S 

Sovjetunionen. 
Ubåtar. 

Fyra oceangående ubåtar av W-klass, j:imte ett moderfartyg har 
passerat Engelska kanalen på väg till Egypten cUer Albanien. 

2.ugusn 

Marine News okt I958 

Rumänien. 

• 
Kryssaren Stalingrad och fem eskortjagare av Riga-klassen har överiämnats 

av Sovjetunionen. 

Marine Rc;ndschau okt 195<' 

Kommunist-Kina. 

Följande enheter har övertagits från Sovjetunionen : kryssaren Kaga nowitsh , 
fem G-jagare samt tio eskortjagare av Riga-klass. 

Marine Rundschau okt I958 

\) l~~ 

Ch ile. 
slagskepp. 

A!mira nte Latorre skall s:iljas för nedskrotni ng. 

The Navy okt I 95 s 
Japan. 

Ja gare. 

Yu udachi och Murasame har sj ösans. Dc får ett deplacement på 1 ooo ton 
och en bestyckning av 3 st 12,7 cm kanoner i enkeltorn, 2 st 76 mm Lln one:· 
::::cmt ub:ltsjakrvapcn . Farten blir omkring 30 knop. 

Military Review okt 19 58 

Yttcriig ::. rc två jagare har kölsträckts. Dessa jagare blir på 2 350 ton och 
be6knas färdi ga 1960. Farten blir omkring 32 knop. 

Military Review okt I958 

1960 kommer Japan att förfoga över tolv nya jagare samt två f el amerikanska. 
Jagarna Harukaze, Ayanami och Uranami samt fregatterna Sugi, Kaya och 

Kiri avgick den 6 augusti från Japan på en tre-mån;cders kryssning t ill bl a 
USA och Kanada. 

La Revue M::rritime okt I 9 58 

Peru. 

~:om ersättning för kryssarna Almirante Gran och Coroncl Bolognesi, vilk,t 
shall skrotas, kommer Peru att från USA erhålla två eskortjagare. Kryssarna, som 
varit i tjänst sedan J 907, har under de senaste åren utnyttjats som depåfartyg. 

La Revue Maritime okt 19) 8 

Polen. 

N am ner på de två ryska Jagare, som tillförts polska flottan, är Wieher och 
Gro m. 

La Revue Maritime okt 195S 
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AB T JÄNSTEMÄNNENS 

• • • SPARKOP ·······•· 

N ågra exempel: 

Armbandsur 15-30 
Belysningsarmatur 25- 30 
Bil tillbelhör 15-30 
Dammsugare 20-25 
Fotoartiklar 20-30 
Herrskjortor 30 
Kameror 20- 30 
Kvartslampor 25-30 

Landets ledande 
samköpsföretag för tjänstemän 

Rikhaltigt sortiment av välkän
da märkesvaror t i Il 
OSLAGBARA RABATTER 

Normalrabatter % 
Livsmedel engropris 
Möbler 15- 20 
Radioapparater 20- 22 
skrivmaskiner 15- 25 
Sportartiklar 20- 25 
TV-apparater 15-25 
Tvättmaskiner 12- 20 
Värmelampor 30 

KONTOH: Göteborg, Kvarngärdesgatan l B Tel. Växel 400190 
9- 12 13- 17 

Gävle, s. Kungsgatan l TeL 16675 13- 18 

Malmö, V. Kanalgatan 8 Tel. 33611 13- 18 

öre bro, Faktorigatan 10 TeL 183801 13- 18 

Stocld10lm T eL 893960 18 .30- 20 30 

Uppsala TeL 15850 18- 20 

Lördagar stän gt på samtliga kontor. 
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