
N:r 12 1952

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 7/52. 

651 

Ordinarie sammanträde onsdagen den 3 december 1952. 

1. Valdes till föredragande och suppleant i ve len
skapsgrenen artill eri och handvapen för En· 1!)53 ledamo
t en Gråberg resp ledamoten N ordlin g. 

2. Fastställdes Sällskapels stat för år 1953. 

3. Faslslälldes följande arbetsordning för år 1953: 
Höglidssamman träde måndagen den 16 november 
samt ordinarie sammanträden första onsdagen i 
envar av n'lånaderna januari, februari, 1nars, ok
tober, november och december, samt andra ons
dagen i april. 

4. Valdes till revisorer för år 1953 ledamolen Segrell 
<Och ledamolen Lindahl med ledamoten Ullman som supp
leant. 

5. Föredrog ledamolen Lange sin årsberättelse i ar
.tilleri och handvapen. 

Tidskrift i Sjöviisendel. 46 



652 

Synpunkter på betingelserna för marinens 

del i invasionsförsvaret. 

A nförande på K ungl . örlousmanna.sä llskapcl.~ 

högtidsdag den 15 novem ber 1952 au ]) ess 
ord förande, Konl eram ira l Samuelso n . 

Försva ret av riket och d ess intressen till sj öss iHlt ' 
seda n gammalt varit vå r l sjöförsva rs slora uppgif t. D en
na uppgift kunde också, inn a n n åg(i')n f a ra __ för ::11;fa~ l från 
lufte n förefanns, lösas av ö rl ogsflottan s lodd p a s tna av 
kustartill e ri försvara d e och av na turen välsky ddad e baser 
i vå r a sk är gå rdsområ d en . 

l f Il.,, Så k a n sägas ha varit fö rh tlll andcl ä m a ra lll 
fö rs ta världsk r iget , vid va rs slu l v ~H· örlogsflotta fann stg 
vara den starkaste i Östersjö n. 

Flygvapnets utveck ling, d e n p olitiska ut:cckli_ngcn 
under mellankrigså r en och d e t senaste vär1dskn get, aven
som den vapentekn iska utveckli ngen, m edförde undan f_iii · 
u ndan onwärderingar av sjöfö rsva rels uppgiftct· oclt dar
m ed även ändrad inställn ing till flol tvpcn. Sedan mari 
n ens flygväsende med d ess sp a nings- och torpedflygför
hand av sjöflygplan utgå l l u1· ma rinorganisationcn, delar 
marinen med flygvapnet uppgiften alt försvara havsoln 
rådet kring vårt l and. Dc v ik tigaste gemensanlina upp
gifterna för marin en och flygvapnet äro i dc~la nvsccn_dc 
övervakning av h avsområdet, anfall mot ftcndcns s.J o
slridskt·af ler och sjötr an sporter , skydd av v~l.ra sjölram:
p01·tc r samt försvar mol i11Yas ion över havet. Den .:e nart 
nppg iflcn, vars lösand e h ar nära sam ban d JD:d los~nd ~· 

av sj öförsvarets övriga uppg ift er , b er ör såval m ar !llctl 
som fl ygvapne t och armen . 

Eft ersom våra möjlighe ter all avvärja invasi ons
för e tag mot vår t land sjöl ed es, luf tl edes ell er öve t· lnnd -
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gränsen - nv n a turliga sk ä l - alltid h ö r till d e aktuella 
fö rsva rsproblem e n, kan del va ra b er ä tti ga t a tt h ä r anför a 
n ågra sy n pu nkter p å b e tin gelsern a för m a rinen s d el i i n
vasi o n sfö r s v a r e t. 

Frå n a nd ra vä ddskrige t finn as e t t fl er ta l exem pel p t1 
invas ionsfö re lag sjöled es, så som m ot övä rl den i Stilla 
O<.:ea n en och mol axelfroul crna i Af ri ka och E uropa . D e t 
dä rvid tillämpad e lillvägagå n gssä ltel har väl undergå tt 
en Yiss uls eckling sedan dess, men to rd e i princ ip allt
j äml vara delsamma nu som då . 

E tt öve rskeppningsföret ag i s to r sk ala a ntages d~irfö t · 
a lltj ~imt uppvisa bilden av en s tor arma d a av tungt las ta
dc, r ela tiv t jå ugsamgåcndc, trupptransporlfartyg, som 
fr å n ilas tningsh amnarn a sammand ragi ls till e n k onvoj 
m ed milslå ng utb r edning i längd och bredd, dä r t rupp
tra nsportfar tygen och :~tör r c la ndst ign in gsfar koster f r am
gå i tä la k olonner , föregångna av Ltd rika minsvepn ings
förband och om gi' n a av stridsfartygsför band för när
skydd och fjärrskydd samt h a ngarfartygsburet jakt- och 
a t tackfly,g. T ill bilden höt· även smär re landstigningsfa r
k os ter och amfibiefordon för överförande av t rupper och 
m ater iel från transportfartygen till st r anden. 

Det ä r givet, ati en sf1dan arm ada u tgör cl t utmärkt 
m ål för s:'\v~il sjö- som flygstridskrafters anfall , och att sår
b arheten i Yäsentlig grad är avhä n gig av styrkan och om
f a!tningcn av del örlogs- och flygsk ydd, som k an avdelas 
till ko nY oj en. Men även med sta r k l skydd tor d e avsevii r da 
fö rluster icke kunna UIHlvikas för ko nvoj en o m d en, som 
skal l nnfnila densamma, förfoga r öve r effek tiva anfalls
m cdel i ri:ilt iid och på rä tt pl a ts. För a ll en överskepp
ning av dct!a slag skall k unn a u tfö ras ul an k aiaslrof är 
sjö- och lufther rav~lldc en v ikt ig för u lsåtlning. 

Huruvida man även i fo rtsä lt n ingen k a n r äkn a med 
öve rsk epp ningsföretag aY »arma <l a» -Lyp k an knapp ast b e
dömas f n1n f a ll till f a ll, och blir vä l frä mst b er oende a v 
invasionsföre lagets måls~i t tning. dess dä rav betinga d e 
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storleksordning och det slag och den myckenhel av trans
portmedel, som erfordras och kan ställas till förfogande. 
I den mån som. vanligt handelstonnage kan utbytas m ol 
specialkonstruerad, snabbgående överskeppningsmatericl , 
som medgiver direkt och snabb u r lastning på s lrandeiJ, 
varigenom det öm.tåliga urlastningsmomentet minskas el
ler elimineras, är det väl icke osannolikt,' alt utvecklingen 
l.;.an konuna alt följa andra banor än dc hittills gängse, 
särskilt då det cräller farvatten, där avstånden till fien de-' ,.., 
kusten icke äro större, än att överfarten kan ske på n ågra 
timmar och förläggas till den mörka delen av dygnet. 
Om man förutsätter, att den invaderande är en stormakt 
med en sådans tillgångar och möjligheter, ligger del när a 
till hands att antaga, att sådana landstigningsfarkoster i 
mån av behov anskaffas i behövligt antal, och att fö r
faringssättet vid inv8sion sjöl edes konnner att lämpas 
-därefter. 

En överskeppning skulle i sådant fall icke nödvändigl 
vis behöva utföras i en sammanhållen konvoj utan kunna 
ske i grupper av snabbgående landstigningsfarkosler, 
spridda över större yta under överfärden, för att närmare 
eller intill fiendekusten samlas in mot avsedda landstig
:ningsplatser. Själva den inledande landsättningen k a11 

då ske snabbt och överraskande och utföras på bred front 
mot icke eller glest försvarade stränder och på flera st äl
len samtidigt. På skärgårdsklädda delar av kusten kun
na förstahandsmålen t. ex. vara hamnar, lämpliga för 
urskeppning av tyngre materiel och förnödenheter, elle r 
-öar omgivande åtråvärda baseringsmnråden eller inlopp. 
Dylika företag kunna även utföras som. raider för spc
'Speciella ändamål, såsom förstöring av viktiga anl ägg
ningar vid kusten o. dyl. Sannolilet ~ir väl även, att l and
sällningar kombineras med luftlandsättningar i Himpl ig 
:Skala. 

Landstigningsfarkosterna skulle under överfar len 
sannolikt komma alt skyddas av örlogsfartyg och jaktflyg 
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på övligt sätt, 1nen de skulle genom utspridningen utgöra 
fl era från varandra åtskilda målgrupper och därigenom 
bliva mera svåråtkomliga för samlat anfall. Förluster 
av landstigningsfarkoster skulle heller icke behöva med
föra samma katastrofala verkningar för h ela företaget 
som förlus ter av stora trupptransportfartyg. 

Ett invasionsföretag kan också utföras i stil med det 
tyska ~ argeföretaget som ett kuppföretag mot de vikti
gaste hamnarn a i landets olika delar med samtidig insats 
sjö- och luftledes mot dessa hamnar för att snabbt lamslå 
sjötrafiken och skaffa brohuvuden. 

Försvar mot operationer av nu antydd art kräver ett 
större antal stridsgrupper av snabba, sjövärdiga och läinp
ligt bestyckade örlogsfartyg, ävensom attack- och jaktflyg 
i proportion härtill. 

Någon garanti för att helt kunna hejda ett överskepp
ningsföretag på havet finnes väl knappast d å det gäller· 
en liten makt, som anfalles av en stormakt med praktiskt 
taget obegränsade resurser. X ven om stora förluster lam
na åsamkas fienden under överfarten, måste man räkna 
m ed att större eller mindre delar av ett överskeppnings
företag kunna nå fram till målet, invasionskusten, och 
att därför försvaret som. regel måste fullfölj as i land. 

Hur nu än ett överskeppningsföretag komm.er att ge
stalta sig är d et n1.est sårbart under överfarten intill dess 
att tr upperna urlastat och ett brohuvud hunnit säkras . 
Det är därför alltjämt flottans och flygets förstahands
uppgift att förhindra fienden att uppnå vår kust. I den 
mån detta icke lyckas är nästa uppgift att i samve.rkan 
med kustförsvaret förhindra fiendens urlastning och land
stigning och, om icke heller detta lyckas, förhindra till
försel till fienden sjö- eller luftledes. 

Till marinens uppgifter hör utan tvivel även aU bi--
träda armen med att fördriva en landstigen fiende, åter
taga förlorade öar och skärgårdsområden ävensom bi
draga till att förhindra fiendens vidare fr amträngande 
i land vid kusten. 
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All i samverkan med flygvapnet möta invasionsho tet 
så långt till sjöss som möjligt u lanför vårt tcrritor iun 1 
för all under överfarten hinna sänka och decimera la nd
stigningsstyrkorna åvilar främst kustflottan. ~ärman· 
kusten är del marindis triktens lokalstyrkor jämte h as
och kustförsvaret i övrigt, som, all tjämt i samverkan m ed 
flygvapnet, har all möta med friskt motstånd ulan för 
skärgården och i kusthandet samt slulligen vid själYn 
stranden, där armestridskrafter och med deJn samverka n
d ~ flygstridskrafter höra tillstö ta. 

Med hänsyn till den ovisshet om fiendens tillläuk bl 
landstigningsplatser, som alltid måste förefinnas, är h ög 
beredskap och snabbhet hos sjö- och flygstridskrafter ay 
stor betydelse. Delsamma gäller även lokalstyrkorn as 
sjöstridskrafter och de lokala landstridskrafterna. 

Luftlandsättningar i samband med landstigning:;ope
rationer försvårar för d c försvarande landstridskrafter n~1 
alt föra sin strid mot dc landstigande eller landsal l·1 
trupperna . Dc försvarande kunna, om dc icke lyck as 
bemästra situationen, av de luft- och sjöledes landsall a 
stridskrafterna bliva avskurna från rclrättmöjlighcte1.· i n
å t land och trängda mot stranden. 

Behov kan uppkomma atl tillföra avskurna trupper 
:förstärkningar eller evakuera dem för insats på ann an 
plats eller att landsätta ytterligare trupp Elr i fiend ens 
rygg eller flank. D å detta icke kan ske landvägen m åste 
det ske luft- eller sjöledes med hjälp av h elikopterflyg
plan eller annat lämpligl flygtransportmedel samt l a nd
stigningsf'arkosler, alll m ed underslöd av sjö- och JJ yg
slridskrafter. Är det fientliga flygtrycket för starkt för 
a l t flygtransport skall vara möjlig, mås le transporterna 
h elt anlita sjövägen. 

Från Koreakriget ha vi färska exempel p å cffeld iYi
lclcn 'av ett sådant kombinerat försvar, ehuru i d e tt a fall 
invasionen kom över landgränsen och den försv arande 
från hörjan innehade ett praktiskt taget fullständigt sjö-
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och luftherravälde. Genom alt Korea är en halvö med 
viktiga förbindelse leder i kustbandet äro förutsättningar
n a gynnsamma för marina understöds-, kringgångs- och 
evakueringsoperationer. Den i Korea invaderade fien
den har också visat sig vara mycket känslig för såväl 
kustbeskjutningar som särskill för mot fron tens ryggsida 
insalta landsligni ngsop e rationcr. 

Alt F~-s i dan lyckades med uppgiften att stoppa den 
överraskande nordkoreanska invasionen och återtaga Syd
km·ea trots den fientliga överlägsenheten i antal, kan 
också i stor utsträckning tillskrivas det understöd, som 
Himnad es till marktrupperna från havet och luften av 
sjöstridskrafter och flygstridskraft er sam.t de anfall mot 
kusten i den invad erand es rygg, som utfördes av sjöstrids
krafte rna med sill artilleri, sitt flyg, sin rikhaltiga land
stigningsmateriel och sina vällrinunadc marinkårtrupper. 
H~1rvid voro de ski ckli gt utförda och välskyddade undcr
hå llslt·ansporlerna och evakueringsförelagen öve r havet 
av stot· betydelse för framgången . Bcsillningen av öarna 
vid Koreas kuster har också varit betydelsefull för att 
bakom motst~mdarens front slå in omfattnings- och 3.V

reglingsslag, hindra sjöfarten, unde rlätta beskjutning av 
fiend ens hamnar och anstalter vid kusten saml förhindra 
molsvarande förelag frön fiendesid an. 

Cr milit~1rgcografisk synpunkt påminner Sydkorca i 
mycket om Sydsverigc Det finns därför anledning för 
oss att beakta dc erfarenheter koreakriget kan giva oss, 
även om dessa erfarenheter m ås te bedömas mot bakgrun
den av alt nordkoreanerna från början praktiskt laget 
saknade egna sjö- och flygstridskrafter. 

Yad som särskilt faller i ögonen är amfibieopera tio
n ernas stora värde i invasionsförsvaret. I dessa opera
tioner, som utföras m ed flyg- och sjöstridskrafter, land
stigningsfarkoster, fallskärmstrupper, infanteri- och spe
cialtrupper i samverkan , måste samtliga de angivna he-
1-;[åndsdclarna ingå oberoende av företagets storleksord-
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ning. En amfibieoperation föru tsä lter därför ett väl in
övat samspel mellan förband ur sam.tliga försvarsgrenar. 

Vad först angår flottan och flyget måste man håll a 
i minnet, att flottans operationsduglighet är en väsentlig 
förutsättning för sådana operationers genom.förbårhet sam t 
att de,ma operationsduglighet, förutom av örlogsfartygens 
haseringsmöjligheter, i hög grad är beroende av flygvap
nets möjligheter att tillgodose behovet av somverkande 
spanings-, j akt- och attackflygplan samt specialflygplall 
för torped- och minfällning, ubåtsjakt, eldledning, trans
port- och räddningstjänst. För samverkan med marineu 
erforderliga flygförband, ävensom specialflygplan föt· 
flygservice, böra därför finnas till disposition icke blott 
vid kustflottan utan även vid marindistrikten med sinn 
lokala sjöstyrkor och kustartilleriförsvar, och vara sam
övade med dessa. 

För marinens samverkan med armen vid landslig
niHgs- och evakueringsoperationer erfordras, att marinen 
förfogar över moderna, snabbgående och sjövärdiga land
stigningsfarkoster, ävensom för kustförsvaret kommando
trupper med för ändamålet erforderlig utrustning, utbil
dade och samövade redan i fredstid för alt bilda slom
men i motsvarande krigsförband, en uppgift som det m ed 
tanke på våra skärgårdsområden synes ligga närmast til l 
hands att tilldela kustartilleriförsvaret. 

