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1. Omvaldes till ordförande för arbetsåret 195G-1937 he
dersledamoten Samuelson. 

2. Kungjordes tidigare beslut om belöning med hedran
de omnämnande av m ar inöverläkaren Troell och 1. marin
läkaren Lw1dberg för inlämn ad tävlingsskrift samt belöning 
med hedra nd e omnämnande och penningpris av kaptenen 
Hu db erg och löj lnanten G. Lundberg för artiklar i Tidskrift 
i SjöväsendeL 

3. Föredrog sekreteraren minnesteckningar över avlidne 
hedersledamolen Friis, arbetande ledamöterna Hiiug, Fred
holm, Roström och L indström sam t korresponderande leda
möterna Sundblad och Persson. 

4. Fö redrog sekreteraren beri.iltelse över Kungl. örlogs
mannasällskapels verksamhet under arbetsåret 1955- 1956. 

5. Föredrog ledamoten N. -E. ödman årsberättelse .i ve
tenskapsgrenen sjökrigskonst och sj ökringshistoria för år 
1956 » Västtysklands å terupprustning». 

6. Höll ordföranden i sam]) and m ed nedläggandel av si l t 
änubete e l t anförande över änmel » UtYecldin"!r:•lendenser 
stormaklsmarincr ». ~ , 

Karlsk rona den 15 november 1956. 

B. LIND AF IIAGEBY. 
sekreterare. 

G2 
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Ordinarie sammanträde den 5 december 7956 

(Cldrag ur protokoll) 

l. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen .n·t illeri 
och handvapen för år 1057 ledmnolcn Broms med h'dm

110
_ 

ten Rolloj' som suppleant 

2. Fastställeks av beredningsutskottet uppgjor t fi"n·sla
0 

till slat för räkenskapsåret 1957. " 

3. Fastställdes arbetsordning för år 1957 enligt fiilb nde: 
Ordinarie sammanträden i Karlskrona onsdagan a den 
16 januari, 6 februari, ~~ april, 16 oktober, G no\ 'mbcr 
och 4 december. 

Ordinarie samman träde i Stocklwlm jämlikt s~·llska
pets beslut den 19 oktober 1955, måndagen den i m ars 
på Kungl. Sjökrigsskolan. 
Högtidssammanträde fredagen den 15 novem bec. 

-1. Valdes att revidera 1956 års räkenskaper ledamiile rna 
Segrell och Larsson med ledamoten Engdahl som suppleant. 

5. Avgav ledamoten Rosenberg berättelse i velensblps
grenen robotvapen. 

Karlskrouna den 6 november 1956. 

B. LI~D AF HAGEBY. 
sekreterare. 
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Berättelse 

öve r 

Kungl. Orlogsmannasällskapets verksamhet 

under arbetsåret 1955-1956 

1. Sällsk~ pet har varit samlut till ell högtidssammanträ
de och sj u ordinarie sammantr~iden. 

2. Februarisammanträdet ~igde rum i Stockholm i Sla
tens Sjöhistoriska Muscum i närvaro av Sällskapets Höge 
Beskyddare H. M. Konungen och med anslutning av 151 le
damöter. Det var första gången sedan 8 r 178-± som elt sam
manträde åter ~i.gde rum i huvudstaden, där Sällskapet stif
tades <"t r 1771. 

3. Sällskapets ämbetsmän ha vm·il: 
Ordförande: hedersledamoten Swnuclson; 
vice ordförande: ledamolen Lind h; 
sekreterare: ledamoten Lind al Huqeby. 

·L I Beredningsutskottet ha förutom Sällskapets vice ord
fö rande och sekretcrare ingått ledamöterna Molander, Norä
ling och Lindmark med ledamöterna Scqrell, 1V all in och En q 
som snpplcan ter. 

5. Inträdesanj'öranden jämlikt stadgarna § 31 ha avgiv i is 
av led amöterna Gotifridsson, Lagercrant::, Schreiber och 
Rollof. 

6. HedmndP omnämnande bar iilldclals m nrh1överläkarc 
Lars Troeli och l. marinläkare Åke Lundberg för av dem 
inlämnad tävlingsskrift »Marin infusionstj~inst». 

7. Hedmnde omnämnande jämte penningbelöning om 
100: - kr. har i.illdelals kaplen Per Rudherg för artikeln 
»Befordran» och löjtnant Göran Lundberg för artikeln ».;\lor
gondagens occankrig». 

8. J .. rsberiiltelser ha avgivits i följande vclcnskapsgrcnar: 
Artilleri och handvapen av ledamo len Lindmark, 
Minv~isende av ledamoten Ilultin , 
Förbindelseväsende av ledamolen Sjöblom, 
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Navigation och sjöfart av ledamoten Lagcrrrant::. 
Hälso- och sjukvönl av ledamoten Naeslund , 
skeppsbyggeri och maskinväsende av ledaino ten 
Schreiber. 
Sjökrigskonst och sjökrig!::ihistoria av led am olen Öd
Inan. 

Yid föredragningen av årsberättelserna ha tillfii lle here tts 
för officerare och vederlikar ulanför Sällskapels krels a lt 
närva ra. 

9. Följande siculuelindringar ha beslutats av Siil lsk 'l JlCl 
och fastställts av Kungl. Maj :t. 

a) § 6:-1 angående redovisning i Sällskape ts matri !-c·l nv 
Dess led a möter i invalsordning obe roende av klas~er . 

b) § 29:1 angående utökning av Sällskapets ve lenska ps
område m ed dels robotvapen, dels personal- och nlhildn ina 
samt ombenämning av vissa vetenskapsgrenar. "' 

10. Ett föTslag angående införande av underuattcn surisen
de som sä rskild vetenskapsgren har vid stadgeenlig omriis l
ning icke vunnit föreskriven :l/:l : majoritet och därfö1 H Y
visats. 

11. Chefen för marinen, h ed ersledamolen Stig Il :son
Eric:wn, höll vid Sällskapets februarisamm an träde i Slm:k
holm i närvaro av H. M. Konungen ett föredrag öw r ak
tuella m arina försv arsproblem. 

12. S ällskapets lidskri/t har utkommilmed sedvanl igt nu
tal nmnmer. 

13. Ny upplaga av Sällskapets stadgar h ar tryckts . 
H. Inom Sällskapet ha följand e j'örändringar ägt rum . 

a) Med död en har avgått : 
Hedersledan1oten Friis, 
Arbetande ledamöterna Hägg, Fredholm, B oslriim, 
Lindström och Grey, 
Korresponderande ledamöterna Sundblad oc h 
Persson. 

b) Till j'örsle h edersledamol har invalts : 
H. K . I-1. Hertigen av Edinburgh. 

Sällskapets m edalj och diplom överlämnades till H c1.' Ligc n 
av Sällskapets ordförande åtföljd av en delegation ':'d. e J~ 
ceremoni ombord p~l. kungavachten Britannia elen lb .J ll

111 

1956 i samband m ed det brittiska statsbesöket i St oc: k1 1olm · 
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c) Till h edersledamot har invalts: 
Statsrö.dcl och chefen för Kungl. försvarsd eparte
mentet H. T. L . Nilsson . 

d) Till arbetande ledamöter ha invalts: 
Marinöverl~ikare L. Tro ell, 
Komm endörkapten 2. gr. S. C. D. 1\ierkegaurd, 
Marindirektör 1. gr. S. C. Caundl, 
Kommendörkapten 1. gr. A. G. R. Svcdnwn, 
överstelöj lnant A. Å . 1Vidner, 
överstelöjtnant J{. G. R. Elznrot, 
Kommendö rkapten 2. gr. G. A . O. Ce lsing. 

c) Till k orresponderande ledamöt er ha invalts: 
överingcnj ör Sven Ge nlin, 
Kommendören, greve /{nu t Gusloj' Ilamillon , 
Kammarherren, friherre Oscar Magnus aj' Uug las, 
överdirektör N ils Hu go Charles Larsson. 

15. För nänarande utgöres Sällsk a pe t av: 
Svenska Förs le Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . 2 
Ulländska Förste Hedersledamöter . . . . . . . . . . 2 
Svenska H edersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Utländsk liedersled amot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Arbetand e ledamö ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
därav i aktiv tjänst vid marinen . . . . . . . . . . 99 
Svensk a Korresponder ande ledamöter 40 

Summa 273 

16. Den senasl invalde ledamolen innehar i Sällskapets 
fortlöpa n de medlemsmatrikel ordningsnummer 800 r ä k n at 
från viceamiralen Falkengren med mclningsnummer 1 den 
15 november 1771. 

Karlskrona den 15 november Hl56. 

B. LI:\iD AF HAGEBY. 
sekreterare. 
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Utveckling s fe n d e n se r stormaktsmariner 

Anförande på K u ngl . örlog·:>manna sä llskapets 

högtidsdag den 15 november 1956 av Dess orct. 
förande, konteramiral Samuelson. 

Försvaret befinner sig mer eller mindre permanent 1 c 
l l · ·l 11 
Jl}_n_mgslic mc~lan g~unm~lt ocl~. n~_lt. I he~a vädden Ht"IH: ta 
1~1lllara stabe~· mtc_nslVt pa alt forsoka utrcna hur od t med 
v1lka medel framlida krig kunna komma alt för as. J n fö r 
atomåldern och den snabba tekniska utveckling, som nu ,>oe r 
rum på krigföringens omr:'\dc, är bedönmingen av vad s~m 
krävs för att föra morgond agens krig alldeles särski lt , ·,n· 
icke minst ifråga om sjökriget. Beträffande behovet H\ ör~ 
logsflottor i atomåldern och dessas sammansällnin<w flllnus 
också olika åsikter. '"'"' 

Eftersom alla sjönationer i världen ännu i dag forlsiilla 
all bygga ut sina örlogsflottor kan man emellertid v[1g:1 pa
ståcndct, alt en örlog:sflolla alltjämt är en nö(h~indig lJe
slåndsdel i ett till havet gränsande lands försvar. I vDd 111an 
örlogsfioltorna böra få ändrad struktur, och i vilken rik t
ning strukturen skall ändras, kan däremot disutcras. En l or t 
blick på de ledande marinerna ur denna svnpunkl kan hi. r
för ha sit l intresse som underlng för bcdöinnin a av u l\ cck-

• L 0 
lmgslcndcnserna. Härvid m:1stc man hålla i minn e l, H l l en 
flotta icke kan omskapas från den ena dagen lill den ,m d
ra. Fr~m iden till projektet och vidare lill dess förvcrkltgan
dc å tg[n· rundlig lid, oflasl flera år, vilket ocksö siciller tyd·· 
liga spår i de flesta iirlogsflottors sammansättning. 
. Den amerikanska floltan, värhlens största, uppgick ,'\r 1!):50 

ltll sammanlagt 4.620.000 ton fördelade på omkring 2.000 ör
logsfartyg och omkring l.GOO övriga t jänstefartyg ~)ch ltjtil p
farlyg. Av dessa äro nåra hälften rustade i fredstid . JLirfill 
konnner några tusen flyplan. 

Hedarr typdifferentieringen i denna flotla ger en finger
visning om dc marinoperat iva beh oven och sjökrigsm alc ric
lcns successiva utveckling. 

I USA-flottan ingå sålunda enligt nwrinl.;:alcndcrns upp
ställning 

hangarfartyg f ör offensivopera tioner och eskort smnl flyg
depåfartyg och flyg lendra r , 

011 

slagskepp, tunga och lätta kryssare, 
stora .i<~gnrc, eskortjagare ~mnt frcgallcr och u!Jåtsjaoare, 
k~nonbatar, ~uotortorpedba.~~r o och molorkanonb[ttar,

0 

st~rrc och nundrc __ ubatar, fo~Tadsubtt lar och chärgubåtar, 
mmfa~· ly~ sm~1t storre och m1~~dr~ minsvepare, 
l~nds~Jgmngsfa_rt~g oc~~ lands~llnmg~~artyg_ för stridsvag-

pai , fmdo~~. och mf~nl~u snmt fartyg for arl1llerinndcrslöd, 
dockor for landstlgmngsfartyg smul 
snabba transportfartyg. 

D Därtill kon_~m-~ depå- och v_erk_sladsfarlyg, lankfarlyg, för
radsfarlY_g, na_lh~ggarc oc,h sparriarlyg, lrupplransportfartyg, 
Ias areltsf a_r~yg,. Jsbrytm:c samt sko~- och övningsfartyg, 

Det krafllga mslaget 1 fartygshcstnnd et av slöne och mind
re hanga rfarlyg (:~8 resp . 66) är påfallande. Bland eskort
far tygen inrymmas även ubålsjaklhangarfartvo, som huvud
sakligen m?.dföra_ helikoptrar _och spc_ciella- "'ubatsjaklflyg
plnn. Man lagger aven marke tlll den nkhnlliua sorterinocn 

l l l l 
. . t"> b 

av es .;:orl- oc 1 an( sllgnmgsmalerielcn. 
F ör år 195'7 förutses emellertid en del avrustninoar och 

nedskrotning av föråldrad materiel. Sålunda förclia~er för-._ . bb 

slag_ om nedskrotnmg av cH hundratal fartyg ur rescrvfloltan, 
dänbland slagskepp, tunga och lätta kryssare, eskorthangar
fartyg och ubåtar. Eskorthangurfarlygcn från andra världs
kriget äro numera omoderna heroende på för låg far l samt 
flygplanens ökade storlek och vik t, it\'cnsom de readrivna 
planens högre hastigheter. 

De amerikanska fJotthangarfnr lygcn av Forrestalklassen 
beräknas fullt rustade få ett dcplacclllcnt av 75- 80.000 ton 
och en besättningsstyrka av 3.500 man. Det uppges, alt yt
terlignre sju farlyg av denna klass skulle behövns utöver 
de fem, som redan byggts eller äro under byggnad. Anled
ningen skulle enligt försvnrsminisl cr Thomas vara elen öka
d_e be tydelse dessa fa rtyg få på grmHl av den D väx~ndc svå
n ghclen att hålla landbnser fö r flygplan pa frammande 
territorier. 