Marinen bör därför upptaga amfibiekrigföring på si lt 
program. 

Armen har kommit ett stycke på väg med utbildning 
av fallskärmstrupp, varför utbildning i detta avseende för 
koml11andostyrkornas behov torde kunna tillgodoses vid 
armen. 

Den speciella flygmateriel, som erfordras i detta sam
manhang, bör tilldelas marinen i form av permanent 
samverkande förband även i fredstid. 

Flottan, slutligen, får genom de planerade nybyggena 
av motorkanonbåtar en lämplig fartygstyp för hekäJH p-
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ning av landstigningsfarkoster. Det är av vikt, att denna 
far tygstyp tillgdoses med så stort antal enheter att även 
marindistriktens behov bliva väl tillgodosedda. 

För kustbeskjutning och artilleristöd åt anncn förfo
gar flotlan, sedan pansarskeppen fallit för åldersstrecket, 
endast över medelsvårt och lätt farlygsartilleri. Tillgång 
till sjöburet svårt artilleri skulle avsevärt öka effekten 
av sådant understöd, men kan måhända ersättas av ro
botvapen på lätla fartyg. 

För att marinens alla möjligheter till insats i inva
sionsförsvaret skola kunna tillfullo utnyttjas fordras så
lunda en komplettering med de resurser vi ännu sakna. 
Hit hör amfibiekrigföringen, villren är elt samverkans
problem, som berör hela försvarsmakten, och som för sin 
lösning kräver såväl anskaffning av för åndamålet er
forclerlig materiel och utrustning som åtgärder ifrf1ga om 
personal och utbildning. 
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Minnesteckningar. 

Uppläst vid Kungl. Orlogsmannasiillskap!'/s 
högtidssammanträde den 15 november 1U."5'2. 

Bror Ture Zetterström•=•). 

D en 6 mars 1952 avled i Slockholm m a rinöverdirek
tören Bror Ture Ze tlc rström. Den önskan, h a n vid något 
tillfälle uttalat, all få »hoppa av» från arbetet, medan 
han ännu var i full far t, blev honom beskärd . Han v ar 
efter uppnådd p ension såld er och sedan han lä mnat den 
aktiva tj äns ten i full verksamh el med etl uppdrag fiir 
marinförvallningen, när han måste avbryta d e tta pa 
grund av d en sjukdom som blev h a ns bane. 

Zctl c rslröm var född i Höga näs, Malmöhus län d en 
21 december 1880. Föräldrarna voro bruksinspekto ren 
E ric Zcttcrs lröm och hans mak a Sofia Carolina Ol~so n. 

Ture Zellerström avlade mogenhe lsexam en v id Högre al l
männ a lärove rk et i Hälsi ngborg 1899 och avgångsexam en 
frå n Kungl. Tekniska Högskolans avdelnin g för skepps
byggnadsko nst 190-1. Efter att hava vari t anställ <l i verk
städer och ritkontor p å tyska och amerikanska skepp-;
varv blev Zcttcrström 1906 - vid då genomförd omor
ganisation av marin ingenjörkåren -- antagen till ma ri n
ingenjörsslipcndial, 1908 förordnad till extra ingenj ör. 
1910 fö rordnad och 1911 utnämnd till mariningenjö r av 
2 :a gr. vid mariningcnjörkåren, 1927 till marindirektör 
av 2:a gr. och 1917 tillma rindi rektör av l:a gr. Efter ar 
19-11 uppnå dd pensionså lder inträdde Zetlerslröm i m a
riningenjörkårens reserv. Yid d en då under det andra 
världskriget rådande förstärkta försvarsb eredskapen (sep
tember 1939- juni 19-!5) förlängdes h ans till marin fiir-

*) Minnesteckning'en är författad av ledamoten Halldin. 
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vallningen förlagda tjänstgöring och efter förs va rsbered
sl~a~) e ns av veckling blev han inkallad för forts a lt tj äns t
gonng. 

Arbetsam och rakryggad vann Zetlerström snart sina 
förmäns och kamraters fulla förtro end e. Yar helst h an 

~j änst~tiorcle, p å örlogsvarven, såsom far tygs- elle r stabs
' ngen.Jör under sjökommenderingar, s:"tsom byggnadskon
trollant vid priva tvarven cllet· i marinförvaltninge n läm
nad e d e t a rbe te, han nedlade, b eslåe nd e r esulta t. Efter 
dc första å re ns tjänstgöring - p:"t örlogsvarvet j Karls
kron a och som fartygsingenjör p å pansarbåtarna Thor 
och Tapperh e len - blev Zcllcrström v~1 ren 1911 i n kopp
lad på det d:"t unga ubåtsvapnet genom kommendering 
såsom stabsingenjör :'1 ubå lsskolcavrlclningcn (på Blen~ 
da). Såsom byggnadskon trollant vid Kockums varv j 

Malmö 1912- 18 tog han ve rksamt del i byggandel av 
ubå tarna Svärdfisk en och T umlaren samt Hajen, Sä len 
och Yalrosscn. Under ~1rc n 1919-2() hade han sin huvud
sakliga tjän stgöring å ubå lsdc lalj cn i marinförvallningens 
i n gen j ö rsavdcJn in g. H~i runder och vid som ma rkom men
d c ri ngar å kustflolans ubåtsflo ttilj er gjorde Zcllerslröm 
lJetydelscfulla insatser för ub{Jtsmalerielens u tveckling 
och - inte minst genom upprättandet av klart uppställda 
b eskrivningsböcker - de nya ubålamas intrimning. För 
a l t ge stadga ål undervisni ngen och utbi ldningen i den 
nya materielen ularbelade h an »Lärobok om underval
tensb:"tlar» (192G), vilken lärobok a lltjämt är av stort 
värde. 

Cnder åren 1927-30 var Zelle rslröm (sommar och 
höst) kommenderad såsom stabsingenjör i Högste befäl
h avarens över kustflottan stab, under år en 1930--:17 ljänst
gjot·dc han såsom marinöverdirektörsassistent och åren 
1938- 39 såsom chef för ingen jönlcparlcmentet å Stock
holms örlogsvarv. I januari 19-!0 å tervände h an till ma
riuförvaltningen såsom assislet1l och blev i samband med 
marinförvallningens omorga ni sation, den l juli 19-13 för-
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ordnad till chef för konstruldionskontoret på skeppsbygg
nadsavclelningen. Vid denna tid hade nwrinförvaltnin rr-

c n 

ens arbetsuppgifter på grund av flottans kraftiga upprust-
ning mångdubblats. Sistnämnda krävande befattning in
nehade Zetterström till i oktober 19L17, då han av Kun gl. 
Maj :t förordnades att bestrida marinöverdirektörstjäns ten 
i två år under ordinarie innehavarens, Qvistgaard, tjäns t
ledighet på grund av annat uppdrag. Vid utgången ~n 

detta förordnande lämnade Zetterström, som 1942 till dc
lats kommendörs tjänsteklass, den 30 s.eptember 1949 d en 
aktiva tjänsten och utnämndes samtidigt till marinöver
direktör i n1.arinen. 

Zetterström hade många uppdrag såsom b esiktnings
man för leveranser till marinen såväl uneler sin aktiva 
tjänst som därefter och intill sin bortgång. Vid besik t
ningen av jagaren Klas Uggla 1932, vedettbåten Jägaren 
1934, ubåtarna Delfinen 1935, Nordk:aparen och Springa
ren 1936, Sjölejonet 1938, Sjöbjörnen och Sjöhunden sam l 
jagaren Malmö 1939 var han ordförande i den av beställa
ren och leverantören utseelda besiktningsnämnden. Vid de 
besiktningar han därefter utförde frångicks nämnda m era 
komplicerade förfaringssätt med en nämnd och opartisk 
ordförande. Zelterström utsågs i stället såsom ensam be
siktningsman, ett enastående förtroende för den man, sm n 
hade att till det yttersta tillgodose statens intressen och 
samtidigt vid rådande industriella svårigheter och där aY 
följ ande leveranskomplikationer taga hänsyn till leveran
törernas berättigade anspråk, och kontraktssummorna 
rörde sig om stora belopp, omräknade till nuvarande p ri s
läge sammanlagt c :a milliarden. Ensam undertecknade 
sålunda Zetterström besiktningsrapporterna för flertale t 
av flottans under och efter det andra världskriget ny
och ombyggda fartyg : år 1940 minkryssaren Clas Fleming 
(ombyggnad), de större minsveparna Bremön, Holm ön, 
Koster och Vinga, år 1941 de större minsveparna Ulvön, 
Sand ön, V en, Kullen, örskär, Ramskär, Grönskär och 
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Bredskär, ubåtarna Dykaren, Tumlaren, Svärdfisken, Sjö
ormen och Sjöhästen samt jagarna Norrköping och Gäfle , 
år 1942 ubåtarna Ul och Sjöborren samt jagarna l\Iode , 
Magne, Munin och Mjölner, år 19-]3 ubå tarna Näcken, 
:\fajad, Neptun, U2 och U3, jagarna Visby, Sundsvall, Häl
singborg, Göteborg (ombyggnad) och Klas I-Iorn ( ombygg-

.... nad) samt minkryssaren Älvsnabben, 8r 1944 ubåtarna 
ULl, u 5, CG, U7, U8 och U9 samt j agaren Kalmar, år 19c17 
kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon sam t jagaren Öland, 
fn· 19-18 jagaren Uppland samt år 1951 torpedbåtarna T32, 
T33, T34 och T38. 

I den från beredskapssynpunk t viktiga frågan om ol
j eframsläHningen ur Kinnekulle-skiffern nedlade Ze tter
slröm ett energiskt a rbete såväl när det gällde att intres
sera dc anslagsbeviljande myndigheterna som att utbygga 
de tekniska anordningarna på platsen. 

Under åren 1948~51 var han ledamot i avdelnings
råd för flygteknik och skeppsteknik vid Tekniska Hög
skolan samt för skeppsbyggnad vid Chalmers. 

Zctterström blev ledamot av Kungl. örlogsmanna
sällskapet 1924 och invald i Kungl. Krigsvetenskapsaka
demien 1934. 

Med sin tekniska kunnighet, sitt goda omdöme och 
sin starka rättskänsla vann Zetters tröm aktning och 
r espekt hos alla dem han kom i beröring med såväl inom 
det vapen han så ärligt och väl tjänade som inom varvs
och industr ikrctsar. Det förtroende han försk affat sig hos 
hög och låg underlättacie de arbeten han hade att utförn. 
God och sann som han var, förmådde han på sill fina , 
försynta sätt utj ämna motsatser och stridiga viljor och 
därmed föra många b esvärliga frågor till resultat. 

Zetterström måste ha känt och glatt sig åt den er
känsla, som i stigand e grad kmn honom till d el. Men 
hans glädje hylles i djupaste sorg vid sonen Arnes plöts
liga bortgång genom en olyckshändelse efter en med fram
gång lyckligt utförd dykning på stort djup, 160 m, i au-
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gus li 19-15. Fatle m hade med berättigad ghi.dj c följt so

nens experiment och uppfinningar, som lett fram till c 11 

revolutionerande metod all med hjälp av en explosions

fri vätc-syrgasblandning möjliggöra effektivt dykararbel e 

p å stora, ej förut uppnå dda djup oc h själv sell d e t god a 

resnita le t av son ens djupdykning, el å d e n lragi ska h ä n 
delsen inträffade. 

Zellcrslröm sörjes närmast av maka född L a ge rholm . 
son e n Olof, civil ingenjör , sonhustru och barnba rn. 

Mal'indirektörcn av l g r . Sven Paul i v ar född i J ön

köping d e n 9 ok tober 1867. Fö räldra rna voro apotekare 

August Fe rd inand Pauli och Clara ::\fa thi lda, född II~L'i 
sclherg. 

Efter si n år 1889 avlagda examen vid Ku ngl. Teknisk a 

Högskolan sami dä rp i't f öljande elev- och r ita reanställ

nin g v id Lindholmens v a rv i•Göteb o rQ b c!!av siP Pauli [tJ' 
....._ ,, .._, .._.., 

1892 till CSA, där han u nder t r e å rs t id förkovr ade sin 

praktiska utbildning lmvudsaklige n u nder anställn ing 

vid Cra mps & Son Ship- and Enginebuilding Co i Phi
ladelphia. 

Ar 18\.JG återvände han till Sverige och tog då ansbil

ning ~om ritare i Kung!. l\larinförvallningen, därmed bö r

jade en -10-[trig gagnande verksamhel i fiollans tjänst. 

Ar 18!-l8 sökte och erhöll h an anställning som extra in

genjör vid el iharande mariningenjörsstalen med tjänstgö

ring till en bö rjan i Kun gl. Mar införvall ni ngen men cflet· 

den 1/-l 1899 vid Karlsk rona stat ion, dtir han sedan, med 

avbrott för sj ökommende r ingar och uppdrag som nybygg

nadskon trollan l, verkade fr am lill sl u lcl av 1D09. 
År 1901 utnämndes Pauli ti ll o rd inarie i ngenj ö r vi d 

m arinin ge nj ö rss laten , och d å d enna å r 1905 omorga nise-

''' ) Minn es t eckningen ä r fö rfa ttad av ledamot en Holmber g. 
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rudes bl ev han frå n den 1/ 1 1906 mariningenjör av l gr. 
vid d en nybildad e mariningenjörkåren. 

I K arlskrona tjänstgjorde Pauli till en början p i\_ ör

logsvarvet samt som lärare i U O-skolan. Ett längr'C av

broll i d enna tjänstgöring inträffad e å r 1901 , då h a n un

d er !re å rs tid var k ontroll a nt vid b yggand e t av pansar

skeppen T appe rh e te n och Manligheten i Malmö samt sak

kunnig för b es i k ln in g av DJ·istighetcn s l cv er a ns. 

Efte r nu nä mnd a uppdra g å terl og P a uli sin LHinstgö

rin g på ö rl ogsvarve i och DO-skolan i Ka rl skrona tills h a n 

i oc: h med befo rdran till m a rindirektör av 2 gr. d e n 25/1 

1907 föro rdn a d es till m obi li serings inge njör d ki rsl ä d cs. 

Som s<1 d an sta n nade h a n i Karlskrona t ill den 1/ 10 1909', 
d å h a n överflytlades lill Kun gl. Ma rin fö rvallningen som 
m a r i növe rd i rek tö rsassisten l. 

I fem å r verkade han sedan i Kun gl. Marinfö rvall
nin gcn. Und e r lv tt å r av den na tid, nämligen 1912--1 914, 
inträdd e han som t. f. murinöverd irektör och c hef fö1 · 

Ku ngl. lVIarinförY::lltningcns ingen jöravdelning under or
di na r ie i nnehavarens s.iukdom . 

Scdan Pauli :''tr 191J förordnats till marindirektör av 

l gr. överflyttades han ånyo till Ka rl skrona, denna gång 

som c:hcf för ingenjö rdepartem entet och kvarstod sedan 

i denna egenskap till 1921, då h an fick förflyttning till 

S!od:holms örlogsvarv, där han seda n ve rkade i samma 
egenskap till sin pensionsavgå ng d en 10/10 1 !)27. 

Under sin aktiva tjänstelid var Pauli sjökommenderad 
e!l flertal gånger, nämligen somrarna 190-!, 190;'5, Hl06, 
vintern 1\.JOG-07 saml somrarna 1909 och 1912, d c båda 

sista gClllgerna som stabsingenjör hos Högslc Bcfi.i lhava
r cn fiir Kustflottan. 

Eft e r pensioneringen togs Panlis s lora kapacitet och 

er farenheter fortfarande i ansprå l' i flotlnns tjänsl i det 

h an önda fram till å r 1936 anli ta d es av Kungl. Mm·i nfö r

valtninge n f ör särskild a u ppdr ag, huvud sa k l igen u ppgö

rande av byggn a d sspecif ikation er och kontrakt fö r n ybygg

nad e r samt leveransb esiktningar av fartygsn ybyggn a der. 



666 

Delta är i korthet dc yttre konturerna av Panlis långa . 
förtjänstfulla livsgärning i flottans tjänst. Han kunde, dn 
han vid nära 70 års ålder definitivt lämnade fJ olla n, 
blicka tillbaka på en tid av genomgripande teknisk u t
veckling av det svenska sjövapnet, i vilken utveckling h an 
])å ett framstående sätt tagit aktiv del alllifrån den ny
~laning av flottan, som ägde rum omkring sekelskif tet 
fram till kryssaren Gotland och dc första stadsjagarna. 
Denna lid inrymm.cr bl. a. tillkomslen av jagarvapnet 
Sverigeskeppen och ubåtsvapnet. 

Pauli var en skicklig och kunnig tekniker med säk er 
och snabb uppfattning i tekniska såväl som adminislm
liYa spörsmål. Delta och den rika erfarenhet han för
värvade gjorde honom särskilt skickad att utnyttjas i a n
svarsfulla uppdrag. Han var sålunda under sin tid som 
t. f. marinöverdirektör och chef för ingenjöravdelningen 
den som hade ansvaret för såväl ~lulförandet av konslrul.;.
lionsarbclet som utformandet av byggnadskontraktet m ed 
specifikation för pansarskeppet Sverige, en epok i fl ol
lans tekniska utveckling. Det förtroende han ålnjöt S<t

väl inom flottan som hos dc privata varven visas ocks,t 
hl. a. därav alt han utsågs till opartisk ordförande i bc
siktningsnämndcrna för en lång rad av flottans nybygg
nader; den sista var kryssaren Gotland. 

Under Panlis tid som chef för ingenjörsdepartemell
tet i Karlskrona, vilken inföll under och närmast efter 
förs ia världskriget, upplogs byggandet av ubåtar vid ör
logsvarvet i Karlskrona, först Laxen och Gäddan sal1lt 
Abborren och Braxen, senare Illern och Uttern. Han an
litades också under denna tid för diverse kommilleupp
drag i varvsfrågor. 

LI Kungl. örlogsmannasällskal)Ct invaldes Pauli år Hl07 
och i Kungl. Krigsvetenskapsakadem.ien år 1913. 

Med sitt försynta väsen förenade Pauli en osedvanlig 
arbetsförmåga, karaktäriserad av ett snabbt och säker t 
mndöme och stort tekniskt kunnande. Hans nobla kn-
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l'aktär, hans storsinthet och ljusa livsuppfattning gjorde 
honom högt uppskattad av alla han kom i beröring med. 
Hos sina underlydande skapade han arbetsglädje parad 
med respekt och tillgivenhet. Dc yngre mariningenjörer, 
som haft förmånen alt få tjänstgöra under Pauli stå i 
stor tacksamhetsskuld till honom för det förtroende han 
lämnade sina medhjälpare och för rika lärdomar han gav 
både som människa och chef. 

Under sina sista år drabbades den förr så rörlige 
Pauli av svår ohälsa, som han dock bar med beundrans
värt tå lamod och utan klagan. 

Pauli efterlämnade vid sin död den 28 maj 1952 ma
Jcan Ellen Sophie, född Luthandcr, sonen Sixtcn Adolf 
Ferdinand, civilingenjör, samt döttrarna Eva Clara Alice, 
gift Tidcslröm och Ingrid Ellen Margareta, gift Hagcnby. 

Frej Axel Kuno Allbrandt•=•). 

Den 19 juni avled i Stockholm översten vid kustar
tillerie t Frej Axel Kuno Allbrandt. Sedan några år till 
baka hade hans hjärta varit svagt. Efter att ha genom
kämpat en långvarig och svår akut sjukdomsattack kom 
han åter på benen och kunde till och med övervara hög
tidligheterna vid kustartilleriets 50-årsjubileum.. Förbätt
ringen var emeller tid endas t skenbar: kort därefter än
dade e tt slaganfall hans liv. 

Allbrandt utnämndes till underlöjtnant vid kustar
tilleriet 1908. Vid genomgången av dåtidens s. k. under
löjtnantskurs vid Vaxholms kustartilleriregementes minc
ringsskola 1910 väcktes hans intresse för mintjänsten, åt 
vars teoretiska och praktiska sidor han sedernwra kom 
att ägna huvudparten av sitt arbete och sina insatser. 
Det låg nära till hands, att Allbrandts intresse för 1nin-

*) Minnesteckningen är författad av hedersledamoten Åström. 

Tidsk1·i[t i SjöväsendP 1 47 
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tjänsten skulle föra honom in på andra tillämpningsom
råden av elektrotekniken. År 1911 deltog han också i en 
knrs i gnistsignalering - som det då hette - vid örlogs
yarvet i Stockholm. 

De därpå följande åren fram Ull 1917, under vil k a 
Allbrand t genomgick Sj ök rigshögskolans allmänna k u r s 
och minkurs, tjänstgjorde han huvudsakligen som instruk
tionsofficer vid sitt regementes mineringsskolor men vi d
gade även sina kunskaper och sin erfarenhet genom tjäns t
göring vid flottans minskola. 

191:-l dellog Allb randt i ballongövningar vid Fältlc
legrafkåren. Härmed förhöll sig så, att till Yaxholms fä s t
ning hade delta år från fotlan överföds Ballongfartygt-l 
n :r J med tillhörande dragba1long för all i första h a nd 
användas för eldledningen vid fästningens artilleri. Fa r
lyget och dess ballong ersatte den titligarc (1898) för fäs t
ningen anskaffade kulballongen. Med överföringen upp
stod emellertid en bemannings- och utbildningsfråga. All
brandls kommendering till ballongövningama var elt led 
i denna frågas lösning. 

Under åren 1917- 1021 var Allbrandt kadc lloffit: e1· 
vid sjökrigsskolan samt tjänstgjorde tillika j marins ta
bens operations- och mobiliseringsavdelningar. Därefter 
följde trupptjänst såsom minkompanichef vid Yaxhol ms 
kustartilleriregen1entc fram till 192\:l, då Al1brandl erhöil 
kommendering till ordinarie tjänstgöring i Sjöförsvarets 
kommandoexpedition. Härunder föll det p å h ans lott alt 
överarbeta och sintföredraga det sedan flera är under ut
m·belning varande Heglemente för marinen, Del III, som 
fastställdes genom KBr och Go den 29 maj 1931. 

I samband med befordran tillmajor (1932) förflyt la
des Allbrandt till Karlskrona kuslarlilleriregcmcnle, dii r 
han i fyra år tjänstgjorde som bataljonschef ot:h chef f ii t• 
mineringsskolan. Efter befordran till överstelöj ln an l 
(1935) följde (1936) utnämning till överste och t:hef fiir 
\' axholms kustartilleriregemente. På denna post kvar-
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slod Allbrandt till den 1/ 7 19-10, då han p å grund aY 
ohälsa på egen begäran entledigades och förflyttades till 
överstelöjtnants b eställning vid kustartilleriet m e(l bibc
ll å llen tjänstegrad och löneställning. Samtidigt ställdes 
Al lbrandt till chefens för kustartilleriet förfogande fö1· 
särskilt uppdrag. Under denna sin tjänstgöring i chefens 
fö1· kustartilleriet stab (kustartilleriinspeklionen) utarbe
tade Allbrandt bl. a. nylt Mimeglcmente för kustartille
riet samt tjänstgjorde såsom ordförande i kustartillerie ls 
uniformskommitte, då det gällde för vapnet att övergå 
från blå till grå uniform. Den mångfald reglem cnts- och 
andra bestämmelser, som föranleddes av omunifonne
ringcn , utarbetad es också av Allbrandt. 

D en l oktober 1!)17 avgick Allbrandt från d en akliYa 
t j~'msten med pension. 

Allbrandt var i sin krafts dagar en synnerligen du
gancle officer. Med ctl gott förstånd och snabb uppfatt
ning förenade han stort nit och synnerlig plikttrohet, nog
grannhet och samvetsgrannhet. För traditionen och 
tjänst ens formella sidor hade han sinne och hyste slor1 
intresse. Hans befälsföring uln1ärktes av välvilja och 
omtanke för dc underlydande. I sill personliga upplri1-
dande var Allbrandt försynt och anspräkslös. Då han 
därjämte i rikt måll besatt humorns gl\va, var han all
mänt omtyckt såväl ay hög som låg. En god officer och 
människa gick 1ned Allbrandt ur tid en. 

Gnunar Unger'''). 

I det omkring tre mil norr om Hudiksvall helägna 
Bergsjö såg Gunnar Unger dagens ljus den 3 maj 1871 
oeh sJulade såsom pensionerad konteramiral i marinen 
sitt Yerksamma liv i Göteborg den 25 juli 1952 - sålunda 

*) Minnesteckningen är författad av h edersledamoten Erik Hägg. 
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vid en ålder av 81 år. Hans föräldrar var den kän de' 
bruk:sägaren och ledamoten av riksdagens första kamm a
re Adolf Unger och dennes maka Anna, född Thorell. 

Såsom. ägare av Häggvikens ångsåg i norra Hälsi ng
land var Adolf Unger djupt engagerad i den norrländsk et 
trävaruindustrien. Värmlänning till börden, hade h an 
slörre delen av sin släkt boende i värmländska bygder. 
och hans länglan till dessa fagra nejder hade med åren 
alltmera tilltagit. 

År 187Ll inköpte han därför det i Dalsland på en ö i 
:sjön Ånimmen belägna g~dset Henriksholm, vars förs te 
känd e ägare - i mitten av 1500-talet -- var riksrådd 
Knut Andersson Lilje. Den ursprungliga mangårdshygg
,naden nedbrann till grunden 1815 och ersattes snart dä r
,efter med ett corps de logie i vanlig herrgårdsstiL 

Våren 1875 nedflyttade familjen Unger till sin n~
förvärvade egendom, som intill hösten 1882 var dess b o
:stad året om. Sonen Gunnar tillbringade sålunda en stm 
del av barnaåren på Henriksholm. samt i nejderna dä r
,omkring. Härigenom grundlades den kärlek till natur en 
,och jägarlivet, som senare blev utmärkande för honom . 

Så kom en period varuneler familjen ofta vistades i 
huvudstaden, och därvid erhölls under något år bostad i 
samma hus uppe vid Johannes kyrkogård, där kommen
,-dörkapten C. E . de Champs bodde, omgiven av ett fl e t
tal honom. tillhörande fastigheter. Gunnar Unger kom n u 
i beröring med två av elen gamle sjöofficerens söner, Ln
da inriktade på att segla i sin faders kölvatten. De l 
dröjde ej länge, innan pojken borta från Dalsland k ände 
en allt starkare dragning till sjölivet. Sommaren 18X.) 
var han extrakadett på ångkorvetten Balder, följande :lr 
kadettaspirant på ångfrcgatten Vanadis och därefter sex 
år framåt välbeställd sjökadett med sjöresor på ångkor
vetten Saga och ångfregatten Vanadis. 

Efter utnämningen till underlöjtnant vid flo tt an 
:hösten 1892 ])}ev Unger liksom hans övriga kurskamratn . 
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bland dem. Olto Lybeck och nedskrivaren av denna min
nesteckning, placerad på Karlskrona örlogsstation för 
genomgående av den sedvanliga utbildningen i exercis
skola, varvsijänst samt minskola och artilleriskjutskola. 

Uneler sommaren 1893 erhöll Unger sin första sjö
kommendering såsom officer på kanonbåten Disa, tjänst
gjorde senare vid skeppsgossekåren och utvidgade där 
sina kunskaper i segling på skeppsgossebriggen Falken . 
Så kom, hösten 1895, den efterlängtade långresan med 
ängkorvetten FreJa till Västindien, varunder den unge 
sjöofficeren utnämndes till löjtnant. 

Eflcr kommenderingar på pansarskeppet Svea, tor
pedbåten N:r 67 såsom fartygschef, samt på kanonbålen 
Svensksund och chefsfartyget Drott genomgick Unger 
1898-1900 Sjökrigshögskolans allmänna kurs. Under 
denna studielid lärde han grundligt känna de sjökrigshi
storiska arbeten, som utgivits av Törnqvist, Gyllcngranat, 
Bäckström och -Z etters len. Han tog senare e l t starkt in
tryck av Munlhes imponerande verk »Svenska sjöhjältar» . 
Härmed lade han grunden till dc forskningar och den 
litterära verksamhet, som skulle ställa honom i främsta 
lede t bland våra sjökrigshistoriska författare. Jag åtcr
konnner längre fram till denna hans livsgärning. 

Det skulle föra alltför långt alt här uppräkna smnlli-· 
ga dc befattningar, som. Gunar Unger hckläll under sin 
långa tjänstgöring vid örlogsflottan. Elt nrval måste där
för göras, dock fylligt nog att giva en klar bild av den 
borlgångnes verksarnhet och upplevelser. 

Under somrarna 1899- 1901 var Unger kommenderad 
på torpedkryssaren Jakob Bagge, torpedbåten N:r 67 så
som fartygschef, och på ångkorvetten Saga. VinterhalY
året 1901- 02 tjänstgjorde han på ångkorvetten Fre ja 
uneler dennas långresa till Medelhavet. (Han hade då 
nyligen ingått äktenskap m ed Malin Axell, som för ho
nom skulle bliva en trofast och värdefull ledsagarinna 
genom livet.) 
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Befordrad till kapten år 1901, tjänstgjorde Cnger fl e
ra år dels som adjutant vid sjökrigshögskolan, dels solll 
hirarc därstädes i sjökrigshis toria. Han var sålunda r e
dan vid denna tid en erkänd fackmail på del sistnämnda 
mnrå.dct, och l1ans föreläsningar ondallades av elevern a 
med storl intresse. 

l:ndc r somrarna fram till förvecklingarna med ~orgl' 

Y at· UngeL· konmlcndcra<l på JHmsm\k.cppcn Äran och 
Siord, på torpedbåten Hli:t:l som fartygschef, och på ån g
korvette n Saga som en av sjökadetterna högt värderad 
J-:ade ttoffi cer. Sedan korvetten h emkallats i anledning a,· 
den ski:irpta unionskrisen, blev Unger beordrad all f rnn 
le Havre hemföra den där byggda torpedbåten Plejacl för 
dess införlivande med rikets västkust i beredskap liggan
dc kusleskader. 

Under dc tre därpö_ följande somrarna hade han f ori
farande konlakl med lorpedvapncl - vid lorpcdskollli 
och s<hom fartygschef på torpedbålen Orkan. Åren 1D07 
- 11 innebar en skiftande tjänstgöring, såsom flaggad ju
tant på pansarskeppen Oden, Oscar Il och Thor, fartygs
chef på torpedkryssaren Psilander, vissa uppdrag i ma
I·inslaben och adjutant i Sjöförsvarets kommandoexpe
dition. 

Så blev Ungcr 1911 utseeld tillmarinattachc vid svens
J,a beskickningen i Paris. Han lämnade denna posl 1\)1:; 
för kommendering som sekond på pansarkryssaren Fylyia, 
di.ireflcr som fartygschef på torpedkryssaren Jakob BaqrJI' 
och slutligen, nnder hingrc lid, som sekond på pan sar
skeppet Manligheten . 

Ar 1915 befordrad till kommendörkaplen av 2 gradl'll, 
utnämndes han samma år lill chef för marinens flyg\'ti
sende, på vilken post han kvarstod till 1918 - dock en 
kortare lid år 1916 kommenderad som fartygschef pa 
pansarskeppet Oden . Ar 1917 blev han kommendörkap
ten av l graden, och två å r senare ställdes han till ma
ri nförval tningens förfogande för övervakande av p ansar-
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skeppet Gustaf' V:s inredning m. m. under dess färdig
byggande hos Kocktun i lYlalmö. 

Åren 1919- 20 var Ungc r fartygschef på pansarskep
pet Vasa - en sommarexpedition - och därefter chef på 
pansarkryssaren Fylgia uneler långresa till Nordamerika 
och \'äslindien. slutligen seglade han p å skeppsgosse
fartygel Na jaelen såsom avdelningschef för Skeppsgosse
avdcJni ngc n, en kommendering som hc1l säkert skänkte 
honom slor tillfredsslällelsc. 

Så kom några {n· med placering på Karlskrona ör
logsstat ion, varvid Cnger tjänstgjorde såsom stabschef 
hos befälilavande amiralen saml uneler kortare tid som 
kårchcf. Ar 1923 ~lterflyttadcs han till Stockholms örlogs
station med tj~instgöring som t. f. avdelningschef för ma
rin::;tabens operationsavdelning. Han befordrades samma 
i:u· lill kommendör vid flottan. 