Dessa jättelika hangarfartyg hava utsatts för l~ritik, sär
skilt från flyg- och arm,ehåll. Åsiklsdiff?renserna 1 delta av
seende i den amerikanska försv arslcdmngen behandlas bl a 
i en intervju i US News and \Vorld H.eport, 1_~ augusti 1956. 

Ledande officerare vid flvgvapn e l ifrågasat~_a starl~t ~~11 
icke USA :s flolta utbygges till att bli elt u~markt m~l f?r 
atombomber. Flvooener~lcrna Twining (Cluef of staf~ US 
Air Force) och B~~·gquist (Airforce elirector of_ operations)_ 

L - 1 l ]·ng l·unna bll anse, att fiollans h angarfartyg i hiin( c se av '" L '" 
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trängda och utplånas, t ex i vilken som helst del av Jledel
havet. 

Amiral Burk (Chief of Xaval Operations) bemö ter <le tt· 
genom framhållande av, att om en operationsgrupp lli, '~ 
hangarfartyg inte kan operera i Medelhavet, s[t k an h ell~!. 
intet annat fartyg operera där eller någon amerikansk lnn~l~ 
ba~ upprätthållas: En ?11erationsgrupp av hang~rfarl yg Öl' 
svarare att lokallsera an en land bas, och . den Insat s s0111 
fordras för att förstöra en landbas är mindre än d en , s0 111 
krävs för en hangarfartygsstyrka , som har ett ].;rafligt sl,y dc!: 
Fartyg har en mängd möjligheter, som t ex va ltenri dalek
niken, och skyddsanordningar, som i och för sig äro nöd
vändiga för att överhuvudtaget uppträda till sjöss . Fartv
gen kunna gira undan. De öppningar som finnas ~iro sm-,J.. 
Deras byggnad är stark. Eftersom de äro byggda för al l li\l a 
sjön kunna dc också tåla varje slag av blåst och rörel se. Dc 
äro desutom genom sin rörligh et mycket sv tt rare atl lriiffa 
med styrbara långskj utande robo tar än en fast bas. 

Det framhålles även, att flygbaserna i land äro beroende 
av bränsletillförsel över havet som måsle skyddas av fl ollan. 

Ifråga om det aktuella nybyggnadsprogrannnc l ulhlla L' 
amiral Radford (Chairman of tbc Joint Chicfs of Slaff) alt 
delta ingalunda försälter flott an i ett för framtiden f astlas t 
läge, Allteflcrsom omständigheterna växla kommer progrnm
met att modifieras. Amiralen anser, att dc s tvrkor T...:S ,\ JJU 

har till förfogande äro skickade att gcnomfö{-a alla Yiiscn\
liga uppgifter i början av ett krig, antingen det är frrtga om 
världskrig eller lokalt sådant, och utgöra en bred h as fö r 
snabb utbyggnad om en sådan eYentualitct skulle bli nöd
vändig. 

Utvecklingen ifråga om landstigningstekniken vid amfd) ie
operationer tenderar mot användning av huvudsakl ige n he
likoptrar, vilket skulle medföra större rörlighet och möj
liggöra undvikande av det sårbara skede då trupperna skola 
debarkera ptt stranden i sjöhävning och under fien tlig mo l
verkan. 

Marinkåren arbetar bl a med hänsvn Ull erfarenh ele rna 
från Koreakriget, eft~r dessa linjer fÖr landsättning av s~
väl fullt rustad trupp som materiel och förnödenhe ter. I;ht 
hör även anskaffning av helikopterhangarfartyg för landstig
ningsoperationer (marine assatllt helicopter-carrier). Flo t: 
lans första fartyg avsett för sådant ändamål lärer k omnia 1 

tjänst redan i år. 

913 

Ubåtsflottan avs es omfatta fyra huvtHilyj)er :w fadya ut
formade m~d hä ~1s~:n till "deras speciell a använd ning~~~;m"\
den. Det blir uba ts.Jaktubatcn, robotvapennb[1len, rada rYar
narubå ten och altackubåten , dc flesta alomkraftdrivna. 

Därjämte förekomma andra speda1ubö ta r såsom Jas lubå
ta r, oljetankubåtar och trupptransporlubalar, vilka samtliga 
lätt kunna ändras till attackubå tar. c 

An~Jag har beviljats till el! forsknin~ .. ;laboralorium för 
ubåtsfr~tgor, motiverat av den ökade betyd else ubalarna be
räknas få i nationens försvar . 

Den alomkrafl~lrivn~ ubåten ~at~ lilus, ~011.1 i uläge gör 
16 knop, har nyl1gen L1llryggalagt L'lOO sponul hell i uhige 
på 90 timmar. c 

Efter de goda erfarenh eterna fr ån denna uba t har turen 
nu kommit till övervattensfartygen. 1\ärmas l planerns en 
atomkraftdriven krvssare, som skall bestvekas med robotar 
och blir självförsörjande så alt den kan ~lperera i manader 
utan alt behöva anlita någon b as. 

Beted:nande för utvecklingen ör, alt d c to tala utgifterna 
för robotvapnet under de senaste tv;1 [u·cn stigit med över 
600 millioner doll ar samt att anslaget til l nyanskaffning av 
robolar ökats till d e t femduhul a mot närmnsl föreg[1e ndc ~'tr. 
I anslutning härt ill pågår en livlig forsknings- och försöks
verksamhet, som uppmuntras m ed frikosliga anslag. 

I flottan förekomma redan flera typer av robot a r. Enligt 
N Y T skulle den senaste robo ten »Si<lewind» nu ha tagits i 
bruk på såväl Stillahavs- som, Meclcllwvsfl ollan. 

A v dc i USA-flottan använd a eller planerade luftv ~irns
rohotarn a ktmna tre tvper särskilj as , ni.imligen 

»Terrier», som rcdm; finns p å två l'ryssarc i akt iv tjänst, 
och uneler utvedding ; 

»1'a1os», försedd med atomladclni ng, samt 
»Tartar», avsedd för jagare och fregatter. 
Programenligt skulle år 1g.Go ett ljugotal fartyg vara ut

rustade med luflvärnsrobotbestvckning. 
Ifråga om robotvapnet (guide() misil~s) haL· amira l Radford 

gj ort ett uttalande · (10 augusti 1966) cliiri han fork~ara.r, aH 
robotvapnet kommer att få inflytand e pa samm,nnsa llnm~en 
av USA :s stridskrafter i den mån det kan utvecK.las .~Lt ~ora 
de saker folk väntar sig av detsamma. Amiralen ar ~Jalv ~~ke 
lika opthnistisk som vissa forskare och p~rsoner, :S\l 111 ~lalla 
på 1111ed va1)nets utveckling ifråga om elen helpunkt VJ~l vilken 

~ ' c I tl l - smn s1n erfa-l11an kan räkna m.ed robotarna. f an u a m .. · . c • • c 

l o 1 .. · 1 'bJ l :1· 1·c> '"l l OlJlli11Isllska ren 1et, att sac ana 1nann1s zor 1 an( < ve ~ ' 



och u_tt om _man sit~der~r h~storien, __ m~n skall finn a, att tll 
Yeckhngen mte a!lttd gar efter beraknmg. Den [<tora frao ·

1 J t t · f" l t l o •• t t · ~' n o~~l r~ )0 vapne s ll1 y an~ c pa sa
0

lillllal1sa . nmgen :w l"S,\ :s 
~Jos lndskraftcr anset· anuralcn salunda komnwr alt klarn· 
först längre fram. '1 

.. Den tekn~ska utvcck~inge1? t_tlnyltjas även för att l'L' l1[l 
okad strategtsk och taktisk rorhghel, och flygtranSJ1 ori li ll
himpas i allt större utsträckning icke minst för UJHicrl'.ll ls
tjänstens behov. 

Oroande, även för amerikanska förh ållanden, ~ir C'mellcr
tid de av dc tekniska framstegen betingade stän digt iii Hlc 
kostnaderna. Av dessa föranledda åtgärder komm a till ut
tryck i presidentens budgellnulskap, där följande ll:md lin~s
program förutses: 

Strävan att åsladkonuna maximal milit~il' slagkraft ltlC<l 
insats av minsta möjliga personal. Personalen skall mi no.;]; as 
i takt med vetenskapens och teknikens landvinningar. 

Den aktiva personalen skall utnyttjas så effektiv t all 
minsla möjliga antal personer undandragas den ciyiJa 1n·o
duktionen. 

En starkt expanderande inhemsk industri skall vidm Jkt 
hållas och göras lätt omställbar till krigsproduk tion. 

I första hand organiseras sådana stridskrafter, som 'liis t 
komplettera de allierade nationernas bidrag till det geml'n
samma försvaret i Nato. 

Den and ra örlogsflottan i västblocket, Storbrilun ni1 ns, 
uppgick ~~r 1955 till 1.5-10.000 ton och innehåller i sto rl 
sett samma fartygsslag som den amerikanska, m ed und:lll
tag för tunga kryssare, men har icke hangarfartyg av samma 
jätteformaL Den omfattar över 1.000 örlogsfartyg ocl dl 
JOO-tal hj ~ilpfarlyg, varav omkring ·100 äro ruslade i freds
tid. Härtill kanuner flottans flyg. 

Dc nya brittiska jagarna av Dnringklass ha förscl ls n1~.<l 
luftvärmsrobotar i stället för luftvä r nsadilleri , men sa ,·al 
eskortfartygen som robotkryssarna förses i:iven med artilleri 
för strid med ytslridskraflcr och för kuslbeskjulni ng. 

Under byggnad befinna sig hangarfartyg, kryssare, fregat
ter och ubåtar. Man hoppas kunna påbörja a.:betct pa d5!1 

första a tomkraftdrivna »superaircraftcarriern» senast 1!l.J/. 
Ett speciellt antiubåtsflygplan har prövats. Det lärcr kost a 

endast 2/::1 av jämförbara plan och sk all kunna hit ta iivc n 
från h andelsfartyg. 

E tt eskor thangarfartyg har ombyggts till hclikoplcrbns
farlva. . ö 
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Närbevakningen av sjöslyrkor kompletteras med olika 
slags flygplan, icke mins~ meclo hcl!kort~·ar. .. 

En helikopterburen tlYa '."_g ubat 1~a 2~ ton lare~· Y~1l"a levc
rer ad och en ny typ av barplanhat under ulprovn1 1~g. 

Den canadensiska flottan har under det gangna are t ut
okats mera ~in någon gång tidigare, ocl~ har nu cll _:-iO'-I.al 
fartyg i aktiv tjänst samt hangarfartyg, pgare, kuslmmsye-
parc och P.at~·ullf~~·lyg l~lltlcr byggnaod. ,.. - " . , 

Den sovJelzska orlogsfloltan, som ar 19~~ _natl upp L1~l elt 
tonnage a v 1.0G-1.000 ton, uppskatlas av bntl1 ska a~m rallte le t 
att f n innehålla icke mindre än 30 kryssare, _1;)0 Jagare och 
500 ubåtar, 500 mtb, 300 eskortfartyg, 1.000 nnnsYcp are sam! 
om kring 4.000 flygpl an. Av örlogsfartygen ber~1knas omkring 
10 krvssare, elt 50-tal jagare, minst 100 ubåtar och 150 cskorl
far tvg befinna sig i Östersjön. Omkring --15 <!c av flottan an
tages~ var a avdelad till Fjärran östern och öv,riga_ delar, för
utom till Östersjön, till Ishavet, Svarta och h.asp1sk a haYcn. 

Del uppges, att tvenne hangarfartyg skulle vnra under 
byggnad i Sv~n·ta have~, båda av ungefä r samma storleks·· 
ordning som den flll lel'lkanska Forre~taltvpen. 

Byggnadsprogrammet för konvcnlwnella kryssnre :>ynes 
num era y_ara avbrutet till förmän för robotvapenbeslyckade 
kr yssare. . . 

.Nybyggnad av jagare torde omfatta enbart d e slorre ty-
pern a och av ubåta r endast de större och medelstora typerna. 

övriga fartygslyper torde byggas i stort ~mi nl pCl sm·jc-
tiska mindre varv samt på östtyska varv. . __ . , . 

Helikoptern lärer v~ua under stark ut:'e\.'kll_ng aven 1 Sov
jetu nionen. Enligt uppgifter skulle sovJelhcllkovtrarna f n 
vara de största oeh mest bärkraftiga i Yärlden. . 

Sov jetis].;a torpeder sägas skola förses med atomladdmng. 

Li ksom i de flesta mar iner i dag - den sovjetiska möj
ligen undantagen - har s:'iväl den amerikanska som den 
br iti ska marinen a lt hrollns med personalproblem. 

I Amerika föreslås åtgärder för att göra mil~läryrke t mer~ 
lockande st1 att d ~ t: l_wslig~ pel:~01~alo~11_s~i Llmngcn .1 ::oj~el~= 
kas. Bl a 11~1mnes fn lakarvard for fannl.Jcmedlennna • 
te pcnsionsförhållanden, förmånligare bostäder m n~. t 1_ 

Med h~insvn till de i hög grad ökade krav, som \e~ 1 ~-t
niska utvec l~lingcn ställer })å flottan.s person.~ll , har fc_~1 /t

1
t
1
·a-

t. . . . l . l o t .. . 1 . ~or n t l O l )a t tsk a annralttetet v1c tagi t en ra<. a ga1 ( et L < 
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personalens kvalilet och s tällning, såsom reformering nv f 
fi:erskårens st~·t~ktur, ti llskapande av L~Llr~ bef?rdr ings f~r: 
hallanden, revision av manskapets anstallnmgsforha llnn dc 
i syfte att i möjlig utsträckning uppnå en bemannin g av flo ;~ 
Lan med slammanskap med långtidskontrakt, en k ra ftig ök
ning av lönerna för alla kategorier samt förbättrad e fiirliian_ 
ningsförhålhmden såväl ombord som i land. ~ t-> 

Efter denna r apsodiska snabböversikt kan man kon;: tatc ra 
att stormaktsflottorna allmänt utbyggas och förny as, all kä r~ 
nan i dc stora örlogsfioltorna förskjutits från slagfarl\g ti ll 
hangarfartyg samt att utvecklingen synes gå mol atomh·afl
drift och robotbestyckning. 

Tendensen är tillskapande av lättrörliga, slagkrafti g:' s jö
stridskrafter, som innehålla offensivdugliga fl ygstridskraf
ter och tillräckligt antal ubå tsj akt- och minröj ningsl'art yg. 

För den offensiva sjökrigföringen anses sålund a del Yik
tigaste medlet vara en sjöstyrka sammansa tt av hangarL rlyg 
med flygslyrkor av dag- od1 allvädersj akt, allackfl yg och 
ubåtsjaktflyg samt kryssare, jagare och ubåtsj aktfar tyg till 
skydd mot anfall på och under vallenytan samt fr{m Juften . 

Artlackplanen skola m edföra atombomb och utrustas me d 
ro boL 

De moderna slaggrupperna bli små i jämförelse m ed ti di
gare slagflottor, men dc bli starkare vid både anfall och fö r
svar, lällarc att sprida och att återsamla. 

Ifn'\ga om jagartyperna fäster man sig vid att s.toJI.eks
ordningen i allmänhet tenderar alt öka, ofta betyd ltgl oY CI' 
2.000 ton och upp till 3.500 ton. 

Utvecklingen 1)å ubåtsomåret kräver alt ökad vikt l~ig,~c s 
vid motmedlen i form av eskort- och ubåtsjaktfiirband. fo J.·
slärkta med speciellt utrustade flygstridskrafter och hell
koptrar. 

En fast samnwnluwtning mellan floHan och m ed den na 
samopererande flygslridsk~·after är ay allt större vikt ?ch 
kan i full utstr~ickning realiseras i mariner, som in nchftlla 
hangarfartyg. Det är även ett viktigt önskemål - fiir a ll 
icke säga ett krav - i mariner som. sakna sådana. .. 

Ifråga om eskort- och minsvepningsfartygen sam t . trang
fartyg m m, som räknas till den defensiva delen av flo. tt~n~ 
är inslnget av cskor~fartyg påfallande st<;>rt o_ch ökar 1 :- L~
tydelse med omfattmngen av den presumtive fiendens uha 
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apen. Likaså ökar utbyggnaden av landstigningsfarkoster 
~~h m insvepare. För ubåtsskyddet blir helikoptern av allt 
större värde. . . . .. 

Den utveckling av landst 1 gmngsmatenele~1, som agt -~·um 
sedan andra världskriget,. synes böra UPl~n1.arks~.l~1.~na~ aven 
9-V mindre mariner, särsklit me~l tanke pa att. mo~hg~ora ef
felctivare smnv~rkan med a~·m.c- ~.ch okustarh}lenslnds~-:.raf
ter , icke minst Ifråga om kng 1 skarg~rd~omraclen . . Helikop
terns utökade användning vid landstJgnmgsoper.atwner sy
nes kunna få konsekvenser även för försvaret 1 land mot 
sådana företag. . . . . 

Ifråga om underhållet är man i . Storl~.J?~anm.~n. liksom l 
USA inriktad på att skapa en såvitt IHOJligL ro.rllg under
hållsorganisation, vilket emellertid för u t ses bl1 va mycket 
dyrbart. 

Ulformandel av morgondagens flottprogram innebär en 
avvägning mellan erfarenheterna från .det förflu tna o~h fr~m
tidens möjligheter. En riktig bedömmng. av des~a bada fak
torer är en viktig förutsättning för att unsstag vid d<;-Ima av
vägning undvikas. All erfarenhet bestyrker också vil~tci~ av 
att utvecklingen tillgodoser såväl reformer som k?ntmUI te t. 

Ifråga om försvaret i sin helhet gör ma~1 klokt 1 att hålla 
i Jn innet president Eisenho>,'crs uttaland~ 1 budgetbu.dsl~ap.~t 
till konorcssen, alt »man får varken gnpas av pamk 111.for 
tillfälli~ ;kriser eller luras av1 leenden och Vänliga •Ord, 
som icl~e åtföljas av handling. Fortfarande måste landets 
försvarsmakt vidmakthållas och stärkas.» 
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M innesteckningar 

Upplästa vid Kungl. örlogsmamwsiillskupc l.~ 
högtidssammanträde den 15 november Jn;;6. 

Konteramiral Helge Friis*). 

. De_n 1:1 juni 1956 avled i ~S~?d::holm f . d. konte ra miralen 
1 anurahtetets reserv Helge F rus. Han var föd el .i :\Ialmo den 
3 december 1883 och va r alltså vid sin bortgång 72 [IL' '-<I IU

mal. Föräldrarna voro grosshandlaren v. k onsul E. t~. G. 
Friis och hans hustru född Thomec. 

Efter studier i Malmö högre allm. läroverk an tog '> Fr iis 
1898 t~l~ kadettaspirant och gjorde som sådan sin första sjö
c~pcc~I.tto~1 på korv~tlcn Freja. Efter ved~r!)örlig t~tbild11i ng 
v1d SJokngsskolan 1land och kadcttexpedllJOncr pa korve t
terna Saga och Frej a samt pansarbåten Oden 11Ln~imnd c s 
Friis till underlöjtnant vid fiollan på hösten 190-1. 

Han placerades nu på Karlskrona station och genomgick 
vid därvarande exercisskola befälskurs iland föl jd av skj ut
skola ombord pä pansarbåten '.:Vasa. Så följde vinter n 1\JO:i 
-06 långresa med Frej a till Medelhave t. 

De närmaste 12 åren kom Friis att ägna åt toq)cdt,Hiu..,te n. 
A v brott gjordes visserligen för t j än s lgöring vid exer<.:i sskola, 
som adjutant hos beväringsbefälhavaren i Karlsk ron a, elev 
i sjökrigshögskolans allmänna kurs oeh torpcdkLll"S samt -;om 
flaggadjutant på pansarbåten Osear II. Friis var unde r dessa 
12 år kommenderad på torpedbåtar och jagare sam t p,t lor
peddcparlementet i Stockholm. Fartygschef på to rpedhat blev 
han redan sommaren 1907 och på j agare som nybliven l~n p
ten 1H13. Han tjänstgjorde ~ivenledes som inslruklionsofficer 
vid torpedsk ola och den s k torpcdberedskapen. Chef på 
torpedsbåtsdivision i kustflottan resp. Göteborgsavdelningen 
var han under så gott som hela förs ta världskriget. 

Strax efter dettas slut erhöll Friis först tjänstledigh et o~h 
sedan avsked från lön under sammanlagt två år för att yra
va på den merkantila banan, närmare bestämt förs~ikrm gs
branschcn. Della arbete tycks emellertid ieke hava motsva-

*) Minnesteckningen är författad av· ledamoten, kommendör Jens Stefenson. 
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ra t hans förväntningar, ly vid ledighetens utgång begärde 
}lan återinträde i flottan. Nu följde kommenderingar som 
sekond först på pansarb~tten Äran och därefter pf1 de ny
byggda pansarbåtarna Droltning \'ictoria och Gustaf V, p[1 
den senare under provtur. 

Efter en kortare period som adjutant hos lJev~iringsbefäl
havaren i Karlskrona och chef för l. bev.-komp. kommende
rades Friis hösten 1922, just befordrad till kommendörkapten 
2. gr., såsom chef för torp eddeparlemenlet i Stockholm. Han 
var genom sin tekniska begåvning och sin långa tjänslgöring 
vid torpedvapnet b å de ombord och iland synnerligen väl me
ri terad för denn a befattning. Under en m er än 5-årig tjänst
göring som departementschef kombinerad med chefssk ap på 
torpedbåtsflottilj (192-1- 25) och på jagardivision (1\J2G-27) 
gj orde Friis en uppsk a tta d insats för torpedvapnets ul
veckling. 

H ans förm åga att sätta sig in i tekniska spörsmål oeh hans 
stora erfarenhet från olika delar av tjänsten ombord och 
iland skulle em ellertid för a Friis över till en annan gren av 
tjänsten nämligen ubåtsvapnet. Efter att hava följt övning
arna å ubö.tsskolan på våren H)28 blev Friis chef för 1. ubftt:.;
flottiljen vinlera 1928- 29 för att efter beforaran till kom
mendörkapten 1. gr. våren 1929 fortsälla som tj. f. ubåt~>
inspeJ.::tör 1929-30 och chef för ubåtsavdelningen 1930- -31. 

Under en mellanperiod som chef för sjökrigsskolan 1931 
- 33 kunde delvis andra sidor av Friis begåvning och ko
raktär lagas i anspråk nämligen hans slora skicklighet att 
lära känna person al och komma under fund med dess för
tj ä nster och brister samt hans sinne för hum,or. Som CSS 
var han en sonnnar chef på pansarkryssaren Fylgia samt 
tre hös la r chef för sj ökrigsskolavdelningen. 

Befordra d till kommendör i juni 19::33 återbördades Friis 
till ubåtsvapnet nu som ordinarie inspektör och verkade som 
sådan till hösten 1936. Under denna tid färdigställdes ubå
tarml av Delfinentyp och förbereddes Sjölejon-typen. Viela
r e utgavs » Ubåtstjänst-instruktion» som ersättning för de~ 
gamla exercisreglementet Dyktankar anlades som ett led 1 

bärgningstjänstcn, vilken tjänst även i övrigt fick en fastar e 
organisation. Under lUV-tiden t jänstgjorde Friis sommaren 
193-1 som chef för ubåtsavdelningen och sommaren 193() som 
ch ef för kustflottans spaningsavdelning, vid vilken senare 
kommendering han fick tillfälle att återknyta kontakterna 
Ined sin tidigare tjänst på övervattenstorpedfartyg. 
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Friis hade n_u .n.ått d~n å.lder, c~~ en sjöofficer plägat· Vn t·a 
mogen att defmitlvt stiga 1land. AYen om hans psykiska s·" 
väl som hans fysiska vitalitet väl hade medgivit en forts·~;~t 
sjötjänst, är det sannolikt, att Friis efter mer än l() ars sa 111_ 
l.nanl.agd sjötid, varav 10 1(2 år i farty~schefs och .högre be
fattnmgar, fann det naturllgt om ock nagot vemodigt all bli
va lundk.rabba för gott. 

Dc sista sju tjänsteåren (1936- 43) finna vi F rii s fii rst 
som chef för no- och sjömanskårerna i Karlskron a och se
dermera - efter 1937 års omorganisation av la nd ljiinslen 
- i den vidgade befattningen som chef för örlogsstationen 
därstädes. Han var både genom tidigare tjänstgöringar som 
adjutant och kompanichef och sitt chefsskap för sj ökrif55_ 

skolan samt genom sina personliga egenskaper särdeles ~ä l 
lämpad för denna krävande befattning. Friis skaffade stn 
på kort tid en ovanligt god kännedom om den pers<)nal, ha ~ 
skulle ansvara för, och utövade sin gärning med fasthe l och 
oväld samt fran1synthet och gott omdöme. Hans lugna be
fälsutövning skapade ett stort förtroende och han h ade ock
så förmågan att visa sina underlydande ett sådant. lian ada
galacle stor onttanke om personalen samtidigt som h an gi
vetvis såg till att tjänsten fick sitt. Friis utnämndes i nov. 
1938 Lill konteramiral i marinen. Han avgick m ed pension 
hösten l9cl3. 

Friis var en man med mångsidig begåvning. H an hörde 
till dem som göra ifrån sig elt gott arbete utan y ttre il.thii
vor. Han tog gärna på sig ansvar. Som ett ex~mpel k1rpå 
bland många må nämnas, att han, då ett lägligt tillfälle er
bjöd sig och tiden ej medgav inhämtande av ved erbiirl ig l 
tillstånd, utan att tveka inköpte Skönstaviks gård ut~1.1fö r 
Karlskrona med anlitande av manskapskassans n tedcl för 
att därstädes inrätta örlogsstationens fritidsläge r. Del var 
en åtgärd, som. många gener a tioner av unga sjömi.in kun na 
vara honom tacksamiua f ö r. 

Att tjänstgöra under Friis var både uppfostrande och ro
ligt. Han var snabb och hestämd i beslut, han var nwn ont 
ordning och disciplin, han höll alltid de sina om r~'ggcn, l~an 
var vänlig samtidigt som han kunde säga ifrån, när sa kntY
des, och han hade - inte minst viktigt - en still sant oc h 
fin humor. 

Efter avskedet var Friis till en tid verksam i Alu mi nium
kompaniet, där han arbetade föl' att införa lättme rall i bl 8 

bryggkonstruktioner. Han var ända tills ohälsa p å sl u~ct a" 
hans levnad lade hinder i vägen en road golfspelare Itksont 
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}lan ock, trots det skånska ursprunget, ända in på 50-talet 
idkade skidåkning. Slutligen kan nämnas, att han på se
nare år ägnade sig åt bokbinderi. Sålunda band han ett 300-
tal böcker i halvfranska band åt sig själv samt åt släktingar 
och vänner. 

Friis blev 1933 LKöS och 1938 I-IeclLKöS. 
Friis gifle sig 1911 med Margit Björck, som avled i Mexico 

City und er en resa år 19'cl8. Han efterlämnar som närmast 
sörj ande sonen I-lans, kapten v id flottan, samt dennes familj. 