Under Jren 1925- 29 var Ungcr chef för Sjökrigshög
skolan, och han hade d~irvid tillfälle a ll få göra en tjänste-· 
resa till Förenta Statcrna för att studera dc amerikanska 
sjöofficerarnas utbildning. Slulligcn innehade han, un
der en kortare lid år 1930, chefsskapet för Sjöförsvarets 
I\ om ma ndocxpedition. 

Gunnar Ungers sista och vid sidan av den redan om
nämnda långresan med Fylgia mest betydelsefulla sjö
kommenderingar ägde rum under åren 1923- 26. Han var 
då divisionschef för 2. pansarskeppsdivisionen med sin 
kommcndörsslanderl blåsande på Oscar II och därefter 
eskaderchef över vintereskadern med pansarskeppet Gus
taj' V som chefsfartyg. 

Ar 1931 erhöll Gunnar Ungcr avsked såsom konler
amiral i marinen, och samtidigt blev han utsedd till le
dare av forskningarna vid Marinstabens sjöhistoriska aY

dclning. lian kom därvid helt in på det område, vilket 
legat honom om hjärtat alltsedan dc tidigare åren som 
k apten vid flottan. Hans livsgärning som forskare och 
förfallar e kan här lämpligen belysas med en förteckning 
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över dc viktigare publikationer, ban utgivit under dc 
många årens lopp. 

Slagel vid Svensksund den 2/f aug11sli 1789 (Vårt För
svar 1905). 

Illustrerad svensk sjökrigshisloria. Del 1 utgavs 1909, 
Del II först 1923, Bbnd bilderna märkes ett stort antal 
pennteckningar över gångna tiders fartygstypcr, utförda 
av amiral J. Hägg. (Alberl Bonniers förlag.) 

Karlskronas anläggning (Sveriges Flottas årsbok 1910 
- 11). 

Det andra Svensksundsslaget (Tidskrift i Sjöväsen
det 1918). 

Karl XII och östersjökriget 1715 (Marinlitlc raturföre ~ 

n ingen 1928). 
Sjömaktens in flytand e på Sveriges historia. Are n 

1700- 1927. Fortsättning av Arnold Munthes verk m e(! 
samma titel. (Marinlitt eraturföreningen 1929.) 

Gustaf" III vid Viborg och Svcnskwncl (Marinstaben s 
sjöhistoriska avdelning 1932). 

Skeppsholmsbilcler, rikt illustrerad. (Allhem.s förla g 
19-16). 

Gunnar Unger var därjämte en flitig m edarbetare i 
det stora, på Allhems fö rl ag utgivna verket Svenska Flo t
tans historia, vars tre mäktiga band låg färdiga 19-15. lian 
var slutligen under dc senare åren sysselsatt med n ed
skrivandet av levnadsteckningar över våra förnämsta sj ö
officerssläkter. Detta hans sis ta verk föreligger emellertid 
endast i manuskript och förvaras i Krigsarkivet. 

Ar 1947 emottog Ungc r i Lund den välförtjänta ut
märkelsen som filosofie doktor vid universite te t. Ye 
lenskapens män avgav därmed sitt vägande orndömc rii
randc den å ldrade sjöofficerens insatser som forskar e oc\1 
författare på det sjökrigshistoriska området. Här n1·1 
även erinras om, att Unger tillhörde Kungl. örlogsm amw
sällskapet som h ederledam ot samt a tt han därjämte vtu· 
ledamot av Kungl. Kri gsvc ten skapsakademien. 
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Så kom den tid, då Gunnar Gnger till följd av en 
olyckshändelse blev h erövad en s tor del av sin forna ar
betskraft. Han bosa tte sig då i Göteborg, och slutade där 
helt stilla sitt liv, efterlämnande sin hustru , två söner, 
två döttrar och ej minch·e än femlon barnbarn. 

När den avlidne amiralens ask.a gravsattes på Galer
varve ls vackra kyrkogård i Stockholm, hugfäste sonen 
Gunnar sin faders minne i ett varmhjärtat anförande. 
Han påvisade därvid bland mycket annat den frändskap 
med havet , som faderns väsen ägde - temperamentets 
tvära kastningar och otåliga iver, rörligheten, friskheten 
och sältan. Den bortgångne hade under hela sin lenuul 
varit fri från varje tillstymmelse till småaktighel och äg
de en rik ådra av generosite t. I-lans stridbara lynne kom 
honom dock gärna att skifta hugg - hans lunga kunde 
då vara skarp, hans penna vass och hans ironi svidande 
nog. Han var även någon gång orällvis i sina bedöman
den, men han var aldrig långsint, och ban bsd om ursäkt 
lika uppriktigt som han förslod alt förlåta . Den lägg
ningen gjorde honom bll en fri människa , som hade r åd 
alt på en gång vara stolt och ödmjuk. 

Han sökte aldrig befor dra sina egna intressen p:"t nå
gon annans bekostnad framhöll även hans son. Hellre 
än a lt yrka på en fördel avstod h an fr ån denna. Långt 
in på å lderdomen bevarade han dock den käckhet, som. 
var för honom utmärkande. Delta var en god hjälp vid 
fullgörandet av dc plikter , som låg honom närmast om 
hjärtat - plikten mot fosterlandet, plikten mot fäderna 
och namnet samt plikten mot den egna familjen. Däri
genom fullgjorde han även pliklen mot sig själv. 

Såsom en slutlig honnör från fö r fattaren av denna 
minnesskrift - elen ende kvarlevande av sjöofficerskur
sen 1892 - må framhållas, a tt Gunnar Ungers livsgär
ning varit vårt sjövapen till stort gagn. Hans sjökdgs
histodska forskning och därpå grundade, i tryck utgivna 
arbeten har varit en värdefull länk i upplysningsarbetet 
om örlogsflottans betydelse för vårt lands försvar. 
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Johan Halvar Söderbaum':'). 

Framlidne kommendören Söd erhamn hade före sin 

Lortgång i en skri ve l se till K ung l. örlogsm annasällska1w l 

meddelat, att, om en minnesteckning skulle fö r fattas, där 

endast fi nge fö rekomma fakta men icke några omdömen 

om hans person , hans li v eller hans gärning. 

Den 28 augusti 1952 avled i Stockl!olm kommendören 

Johan Halvar Söde rhamn, född den 29 juni 1878 i Sunds

vall. För~ildra rna voro bankdirektö r Bernhard Söder

baum och lwns maka Lou ise född \\'ester. Efter skol

gång i Sundsvall antogs S. till sjökadett 1R9-l samt ut

nämndes till underlöj tn anl 1900. S. befordrades till löj t

nant 1902, k.aplen 1908, till kommendörkaplen av 2 gr. 

191!), av 1 gr. Hl23 saml till kommendör 1930. Efter upp

nådd pensionsålder 1938 erhöll S. tl\'sked och inträdde i 

reserven . S. invaldes som arbetande ledamol i Kungl. ör

logsmannasällskape l 1919 sam t var dess sekre terare Ö ren 

1921 - 1925 och vice ordförande 1933- 1936. 

Blan<l S :s kommenderingar m å särskilt nämnas: Ka

dcltofficer vid KSS Hll0- 1-1, ndjutanl vid skolan 1911- 1:) 

~amt lärare därstädes 1913- 1G. S. var fartygschef å ka

nonbåten Hota 1915 samt {'t torpedkryssat''en ö rnen och 

Psilander 1!)17. Under åren 1919'-20 tjänstgjorde S. i 

Karlskrona såsom AIO vid sjömanskårens skolor. Under 

{u·en 1920- 2() var S. fartygschef å pansarskeppen Äran , 

Dris ti gheten, Drottning Victoria och Manligheten. 192G 

utnämndes S. till chef för Kungl. Sjökrigsskolan, i vilke n 

befattning h an kvarstod till 1931. Under dessa år förd e 

S. befälet öve r Sjökrigsskoleavdelningen varj e sommar 

samt var DC för 2 . psk.-div. 1926 och 1927 och FC å pkr 

•:•) Minnesteckningen sammanstä lld av sekreteraren. 
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Fylgia 1928. 1931 var S. FK i CKF :s stab samt förde d~ir·· 
under befälet över den svenska eskad er som med anled

ning av lettiska flottans 10-å rsjubil eum b esök te Libau. 

Efler atl under vintrama 1931- 32 och 32- 33 h ava tj änst

gjort som FC för vinlereska dern förordn ades S. 1033 till 

kårchef i Karlskrona för att 1927 fö rflyt las till Slockholm 

"om chef för S tockholms örlogss ta tion, i v ilken befattn ing 

h an kvarstod til1 1938, då han efter inträdet i reserven kom 

all ägna sina krafter å KMK, vars ordförande han var. 

Söderhamn ingick 1!)03 äkte nskap med Hilly \\'ester. 

Denna jämte döllrarna Ebba och As trid stodo närmast 
sörjande vid håren. 

Axel Wilhelm Lindgren':'). 

Den 31 augusti 1!)52 avled i Slockholm f. d. mnrindi

rcktören Axel \Vilhelm Lindgren. Han föddes i Slock

holm den 6 juni 1877 och hans föräldrar voro översten 

vid \\.ig- och Vallenbyggnadskåren Axel Malcolm Lind

g1·en och Cm·in Gustava Lindgren, född \Vikblad. 

Efter studen texamen 1895 och ingenjörsexamen vid 

Kungl. Tekniska Högskolan 1900 samt etl par års prak

tisk verksamhet förordnades L. från l januari 1902 alt 

vara extra ingenjör vid mariningenjörstaten. Hedan 

höslen samma år skickades han till England för alt bi 

träda vid Modes, v~u· försla jagare, provturer. Efter om

v~ixlande tjänstgöring i marinförvaltningen och vid ör

logsvarven i Slockholm och Karlskrona kommenderades 

L. höslen 190"1 som kontrollant vid torp edhålen Plejads 

nybyggnad vid Normands van· i Le Havre, en kommen

<lcring, som för elt par kortare perioder under 1903 av

bröts för deltagande i besiktning av jagaren Magne, som 

byggts av firman J. T h orn,vcroft, London. - Därefter följ-

*) Minnesteckningen är författad av ledamoten Berlin. 
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dc, 1905- 07, tjänstgöring vid örlogsvarvet i Karlskro na 
och 1907- 13 i marinförvallningen. Und(er s1stnämncla 
period dellog L. i beräkningar och planering för pansar
skeppet Sveriges byggande och bestred samtidigt befall
ningen som lärare i skeppsbyggnadskonst och maskinlära 
Yid Sjökrigsskolan. 

Scdan den första kontrollanten vid Sveriges nybygg
nad, mariningenjör Perno, i januari 1913 beviljats av
sked för alt tillträda disponentbefattning Yid Motala verk
slad förordnades L. som h ans efterträdare. Scdan även 
pansarskeppet Drottning Victoria besällts Yid samma van. 
Götaverken, tillkom kontrollantskapet även för detta far
tyg till maj 1917, då L. aslöstes av mariningenjör Y. 
Schoerner. 

Efter deltagande i pansflrskcppel Sveriges provlm·cr 
kommenderades Lindgren hösten 1917 som stabsingcnjö1· 
i hö§slc befälhavarens över kustflottan stab. I denna be
fattning kvarstod han lill våren 1922 med mindre avbrot t 
bland annat för besiktning av vissa leveranser till pan
sarskeppet Guslaf Y. 

Efler denna på omväxlande befallningar rika period 
av L:s tjänstetid följde en mera stabil tillvaro unde1 
1922-27 som. mobiliseringsingenjör Yid örlogsvarvet i 
Stockholm, från oktober Hl2'1 under marindirektör Sven 
Pauli som chef för ingcnjördepartcmcntel, en man so111 
Lindgren i hög grad värderade och som han var varm t 
tillgiven. - Efter Paulis avgång tillträdde L. den 10 ok
tober 1927 befattningen som departementschef och kvar
stod i denna befattning till t-len 30 september 1937. 

L:s sjökommenderingar, som hörjade redan somma 
ren 1903 å pansarskeppet Oden , koncentrerades under 
åren 1907- 13 på expeditioner med pansarskeppen Thor 
och DrisUgheten samt kryssaren Fylgia, under vilka h an 
t j ~in s tgj ord c som fartygsingcnj ör och lärare för kadct ler. 
Som stabsingenjör i HBK :s stab var han embarkerad :1 

pansarskeppen Oscar Il, Äran och Sverige. 
Behovet av personal under det andra världskriget 
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IUcdfördc L :s inkallan dc i september 1939 till tjänstgö
ring i marinförvaltningens skeppsbyggnadsavdelning, där 
han huvudsakligen syssel sa ttcs med personalfrå gor. Ha n 
kvarstod inkallad till d en 30 juni 19-H:i. 

Tm ledamol av Kungl. örlogsmannasällskapet inval
des L. 1917. 

L. tillhörde den gamla slammens mariningenjöre r, 
v ilka, ulan särskild elev-, aspirant- och stipendiatulbild
ning, direld från civil tjänstgöring antogs vid dåvarande 
mariningcnjörstaten. Se<lan d enna 1906 omorganiserats 
till den nuv[lrandc mariningenjörkåren förordnades han 
från l januari detta år till mariningenjör av 2. graden 
'Oc!J red an följande å r till l. graden, 2. löneklassen. I sep
tember 1912 fick han fullmakt såsom mariningenjör av 
1. graden och 1. löneklassen och 1917 förordnades han 
till marindirektör av 2. graden i kåren för att slutligen 
1929 få fullmakt som marindirektör av l. graden. Scdan 
han den 1. oktober 1937 fått nådigt avsked med pension 
kvarstod han i mariningenjörskårens reserv till och med 
<len 31 december 1946. 

Axel \Vilhelm. Lindgren, av kamrater under sina sjö
färder välbekant under silt nom. dc guerre »Maskin- Axel», 
var en hedersman av den gamla stammen, rakryggad och 
orädd och även om han ibland kunde tyckas ha väl kon
servativa åsHder om materiel och människor var han en 
man med ett praktiskt och sunt omdöme. Han tålde ej 
förtal eller svek av något slag och lade ej fingrarna emel
lan när det gällde att hävda vad han ansåg vara rält. I 
sitt upptrådande och till sill yttre en gentleman i ordets 
l> ä s ta bemärkelse. 

Axel vV. Lindgren levd e ogift och var elen siste över
levande av 7 syskon. - Han sörjes därför närmast aY 
syskonbarnen arkitekt Gustav Birch-Lindgren, n1.ajorcn 
Eric, fru Anna, arkitekt Sven och tandläkare Åke Lind
gren, direktör Didrik, fröken Elsa och kapten Conrad 
Falkenberg, justitierådet Gösta, fröknarna Karin, Gun
bild och Anna-Lisa \Valin samt fru Dagmar Duhlbe rg. 
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Carl Victor Christofferson•=•). 

I sitt 7-±:de levnadsår avled i Lund den 29 september, 
efter endast några dagars sjukdom, l edamoten av delta 
Sällskap, förre marindirektören av 1 gr. Carl \'ictor Chri
slofferson. 

Född i Krislianslad 31 januari 1878 avlade han i hem
sladen studentexamen 18()5 och utexaminerades från K. 
Tekniska Högskolan 1898. Efter praktisk verksamhet in
om clcklrolckniska facket antogs Christofferson genom 
K. förordnande till elektroingenjör vid Mariningenjörkå
ren 1 januari 1906. 

Under sin tjänstetid tillhörde ChristoffCI \S On Karls
krona station till 1918 och därefter Stockholms sta t i on 
med tjänstgöringen förlagd till K. Marinförvaltningens 
dåva1·ande lngenjöravdelning. 

\'id liden för Christoffe rsons tjänste tillträde had e 
den elektriska utrustningen å stridsfartygen oe-h för ma
rinen i sin helhet nått en relativt stor omJallning. D å 
dessutom nya anläggningarvoro plan e rade ocl1 delvis un
der utfcrandc, var del ett vidsträeld arbelsomrädc, som 
sammanförts till en nybildad elektroingenjörsbefattning 
vid Karlskrona örlogsvarv. 