Ko mmendör Arvid Hägg"'). 

Son till el en fr ej da de marinmåla re n, konteramiral Jacob 
Hägg och h a ns maka, född Tella nder, s ~tg Arvid Hägg da
gens ljus i Slackholm den 12 november 1875. Han genomgick 
den förbe redande sjökrigsskolan, dellog som. aspirant i kor
vetlen :;\Jorrköpings kryssning sannnaren 1890 och inträ dde 
hösten sa mma {t r i den dåtida sexåriga sjökrigsskolan m ed 
utbi~dni ng Yinler tid i land och sommarlid på freg atten Va
nadis och p å korvetten Saga. Hösten 189'6 avlade han sjö
officersex amen och utnämndes till underlöjtnant vid flotlan. 
Under subalternåren genomgick han minskola i Karlskrona 
och sjökrigshögskolans allmänna kurs, varpå följde beford
r an till k apten HJ05, geuomgång av torpedskola i Stock
holms skörgå rd 1907 samt befordringar till kommendörkap
ten av 2. g rade n 1917, kommendörkapten av l. graden 1910 
och k omm en dör HJ26. )\r 1930 uppn å dde han pensionsåldern 
och bevilj a des avsked, varefler han kvarstod i flottans re
serv t ill l !Jl2. 

I-lans tj ä nstgöring i land m ellan utbildningskurserna var 
till en början förlagd till exercis- och underbefälsskola n i 
Karlskrona och därefter till marinstaben. Där nedlade han 
ett omfattand e och framgångsrikt arbete på utvidgningen 
och förbättringen a v det av hans fader grundlagda mililär
ledsnäte t. Ihiri ligger h m1s förn~imsta tjänst egärning. D ess
utom lj~inslgjol'(le han som exira ledamot av lotsstyrelsen 
och deltog d~irunder bland annnt som sakkunnig i omarbet
ningen av lotsve rkets förordningar. 

Bland hans talrika sjökommenderingar må erinras om 

*) Minnesteckningen har författats av hedersledalT\oten, viceamiral 
C!aes Lindsström. 

63 
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chefsskapen på torpedbåten \'irgo 1907, pt'\. torpedb[llen 0. 
kan - tillika som divis ionschef - 1912, på jagaren IIugi\-
1914, P.å pa~sars~-:.eppet Drisli~bete!1 1919, på pansarsk cpi>c~ 
Drottmng V1ctona 1922 och s1st pa pansarkryssa ren Fvhia. 
1925 under långresan till Medelhavet och Svarta h avet. hTi t~
under besöktes Sovjetunionen för första gången av ett 
svenskt örlogsfartyg. 

Hägg ingick år 1905 äktenskap med Lotten H alling, i vil
ken förening föddes sönerna Christer, sedan fle ra år verk
sam i Förenta Staterna, och Hutger, tjänsteman i Statcns 
järnvägar. 

Två år efter den första makans död gifte sig IHigg me d 
Elsa öbrink och fick med henne sonen Magnus. Hägg avle d 
den 28 november 1955 i Strängnäs, där han varit bosal l de 
sista åren av sitt liv. 

Han hade ärvt en del av faderns konstnärliga beg[tv nin g, 
var en god akvarellmålare och mycket musikalisk . Till ka
raktären var han öppen och redbar, pålitlig och vänfast. ~i'tr
skilt hos de få kvarlevande av hans årskurs efterlämnar han 
minnet av en sällsynt god kamrat, som länge kont me r at t 
saknas. 

Kommendör Sven Adolf Fredhol m*). 

Den 14 januari 1956 avled i Karlskrona kommendi)rcn 
Sven Adolf Fredholm. 

Han var född i Stockholm den 16 augusti 1885. Föråldrar
na voro sjökaptenen och verkställand'e direktören i Lind
bergs Verkstads och Varvs Aktiebolag, Albert Fredholm och 
hans maka Alice, född Lindberg. 

Efter avlagd mogenhelsexamen i Södra Latinläroverk t 
sökte sig Fredholm in vid den såsom efterföljare ti ll Flo t
tans Civilstat nyupprättade Marinintendenturkåren. 

Att han skulle söka sig ett sjöbetonat verk~amhetsomrade 
var naturligt, då han var i hög grad »sjösinnad», någo t so lll 
f ö så att säga i släkten. Sålunda var, sont ovan n å.lll!lts, 
fadern sjökapten och skeppsbyggare och morfadern, \\'tlltal11 
Lindberg, också skeppsbyggare samt grundhiggarc av de t 
varvsföretag, vanligen benämnt »Södra Varvet» som mt1g?n, 
Sven Fredholms fader, sedermera skötte såsom v. di r. Da r-

*) Minnesteckningen har författa ts av ledamoten, kommendör G. Ilalld8n. 
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jämte var hans morllroder, Henry Lindberg, vid tiden för 
Sven Fredholms inträde i Marinen kommendörkapten , se
dennera m a r inöverintendent och slutligen viceamiral. 

Sven Fredholm antogs hösten 190-1 till den första kurs, 
som genomgick oavkortad utbildning för anställning vid 
kåren. Denna utbildning bestod då av en ettå rig el evkurs i 
Karlskron a och en tvåårig aspirantskola i Stockholm smnl 
sjökommend e ring under två somrar. Utbildningen var, sär
skilt vid aspirantskolan, ändaTnålsenlig och i vissa fall , sä 
smn beträffande undervisningen i utländska språk, utmärkt 
god. N~ir Fredholm i september HJ07 utnämndes till m arin
underintendent var han därför viii kvalificerad för sitt kall. 

Han placerades till tjänstgöring vid . dåvarande flottans 
station i Karlskrona där den övervägande delen av hans in
sats i tjänsten kon; att göras. Viss~rligcn kommendera des 
han till Stockholm hösten 1913, m,en vistelsen i huvudstaden 
blev ej lå ng. Efter kort tid begärde han att bli å terplacerad 
i Karlskrona. Denna åtgärd av den infödda stockholmaren 
och övertygade söderhon väckte givetvis i kamratkretsen en 
viss förv<"t n in g även om de som stod o honom närmast anade 
sig till anledningen. Den romantiska förklaringen kom, då 
han i början av å r 1915 ingick äktenskap med Helga Heller
ström, dotter till godsägaren Sven Hellerström och hans ma
ka, hosalla på Marielunds gård, Nätlraby. De nygifta slogo 
sig ner på det likaledes i närheten av Nättraby belägna Dal
by, som under mer än 35 år blev deras hem och där en tal
rik barnskara växte upp under lyckligaste familjeförhållan
den Efter svärfaderns död flyttades hemmet till Marielund. 

Under den långa placering -i Karlskrona, som följde cft~r 
återkomslen dit, blev Fredholm i tillfälle att ådagalägga s1n 
stora insikt p<'\. det administrativa området. Sålunda bestred 
han ptt ett förtj~instfullt sätt bl a under fl era år dc betydel
sefulla befallningarna som sekretcrare hos stalionsbefälha
varen oclt som chef för stationskontorel. Vidare inföll und e r 
denna period komenderingar ombord bl a å långresefartyge t 
samt såsom stabsintendent å rekryt- och skolavdelningar. 

Ratlen av befordringar: till marinintendent av 2. gr. 1912, 
till l. gr. 1918, till förste marinintendent 1931 och, sedan U t
r en Ö\~erförts till militär ställning, till kommendörkapten av 
l. gr. HJ37, visa också den uppskattning hans insatser rö1~te. 

År 1937, då det i marinförvaltningens inlendentavdelnmg 
erfordrades en dugande kraft, placerades han såsom assistent 
därstädes och fick sålunda ett om ock senkommet tillfälle 
a tt visa sin kapacitet även på andra än den lokala admi-
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nistrationens omr3de och sin enastående arbetsfö nnåo · 
Denna tjänstgöring, som inföll under åren omedelbar L fi\;.

1
· 

och början av andra världskriget medförde genom d en in~ 
tensiva verksamhet, som helt naturligt vid denna tid nulde 
?lora påfres lni ngaor på uthållighet m m hos en man, ~om j t; 
Jcke langre var nagon ungdom. Han bestod emellertid pro
vet på ett glänsande sätt. 

Kommenderingen i Marinförvaltningen upphörde Hl ll, d~r 
han övertog befa ttningen som chef för intendentu rfö l'\'n l t
ningen vid MDS. Därmed var ringen slu ten och han ate r
bönlad till den p la ls, där, såsom för u t framhållits, hu \'ltd
parten av hans tjänstemannaLana varit förlagd , och till sit t 
k~ira Dalby. 

lian befordrades till kommendör fn· 19-!2 och blev le<l,uno t 
av Kungl. örlogsmannasällskapet 19,l3. Den 30 september 
HH5 avgick han ur aktiv tjånst. 

En mer än 40-årig, framgångsrik bana i marmen Yar 
lillända. 

Fredholms s tora arbe lsförmiiga och intresse voro ti llriick
llga att medgiva fö rl,iänstJulla insatser även utom ljiins lc n. 
Sålunda var han under en l~mg följd av år sekretera re i ~~j ii
officerssällskapel i Karlskrona. Ä ven på näringslive l s om ra 
de var han verksmn dels såsom ordförande i slyrclsen f iir 
och en ledande kraft i AB Strömma Bomullsspinn-eri i Karls
hamn, dels sftsom ledamot av styrelsen för Sveriges K redit
hanks avdelningskontor i Karlskrona. 

Han var mycket road av friluftsliv och hegagnndc liYligl 
lilWillet att i Karlskrona Båteskader u ppliva sill rcd:w i 
ynglingaåren ;'\dagalagda intresse för båtsegling. Kapp,.;cg
lingarna, som eskadern anordnade, hade i honom och lw ns 
maka hängivna och framgångsrika dcllagare. 

Den kanske mest framträdande cgenslc:q)en hos F redholm 
såsom tjäns leman var, jämte stor kunnighet och arbetsfö r
måga, hans vederhäftighet. I-l ans betänksamma natu r, som 
också avspeglades i hans sätt att tala , lwm honom k anske at t 
intaga en reserverad h~lllning till oprövade nva uppsbg o~l 1 

ideer, men han hade en ovärderlig och ganska siillsynl g<1-

va; han kunde lyssna på andras skäl. 
I sitt privat a liv var h an lättillgänglig oeh gladlyn t. l\Ic d 

sitt försynta sätt, sin vänfasthet och sitt urbana väsen bleY 
han en i vida kretsar aktad , omtyckt och uppburen v~in, soJll 
också jämte sin maka utövade en omfattand e och h ögt upp
skattad gästfrihet i sitt t revna hem på D alby. 
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Med dessa egenskaper hos Sven Fredholm var tlet natur
ligt att en mycket stor krels av kamrater och vänner slod 
d jupt förstämd och sörjande, <1<1 budskapet om hans bort
gång kom. 

Såsom närmast sörjande efterlämnar han makan samt fem 
barn, nämligen Margareta, gift med revisionssekreterare L. 
Simonsson, Birgitta, gift m ed kommendörkapten C. O. Lund
blad, Barbro, gift med doktor S . R ab~ led t, Christer, löj lnant 
vid f]otlan samt Sven, civilekonom. 

Förste marinläkare Carl Gustaf Boström*). 

Me<l f. d . först e marinläkaren medicine hedersdokton1 
Carl Gustaj' Boslröm, som nära 80-årig avled dl'n 2 mars 1956, 
gick en av marinläkarkårens mbirkesmän ur tiden . 

Bosh·öm föddes 187() i Blekingestaden Sölvesborg, där fa
dern var stadsläkare med den för en sådan högsl ovanliga 
sp ecialiteten ögonsjukdomar . 

In tresset för såväl denna m edicinska specialilet som för 
sjön kan alltså sägas ha varit nedärvd hos honom och det 
blev ocks<\ huvudsakligen dessa båda områden h an kom att 
ägna sitt liv. 

Doström Llev sludenl i Krislianst ad 1893, med icine k a ndi
dat 1900 och medicine licentiat 1\JOö i Stockholm. Hedan 1902 
antogs han till marinläkarstipendiat och tillhörde sålunda 
elen första upps~itningen marinläkare i den 1903 nytillkomna 
marinläknrld r en. 

Sin medicinska specialutbildning erhöll Boslröm på Sera
fimerlasarett els ögonklinik, varefler han etablerade sig som 
praktiserande ögonläkare i Stockholm l 908. Hnn Ynr även 
konsulterande ögonhikare vid Allmänna och Södra Barn
bördshusen samt Yid barnsjukhuset Samariten och förestod 
ett antal år ögonpolikliniken vid Garnisonssjukhuset. Han 
var också ofta lmologisk expert hos Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och ögonläkare vid statens järnvägar och därjämte ög~on
läkare vid Kungl. Pensionsstyrelsen. 

*) Minnesteckningen har författats av ledamoten, f. Marinöverläkaren 
Berbert 1-\'estermark. 
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Bos t rö m kom alt tillhöra marinläka rkårens stam ti ll 1 \)l q 
då ban ingick i reserven. Han utnämndes till först e mari 1~ ~ 
läkare i marinen 1921. Under sin aktiva tid hade han ett fle r
tal sjökommenderingar, de senare åren som. stabsläka re ]l <1 

Kustflottan, nten blev även anlitad vid flottans lando ro,111 j_ 

satioHer och vid kustar tilleriet. Han genomgick marin UiLar
kurs 1908 och h ar sedermera varit lärare i oftalmiatrik vid 
dessa kurser. På uppdrag av Svenska Röda Korset organise
rade h an och ledde under augusti-september 1915 it1Y alid
transporterna till sjöss. Nu redovisade uppdrag i egen'>kap 
av marinlbikare äro de för en sådan sedvanliga. l denna 
minnes tecknings inledning betecknas emellertid Bosh·öm sm11 
en av kårens mbirkesmän. Skälen härtill äro föl j ande. 