Genom en stot· arbctsfönn~1ga, intresse för elektriska 
fackfrågor och en god kännedom om elektrisk materiel 
för m a rina ändamål kom Christofferson atl behärska 
detta vcrksamhclsomn1de och som ledare göra beslåen
dc insatser för den elektriska materielens utveckling m
Oln nwrinen. 

Christoffe rson var en arbetets man, som genmn in
tensivt arbete ågnade hela sin livsgärning åt S\·enska ma
l'Jnen. Med uppmårksamhet följde han den tekniska ut
vecklingen och tillgodogjorde sitt speciella fack erfaren
heter från både in- och utlandet. I samband med bcsikt-

''') Minnesteckningen är författad av ledamoten Grey. 
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ning aY från utlandet inköpt materiel försummade han 
aldrig alt samtidigt studera nyheter inom elektrotekni
kens olika områden. 

\'id besiktning av elektriska anläggningar har Chri
stoffersons ,sakkunskap tagits i anspråk för ett flertal av 
fiollans över- och undervattensfartyg. Efter sin avgång 
ur aktiv ljånst och under hela sistförflutna beredskaps
tid ljånslgjorde h an som marinförvaltningens kontrollant 
vid ASEA i \'åslcrås. 

Genom sin ulomonlentliga uppfatlningsförmf1ga oclt 
sitt hänsynsfulla sått skapade Christofferson alllid förut
sättning för ett fruktbårande samarbete med marinens 
olika fack samt d essutom med utomstående fackmän och 
företagare. 

Slalsisbrylaren Ymcrs dieselelektriska propcllemn
skine ri är bland annat resultatet av dylikt intimt sam
arbete. Delta maskineri, som uudcr snart 20-årig dril'L 
visat sig änclam[Ilsenligt, har i viss mån även stål! som 
mönste r för utländ sk a isbrytar e. 

Christofferson var en mångkunnig mnn med intressen 
U1ngl ulanför sill eget vcrksamhetsomrödc. lians fö rmå
ga har även tagils i ansp råk för olika uppdrag, såsom 
revisor i flottans pensionskassa och fullmäktig i samma 
kassa. Dtl han desutom ägde en stilistisk förm åga, har 
Christoffcrson, förutom mera interna lll1pgiftc r, på upp
drag utarbetat* ) en elektricitetslära, alt användas för ni
bildning av flottans m anskap (UMF:VI) samt ~'enare ut
givit en liknande, utvidgad lärobok avsedd för landels 
naviga tionsskolor. 

År 1922 kallades Christofferson till ledamo l av K 
örl ogsmannasällskapet; 1918 utnämndes han till riddare 
aY K. Yasaordcn och 1933 till riddare av K. Nordstjärne
orden. Enligt utdrag av generalrullan erhöll Chrislofer
son; fullmakt som elektroingenjör vid mariningenjörk<1-

''') r santarbete med marindirektör O. R. Björnstjerna. 
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r en 1908, kaptens värdighet 1912, tjänsteställning i kom
mendörkaptens av 2 gr. tjänsteklass 1920, specialingenjör 
av 1 gr. 1922, beviljades avsked 1938 och utnämndes 
samma å r till marindirektör av 1 gr. i ntarinen. 

Carl Victor Christoffersons klara intellekt och gedi g
na karaktärsegenskaper förskaffade honom Inånga vän
ner och en aktad ställning inom den k å r han tillhörde. 

Vid sin bortgång efterlämnade Christofferson m aka: 
Ebba Hilclegard, f. Ekberg, döttrarna: fru Eva Vifo t, Lund, 
fru Ur sula Lunden, g. m. flottnin gsehefen Bo Lunden, 
Håda, fröken Agneta Christofferson, husmoder vid Sand
träsks Centralsanatorium_ samt dessutom_ brodern; profes
sor Fredrik Böök, Lund och systern: fru Ida Åmark, g. m. 
teol. dr. M. Åmad::, Uppsala. 
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Enkel metod för jämförelse av krigsfartygs 
stridsvärde och kostnad. 

Av 1:e byråingenjör H . Åhnwn. 

Ett krigsfartygs tekniska .stridsvärde eller effektiYi
tcl karaklädseras i huvudsak av de tre egenskaperna 
slagkraft, d. v. s. artilleri och torped- m. fl. vapen, mot
ståndskraft, vilket närmast i1mebär b epansring, saml {art . 

I allmänhet nöjer man sig med att karaktärisera Ya
p enutrus tningen med marinkalenderdata. Särskil l pau
sarskydde t förefaller att i:ignas alltfö r litet intresse, an
lagligen beroende på svårigh e ten at t kunna karaktärisera 
d et och bedöma dess betydelse, isynnerhet om man jäm
för med det mera lättfattliga begreppet fart. 

För att man någorlunda sakligt skall kunna jämföra 
och bedöma olika krigsfartyg m ed avseende på deras 
p restanda har nedan beskrivna enkla metod uppgjorts. 
Den synes kunna bli av betydelse särskilt då det vid pla
nering av nybyggnader gäller att få fram de i förh å llan
d e till anskaffningskostnaderna mest effektiva fartygs
typerna. 

För slagkraft och mo lstån dskraft disponibelt depla
cement hos örlogsfartygen motsvaras av lastfartygens för
måga att bära nyllig last. Denna är för lastfartygen reg
lerad genom fribordsbestämmelser. Även möjligheten att 
nedlasta krigsfartyg är begränsad, isynnerhet med avseen
de på elen huvudsakligen högt placerade vapenmaterielen, 
ehuru stabiliteten, som det närnwst komn1er an på, är 
ett tänjbart begrepp. 

Lastförmågan är i hög grad beroende av för vilken 
fart fartyget konstrueras. Särskilt ett visst, ay fartygets 

1'idskTi(t i Sjät·å'sendet. 48 



längd beroende kritiskt fartområdc, som kännetecknas av 
·ett starkt ökat effektbehov, inverkar genomgripande p~\ 
fartygstypens utformning och förmåga att bära nyttig las!. 

Pansarskepp måste, för att kunna bära kraftigt ar
tilleri och motsvarande pansarskydd, konstrueras för låg 
fart i förhållande till längden. Ju mera farten uppdrives 
utan motsvarande längdökning, desto skarpare linje1· 
måste fartygen givas, vilket jämte erforderlig ökning aY 
maskineriet minskar deras förmåga att bära vapen och 
pansar. \'id uppnående av det krilislm farlomddel be
höver visserligen skrovformens fyllighet ej hingre minskas, 
men det här kraftigt stegrade effekt- och därmed bränsle
behovet nödvändiggör dock att säväl bestyckning som 
pansarskydd ytterligare måste minskas, vilket innehär en 
successiv övergång till pansarkryssartypen. Ett överskri 
dande av det kritiska fartområdet kan för större krigs
fartygstyper endast ske genom en radikal övergrwg ti ll 
de mycket hitt byggda och extremt slanka, d. v. s. lång
sträckta, lätta k r yssarna. Dessa ha dock ett mycket be
gränsat farlområde, där de kunna ifrågakomma, ly vi d 
fortsalt fartökning medför såväl viktfrågan som utrym 
mesbehovet för erforderligt nwskineri oöverstigliga sva
righeler. För jagarna inträffar detta vid något högre fa rt 
som dock i förhållande till deras mindre löngd iir betyd 
ligt mera uppdriven, varför praktiskt laget allt pansar
skydd måste offras för att möjliggöra nöjaktig bestyd. 
ni ng. 

För alt åskåcWggöra hur olika deplacementet mås!l 
disponeras med bänsyn till konslruktionsfarlen, visas 
diagram l den procentuella viktfördelnin gens variation 
med s. k . relativ fart, uttryckt genom farten (i knop) l 

förh~dlande till kvadratroten ur vattenlinjelängden (i m '
ter). Deplacementet avser fullt ruslat fartyg och är fö r 
åskådlighets skull uppdelat i följande tre viktgrupper: 

skrov med utrustning och inredning samt besältni1 ~~, 
ävensom förråd för denna; 
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(Diagram 1.) 

3,o 4,o 

framdrivningsmaskineri med bränsle och val le n ([mg
turbinmaskineri förutsättes); 

vapen och pansar (netto, utöver det sl~ll som erford
ras för skrovet). 

Av diagrammet framgår att procentsalsen för Yapcn
och pausarvikt är för pansarskepp 50- 40 och minskar 
m ed ökad relativ fart, så att den för li.illa kryssare blir 
blol l l1~i.lflen därav och för jagare knappt mer än 10. 
Kurvom a gälla i s lort selt oberoende av fartygsstorleken; 
endast för relativt långsamma, mindre fartyg får skrovet 
någo t större viktsandel och följaktligen nyllolastcn något 
mindre procentuell andel än vad diagrammet visar. 

Att enligt diagrammet snabbare fartyg trots lällare 
utförande ej ha mindre viktsprocent för skrov med utrust-
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(Diagr am, 2.) 

ning än de tyngre fartygstyperna, beror på att dc förra h a 
ett i förhållande till deplacementet större skrov. Endas t 
farlvg som drivas med mycket lätta och bränsleekono
mislw motorer kunna bära procentuellt större vapcnul-
rush;ing än vad diagrammat visar. . . 

Den med ökad konstruktionsfart nödvändiga nunsk
ningen av för vapen och pansar disponibelt deplacement 
har, uttryckt i ton, åskådliggjorts i diagrain 2 med k~u·
vor för olika, fullt rustat deplacement, dels för relativ t 
långsamma, grövre byggda fartyg och dels för över d et 
kritiska fartområdet uppdrivna lättare fartyg med slanka
i·e skrovform. 
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20 a o as KIJ. 
(Diagram 3 .. ) 

Anskaffningskostnaden för en viss fartygstyp av visst 
deplacement ökar ej - anmärkningsvärt nog -- med far
len, vilket beror på att merkostnaden för erforderligt ma
skineri kompenseras av nödvändig minskning av vapen 
och pansar. Det är närmast för mindre och särskilt för lät
tare fartygstyper som kostnaden i förhållande till deplace
mentet blir större. Sålunda är denna enligt 1950 års pris
nivå för pansarskepp och pansarkryssare c:a 10.500 kr. , 
för lätta kryssare c:a 12.000 och för jagare c:a 16.000 kr. 
per standardton; för torpedbåtar är motsvarande kost-
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nad 50.000- 70.000 kr. Kostnaden i förhållande till netto
vikten för vapen och pansar visar en markant stegring 
med farten , betydligt kraftigare än fartökningen, Yilkct 
framg[n· ur diagram 3 Jned kurvor för olika standard
deplacement. 

Den sammanlagda vikten av vapen och pansar k an 
dock ej d i rek t represenlera striclsvärdet, även om farlen 
dessutom beaktas. Emedan nettopansarvikten för moder
na pansarfartyg är 2 a 3 gånger större än artilleriviktep 
skulle den få ett oproportionerligt stort inflytande, om 
ifrågavarande totalvikt får karaktärisera slagkraft och 
mo t s tåndskraft. 

För all karaktärisera ett stridsfartygs slag- eller eld
kraft brukar man använda sig av den projektilYikt, som 
kan avskju tas per tidsenhet. 

Ytligt sett ft-amstå hän·id isynnerhet mindre, auto
matiska kanoner fördelaktigare än grövre, icke-automa
tiska kanoner genom alt ifrågayarande projektilvikt i 
förhållande till artillerivikten är betydligt större för dc 
förstnämnda. Förhållandet reduceras dock om 1nan b e
aktar att den höga skjuthastigheten ej kan utnyttjas kon
tinuerligt, utan eldgivningen m.åste ske »i skuran> med hän
syn till ammunitionsförråd och eldrörets uppvärmning. 
Man kan även frånräkna i artillerivikten ingående pansar, 
som mera representerar motst:1ndskraft än eldkraft, och 
JJeakta att helautomatiska kanoner erfordra avsevärd fö r
storing av fartygets eleldricitetsverk med åtföljande vik t
ökning. Man finner då aH förhållandet mellan den pro
j ekiilvikt, som kan avskjutas per tidsenhet, och artilleri
vikten fortfarande minskar alltmer som kaUhern ökas; 
i stället ökar dock - på grund av ökad skotlvield och 
träffsäkerhet på större avstånd - förhållandet mellan 
den projektilmängd, som har förutsättningar att träffa, 
och artillerivikten, så alt produkten av dessa faldorer 
blir praktiskt taget konstant åtminstone för medelsvårt 
och grovt artilleri. Beträffande närluftvärnet kan m ar1 
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åven observera att dess effektivitet ej har samma direkta 
be tyd else för slagkraften som övrigt artilleri emedan det 
huvudsakligen har defensiv karaktär. Vid värdesättning 
a v artilleriet hör man dessutom observera att särskilt hu
'\•udartilleriets automatisering medför större risk för funk
tionsstörningar, varvid eldgivningen förorsakas kraftigare 
avbräck än om vanligt artilleri användes. 

Med beaktande av vad ovan anförts har artillerivik
ten anset ts vara representativ för eldkraften. Därigenom 
tagos nämligen hänsyn till dels den projektilvikt, som kan 
avskjutas per tidsenhet, och därmed träffverkan, dels 
den såväl av själva projektilen som_ dess hegynnelsehasllg
het betingade skollvidden. Genom_ denna och kanonens 
riklhastighe t, stabilisering och eldledning tages också 
hänsyn till träffsäkerheten. Slutligen beaktas även ar
tilleriets uthållighet genom att i artillerivikten inräknats 
ammunitionsförrå d och pansar. 

Varje förhällring i dessa avseenden innehär viss vikt
ökning och motsatt medför L ex. ett ur utrymmessynpunkt 
önskvbirt sammanförande av flera eldrör i ett torn eller 
lavettage en viktsbesparing men även försämring genom 
större risk för att flera eldrör samtidigt kunna försättas 
ur funktion. I artillerivikten återspeglas ej skillnad i 
kanonuppställning och hestrykningsvinklar, men synes 
man kunna negligera numera förekommande olikheter i 
detta avseende. 

På samma säll som artillerimaterielen kunna torped
och sjunkbomb- m. fl. vapen beaktas genom sina vikter. 
::'11inlast beaktas dock endast för speciella minfartyg. Om 
operaliv forskning skulle visa, att effektiviteten i förhiH
Iande till vikten för något av dessa i fråga om använd
barhel svårjämförbara vapen avsevärt skiljer sig fr&n öv
riga, kan detta beaktas genom särskild korrektion av vik
ten. Desutom kan svepmateriel och annan vapenmate
I·iel beaktas samt i viss grad även teleteknisk materiel 
e huru viktigare sådan därigenom blir underskattad. 
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Yilden av vapenmateriel inklusive rörligt pansar, eld 
ledning samt ammunition o. dyl. betecknas n1ed V (ton). 
Därest säkrare uppgifter härför ej finnas att tillgå, ka n 
vilden behjälpligt sammanställas t. ex. enligt i tidskriften 
»Y år Flotta» 1935, nr 7, publicerade uppgifter med bcak
tnadc att viss ökning erfordras för modernare artilleri . 
För helautomatiska kanontorn kan räknas c:a 50 '!;, stön·(; 
vikt och för luftvärnspjäser blir ökningen ändå större. 
En överslagsvikt i kg. per eldrör för artilleripjäs med 
ammunition kan även erhållas enligt uttryckcl k X d3, i 
vilket d är kalibern i cm . och k en faktor, som är c :a 
1-± för vanliga och c:a 20 för h elautomatiska medelsvåra 
dubbcllom. För såväl välpansrat grovt artilleri som 
medelsvåra däckslavettage är k c:a 12. För lätla luft
värns-automatkanoner är k c :a 100- 150, vilket förklanl-; 
av alt vikten av anununitiowmtredningen för dessa snabb
skjutande pjäser är av samma storlek som för vanlig t 
medelsvårt artilleri. 

111 otståndskraj'ten karaktäriseras på ett n a l urligt s ä Il 
av pansarvikten, som man får förutsätta ulnylljas ra

tionell t. 

Pansarets nettovikt betecknas m.ed P (ton). Därest 
denna ej finnes uträknad har man måhända möjlighel 
alt uppskattningsvis beräkna densamma med tillhji.ilp av 
uppgifter över tjocklekar och bepansringens utsträckning. 
Ett _överslagsvärde erhålles dock enkelt genom att från 
den ur diagram 2 erhållna lotalvikten för vapen och pan
sar subtrahera ovan angiven vapenvikt. 

Genom att taga den så erhållna pansarvikten i pro
portion till skrovvolymen u U ryckt genom. längd X bredd 
X sidohöjd (för backdäckade fartyg tages ett medelvär
de), får man ett med pansarets utsträckning och tjock 
lek proportionellt värde, som ger en god karaktäristik 
av ett fartygs bepansring. Genom att införa en korrck-

6\J} 

p 
lionsfaktor fås följand e uttryck: vilket bc-

0,1 L X B X H 
te<.:knas med p och som i nedan angiven formel för slrid.::;
värdet reducerar pansarets inflytande för väl pansrade 
fartyg till samma storleksordning som vapenmatericlen. 
Det blir nämligen för fartyg m ed såväl valtenlinjcpansar, 
vilket motstår eld av egen kaliber, som clt även mot flyg
bombe r nöjakti,gt skydd = 0,8 a 1,2. Det större v~i.rdcl 

gäller närmast för slagskepp. p-värdet minskar med ökad 
relativ fart så alt det för tunga kryssare eller pansar
kryssare är av storleksordningen 0,6 och för lätta kryssa
re c:a 0,-1 samt för jagare praktiskt taget = O. Genom 
antagen s torleksordning för p bedömes den av pansaret 
åstadkomna förbättringen av stridsvärdet bli i nedan
slående formel beaktad på lämpligt sätt. För annat pau
sarmaterial än seghärdat nidedstål kan p-värdet jusle
ras i proportion till brolthållfaslhelen. 

Till molslåndskraften, ell er närmast flytbarheten, bi
drager även den vattentäta skollindelningen, vilken dock 
här n egligeras utöver vad som i det följande indirekt be
aktas för bredare farty/Z. Ehuru även ett större skrov ät· 
till fördel för flytbarheten, bedömes delta uppvägas av al t 
målytan samtidigt blit· stöne, varför även dessa faktorer 
lämnas ulan avseende. 

För fartyg som evenluellt kunna förses med för flyt
barheten betydelsefull cellfyllnadsmalerial, bör dclla 
självfallet beaktas. Det sker lämpligen genom alt dess 
volym C (m:l) tages i proportion till konstruktionsdepla-

C 
cementet, d. v. s. vilket ullnTk betecknas med c. 

Dcpl. · -

Endast relativt långsamma fartyg med förhållandevis 
stort deplacement kunna få ett <.:-värde av storleksord
ningen 0.5. Cellfyllnadsmatcriclels molståndskraft förut
sättes tillfredsställande. Därest matcrielet är så hållfast 
att det aktivt bidrager till skyddet kan detta beaktas ge
nom motsvarande ökning av p-värdet. 
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Utöver ovannämnda på motståndskraft och flytbarhet 
jnverkandc faktorer kan man även beakta den skillnad 
i fartygens egenskaper som uppstår genom olika skrov
proportioner. Dc med måttlig fart framdrivna krigsfar
tygstypern a l1 a på grund av sin större bredd och mindre 
Jiingd flera fördelar jämfört med dc typer, som för aH 

·uppnå högre fart äro konstruerade med slankare skrov. 
Genom sin stönc bredd få dc bättre skyddsvolym fö r 
absorberande av krevader i fartygels sidor; bredden möj
liggör även flera Yattcntäla sidoskott. Deras silhuett bli r 
hlolt ungefär J1 älften så stor emedan dc längre fartygen 
ä ven m ås le göras högre. De mindre slanka fartygen ha 
också be tydligt bättre girfönnåga. Aven i fråga om sjö
duglighet talar skillnaden i skrovproportioner till förmån 
för dessa fartyg. Alla dessa egenskaper kunna samman
fatlas såsom en funktion av förhållandet mellan skrovets 
huvuddimensioner bredd/längd. Delta värde v:1rierar i 
slorl sellmcllan 0,1 för extremt slanka, snabba fartyg och 
0,2 för breda, d. v. s. för låg fart konstruerade fartyg. Det 
kan, minskat med minimivärdet 0,1, lämpligen användas 
såsom en viss, med säkerhet icke överskattad korrektio n 
av stridsvärdeL Denna förslagsvis kallade breddfaktor 
betecknas m ed b och är alltså = B / L - 0,1. 

Farten, d. v. s. den högsta farl som fartygel pt·akliskt 
laget kon linuerligt kan prestera med förråd a v normal 
omfattning, beaktas hell enkelt med sitt absoluta värde 
i knop och betecknas med F. 

Av ovannämnda faktorer har följande formel upp
satts för clt krigsfartygs,tekniska stridsvärde eller effek
tivitet (med en måttenhet, som motsvarar för effekten 
gällande kg X m/sele). 

S = V (1 + p + c + b) F 

Ehuru formeln hllkommit genom grov förenkling av 
problemet med dess många inkommensurabla storheter, 
. synes den kunna försvaras med alt man genom den på clt 
enkelt sätt erhåller elt sammanfattande jämförelsetal för 
,dc viktigare av de på stridsvärdet inverkande egcnska-
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(Diagram 4.) 

pcrna . För rclalivt långsamma fartyg, där en slor dc
placcmenlsandel disponeras för vapen och pansar, förut
sättes att denna är uppdelad så att ett med bestyckningen 
och fartygstypen svarande p-värde erhålles. 

Formeln är närmast avsedd för övervattensfartyg . 
För att den möjligen även skall kunna tillämpas på ubå
tar borde hl. a. dykförmågan beaktas. 
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I diagram 4 meddelas U'led ovanstående metod be
räknade värden för stridsvärdet för några för vår flo tt a 
aktuella fartygstyper av normal typ, utan cellfyllnads
materiaL 

Av diagrammet framgår hur stridsvärdet för viss fa r
tygstyp sjunker vid ökad konstruktionsfart 

För fartyg som t. ex. genom alltför stor nedlastning 
fåll otillfredsställande stabilitet bör det sålunda erhållna 
ullrycket för stridsvärdet korrigeras med en reduktion s
faktor. På liknande sätt kan man m ed hjälp av formeln 
även få ett uttryck för hela flottans beredskapsgrad ge
nom att för varje stridsfartyg beakta dess tillstånd med 
avseende på åldersgrad, underhåll, modernisering och 
eventuella haverier samt för icke-rustade fartyg upplägg
ningens art. 

Vid kostnads.fiimförelser bör självfallet förutom strids
värdet även beaktas att olika fartygstyper ha olika livs
längd. Om anskaffningskostnaden (K) divideras med an
talet tjänstgöringsår fås årskvoten, som betecknas med k. 
Därmed erhålles den relativa anskaffningskostnaden: 

k k 
r~ -

~S 

För antalet år ett krigsfartyg kan tjänstgöra i linj e
flollan tages lämpligen i Londonavtalet 1936 stipulerade 
lider, emedan dessa, i motsats till här brukliga vörde n. 
äro differentierade på kryssare och skepp, vilka senare 
självfallet på grund av sin mera robusla byggnad kunn a 
tjänstgöra längre, isynuhhet jämfört med lätta kryssare. 
Å dessa måste man för fartens skull i högre grad, nästan 
lika m ycket som å jagare, pressa ned vildETna särskilt 
för skrov och maskineri, varigenom materielen blir mera 
ömtålig. För tunga kryssare eller pansarkryssare kan ett 
medelvärde tagas. Genom denna differentiering beak tas 
i någon mån även att grövre byggda fartyg i vårt klim at 
ha ett avsevärt företräde jämfört med lätta fartyg genom. 
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alt de på grund av skrovform och -styrka äro bättre an
vändbara vintertid t. o. m. oberoende av isbrytarhjälp. 
Egentligen borde detta beaktas genom att i stället för 
kostnadens årskvot beräkna en månadskvot efter antalet 
månader som olika fartygstyper i medeltal kunna tjänst
göra obehindrade av is, vilket sku'lle giva en befogad 
större skillnad vid kostnadsjämförelser. 

Följande tjänstgöringsår i linjeflottan ha med stöd 
.av ovanstående antagits: 

Pansarskepp . . . . . . . . . . . . . . 26 
Pansarkryssare . . . . . . . . . . . . 23 
Lätta kryssare . . . . . . . . . . . . 20 
Jagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

För fullständighetens skull må noteras att för ubå tar 
beräknas 13--14 år och torpedbåtar 12 år. 

Även livslängden är en funktion av relativ fart, utom 
vad beträffar ubåtar, vilka självfallet fordra en större sä
kerhetsgrad. Sålunda ligger livslängelen för övervattens
fartyg på en med ökad relativ fart fallande kurva, från 
vilken man på ett naturligt sätt erhåller lämplig livslängd 
även för andra fartygstyper. 

I diagram 5 är den enligt ifn1gavarancle metod be
räknade relativa anskaffningskostnaden för några för vår 
flotta aktuella fartygstyper (sam ti iga av normal typ, utan 
cellfyllnadsmaterial) åskådliggjord som funktion av kon
:>truktionsfarlen och beräknad enligt 1950 års prisnivå. 

En jämförelse visar alt den med måttlig {art fram
drivna pansarf'artygsty pen ställ er sig betydligt billigare i 
lärhållande till stridsvärde och livslängel än de snabbare 
lätta j'artygen. Den relativa kostnaden för pansarskepp 
blir sålunda blott hälften så stor som för lätta kryssare 
och ungefär 1;:4, av kostnaden för jagare. Dessutom er
im·as om att för pansarfartyg finnes möjlighet till ett ur 
flytbarhetssynpunkt effektivare utförande bl. a. genom an
vändning av cellfyllnaclsmaterial, vilket ytterligare mins
kar kostnaden i förhållande till det ökade stridsvärdeL 
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(Diagram 5) 

Att för långsammar e f a r tyg den rela tiva kostnaden visa r 
stigan de tendens stöd er formelns allmängiltigh et och al l 
d en upp till det kritiska fartområ d et uppdrivna farlen 
~i r den mest ekonomiska konstruktion sfarten . Ä v en om 
farten genom operativ forskning skulle kunna p åvisas i 
taktiskt hänseende uneler vissa förhå llanden vara av s törre 
b e tnlelse för stridsvärdet än vad som ovan an tagits , sy-

G97 

11e-s de tt a icke principiellt kunna förä ndra res ultat<'( :\f· 
bör i så f a ll ä ven b eakta att d c lätta fa r tygens med. s.to~:~ 
uppoffr ingar vunna f artöverlägsenhet i s tr id lä tt 1-.

1 
r·· ,, n or-

loras och sällan k an u tnyttjas såväl av säkcrhe tssk~il med 
hänsyn till det i högre grad anstr ä ngda maski nc 1·ict som 
p å grund av den vid högre fart minsk a aktionsradiC'n sam L 

även genom att d essa fa rt yg bli mera h erocn d~, av sjö
hävning. 

Drifts- och underh å llskostn a d er samt k os lnadl'r fö t· 
b a sor ganisation även som moderniseringsk ostna der svnas 
i den na framstä ll ning k unna n egligeras em edan <k t ;lap
pas l h a n ågo t s törr e inflytande vid en jämförebe HH'I!an 

f artygs typerna. Det för mer a lån glivade fartyg med al'en 
öka d e behovet av anslag för moder n iser ing synes nLimli
gen uppvägas av högre underh ållsk ost na der fö r de nnd 1·a, 
mera ömtåliga, hi llarc fartygen. 

För samma kostnad som ett pansarfartyg eller en 
kryssare kan visserligen ett stort antal smärre enltelet, 
t. ex. torpedbåtar, byggas. En direld jämföre1sc enligt 
ovanslående metod mellan dylika, i fråga om anviind
ningsmöjligl!eler l1 elt olika f ar tygslyper kan ans i'~; alltför 
schematisk. Det torde dock ej sakna intresse att det sam
nwnlngda stridsvärdel fö r torp edbåtar na blir blott l' :a 11 
av stridsvärdet för pansarfar tygct, och den rclal iv:t kost
naden, d. v. s. med beaktande även av skillnad. i livs
längd, i det närmaste 10-fald ig. Enligt Lanches lcrs tec
ric r, framförda i denna tidskrifts oktobernummer för 
19:)1 , kan numerisk överlägsenhet, genom alt antalet en
heter i ett förhand gör sig gällande kvadratiskt, vara av 
större betydelse än eldkraf t. Även om man dessutom 
hcaldar skillnad i skydd och f art ·skull e torpeclbå tarnas 
underlägsenhet i str idsvärde b eräknat enligt ovanst[tciHL' 
m etod kunna uppvägas av d et större antal et enheter om 
dessa oper era tillsammans. Med b eaktande även av skill
nad i livslängd ställa sig dock endast tor p edbåtar av 
mindre typ fördelaktigar e än pansarskepp . 
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Aven jagarna komma med tillämpning av Lanclwsters 

teorier att framstå i en ur taktisk synpunkt smnt även av 

deras stora användbarhet motiverad mera fördelaktig da

aer än vad diagram 5 utvisar. Vid beaktande av skillnad 
o 
i livslängd bli dc jämställda med lätta kryssare, men ej 

med pansar·skepp, vilket belyses av följande tabell. 

Deplacement, ton stand. 

Fart i knop 

Kostnad 1950, milj . kr. 

Antal fartyg, som kan erhållas 
för 300 Mkr. 

Livslängd, år 

Antal fartyg, justerat med hän, 
syn till livslängd 
(26 år= enhetsvärdel 

Tekniskt stridsvärde per en' 

het, ur diagr. 4 

Summa tekn. stridsvärde för 
300 Mkr. 

D:o, justerat med hänsyn till 

livslängd 

Taktiskt stridsvärde med till

lämpning av Lanchesters teo' 

ri= enhetens tekn . strids' 

värde X (justerat antal) 2 

Pansarskepp \Lätt kryssare\ 

8.ooo 1

1 25 

85 

3,5 

26 

3,5 

54.000 

189.000 

189.000 

660.000 

8.ooo Il 

32 

95 

3,2 

20 

2,5 

40.000 

128.000 

100.000 

250.000 

Jagare 

2.000 

35 

33 

9 

16 

5,5 

9.000 

81.000 

50000 

l 275000 

Härmed framförd m elod synes vara direkt tillämpl ig 

hlminstone vid jämförelse mellan fartyg av liknande k osl

nadsordning. För andra fartyg synes jämförelsen i viss 

Histräckning kunna fullföljas med tillhjälp av Lanchestcrs 

lem·irer. 
Av för vår flotta ifrågakomm.ande s törre krigsfartygs

typer framstå r därvid pansarskeppstypen såsom den i för 

hå llande till sidelsvärde och livslängd ekonomiskt m est 

effektiva fartygstypen, vilket bör beaktas vid nybygg

IJadsplancring. 

Meddelanden från utländska mariner. 

Meddelande från Marinens pressdctalj . 

Korea. 

Sjömaktens betydelse i J{oreakriget. Forts. 

Av särskilt intresse för s tudiet av sjömaktens inf lytande på 

I\preakriget utgör X . armekårens åter embarkering vid Inchon för 

överskeppning den 850 sjömil långa vägen till ostkusten för att in

sättas i de stora amfibieoperationerna vid Wosan och Iwon. Den 

kanske förnämsta orsaken till att man valde sjövägen var i detta 

fall möjligheterna att nå överraskning. Till sjöss kan styrkorna 

lättare döljas och deras bestämmelseert !can hemlighållas till tiden 

år inne för landstigningen. Bidr agande orsale var även järnvägarnas 

cUlliga beskaffenhet på sträckorna Söul-Wonsan och Pyongyang

\\'onsan samt bristen på vagnmaterieL Först hade amerikanarna 

förstört dessa järnvägslinjer och därefter fullföljde nordkoreanerna 

såvitt möjligt förödelsen med att förstöra vagnparken innan de drog 

Si!:;' tillbaka. Sjövägen var sju a åtta gånger längre, ,men kapaci

teten närmast obegränsad jämförd med landsvägens. Slutligen kan 

nä11<nas amerikanarnas fruktan för sabotage från de inte obetydliga 

geriUastyrkor, som opererat inne i landet vid de områden, där järn

vägarna går fram. Vid landstigningen på ostkusten utnyttjades till 

fullo de möjligheter, som sjövägarna bjöd att åstadkomma fullstän

dig omfattning av fienden. "Amfibieoperationer, som mötte ett visst 

motstånd i Washington, visade sig vara nyckeln till seger", skrev 

Hanson \V. Baldwin i New York Times. Vid amfibieoperationerna 

spelade landstigningsfartygen en mycket stor roll. Särskilt var In· 

chortinvasionen, inte minst på grund av tidvattensförhållandena, starkt 

beroende av specialbygd båtmaterieL Bl a användes L.S.D. (Landing 

Ships Dock) för att få fram landstigningsbåtarna till lämpligt av

s tånd från landstigningsplatserna. Fartygen användes också som 

rörliga t orrdockor för landstigningsbåtar och liknadne materiel. Som 

un•Jerst')d för landstigningsbåtarna användes L.S.M. (R) ( Landing 

Ships J\II<.;dium Rocket .l bestyckade med 25 cm raketkanoner. En del 

av :.;tyrl-::an saltes i land a.v L.V.T. (A) (Lariding Vehicle Tracked 

Armouretl), ('11 arnf1bietraktor, som är ·mycket användbar ·under fram~ 

'!'idsk1'i[t i Sjöviiscndet. 
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stormning i svår terräng. Den har en 75 mm kanon och tar 2ö 
man. De landstigningsfartyg, som insattes i dessa operationer, togs 
direkt ur "malpåsarna" utan möjlighet till några prov, vilket tyder 
på en god standard i fråga om underhåll och beredskap. 