Under den period, varunder Boström, fullgjorde sina '>.iii
komm en deringar, hade fartygsläkarna på örlog~flottan lang l 
mera tid över sedan den löpande sjukvården ombord va r 
ombesörj d än vad som sedermera blivit f a llet. Boström, som 
var sitt vapen varmt tillgiven och som var besjälad av en 
önskan att göra vapnet delaktigt av sina insikter inom de t 
oftalmologiska området, hade snart funnit ett härför hi mp
lig t objekt. Han f ann att de otillfredsstbillande resu ll a l som 
ibland uppkomma vid flottans artilleriskjutningar kund e be
ro på en insufficens i artillerimatrosernas visuella reaktions
tid och andra brister i deras synförmåga. Bland annat lll<' <l 
etl av honom själv konstruerat instrument kunde han [ts lad 
komma en gallring av personalen så att härför ej Him pade 
undandrogs d en dyrbara utbildning, som di t tills be st<'tl t s 
dess a. Det i.ir intet tvivel om att Bosti·öms metod m edförd a 
en a vsevärd förbättring av skjutskickligheten till gagn fö r 
flottans beredskap. Denna metod blev sedan gängse iJiom 
flottan. 

Bostr·öms arbeten för förbbittrande av flottans stridsv~irdc 
omfattade därjämte å tskilligt annat berörande det oft almo
logiska områ det. Sålunda insåg han som den förste i vl1 rl 
land betydelsen av att endast de individer som voro lä mpa
de att utföra stereomätning och koincidensmätning u ttogos 
härför. Det är till stor del hans förtjänst att fö.reskriftcr ut
färdades för utväljandel av denna nyckelpersonal för ör
logsfartygen. ~u gällande reglemente på detta område be
nämnt: »Föreskrifter angående särskilda synsinnesundersök
ningar för utväljande vid marinen av avståndsmätarp erso
nal, riktare och radarmatroser (radarmän) » är en arvtaga
re till de på Boströms initiativ tillkomna och av honom själv 
utarbetade föreskrifterna. - Även utanför sin specialitet )la r 
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Boström kanunit med ett värdefullt initiativ, han var näm
ligen den förste som införde den veneriska profylaxen vid 
flottan . Han deltog även vid utarbetandet av synbestänunel
ser för flygvapnet. Boström har publicerat ett stort antal 
arbeten inom det ovanberörda om:rådet. 

Ej blott inom flottan kan Boström. räknas som en märkes
n1.an. Det dittills använda Holmgrenska färgsinnespro ~·e t 
hade befunnits icke kunna utesluta alla färgsinnesdefekter 
och det stod klart, att nva metoder måste införas. Vid för
arbetet härför inom vårt" land deltog Boström i icke mindre 
än tre utredningar, i den sista som ensam utredningsman. 
Omsider infördes som färgsinnesprov pseudoisokromatiska 
tavlor. Av sakkunskapen betecknas de av Boström och en 
svensk fack-kollega , Ingemar Kugelberg, framställda som 
varande Lland de bästa om ej de bästa av nu använda så
d ana i världen. 

Yäl är det sant att hans framträdanden av och till blevo 
gendrivna och han hade ej tillfredsställelsen att på en del 
områden röna medhå ll men hans insatser för flottans bästa 
blevo alltid på de t högsta uppsk attade. För våra sjömilitärer 
och för hans kolleger inom marinläkarkåren framstår han 
som en banbrvtare inom sitt område. 

Boström blev ledamot av Kungl. örlogsmannasällskapet 
1919 och av Kungl. Krigsvetenskapsakademien 1929. Han 
kreerades till m edicine hedersdoktor i Stockholm 1933. Han 
var mångårig ledatnot av sällskape t !duns nämnd. 

Bosh·öm efterlämnar minnet av en sällsport idog och 
h andlingskraftig man, som ej väjde för ibland svårt mot
stånd och som satte sig i respekt bland såväl meningsfrän
der som motståndare. Han var även en vänsäll 1nan, som 
m ed god och kärv humor vandrade sin raka väg genom livet. 
Bland forna skeppskamrater och kolleger skall hans minne 
länge leva. 

De närmast sörjande äro maka samt dotter och måg. 

Kommendör Gösta Lindström*). 

Den 2 oktober 1956 avled i Göteborg f. d. kommendören 
och ledamoten i detta sällskap Gösta Lindström. Han var 
fö dd i Stockholm den 2() maj 1888. Föräldrarna voro kom-

*) Minnesteckningen författad av korresponderande ledamoten, Greve 
Knut Gustaf Hamilton. 
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mendörk ap ten Carl Linds tröm och hans maka född Tcl·n _ 
der, elen senare tillhörande d en i varvs- och sjöfnrtskrels·~. 
så välkända söderfam1iljen. Gott påbrå fanns s:'Uedes för sji )~ 
mansyrkel både på faders- och moderssidalL · 

På grund av faderns förflyttning till Karlskrona på hö->tc n 
1897 fick unge Lindström sina tidigare skolår förlagd a till 
därvarande läroverk. För en pojke i den miljö där Lin d
ström fostrades med l el.;.pla ts på örlogsvarvet, tillgån g till 
bålar samt dagligen och stundligen örlogsfiollan i olika fo r
mer för ögonen, var yrkesvalet praktiskt Lage t avgjort fra n 
början och gick av naturliga orsaker till flollnn, d~ir in lriidc 
vanns i Sjökrigsskolan på hösten 1902. 

Efter genomgången sjökrigsskola med sjökommenderin ·~a r 
på korvellerna Frej a och Saga, kanonbåtarna \' ertland c och 
Edda, pansarbåten Nionl och p ansarkryssaren Fylgi<l, u t
nämndes Lindström. med goda betyg till underlöj lnant de n 
27 oktober 1908. 

Efter sedvanligt år som underlöjtnant på pansarbåt crho ll 
Linelström sommaren 1910 kommendering till ubfttsskolu , 
som för första gången sammandrogs med Blenda som tY
delningschefsfartyg och ubåtarna Ilvalen, U:2, lT:3 och l :1 
som övriga ingående enheter. Nästa år följde som r csul1nt 
av sålunda erhållen utbildning befattningen som konmJ cndc
rad officer på Hvalen, och därmed påbörjades en ser il av 
sjökommenderingar på ubåtar eller m ed anknytning ti ll 
dessa. Han utnämndes 1911 till löjtnant och seglade 1n12 pa 
Svensksund under dess vinlerresa på västkusten och 1 !11:3 
på Najaden . sjökrigshögskolans allmänna kurs genomgicks 
med goda betyg 1913- 19H och dess torpedkurs 19HJ-l\l20. 
Under första världskriget tjänstgjorde Lindström som fnr
tygschef på U: 3 och Aborren med basering p:l rikets ,.:ist 
kust. Utnämning till kapten följde 1!)18. Efter aU hava 'a
rit adjutant hos lUV och hestritt andra tillfälliga land lJd:tll
ningar erhöll han 1920 sitt första divisionsbefi:il med bdiils
tecknet blåsande från nylevererade Hajen. År 1922- 1\t~:l 
å terfinna vi honom som navigeringsofficer pfl Fylgia un<~e,r 
dess expedition runt Sydamerika. Härefter vidlog ånyo "Jo
kommenderingar i ubå Lsvapnet under åren 1923---102G hl n 
som adjutant hos chefen för Ubåtsflottilj en, divisionsche f 
för Bäverndivisionen och till sist chef för skolubåtsdivisio
nen, därvid även bestridande platsen som äldste instt: uk
tionsofficer å flottiljen. Under åren 1927- 1929: var Lmd
ström först kommenderad officer och därefter fartvgschef 
å statsisbrytaren med avbrott för kommenderingar ( K;\lF :s 

929 

nautiska avdelning. S<"t följde år 1931- 1932 sekondskapet på 
fl aggskeppet Gustaf\'. Därefter Yi<ltog fem ~trs landkommen
dering som officer· i MS :s organisationsavdclning. Å r 1!1>32 
befordrades Lindström till kommendörkaplen av 2 gr. Ut
nämning till kommendörkapten av 1 gr. följde år 19B7 och 
erhölls förordnande som inspektör för nb~t lsvapnet , vilk e t 
upphörd e höslen 1\)39 vid förfhttning till Göteborg som chef 
för därvarande örlogsdepå. Krigsutbrottet m edförde emeller
tid andra dispositioner, och Lindström. blev vid mobilisering 
av västkustens marindistrikt stabschef i marindistt·iklsche
fens stab, i vilken befatlning han kvarstod till år 19-12. Han 
ut nämndes till kommendör i marinen 19-10. Lindslröms sista 
kommendering i al· ti v tjänst var som chef för stationssek
tion en på Nya Yarvet i Göteborg, vilken tjänstgöring han 
innehade till dess han den 1 oktober H)-l:j beviljades avsked 
m ed pension. 

Av h~ir framlagda data torde framgå, t tt Lindström till
bringade en stor del av sin sjöofficerstid Lill sjoss, och hans 
bana iir fasl knuten till ubåtsva pnet, som han kom all ägna 
sin längsta tid. Han tillhörde, k an man ulan överdrift s~iga, 
dess pioniärer och hörjade sitt arbete i denna vnpengre:l 
ungefär samtidigt som det nyn vapnet på allvar började laga 
gestalt. Han var fartygschef på alla typer av ubåtar, l :a och 
2: a klassens, och kunde därigenom förskaffa sig en grundlig 
pr aktisk kunskap om matericlen och dess handhavande samt 
en personalkännedom, som blev honom Ull stor nylla längre 
fr am i högre befälsbefattningar och till sist som Yapnets 
främste målsm an. Ctom goll tekniskt handlag, intresse för 
m aterielfrågor, och ett sunt praktiskt försländ hade Lind
ström god hand med underlydande och var aktad och respck-
terad som chef. ~ 

Under ubåtarnas för sta år fanns mycket motstånd mot 
dessa »nymodigheter», och det var nog en b ~ule prövande och 
nedslående behandling, som ubåtarna rönte vid bedömning 
av gjorda prestationer. Linds tröm lät emellertid sitt intresse 
icke härav nedslås, utan förblev från hörjan till slut detta 
vanens hängivne tjänare. 

H:ms praktiska sinne gav uppslag till olika för~indringar 
och förbättringar i båtarnas konstruktion och operaliva upp
trädande. Avvägning under gång i sli:illet för stillaliggade 
-nu en så självklar sak- var icke till ringa del Lindströms 
för ljänsl. - D en på sin tid sYårlösta math ~lllningen ombord 
intresserade honom mycket, och gav han värdefulla uppslag 
till d enna frågas lösning. Han var en av dem som 1)l'opa-
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gerade för Bäverntypens utbyggande till större och htil lrc 
bestyckade verkligt sjögående ubå tar, resulterande i D rakl' n
typen. Under sina år som IUV verkställde h an bl a u1rcdni n, 
angående lämpligaste lyp för framtidens ubåtar och n edlnd~ 
mycket arbete på krigsplanering av olika slag med tan ke 
på den alltmer mörknande värlclshorisonten. 

Efter p ensionså lde rn verkade Lindström under flera ar 
inom Svenska Orienllinjen, där han på olika sätt medförde 
en känsla av tillit och trevnad inom och utom kontoret, 80 111 
så väl erfordras ej minsl vad avser förhållandet melle1n e tt 
linjerederi och dess många kunder. Under denna ti d fic k 
han även tillfälle att medfölja linjens far tyg till främ mande 
länder för studium av deras arbetsuppgifter. 

Lindström var i yngre år en skicklig gymnast och dti r till 
road av olika idrotter i synnerhet fäktning, vilket scnme 
medförde ordförandeskap i »Föreningen för fäklko nslens 
främjande» under åren 193Ll- 1936. 

Från ungdomsåren intresserad av segling och själv en 
skicklig bålseglare logs hans krafter även i anspråk av se
gelsportens organisationer, och var han ett anlal ftr ordfö
rande i Göteborgs Kungl. Segel Sällskap, vilket uppdrag han 
skötte med oväld och omtanke. 

Med sådana egenskaper som kunnighet, pliktkänsla , go ll 
hjärta, trofasthet och inre j~1nwikt samlade Lindström k ri ng 
sig en stor vänkrets. 

Lindström var gift lvå gånger: 1 :o med Anna-Hilda Hcr
gendahl, död 19L!6, 2 :o med Greta Hofberg, f. Blidbcrg, För
utom av maka sörjes han närmast av sonen i först äkten
skapet, Tage, ingenjör och kapten i fältartilleri ets reserv, gift 
med Anita Lunden-\Vclden, samt barnbarn; därtill av s~·s l
rarna Elsa, !!ift med f. d. översten friherre Knut Gvllenslicr
na, Bjcrsgåt~~l, och Mammie, änka efter forskning~resanden 
Henning Haslund-Christensen, Stockholm. 

Kommendörkaptenen Erik Wilhelm Sundblad*). 

Den 1 oktober 1956 avled f. d. kommendörkaptenen Erik 
\Vilhelm Sundblad, Djursholm. Han var född i Falun den 
2-l mars 1885. Föräldrarna voro bruksförvaltaren, sedenn era 

*) Minnesteckningen är författad av hedersleda:noten, konteramiral 
Marc Giron. 
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dispon enten å Skulskär saml å Yivsta \'arv Knul Sundblad 
och h ans maka, född Lundmarker. 

Erik Sundblad fick tidigt håg för sjömanslivet, för vilket 
}lan hade en utpräglad läggning. 19·00 blev han aspirant och 
sedan kadett vid sjökrigsskolan, där han med utmärkta be
tyg genomgick dc då obligatoriska sex åren samt utnämndes 
till underlöj tnant vid flottan 1906. \'intern 1907-1908 tjänst
gj orde han å pansarkryssaren Fylgia under detta fartygs 
fö rst a lå ngresa, varvid färden logs över Medelhavet och In
diska oceanen med Indien och Cevlon som slutm~d. Sund
blads tidigt dokumenterade skicklighet i yrkel samt snabba 
uppfallning gjorde honom särskilt lämpad för torpcdljäns
ten. Han genomgick torpedskola 1908, varefler han fliligl an
vändes inom torpedvapnet och fick snart ansecnd r som fr cul
stående torpedbtltschef. Efter utnämning till löj tnanl 1 H08 
fick lian sill första beHil som fartygschef 1909 å torpedbålen 
nr 12, varefter hans befälstecken blåste å flera av våra gam
la torpedbåtar, vilkas namn sedan länge varit utgångna ur 
flottans fartygsrullor, Tb nr 79, Orion, nr 1, Spica och Plejad. 

Somrarna HJ11 och 1912 tjänstgjord e Sundblad å pansar
kryssaren Fylgia som kommenderad officer och kadettoff i
cer och var 1913- 1916 kadettofficer vid sjökrigsskolan. 19Hi 
utnämndes han till kapten. Under första världskriget tjänst
gj orde han dels som kadettofficer ombord å Fylgia och dels , 
191--1- 1915, som l. officer å jagaren Magne och 191G- 1917 
som chef å torpedbåten Plejad, vilket var hans sisla befäl 
till sj ö ss. 

Under tjänstgöringen å Fylgia sommaren 1912 utsaltcs 
Su ndblad för en allvarl ig olyckshändelse, som icke blev utan 
betydelse för hans fortsatta arbete i flottans tjänst. Denna 
somm ar möttes svenska kungaparet och ryska kejsarparet 
i Viborgska skärgården, där svenska och ryska sjöstyrl~or 
samlades. Efter c lt besök, som. vår konung och drottmng 
avl agt å FYlgia, inträffade en svår olycka vid saluten genom 
att vid en kanon å aktra bryggan skottet gick av innan slut
m ekanismen hunnit stängas. Den bakåt utskjutande eldstrå
len bringade en ammunitionslå da att explodera och av ka
nonbe ljäningcn skadades laddaren till döds. Sundblad, som 
befann sig uppe på bryggan, fick bl a ena ögat svårt bränt 
och var en tid i det närmaste helt blind på detta öga. Sy
nen återkom dock så småningom och förbättrades sålill
vida att den nedsatta synförmågan icke ansågs utgöra hin
der för sjötjänstgöring. 

Sundblads praktiska läggning fören ades med utpräglad 
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tek nisk be~åvnin~, som i den .sjömilitära radiotelegrafiens 
barndom gJorde fl.ollan ston~. tJäns t~r . Ha~1 genomgick 1Uo8 
-1910 clektrotekmsk k urs vHl tekmska bogskolan och lJl , , 
efter ytterligare specialutbildning e~: avo pionjäre~·na vid ~~~ 
vecklll1gcn av fiollans gmsttelegraf J, sasom ra(hon da be
nämndes. Inom detta område inlade han stor förtjän s t s:i . 
särskilt under första världskriget, under tjänstgÖring ' i;J' 

1
.

s:nu gnistofficer å Fylgia, i marinförvaltningen samt L i lll a'~ 
nnslaben som marinassistent i telegrafstyrelsen och , 1!Jl7 
- 1918, som befälhavare för gniststationen i Karlskro n a , vi l
ken befattning blev hans sista i aktiv tjänst. 

Sji)krigshög:-~kolans allmänna kurs genomgjck Sundblad 
1911-1912 och torpedkursen 1913- 19H samt var under ti
den som k adettofficer vid sjökrigsskolan även lärare j tor
pcdlära vid skolan. 1917 var han ledamot av kommissionen 
för utredande av armens signalväsende. 

Genom sin begåvning och sina gedigna kunsl-:ap ct·, sin 
dugligbel och sina framstående officersegenskaper fönd
spåddes Sundblad en vacker framlid vid flottan, men om 
ständigheterna gjorde att sjövapnet lyvärr ej länge fick llc
hålla denne utmårk!e officer. 

Under barndoms- och uppväxlåren vid Sknlsk~irs och 
Y i v sta Varvs sågverk och massafabriker våcldes tidigt hans 
intresse för industrien och affärslivet och inför dc osökr~1 
framtidsutsikterna vid f_örsvarsvåsendet efter försia världs
krigets slu L och jämväl med hänsyn till må hända fiirsiilll 
rad synförn~iiga å del skadade ögat lämnade han - Ined 
sorg i hjärtat - den aktiva lj~instcn 1918 och var tj iinst
ledig utan löneförmtmer Hll8- 1919, under vilken tid han 
var chef för Svenska kullagerfabrikens Stockholmsko nlor. 
Han erhöll avsked från lön 1919 och inträdde i reserven 1\121. 
1919-1923 var Sundblad verkställande direktör vid Hulhs' 
Ackumulatoraktiebolag samt 1923-1927 verkställande dirck
Lär vid AIB Lj ungströJ~,lS ångturbin. Sistnämnda år ÖYc rgick 
han lill motsvarande befattning vid AB Lindholmen-Motaln, 
där han kvarstod till 1932, vilket ih han tillträdde befatt
ningen som verkställande direktör vid Ackumulator-Fa briks
aktiebolaget Tudor. Denna befattning lämnade han på grun d 
av sjukdom 1948. 

Även efter avgången från aktiv tjänst var Sundbla d tro
gen sin gamla k ärlek till sjölivet och flottan och nedla de et t 
intresserat och högt uppskattat arbete till sjövapnets fromnHl. 
Fotlans framtid låg honom varmt mn hjärtat. Sundbla d var 
en av ini tiativ tagarna till Svenska Flottans reservofficers-
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förbund och var förbundets vice ordförand e 1935-19-!5 och 
d ess ordförande 19-!5- 19'49. Han var även 2. v ice ordföran
d e i Föreningen Sveriges Flotta övers tyrelse 1942- 1950. I 
anslutning till sitt a r bete för effektiviserandet av r eser voffi
cersutbildningen u tnämndes h an 1937 till kommendörk apten 
av 2. graden i marinen. 1935 hade han k a lla ts till ledam ot 
av Kungl. örlogsmannasällskapet Mot bak grunden av inträf
f ade olyckor under försvarsberedskapen - varav flera med 
avsevärda personalförluster - tog Sundblad initiativ våren 
19-13 till stiftandet av Kungafonden »Med folk et för Foster
landet» för ekonomisk hjälp åt beredskapens offer eller de
ras efterlevande. Han var uneler många år en av fondens 
h uvudmän. 

Efter 1950 måste Sundblad på grund av tilltagande ohålsa 
draga sig tillbaka från allt arbete. 

Della är i korthet de yttre dragen av ett verksamt och 
f ramgångsrikt liv i försvarets, handelns och industriens 
tjänst. 

Erik Sundblad var en fin och nobel människa, en char
merande personlighet. Ungdomens gosselynne oeh sitt friska, 
käcka och vänsälla väsen bevarade han även på äldre dagar. 
God och glad var han av naturen, först~1endc m:h hjälpsam 
gentemot medmänniskor och visste att sprida glådjc och triv
samhet omkring sig. Han var högt uppskattad och respekte
rad både i och utom t jänsten. Energi och fnuw'ilanda känne
tecknade hans verksamhet både som officer och industriman. 
Genom sina framstående egenskaper och genom sitl vänliga 
rnen bestämda upplrädande hade han lätt att entusiasmera 
folk och få dem med sig, vare sig det var frf1ga om en tor
pedlJ ti tsbesättning eller arbetarna vid en aekumulatorfabrik. 
Betecknande häd'iir är exempelvis att då Erik Sundblad fyll
de GO är i mars 1HJG uppvrildades han bl a med en hyllnings
adress undertecknad av samtliga tjänstemän och arbetare 
Yid AB Tudors fnbriker vid Nol i Västergötland och detta 
mitt under den da pågående stora metallarbelaresl:rejken. 

.1\rcn efter andra världskriget var för Erik Sundblad en 
påfres tande och prövande tid genom att hans bolag, AB Tu
dor, som var dalterbolag till e tt tyskt företag, drabbades av 
d c då utfärdade bestämmelserna om beslagtagan d e och lik
videring av tysk egendom i Sverige. Hans ihärdiga och n er v
slitande kamp för AB Tudors fram tid tord e med all sanno
likhet ha påskyndat utbrottet av den svåra s jukdom, som 
fördystrade hans sista levna dsår. 
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Hos ::~ Il a dem, som hade förmånen att få lära k~inna Eri]
Sundblad närmare, efterlämnar han ett sällsynt vackert oc]~ 
ljust m inne. 

Den bortgångne efterlämnar maka, Astrid, född Berggren 
samt sönerna Gunnar, direktör i AB Dator, Stockholm, llle(l 
maka, född Lin<lhagen, och Bengt, disponent i Auglo-Swedish 
Clock Co. A:B, Stockholm, med maka, född Lindh , ävensulll 
barnbarn sam!t syskon och svärmor. 

Overste Martin Persson*). 

Den 26 oktober 1956 avled i Stockholm Ö\ersten 1\Iarlin 
Eskil Persson. Han föddes i huvudstaden den 12 juni l~QO 
och var son till Per Persson och dennes maka Augus la Jo
hansson. 

Efter officersexamen utnämndes Persson 1911 til l u nder
löjtnant vid Fortifikationen. I-lans övriga befordringsdata äro : 
löjtnant 19H, kapten 1920, major 1935, överstelöjtnant vi d 
Fortifikationskåren 1937 och överste därstädes 19-11. 

De första åren ägnades åt trupptjänstgöring samt genom
gång av allmänna och högre kurserna vid Artilleri- och In
genjörhögskolan, varefter han 1916-18 placerades på in
genjörstaben i Härnösand och biträdde där vid det första 
utbyggandet av Hcmsö fästning. Därpå överflyttades Pers
son till Vaxholm, varest han lill 1925 verkade som arlwts
chef. Under denna tid utfördes de mycket omfattande an
läggningarna för det svåra, numera bortflyttade batteriet på 
Värmdölandet Vid Svea ingenjörkår i Stockholm tjänstgjor
de han som kompanichef 1925-32, dock med undanlag av 
två år (1927- 29), då han var chef för kustingenjörkompa
niet i Karlskrona. Såsom fortifikationsofficer i Norra armc
fördelningens stab i Östersund var han placerad frå n 19:'12 
t ill 1935. 

Åren 1935-38 kommenderades Persson som fortifik ations
befälhavare i Boden, under vilken tid han bl a ledde en ut
vidgning av därvarande garnisonssjukhus. Till 19-H inneha
de han Lsedan motsvaran~le befattning i Vaxholms fästning. 
Anläggandel av den tidigare påbörjade s k havsbandslinjen 
intensifierades och avslutades under hans ledning. När and-

*) Minnesteckningen författad av korresponderand e ledamoten, överste· 
löjtnant P. H. Enger. 
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r a våridskriget utbröt genomförde han den fortifikatoriska 
rustningen, ett synnerligen stort och krävande :n·bele, om
fattand~ förutom anlåggandet av en mångfald befästningar 
även bygoandct av ett flertal barackläger och bryggor. 

För l\l:rinförvaltningens fortifikationsavdelning var han 
ch ef 1941-48. Under denna tid utfördes ett stort antal starlw 
befästningar vid landets kuster. Dessutom byggdes lokaler 
för mari1;ens skolor på Berga samt etablissemcnten för kust
artilleriet vid såväl Göteborg som Härnösand ä vensom för 
Sjökrigsskolan vid i\Täsby. Perssons inval 1947 såsom korres
ponderande ledamot av örlogs~nannasällsl~apet vittnar. om 
h ans goda sam:arbete med marmens myndigheter. Slntllgen 
placerades han som chef för Fortifikationsförvaltningens ka
sembvrå och kvarstannade där till sitt avsked från aktiv 
tj änst" 1950. Han fick under dessa sista år fullborda byggan
det av Bergaskolorna samt nwdernisera en del av Jnarinens 
k aserner. Större delen av etablissementet för Slackholms 
luftvärnsregemente i Norrtälje uppfördes under denna tid. 

överste Persson var en de raka linjernas m.an, smn rätt
framt kämpade för sina åsikter. Aldrig sparade han sig själv 
och ställ de också stora krav på sin personal. Denna höll 
h an alltid om ryggen och var därför, ävensom genom, sin 
r ättrådighet en uppskattad chef och omtyckt kamrat. Han 
var uto{nordentligt skicklig vid byggandet av såväl befäst
ningar som kasernetablissement. Energi, stor noggrannhet 
och gedicrna lnmskaJ)er voro utmärkande för h_onom. Den 

L Q l 
tid , som ett intensivt arbete lämnade övrig, .ägnade han oc e-
lat åt sin familj. Han framstår som en plikttrogen statens 
tj änare och en i alla avseenelen god människa. 

Sedan 1913 var Martin Persson gift m,ed Ingeborg Sofia 
\Vahlgren. Han efterlämnar dessutom tre döttrar: Gunvor, 
ä nka efter bergsingenjören T. Flygare, Britta, gift med t. f. 
m ajoren N. E. Björklund och Kerstin, gift med kaptenen 
vid flottan B. S. Leffler. 
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Från Mahans sjöstrategi till atomstrate 

giens återvändsgränd. 

Synpunkter och i·ankegångar hos Bernard Brod ie. 

Av kommendörkapten M. HA MMA R. 