1 stort sett genomfördes amfibieoperationerna i samma r egi, som 
tillämpades 1945. Skyddet mot eventuella atomangrepp var minimal t. 
och landstigningsmaterielen uppvisade inte något väsentligt nytt. Ut
V"!Cklingen g~r emell~rtid i riktning mot att landsätta förtrupper 
(med lättare ulrwotning) med helikoptt>r m edan den tyngre materie
len osh .Jen återstående d elen av landstigningsstyrkan föres fram med 
fartyf; r:>ci1 l>åtar. Som. militärt transportmedel har helikoptern visat 
sig ha utomordentliga värdefulla egenskaper genom att den medger 
ökad hastighet och smidighet i sjötransportens sista fas: från far
tyget till stranden. Helikoptern kan föra trupperna ett gott stycke 
innanför kusten och den kan hämta från konvojer, som är spridda 
över ett större område. På så sätt kan den komma in från olika rikt
n ingar. Den kan också "hoppa över" starka kustförsvarsanläggningar 
och landa exakt på den p lats, som önskas. Helikoptern lmn även 
användas för att transportera drivmedel (försörjning), evakuera så
rade och utföra. observationstjänst för fartygsartilleriet - allt utan 
stöd av flygplatser. Helikoptern har emellertid sin klara begräns
ning. Den är lå ngsa m och dessutom är fiyghö jden , aktionsradien 
och lastningsfön nägar, begrhnsad. Utan lokalt flyghenavälde skulle 
den uli iattfångad för fi endens jaktflyg och l11ftvärnseld . Helikoptern 
har er,lc:~lerlid vid olika tillfälkn visat sin fördel som. en viktig län1.: 
i flottans flygt jänst och man är ense· om att den i en snar framtid 
kommer till användning som ett viktigt m edel i en n y form .av ar:.1-
fibiekrig. 

De kanske största och mest uppseendeväckande erfarenheterna , 
som den amerikanska :marinen hittills gjort i Korea ligger på m in
tjänsten s område. Först i mitten av n ovember 1951 kunde inloppet 
till Chinnampo förklaras minfritt. staden intogs från landsidan den 
20 oktober. Det är värt att lägga märke till hur en minering även 
utan artilleristöd under så lång tid, som det här var fråga om, kunde 
förhindra fienden att använda hamnen. De amerikanska minsvepar
nas antal var alltför litet och skyddet mot de nya ryska magnet
minorna visade sig inte vara tillräckligt effektivt. Man var på för
hand på d et ldara med ryssarnas slöeldighet som minörer men ändå 
syntes an1erikanarna ha blivit överraskade såväl beträffande materiel 

som taktik. 
De amerikanska 2.000 tons antiubå ts-eskort-jagarna, som är ut

rustade med modern radar och specialutrustning för bekämpning av 
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ubåtar, befanns fylla högt stäilda ansprå k. Erfarenheten visade 
emellertid att d et disponibla antalet sådana fartyg var för litet. 

Aven ubåtarna har i Koreakriget fått visdträckt användning 
bl a i spaningstjänsten, som ledare för konvojer t ex vid amfibie-
operationer samt vid landsättning av kommandotrupper. 

Erfarenheterna från Korea visar att flottan, liksom försvaret 
i s in hell:et, måste vara en väl balanserad styrka, där var:ie länk 
är r iilt placerad och rätt avvägd. 

horcaluigets utveckling har också bestyrJet satsen om de stra
tegiska ~atsernas oföränderlighet och strategiens nära sammanhang 
med geografien. Sjöm akt ens avgörande betydelse och nödvändighe
t en av en . god samverkan mellan försvarsgren arna -- icke minst 
arme och flotta - har framstå tt ännu klarare än i de två tidigare 
nämnda krigen i d essa farvatten. 

D en värdefullaste erfarenh et en i Korea är emellertid betydelsen 
av att de Förenta Nationerna disponerar en sjömakt, som mäktar 
att sjövägen föra fram olika slag av stridskrafter till dE' aktuella 
krigsskådepla,t,serna. För att FN skall :ha någon möjlighet till 
initiativ, överraslming och seger, krävs därför en tillfredsställande 
utbyggnad av sjömakten - även lokalt. Sker inte detta vid sidan 
av lant- och luftförsvarets utbyggnad bortfaller FN:s möjlighet er 
a tt ingripa effektivt. Man bör lägga märke till , vilken å t gång a v 
stridskrafter - icke minst krigsfartyg och handeltonnage - en si\. 
pass obetydlig krigsteater som Kocra ändå har. över l million ton 
lerigsfartyg med en san1 manlagd besättningsstyrka på 80.000- 90.000 
man äi ingen smisak. l\Tan bör därvid lägga på minnet att vid 
detta t illfäll 2 hade fienden inte några nämnvärda varken sjö- eller 
f lygstridskra:fter. Ett något större antal ubå tar och något mera 
f lyg på fiendens sida hade ändrat bilden avsevärt. Om fienden 
kunnat insätta kombinerade ubå t s - och flygangrepp mot t ex Inchon
och Hung11am-flottorna kunde detta ha få tt de allvarligaste följder. 

sett mot bakgrunden a v den inter nationella situationen är därför 
FN-styrkorna till sjöss inte alls för stora. Förutom Korea kan bland 
världspolitikens brännpunkter idag nämnas: Japan , Formosa, Indo" 
Kina, Malaya, Kashmir, Iran, Egypten, Tyskland, Island och Grön
land. Kortaste sjövägen mellan ytterpunktenra i denna kedja, som 
är längt ifrån fullständig, är omkring 13.500 distansminuter . Det 
enorma behov aY SJöstridskra ft er, som sln:lle uppstå v id et t n y tt 
världsluig, kan bli mycket svårt att täcka. 

(Ur Norsk Tidsskrift for Sj0vesen) . 
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Amerikas Fö renta Stater. 

Världens stör st a hangarfartyg. 

För n&gon tid sedan sträcktes kölen till det amerikanska jatte

hang:rrfartyget FORRESTAL vid Newport News Shipbuildings awl 

Drydock Company. Detta fartyg repr esenterar en helt ny typ a\ 

hangarfartyg, konstruerad för att kunna iffiÖta den n ya flygålclern~ 

l; ra v. 
FORRESTAL blir på c:a 60.000 ton med en längd av 317 n• 

och en bredd av 76,8 m. övriga data om fartyget är t v hemliga 

Den amerikanske sjöminist ern K imball yttrade i samband med 

l;:ölsträckningen, att FORRESTAL är den första i en serie på åt

m.instonc tio sådana han garfartyg, som erfordras, därest Förent<> 

staterna skall kmma upprätthålla kontrollen över världshaven i sarn

verkan med vänskapligt sinnade nationer. Kimball ansåg det vara 

av fundamental betydelse att man med detta och kommande hangar

fa r tyg kunde hålla 70 procent av världens yta under kontroll. 

3keppsvarvets relJre:ocnt:mt framhöll att FORRESTAL är det 

första hangarfartyget i reaflygplanens tidsålder och omt alade att 

bangardäcket vid start och landning kommer att vara helt fritt frår 

överbygnader och master m m genom att såväl bryggkomplex som 

radarantenner m m kommer att bli höj- och sänkbara. Han omtalade 

även att televisionstekniken kmrm1er att tas anspråk för att un

derlätta flygplanens landning på flygdäcket. 

(Proseeclings). , 

Vä1·ldens störs ta jagare. 

När USS NORFOLK nyligen gled ned för stapelbädden ut i sitl 

rätta element, innebar detta sjösättning av världens största jagan•, 

betecknad "Dcstroyer Leader". 

NORFOLK, som ursprungligen var klassad såsom ubåtsjaktkrys

sare, har en luftvärnskryssares sicrov och ett standarddeplacemenc 

pä 5.500 ton. Längd 165 m, bredd 16,5 m. Fartyget, som är kon 

struerat för att kunna deltaga i ubåtsjaktoperationer även under d< 

mest ogynnsamma väderleksförhållanden, blir utrustat med det allra 

modernaste ifråga om ubåtsjaktmateriel för övervattensfartyg . Vid 

:;:krovcts konstruktiva utformning har man beaktat dc erfarenl~eter, 

som vunnits vid atombombfällningar m m vid Bikini. 

Farten blir över 30 knop. Kostnaderna beräknas till 44 .000.00\) 

dollar. Besättningen omfattar 40 officerare och 500 manskap. 

(All Hands ). 
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Nyligen sjösattes jagaren MAC CAIN, den andra i serien av 

fyra MITSCHER-jagare. Denn a fartygstyp är speciellt utformad 

för ubåtsjakt och för att ingå som närskydd i stridsgrupper med 

han garfartyg. Med ett deplacement på 3.675 ton och en fart av 

36 knop får dessa jagare extremt god lv-bestyckning och ubåtsjakt

utrustning. 

(La Revue Maritime). 

Sov jet u n i o n en. 

Sovjetflottan utbygges. 

SovjeturJonens flotta är f n. under stark expansion. Sovjet s 

mycket ogynnsamma sjöstrategiska läge, med fyra från varandra 

vitt ,skilda )1avsområden> har! hitt~ lls alltid hindrat det jmäktiga 

riket att spela herre på världshaven. Andra sjömakter med möjlig .. 

heter till lwnccntraticn mot ett av dessa havsområ den ha vid sjökrig 

alltid fat t övertaget . Så blev förhållandet under Krimkrig,;t, under 

rysk-japanska kriget och under de båda världskrigen. Sedan den 

ryska flottan efter andra världskriget börjat återuppbyggas, och 

Si.alin del:ret2r2.t, att elen sovjetiska flottan skall utbyggas till stor

maktsm&tt, har en forcc1-ad nybyggnad av örlogsfartyg av olika slag 

igangsa tts. Järnr idån är emrllcrtid här som på så många and:ca oln

räden effektiv. Få och otillförlitliga äro dc underrättelser, som nå 

ut. FCl,iande allmänna tendenser torde dock kunna fastslås. 

1. Slagskepp och hangarfartyg synas icke nybyggas. De upp·· 

gifter om nybyggnad av slagskepp, med robotvapen i någon form så

som ersättning för det svåra artilleriet, vilka då och då nå Väster

landet, få nog tillsvidare betraktas som lösa rykten. 

2. Nybyggnad av kryssare pågår för fullt. Från den tunga 

Kirovtypen med 9 st 18 cm kanoner synes man gå över till ett 

tonnagemäsigt sett något större fartyg, Tjkalov-typcn, som doc!;: 

försetts med 15 cm kanoner (12 st). Den minskade vapenvikten 

har sannolikt använts t ill ökat pansarskycld. Minst 4 dylika krys

sare är färdiga inom Östersjön och Norra Ishavet samt 3 under 

byggnad. Totalt har Sovjetunionen (inom samtliga flottor) 7 tunga 

och 7 lätta kryssare . Av vardera lmtegorien äro 3 st under byggnad. 

3. Antalet jagare är under stark tillväxt. Inom östm·sjön och 

Norra Ishavet beräknas beståndet idag av egentliga jagare, eskort

jagare och mindr e jagare uppgå t ill omkring 35 med omkring 15 

under byggn ad. 

4. Me3t omhuldad torde n ybyggnaden av ubåtar vara. Siffrorna 

på antalet färdiga ubåtar variera dock mycket; man h ar kunnat 
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möta uppgift er på 350~1.000 st . A tt det totala ant a l et uppgår till 
flera hundr a, syn es vara k la r t. Det ligger ock så i sakens natur, a tt 
ubåtsvapnet u t gör en särskild locl<else för Sovj et. Den potentielle 
f ienden måste vid krig lita på sina sjöförbin delser. För Sovjet där
emot äro sjöförbindelser över de öppna oceanerna av r inga betydelse. 

5. Vidare l<arakteriseras den ryska flottans u t byggnad av den 
mångfald småfartyg av olika typer ~ motortorpedbåtar, lmnonbatar, 
minsvepare, landstigningsfarkoster m m ~ som byggas i stora serier. 

G. Slutligcn får man inte glömma, att den ryska flottan dispo
nerar egna flygförband för jakt, spaning, attack samt för torpcd
och minfällning. Den rysl-ca östersjöflottans eget flyg beräknas om-
fatta omkring 1.000 flygplan av alla kategorier . 

Sammanfattar man det häe sagda, så finner man bilden av en 
väl balanserad flotta av ansenlig styrka, 

()är ubåtarna troligen till största delen äro avsedda för världs
haven, 

där lcryssaee cch jagare kunna vara avsedda antingen att utgöra 
det latenta hot, som skall binda stcra delar av västmaktsflottorna 
och därigenom hindra dem_ a.tt litveckla full l:raft mot de sovjetiska 
ubåtarna, eller att säkra det ryska sjöherraväldet i kustfarvatten 
och randhaven, samt 

där den stora mängden av smärre enheter med största sanno-
likhet avses för begränsade farvatten. 

1 

Givet är, att väsentliga omdisponeringar av de ryska sjöstrids
krafterna mellan olika cperatio;1sområden kunna ske före ett av 
Sovjet till tiden bestämt krigsutbrott. Eftersom Sovjet har tillgång 
till ett väl utvecklat system av inre vattenvägar, kunna sådana 
omgrupperingar ~ åtminstone av mindre fartyg ~ även ske under 
ett krig. 

(Vårt Försvar). 

So;-jetisl•. basframskjutning i Östersjön. 

Den av ryssarna framtvingade förflyttningen av den svenskrc 
färjtrafiken från Sassnitz på ön Riigen till Warnemlinde vittna1· 
särslölt vältaligt om omfattningen av det rned största sel,retess 
luinggärdade utbyggarrdet av Sovjets befästningar på södra öster
sjiikusten, som nu börjar antaga enorma dimensioner. Från den 
borjan som genast efter storkrigets slut gjordes med byggandet av 
den s le Stalinvallen, rena kustförsvarsanläggningar av defensiv prä
gel, har steget tagits till upprätthållande av klart offensiva baser. 

Anda fram till Warnemlinde sträcker sig nu en kedja av fäst
ningar och örlogshamnar längs södra östersjökusten med vVindau , 
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L ibau, Memel, Königsberg, den forna tyska örlogsstationen Pillau , 
Danz1g, Kolberg och Stettin som_ viktigaste länkar. 

Längst västerut -- i n ärmaste grannskap till de danska öarna 
och s1mden med deras utomordentliga. värde i krigsfall ~ är denna 
l'cdja förtätad till ett helt nät av a nläggningar, som tillsammans 
torde bi lda varidshistoriens största sjöfästning. 

En Blideles särskilt viktig roll i denna sjöfästning spelar ön 
RU;;-cn. Diir pågår redan för fullt uppbyggandet av stora raket
batterier för V-vapnen_ Utomordentligt rigorösa metoder tillämpas 
för att hemlighålla dessa rustningar', och civilbefolkningen på ön är 
praldiskt taget av8pärrad från omvärlden. 