A. Professor i sjökrigsvetenskap. 

Doktor Bernard Brodie tillhörde en grupp velcnskapsnt,i n 
~om för amerikansk a flottan~~ r~ikning redan före an 1h·,; 
världskrigels början ägnade sig åt studier av krigsvete n'"ik a
pcn, speciellt sjöstrategien. Brodie fick tillfälle all följ a si n 
vetenskap i full tillämpning i och med att överfallet mot 
P?arl Ilarbor drog USA in i kriget mol Japan, en kraflmiil
nu~g som kom att bli el t sjö- och amfibiekrig i dit!ill~ ullr ig 
skadad skala. 

Brodie hade inle legat på latsidan före krigsutbrottet uln n 
hade väl satt sig in i sjökrigshistorien och rådande s tr.tl e
giska och taktiska tankegtwgar. Hesullatel av hans forska r
möda kom till synes r edan lH"ll, då h an utgav en första up p
laga av boken »Sea Powcr in the Macl1ine Age». Två at se
nare kom en andra bok, som h a n kallade »A Lavman's (,n i
de to :\Taval Slr ategy» . Denna gick snabbt ut i en. andra upp
laga, och eftersmn det var en ulm~irkt bok även för vrkes
män överlalades Brodie att i titeln uteHimna »Lavman's ». 
Skälct till titeländringen var sölcdes inte alt han 'unde r m el
lantiden utnämnts Lill captain i USNR. Trots alt han i!JLuHI 
kallas captain har han således som 1nili tärstratcgisk fii r
fatlnrc ej den belastningen att vara yrkesman. lians IJ'Id n 
böcker h a också gått u t i elt flertal upplagor och gjor t B ·o
die till ett ganska vålk~int namn bland de anglosacll isk a 
militärpolitiska tänk arn a. 

Tidp unkten fö r utgivandet av dessa böcker var st\datl, a ll 
dc v~icklc e tt stort momentant intresse. Med lankc p:t tnera 
varaktigt värde och låsbarhet var den dä·rcm ot mindre lyck
lig eftersom andra världskri gets håndelser och e rfare nhete r 
endas t delvis kund e inflyta. Böckerna äro em elle rt id \'iilp ln
n era<le och vålskrivna och inn ehå lla åtskilliga k on;;lnll'ra n
dcn och tankegångar som fö r tjäna att studeras - - o tn 
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in te annat som exempel på sjöstrateg isk uppfattning i andra 
världskrigels slutskede. 

Åren 19-!5--16 Emgadcs Brodie's intresse av rle problem, 
som uppstod i samhand med atomvapnets utnyttjande. lian 
r edigerade då och medverkade i boken »The absolute wea
pon» som utgavs av Yale institute of international studies. 
Under efterkrigstiden har Brodie fortsatt att verka som mi
litärpolitisk forskare och författare. Han har varit knuten 
till Yale Institute of International Sluclies bl a som en av dc 
ansvariga utgivarna av kvartalstidskriften »\Vorlcl Polilics», 
och titlarn a p[t dc artik lar han publicerat i olika tidskrifter -

»Strrrtcgicn som vetenskap», 
» Ctvcckling av en luftkrig~;doktr i n» och 
»Slratcgicn i återv~indsgränd» 

- alltyda v<.:d som få ngat h a us intresse. 
Brodi2 har en gedigen vederhäftighel och en skarp och 

övertygande logik. Hans blick på dc strategiska och militär
politiska p ro blem en förefaller okonventionell och oförvillad. 
Det följande ~1 r cU axplock ur hans synpunkter och tanke
gångar som de framlr~ida i hans produktion under åren l!Hl 
- H}55 (se efterföljande litteraturförteckning!). 

B. Andra världskrigets sjökrigskonst; återblickar. 

l. Mahcm's grundtankar: herravälde lill sjöss och handels
kriget. 
(Ur »Sca Powe r in Machine Agc» och »A Guide to ~a
val Stralcgp). 

Som den s lo re Hi rofadcrn och teoretikern i vad avser kri
get i allmiinh et och speciellt kriget lill lands har den preus
siske genera len Cl ausewitz stlltl sig r ält väl ända fram ge
n om två världskrig. Hans av varm idealitet och chevaleresk 
krigaranda genomsyrade förkunnelse -· son1 många gånger 
miss tylls i en hell aunan anda - börjar emellertid nu i dc 
totala kri gens och den absoluta hänsynslöshetens lid få en 
lä tt pr~ige't <l Y förlegad romantik. · 

För sjökriget framslår lika obeslr ilt som Clnuse\Yilz Lill 
lands den nm erikanske amiralen Ma ha n som tänkaren och 
grundaren av slrulegiska principer. Mallan skapade begrep
pen »Hc rniY~ilde till sjöss» och »Fleet in beeing» och und er
strök den avgörande sjöstridens betydelse. Sjä lva huvudte
sen hos Malwn ].;an sågas vara doktrinen att h andelskrig i 
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och för sig aldrig kan vara avgöra1~~1e. _Herraväld e lill sjös:,; 
måste skapas genom avgörande SJostnd eller blockad ny 
fiendens flotta, och först dörefter kan sjöstrategiens 11l al 
uppnås - alt utnyttja sjövägarna för egen del och fö rhind ra 
fienden detsamma. 

lVIallans slrate,aiska principer an:1mmades näslan iivcrall t 
i världen och utlades och kommenterades av sjös tra teger av 
skilda nationaliteter - engelsmannen Cm·bctl, frans m~inne n 
Castex eller Darrieux m fl och i Japan utkom Mall ans skrif
ter i flera upplagor än i något annat land. Det v a r e_gei~Iligc 11 
endast vissa skolor i Frankrike och Tyskland som 1 k an-;lnn 
av marin underlägsenhet i förhållande till Engla nd k ivd td e 
all även handelskrigel -- »guerre de course» - kund e l<'d a 
till avgörande resultat. .. .. . 

lYiahans principer kom att hetraktas som oforganghga uch 
oföränderliga liksom Clausewitz' principer för krig~ l. . ~ mnin i 
uttrvckte det så: »Metoderna förändras men pnncip c•;·n a 
förbli oföränderliga». Det är likson< en återklang av P latons 
»ideer». Men krigföring ~ir inte metafysik utan i högsta grad 
pr a k Liskt handlande. . . o •• • •• •• 

Bortsett från grundprmc1pen att malet for SJomald ar a lt 
vidmakthålla sjÖkommunikationerna vore det S\ ur~. a lt ~liim
na någon sjöstrategisk tes, som inte påve~·kat:' av _an<lr lll!~n r 
i materielen. Redan införandet av maskmdnft g,1ord e nar
blockad praktiskt taget omöjlig, principen mn fördelen med 
inre linjer är ej tillämplig för ubåtar och flygplan och_ med 
moderna spaninas- och kommunikationsmedel i:ir det vJsscr-

5 . l 1 ligen stora utsikter alt lokalisera och f_~t koont_? ~l m e< .. en. 
fientlig sjöstyrka, men paradoxalt nog anda farre u1stkle t 
till avgörande sjöslag. . . .. . . . 

De som särskilt påverkat strateglen och dess 1Illan~pn ln~,ll 
är ubåten och flygvapnet vilka fört in den tredje dnn en o.;w-
nen i sjökriget. o .. . .. . . ,.. . . .,' _ 

Ubåten har haft manga m.akhga och markliga fo1 esptd 
kare. Bland dem kan nämnas den gamle artilleristen . oc:h 
uppfinnaren av centralsiktet amiral Percy Scott som I_ en 
insändare till Times på gamla dagar hävdade, att han mte 
kunde inse nyttan varken av slagskepp eller ens snabba 
kryssare efter ubåtens aenombrott. Först tänktes ub:l ten son~ 
ett vapen mot örlogsf~~·tyg och på nedrustningskon,fercn ~ 1~ Geneve 1932---33 diskuterades utan resultat om uba ten '.1 

ett ?ff~nsivt eller defensivt vapen. , .. . :· . . .. · e t 
VId msatsen n1.ot handelsfartyg under forsta vadds], t 1 ~ 

upprördes allmäna opinionen över detta sätt aH för a l~ng. 
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Under andra v~1rldskriget hade metoden mer eller mindre 
accepterats oclt väckte i varje fall ingen större indignation. 
Under bå la krige n bragtes Storbrilannien till undergångens 
brant, och ubå len kunde vederlägga tesen om alt handels
krig ej kan vara avgörande. 

Flyget kom: starkt att pi\serka både slralegi och taktik. 
Man bör dock hålla i minnet att ur principiell sjöstrategisk 
synpunkl den luflmakl, som verkar över lwvet, inte är n tl
got av~ki i L ulan en integrerande del av sjömaklen. Före and
r a världskriget rådde i USA en almosHir som gjorde del omöj
li gt att skana en vettig teori Ollli hur och i vilken utsträck
ning flyget ·på verkade ~jöslrategien. Flygarna voro i uppfatt
ning och framträdande extrema och extravaganta. Flygarna 
h ade bå de i egna och allm~inhelens ögon övertagit något av 
k avalleriets anda som den illustrera s i följande historia: 

»An examiner onee askad a junior officer in a famous re
giment of lance rs: »\\'hat is Lhe purpose of caYalry in war?» 
»And the yong man replied, »To give lone to what wonld 
oth crwise be a vulga r br::t\\'1.» 

Å andra sidan rådde en alltför stor blindhet och konser
vatism bland »fartygssjömännen». Man vidtog inte en~ stt
dana :'\lgörder, som knndc varit ägnade alt förhindra, alt fly
garna fick rätt. Det kan kanske förklaras, ~1lt antalet !wn
garfartyg vid krigets utbrott var alldeles otillräckligt, men 
icke att slagskepp och hangarfartyg voro n~istan nakna i frå 
ga om luftvärn. 

Kort före kriget hade flygextremister i polemik mot an
hängare av lVIa llans principer skrivit att »Flottor aldrig m e
r a skulle vt1ga ni:irma sig fientliga kuster och att de där~·ör 
definitivt förlorat sitt tidigare initiativ i form av offensiva 
operationer». 

Andra världskriget kom att helt vederlägga denna upp
fa ttning genom atl omfatta flera och större amfibieope ra
tioner än man n å gonsin kunnat länka sig. Det kom också 
atl illustrera sjövägarnas betydelse d~irvid dels bekräftande 
Mah ans tes om herraväldet till sjöss och dess utnyttjande 
(spec i Stilla Havel) dels motsägande. hans les om all han
delskrig icke kan vara krigsavgörande. 

2. Sjömaktens redskap. 

Vid andra v~irldskrigcts hörjan innehade ~innu slagskeppet 
- det pansrade artillerifartyget - ställningen smn körna 
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och ryggrad i en fJolla. Det var n~cecl flottslyrkor uppbvan<l· 
kring slagskeppet som sjöstriden skulle vinnas, och sj öi1;'t~· a~ 
väldet erövras. A v flygets talesmän hävdades, at l slagskepp 
voro sårbara och kunde sänkas av flyganfall. Detta förne
kades förYisso icke, men slagskepp kunna också sänk as av 
kanoner eller torpeder, och såvilt det kunde bedöm as av 
fredstida erfarenheter och experiment var slagskeppet vii l 
skyddat mot flygbomb er och förtroendet bcr~ittiga t. 

Dc första krigsåren och särskilt 19H medförde ell flertal 
iögonfallande förlusler av slagskepp och från flyghå ll frå 
gades litet elakt - - - »om slagskepp kan göra anna l iin 
sjunka». Men inte ens den mest uppmärksammade kat astro
fen, sänkningen av Prince of \V ales och Rcpulse u ta n fö r :\la
Jaya bevisade all slagskepp nu vore värdelösa och ej heller 
att fudyg icke kunna operera utan jaktskydd. Det bevisade 
endast alt dessa fartyg, bestyckade på det sätt de Yoro den 
dagen, icke voro i stilnd att försvara sig själva mot anfall 
med ett större antal flygplan. 

De följande åren skulle visa en väsentlig förändri ng i 
detta avseende. Med förbät trat, tidsenligt luftvärn sku lle i 
~·.ynncrhct de amerikanska fartygen visa sig väl i sU'tnd att 
bita ifrån sig och att göra ovärderliga insatser som tung t 
artilleris Löd åt landstigningsförctag. 

Kryssarna och jagarna ha i sjökriget en mångfald uppgif
ter. I sjöstriden utgöra de spaning och skydd åt slagskepps
kärnan och efler sjöherraväldets erövrande är det de som 
skola utöva det genom handelsvägarnas övervakande. 

Kryssarna ha alltid befunnit sig i ell dilemma i valet mel
lan storlek - slagkraft- och antal. Slagkraften är av viir
de i sjöstriden och vid möte med fien lliga raidfartyg under 
övervakningen av sjövägarna. Men den fönlyrar och ge r 
färre antal. Kryssartillväxten har upprepade g<"mger tagi t 
osunda vät(ar. Pansarkrvssarcn från tiden före och under 
första v~irlclskriget var e;1 föga lycklig fartygstyp och artille
rifartyg av typ Deutschland - fickslagskepp - eller l o m 
Dunkerque kunna vara av värde endast för andra rangens 
nwrincr. E.i heller synas de amerikanska kryssarna av ly p 
Alnska på 27.000 lon och med nio 30,5 cm kanoner !w fulll 
herälligandc. Dc voro m.åhända tänkta som. svar p~\ ryk t~' 11 
om japanska byggen av fickslagskepp, men ba kompronus
sens alla nackdelar. 

Krvssarcns stora aktionsradie, höga fart och tämligen ~o
da b~stvckning gör den till ett idealiskt fartyg för uppgifte r 
långt från basen. Kryssaren kan norm:alt komma undan sta r-
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kare fartyg och representerar ändå icke, OJili den skulle för
Im·as, något oundgängligt värde för nationens säkerhet . 