Likväl sipprar ett och annat ut, t ex att f n några tusental 
politiska fångar från koncentrationslägret i Oranienburg arbetar i 
fo rcerad takt på att gräva en kanal mellan Tromper Vlfiek och Jas
munder Bodden. Kanalen skall bli infarten till en stor naturlig hamn, 
avsedd att bli bas för en del av de c:a 150 ubåtar som Sovjet f n 
torde ha stationerade i Östersjön. 

stora kasernanläggningar växer hastigt upp runt om på Riigen, 
och det vimlar av rödarmister och östtysk "sjöpolis" på ön. Huvud
delen av folkpolisens redan talrika minsvepare skall också stationeras 
vid fästningen Ri.igen. Deras uppgift blir väl i krigsfall att röja 
minfri väg genom dc danska bälten och Öresund för Sovjets öster
sjöflotta -- i för sta hand ubatarna -- ut mot Nordsjön och Atlanten . 

Det offensiva fästningssystemets l'ärna Ri.igen omgives av utan
verk med de för förkrigsårens Tysklandsresenärer välbekanta namnen 
Stralsund, Rostock, Swinemi.inde, vVarnemi.inde, Stettin och Vlolgast. 
Swinemiinde rustas för att kunna härbärgera även tunga sovjet
hryssare. 

"I: skydd av befästningskedjan arbetar de stora f d tyska varven 
Stettin och andra städer i högsta tempo för Röda flottans räkning, 

och en jämn ström av ubåtar, "Schnellboote" och jagare lämnar 
stapel bäddarna. 

Inom denna jättefästning mitt för de vitala danska passagerna 
och Öresund, vilken ger bakgrund och tyngd åt Sovjets hänsynslösa 
och misstänksamma godtycke i östersjöområdet, ryms också en per
manent styrka lantstridskrafter ~ fallskärmsförband och landstig
ningstrupper ~ avsedda att trygga Röda flottans utbrytning till 
Atlanten. 

(Stockholms-Tidningen). 
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Norge. 

X orsl•a handelsflottan göres försvarsduglig. 

Kommand0rkaptajn Braathen i S0vrernets Overkommando h at 

nyligen uttalat sig om handelsflottans självförsvar. Man hoppas att 
i år kunna utbilda ett par hundra man som artillerimatroser fö: 

handelsflottan. Denna utbildning skall ingå som ett led i den ti'l 
18 månader förlängda värnplikten. Denna på frivillighetens väg ut

tagna personal sprids efter värnpiiktstidens slut ut på handelsflottans 

fartyg och IT'an räknar därigenom att det vid plötslig mobilisering 

alatid skall finnas åtminstone en man till hands umbord, som kan 

betjäna en kanon. 
Utbildningen av dessa matroser äger rum vid en speeialkm·s 

som genomgås i anslutning till hemförlovningen. En matros som 

t ex tjänstgjort på en jagare under ett års tid har en tämligen god 
uppfattning om hur man betjänar en kanon. Efter ovannämnda speei

allmrs anses han sedan tillräckligt utbildad för att kunna försvara 

handelsflottans dyrbara fartyg. 
Dessa kurser för handelsflottans självförsvar har blivit mycket. 

populära och ju m er de blir kända ombord i fartygen, desto mer 
talar man om det folk, som utbildas för att i farans stund kunna 

!)cmanna lcanonerna. 
(Marine-Tidene). 

Litteratur. 
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Slaget vid Kogc Bugt 
av Magister J0rgen H. Barfod. 
Marinehistorisk Selskab, Köpenhamn 1952 . 

Det för sjöstrategiska och taktiska studier överväldigande rika 

stoff, som lämnats av de två senaste världskrigen, har otvivela.ktigt 

medfört, att i den svenska sjömilitära utbildningen studiet av svensk 

eller nordisk sjökrigshistoria fått en alltmer undanskjuten plats. En 

sådan utveckling är kanske förklarlig, men den kan medföra den 

nackdelen, att elen svenska sjökrigshistorien blir ett intresseområde 

enbart för krigshistoriska specialister. Detta vore att beklaga, ty 

från strider na i Östersjön finnes åtskilligt av intresse att anamma, 

både av positiv och negativ art. 
I Danmark är lmnske känslan för den egna traditionen och sjö

luigshistorien livaktigare, vilket också avspeglas i sjökrigslitteratu·· 

ren. Det senaste bidraget av denna art, är en monografi över slaget 
vid K0ge Bugt, författad av magister J0rgen H. Barfod och utgiven 

av Marinehistorisk Selskab. Genom utgivandet celebreras 275-års

jubileet av segerdagen den l juli 1677. 
Slaget är otvivelaktigt en av de intressantaste episoderna från 

sjöstriderna i Östersjön, även om det ur svensk synpunkt ger huvud

sakligen n egativa lärdomar och olustkänslor. Men m&n förstår, att 

det för danskarna är ett minne värt att glorifiera. 
Boken ger dels en överblick över det politiska läget i Europa 

före och efter slagets förlopp i stora drag, dels en del detaljupp

lysningar från tidigare ej publicerade källor. Författaren hävdar 
sålunda bl. a. 

att Draken grundstötte på Sigerslev strand och icke på Kalk
grundet. 

att Dral<en erövrades av Niels Juel s jälv på Fridericus •r ertius 
ocoh icke av Mark von Radstens eskader. 

att genombrottet av svenska linj en skedde med Juel embarkerad 

på Fridericus T ertius och ej på Christianus Quintus. 
Ur sjötaktisk synpunkt är Juels genombrytning· en synnerligen 

intressant manöver. Det dröjer i den engelska historien ända fram 

till Rodney och Nelson -· mer än 100 år efter Juel - innan sådan 

taktik anammas. Det blev "The Nelson touoh". Niels Juel ä"r:

otvivela.ktigt, som boken framhåller, den förste som medvetet an
vände genombrottstaktiken. 
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Med h ä nsyn till dessa taktiskt intressanta förhållanden , hade det 
varit värdefullt, om boken innehå llit några belysande manöverslösser. 
Det är ju t ex förvånande, att Juel själv engagerade sig i a nfallet 
mot Draken med Fridericus T ertius och trots detta kunde hinna att. 
mect samma fartyg leda genombrottet genom den svenska linjen. 

Måhända om.öj liggör dc ofullständiga källorna ett sådant klar
läggan de. Man får hoppas, att den förkomna rapport en över slaget 
från Juel t ill danske kungen i sinom. t id å t erfinnes . 

Ur svensk synpunkt ger slaget, som sagt, huvudsakligen n ega
tiva erfarenheter. Den svenska seden från denna tid, att sätta i 
sjömilitära ting h elt obevandrade män till b efälhavare över flottan 
v isar sig ånyo ödersdiger. Generalen Henrik Horns föregångar0 
Creulz och stenbock hade ej h eller lyckats väl i sina förehavanden . 
Metoden, att utfärda befälhavarens instruktion för jämväl am.iralerna 
Clcrcl' och \Vachtmeister med vilka Horn således skulle samråda, 
torde snarast ha medfört friktioner i samarbetet. Det är också klart, 
a.tt utbildningen pil svensk sida var otillfredsställande, ett förhållan
de, som inte var unikt för slaget vid Koge Bugt. Slutligen ger 
Horns olyckliga beslut att dela på flottan för att undsätta Draken 
en myclcct god illustration av brott mot taletikens grundregler. 

Magisler Bar·focls korta och lättlästa, men ändå mycket gedigna 
och väldokumenterade, arbete om slaget vid Koge Bugt är sålcdcs 
väl värt att studeras även på ~enna sidan sundet. Genom att det 
publicerats även i "Tidsskrift for Sov&sen" är det lätt tillgängligt 
för var och en , som vill uppliva sina kunskaper om den lmnskc in
tressantaste episoden i 1600-talets nordiska krig. 

M. H. 

"He1·man Göriug" av W. Frischauer 
( Rökerbergs förlag , 335 s .). 
"St&linis m en J(astar Inasken" av F. Beclc 
och W. Godun. (Natur och Kulturs förlag. 
240 s.). 

Historiska studier ha alltid ansetts vara av s tort värde för att 
Tätt förstä innehörden av mycket i det som händer och sker. Detta 
gäller inte bara för politiker och diplomater utan i lika hög grad för 
militärer. strategi, som läran om förutsättningarna för militär fram
gäng, är nämligen inte lätt att skilja från en stats sociala och 
politiska liv, från hänsynen till dess g rannar,. ja från alla de för
b indelser och förpliktelser vilka dess historia uppvisar. Det klassiska 
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uttrycket att krig blott är en fortsättning av politik - fast med 
andra, m edel - gäller förvisso a lltjämt. Yrkesmilitären måste där
för fö lja med vad som. händer utanför de militära skrankorna även 
m ed risk a tt utomstående kanske tanklöst Ju·itiscrar honom med ett 
"skomakare bliv vid din läst". 

Mycket har redan skriv its om Hitlerr egimens Tyskland , om räv
spelet mellan dess toppfigurer, om det tanklösa utnyttjandet av om
världen, om koncentrationslägrens skräckstämning och om det nes
li ga slutet i Ntirnberg. En av dignitärerna i H itlers närhet, som 
länge lyckades omge sig med en viss nimbus, var onekligen Herman 
Göring, vars frodiga stofthydda tycktes tåla en hel del nålsting utan 
att därför minsim i omfång i världens och egna ögon. För svenskt vid
kommande är han alltjämt av intresse bl a genom sitt första älden
skap med en svenska samt genom sina förbindelser med och ofta 
visade hänsyn för värt land när det kom i brännpunkten under kriget. 

Hitlerregimen står ännu i friskt minne för de flesta bland oss. 
Men det är kanske mest slutfaserna i dramat, ryssarnas och dc 
västallierades anstormning vild krigsslutet, kapitulationen och till 
s lut den s k rättegången i Ni.irnbcrg, som man minns mest. I 
boken om Göring - skriven av en till England i god tid flyl,tad 
tysk av judisk börd - föres läsaren emellertid genom mannens hela 
skiftande levnad, alltifrån den lille egensinnige skolgossens bravader 
för att slippa skolan, den just vuxne mannens "fixningar" för att 
lmnna bli flygare under l. världskriget och chef för Richthofcn
cskactern, hans n1.edverkan vid Hitlers Machtiibernahme, hans stor
hetstid i Tredje Riket cch till slut giftkapseldramat i Ni.irnbergcl'
cellen . Frischaucr har lyckats teckna en säkert mycket träffande 
bild av den fantastiske mannen med alla hans påtagliga fel och för
tjänster. Göring passade egentligen lik:o:om inte in i vår tid. Det 
ligger också säkert en god portion sanning i det av hans många 
i.ilmamn under glansdagarna, som han hörde med förtjusning och 
löd: Vär Herman är den siste renässansfursten! Hans död genom 
gift passar därmed ganska bra in i bilden. 

För en sjömilitär läsare är det av visst 
Görings inställning till marina problem bl a 
(invasionen av England med flottans hjälp j . 

intresse att läsa om 
"Operation Scelöwe'' 
Han hade inte stort 

förtroende för "sjölejonen", som han kallade de marina stabsoffice
rarna. Inte behövde flottan vara med när det gällde att s lå ut 
England. Nej, för honom fanns bara Luftwaffe - hans ögonsten, 
som skulle k lara det hela i en handvändning. Men trots 65 nätter 
med oavbrutna luftbombardemang gav sig a ldrig London och Göring 
visade sig därmed allt mindre ben ägen till kritik av de andra vapen 
slagen, som han tidigare så ofta gjort . Hans uppträdande dämpades 
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allt mera och Hitler själv tycktes nu blott med halft öra höra p;l. 

hans utläggningar om flygets oövervinnerlighet och armens eller 

flottans oförmåga att g öra något positivt. 

Det är ganska fantastiska upplevelser som läsaren får del av· 

i boken. För egen del har Göring under sin makts dagar kunnat 

lägga sig till med precis vad han önsrl:at - och hans önskem.å l tycks 

knappast heller ha varit vidare blygsamma. Metoderna han begag;

nade för att tillfredsställa sin samlarvurm var säkert heller int.: 

av de angenämaste slaget för de rättmätiga ägarna. I sanningens 

namn skall det dock villigt erkännas att många s k gåvor sändes fn

villigt till den mäktige mannen från dem som ville ställa sig in. Man 

kan nog förstå att en människa m ed Görings läggning, m ed hans 

ideal och egensinnighet skulle passa som fisken i vattnet med att tjäna 

nazismen och dess hänsynslösa förakt för den demokratiska tanl{t'

världen. När Göring mot krigets slut ser Hitler (som han höll 

mycket högt) bli allt mera omöjlig och oförmögen att taga r åd, 

börjar han själv kanske för första gången starkt fundera på hur 

det hela egentligen skall sluta. Han får klart för sig att h an 

själv nog står rätt illa till i de allierades ögon. Likväl blev Eisen

hovers vägran att vilja träffa honom - den forne riksmarskalken 

- en svår chock. Mot slutet i fängelset faller han också ofta 

samman även om han stundtals blixtrade till under den obscura 

rättegången där han kämpade firr sitt liv. 

I skenet av vad som. v el'ldigcn inträffat ]can man möjligen kalla 

Hitlcn-egimcn och Tredje Ri,ket "en episod" sett ur historisk syn

vinkel. Vänder man i stället blicken österut, mot Sovjet, möter där 

nigenting som. sannerligen knappast kan ges samma epitet. Snarare 

vill man använda benämningen "epok" för att därmed framhå lla 

att vad som sker uder stalinismens mantel vill och kan bara verka 

på lång sikt. Om det verlkligen kommer att gå så får väl dock 

fnt!ntiden till slut visa. 

När man har Jäst Frischauers bok om. Göring - som onekligen 

trots alla ruskigheter har något av frisk, omedelbar gåpåighet och 

''nevcrmind" - mentalitet över sin person - och övergår till den 

av t\'enne flyktade ryska akademiker utgivna boken "Stalinismen 

kastar masken" (orginalets titel "Russian purge" dvs utrensning 1 

möts man dltr i stället av en för livet i Sovjet betecknande grå 

tristess, en dimma, som liksom en iskall hand lägger sig över allt, 

och alla. Hur det tycks vara för flertalet av dem, som leva bakom 
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järnridån, skall vi inte tala om. Därom vittnar alla glimtar som 

:o:!i. ofta skymta fram i världspressen. Men i de båda ryssarnas 

l:ok (de uppträda försiktigtsvis under pseudonyme1·) skildras den ut

rensning som företogs pedan några år före 2. världskrigets utbrott 

och, om man skall tro författarna, utan allvarliga skäl. Ändå kan 

man beräkna att under denna utrensning kastades mer än 10 miljoner 

männislwr i fängelse. Många av dem finnas kanske fortfarande kvm· 

där och förhållandena äro f ö ännu i dag ganska likartade om man 

r;lzall tro vad som sägs. Det är inte att undra på om m ånga lever 

där ute i det stora landet med handen knuten i byxfickan och i 

::;tum resignation - en sorts frusen förtvivlan. 

De båda författarna försöker att i sin bok så lugnt och sakligt 

Gom det är möjligt skildra vad som hänt dem själva eller vad de 

,[;jälva hört sina medfångar berätta, r.är dessa valts bland omdömes

gilla och trovärdig:>, pcrsoner. Såsom varande vetenskapsmän söker 

de se objcl,tivt på det hela och analyserar olika teorier, som. kar. 

förklara. varför de styrande s täller till som de gör. Man söker 

också klassificera alla dc olika typer av fångar som hamnat i de 

ryska fängelserna. 

Boken gör ett makabert intryck på läsaren av livet i Sovjet 

och i skenet av vad som nu, mer än tio år efter det bokens hän

delser utspelades, alltjämt sker i det stora landet, blir skildringarna 

än m er levande och hemska. Man kan ju tydligen fortfarande blott 

med skräck och struptag styra folkets massa! Historien visar hur 

makt brukad på det sättet brukar förinta s ig själv. Men det kan 

dröja lång tid även om man innerligt hoppas att de människor som 

i dag leva bakom järnridån skall få uppleva hur det känns att 

unelas fritt och leva utan fruktan. Kanske vore det tillräckligt om 

roå gon "slav" vågade viska i de maktägandes öron de historiska ord 

som ansågs lämpliga för de romcrslca kejsarna: Memento te mor

talem esse! 
G. Bolling. 