.lagarna är en fartygstyp med den allra största mångsidig
h et. Under båda världsl\.r igen var det framför allt jagare 
som behövdes. Som ett nödrop kom f rån England begäran 
om flera jagare för att rä<lda landet från ubåtshotet Jagaren 
är ubåtens fiende nr l och bildar som sådan bevakning ],ring 
sjö~ lyrkol' och konvojer. Men den kan . också ingriJ.ia i yt
stnden med kanoner och torpeder och den kan lägga minor 
och bilda dim)na till skydd för sig sFilv eller de fartyg den 
b evakar. 

.Jagal'cns svaghet ~ir dess hcgänsadc alelionsradie och sår
barhet. Men som det rörliga mål den är, är den inte lätt atl 
träffa med flygbomber och sedan den vuxit i storlek till över 
2.000 ton och fått kraftig bestyckning med allmålspjäsc1· 
(amerikanska 5" 38 kal) är den väl i stånd att försvara sig 
själv <_Jch den har t o m kunnat övertaga åtskilliga uppgifte~· 
som tHligare varit förbehållna kryssare. 

Flygplanet har förvisso revolutionerat sjökriget. Det gäl
ler h ara att kunna bedöma hur och i vad mån. Ä ven mn 
flygplanet ej alls vore vapenbärande skulle det som spanings
organ ha det största värde. Men nu är det också i st~wd 
aU anfalla med kraftiga vapen. Genom sin sårbarhet är flyg
p la~ et e m ellertid en militär an om al i; del kan slunga pro
Jektiler av mammutformat, men kan ändå bli dödligt stunget 
av en mygga. \'are sig flvgplanet är baserat i land, på sjö
flygstation eller på hangarfartyg är det i den mån dess verk
samhet ~ir förlagd över havet ett sjönwktens redskap. Det 
h a!· som sådant ett otal uppgifter frfm anfall mol fiendem> 
b aser och handelsfartyg till samverkan i sjöstriden, minfäll
ning, spaning och eskort av konvojer. 

Flygplanet karakteriseras av ett otal variationsmöjlighe
ter i utförandeformer och prestanda. Allmänt kan sägas, att 
j u mindre ett plan är dess b~ittre manöverförmåga J{ar det, 
och ju större typen är dess bättre är räckvidd c'lch lastför
måga. Det finns ingen nödvändig relation mellan storlek och 
fart, m en eftersom dc större typerna vanligtvis äro konstrue
r ade i första hand för tunga bomber oeh sekundärt för stora 
r äckvidder, äro de oftast betydligt långsammare än små jakt
p lan . ..-\. andra sidan är det - bortsett från hangarfarfygs
plan - endast de större flygplanen, som äro i stånd till lång
väga spaning eller anfall långt u t till havs. 

Flygplanens ringa storlek jämförd med örlogsfartyg gör 
d el möjligt att framställa dem i stora antal, ehuru det räknat 
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lon för i~n inte fi_nns någon så dyrbar farkost som flygpln
n~t. Del ar elt nusstag att betrakta detta som ett generell t 
Lnlligare medel för att göra samma saker som örlogsfarlv n 
i synnerhel som det senare vanligen har en slagkt·aft, s() 1~; 
molsvarar elt avsevärt antal plan. Flygplanet eller örlogs
fartyget måste stöda sig på sin förmåga att utföra saker s;Hn 
den andra inte alls eller endast sämre kan gå i land med. 
Och marginalen för användbarheten av var och en av den1 
~ir mycket slor. Resullalet av andra världskrigels nära :) ars 
drider har visat all flygplanet respektive örlogsfarh·gel h:! 
uppgifter som i lika hög grad komplettera som konku JTPra 
Jned varandra. 

Hangwfartyqet är det fartyg genom vilket övervaltensflot
lors rörlighel kombineras med flygplanens speciella r örlig
het. Ehuru flygplan ~iro utomordentligt rörliga inom si n ak
tionsradie från basen äro de dock bundna vid denna mPd 
ganska kort ledband och basen är inte lätt att flytta. Yidare 
är planets uthållighet och omfattningen av den mHitä ra in
sals det kan göra genom en enstaka uppstigning stark t hc
gr~insade. A andra sidan ha örlogsfartyg fastän betydligt Jang
sammare än flygplan en betycWgt större aktionsradie - s~ir
skilt om dc åtföljas av ett eller annat tankfartyg- och itro 
oändligt mycket mera självförsörjande till sjöss. I-Iangart· tr
lyget är en flytande aerodrom med alla elt stort örlogsfar
tygs fördelar i vad avser rörlighet och uthållighet till sjöss 
och samtidigt alla fördelar av att kunna utnyttja flygplan . 

Efter insatserna vid Midwav och Korallhavet har man 
velat betrakta hangarfartyget som en slagskeppets ersä tlnre 
som flottans kärna. Del finns emellertid åtskilliga allvarliga 
och synbarligen svårligen avhjälpta svagheter hos denna fnr
tygslyp. Den utgör ett stort och sårbart mål för såväl ka
noner, torpeder som flygbomber. Ilangarfaryget har p å sinn 
håll utdöm,ls som alltför dyrbart och det har kivda ts al l 
pengarna skulle användas bättre för anskaffning av stora 
bombplan. Men argumentet har mycket liten grund åvcn för 
de användningsområden där både land- och farlygsb asernl 
flyg kan konmw till användning. Ett hangarfartyg kan för
visso s~inkas, och det kan vara en avsevärd förlust. Men iiven 
en landbas kan förslöras eller bli strategiskt ohimplig och 
oanvändbar, vilket många gånger illustrerades under strider
na i Stilla 1-Iavet. 

Hangarfartyg måste hålla sig undan från nrtillerifnrlyg, 
och kan det genom sin fart, samt måste svnra för sitt luft
försvar med ~gnn j aldplan. Hangarfartyget tenderar i sin ul-
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veckling till större specialisering - sannolikt så att de mind
r e förses uteslutande med jaktplan till skydd för hela ope
r ationsgruppen (lask force). En epok för hangarfartygens 
specia lisering har j u st bör j a t. 

Ubåtens stora strategiska värde ligger i det faktum, att 
den är det enda örlogsfartyg som kan operera oberoende 
under längre perioder i havsområden, som domineras av 
fienden. Den vanliga typen av ytblockad betyder föga för 
ubåten. Ehuru den har föga motståndsförmåga kan den 
snahbl sätta sig i si:ikerhct genom att dyka ned under vå
gorna. 

Ubåten förekommer i högst variabla storlekar från dvärg
u båt till oceangt"1ende båtar p å bortåt 2.000 ton och med oli
k a taktiska uppgifter och möjligheter. Den lider av åtskilliga 
b etydelsefulla nackdelar; sin låga fart särskilt i uläge, det 
begrän &a de utrymm et som måste utnyttjas för två kompletta 
olika framdrivningssystem, dess låga uthållighet i uläge samt 
dess sårbarhet i ytläge. 

Ubåt ens p resta tioner uneler andra världskriget antyder 
emellertid att den trots sina svagheter alltjämt har en ly
sande framtid som marint vapen. Ett otal förändringar och 
förbi.iltringar äro möjliga. Den kan utvecklas i många spe
cialiserade former och anamma nya vapen och ny teknik. 

3. Tekniken. 

Det är ett välk~"i nt faktum, att tekniska fran1.steg beträffan
de sjömaktens redskap inverka inte bara på taktik utan även 
på st ra legien. Exempel på hjälpmedel sonl! haft taktisk be
tydelse kan man finna redan i antiken: syrakusaborna satte 
in små b å tar som ];:_uncle ta sig in under årorna på atenarnas 
stora lriemer, romarna använde sin »Corvus» för att hålla 
fast de skickligare manövrerande kartagerna och göra stri
den till ett handgemäng med legionärer. Maskindriften med
förde ur strategisk synpunkt tre betydelsefulla förändringar 
nämligen : 

ökad farl och oberoende av vind 
tillkomsten av bränsleproblemet 
modifiering av den maritima geografien. 

Del har emellertid ofta visat sig att tekniska uppfinningar 
till slut kommit att bli till nackdel för den makt som. krafti~ 
gast understött deras utveclding. Vid införandet av maskin-
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drivna och pansarskyddade fartyg gick Frankrike i spelsen 
under den ganska starka rivalitet som då rådde mellan En g
land och Frankrike. Genombrottet blev till betydande fö~·
del för det industriellt betydligt bättre utvecklade England. 
Frankrike stödde även starkt redan från början utveckl inge n 
av ubtrten medan Storbritannien kämpade emot i det lä ngsta . 
Ubåten kom att två gånger föra Storbritannien - då Frank
rikes trognaste allierade - till undergångens brant.* ) 

Ett exempel i modern tid på betydelsen av tekniska fr am
steg är luftvärnet. Skillnaden i eldkraft mol luften m elhn 
ett av våra större stridsfartyg vid tiden för Pearl Ilarbor 
och ett vid en tidpunkt kn appa två år sena r e motsvarar 
skillnaden mellan två åldrar i historisk tid. De nvare far
tygen ha enligt amiral Blandy en avvärjande cfield som 
är ungefär 100 gånger större än den tidigare. De nna ut
veckling möjliggjorde för den amerikanska flottan al t 
använda sitt flyg huvudsakligen offensivt och alt med 
fartyg tränga in i områden där fienlliga flyganfall ännu 
kunde förväntas, och det räddade fartyg från skador elle r 
förluster då jaktskyeld ej kunnat ordnas. I <let kombi nern
de luftförsvarets lag med spaningsmedcl, jakt och luftv~im 
är luftvärnet målvakten och som. sådan en oundgänglig dd 
av det hela. 

Utvecklingen inom antiubåtstekniken är också ett intres
sant drama, som också haft sina farsarlade inslag. År Hll;) 
tog britterna några sjölejon från cirkus i London och för
sökte dressera dem att finna ubåtar. Men sjölejonen k on stt~ 
terade snart att ubåtar inte voro ätbara eller i varje fall föga 
aptitretande och eftersom tyskarna vägrade att smörj a i n 
sina båtar med fiskolja återstod intet att göra för dj uren 
än alt återvända till tiljan. 

Antiubåtstekniken blev emellertid en högst vetenskaplig 
affär som kom att omfatta både ultrasonora ljudvågor och 
cc n Limeterradar för lokalisering och raketer, n1örsare och 
andra kastvapen för förstörandeL I ubåtsjalden kom flyg
planet att för lokalisering spela en stor roll. Men m an kan 
säga alt om det skulle ha varit svårt all besegra ubåten utnn 
flygplanet skulle det ha varit omöjligt ulan eskortfar tyget. 
Men som sådana kunde ett stort antai sekundära och mind
re moderna enheter ko1mna till användning. 

*) (Man kan kanske nu ställa frågan: »För vem blir atom- och vätebomb 
till största fördel? Blir det USA ?) . 
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C. Atombomb över Hiroshima; efterkrigsstämningar. 

4. Atombomben, del absolllta vapnet. 

I boken »The absolute weapon» söker Brodie mindre än 
ett år efter atombombfällBingen över Hiroshima alt analy
sera atmnbom\bens karaktär som vapen och dess inverkan 
på militärpolitik och krigföring. Han utgår från ålla Le
ser om A-bombens verkan, produktion och (tistribulion och 
drar sedan vissa slutsatser om det miliUira försvarels upp
byggnad i stort se U enligt följ ande : 

Atombombens kraft är så stor all vilken slad som helst 
i världen kan totalt förstöras av 1-·10 bomber. Del existerar 
inte något verkligt försvar mot bomben och möjligheterna 
att cll sådant skall kunna fram.ställas äro synnerligen osäkra. 
Den militära ståndpunk len atl atombomben ör något som 
kan inordnas i den krigshistoriska utvecklingslinjen med 
medel och motmedel är en fa rlig chimär. Eftersom atom
bomben kan sägas ge 100 o/t -ig förstörelseYerkan skulle krä
vas c lt 100 '/c -igt avvärjande och ett så golt motmedel kan 
knappast tänkas. De tidigare s k molmedlen - pansaret mol 
kanoner etc - h a en dast begränsat det nya vapnets verkm1. 
Della är inte tillräckligt när del gäller atombomben. 

Genom sin koncentration av mäktig förstörelseverkan in
om en mycket begränsad vikt ger atombomben åt bcf!nllig~~ 
bärare betydligt utökade möjligbeler som k an omsattas 1 
större räckvidd. Betvdelsen av avstå nd och framskjutna ba-· 
ser minskar. Att för. framlida atomkrig dra ut konsekvenser 
från krigföringen i Stilla havet under andra världskriget ~ir 
»föratomiskl» länkande. General H. H. Arnold har [t sm 
sida hävdat att långdistansflygvapnet t v undct' lång lid 
framåt förblir den enda böraren med erforderlig räckvidd 
och precision och alt luftöverlägsenhet kr~ivs för dess u l
nylljande bl a med hänsyn till bombernas stora kostn ad. 
Men kostnaden kommer inte att ha n~tgon betydelse utan 
endast antalet tillg~tngliga bomber. Och ej ens l uftöverhig
senhet hos försvararen kan förhindra att en anfallande n 8 r 
etl flerlal m å l med sina bomber. Ett överlägset flyg innebär 
således ingen säkerhet. Och ett överlägset antal bomber ger 
heller ingen garanti för strategisk överlägsenhet. Denna .be
ror på möjligheten att distribuera b01nberna oc.:h lokallsc
ringen av dc känsliga målen. 

Man kan inte räkna 1ned att antalet tillgängliga Lomber 
kommer att bli nämnvärt begränsat i framtiden eftersom 
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jorden har övcrf~?d av rävara för dess produktion . Ddla 
kommer att medfora att ett avsevart antal makter om ;) il 10 
år kommer att ha tillgång på A-bomber. 

Med ledning av dessa premisser kan man försöka draoa 
några slutsatser om krigföring och militär politik i alo171_ 
~lde~:n. ~Ian skulle kunna spga att l~~·iget i och för sig in le 
ar sarsk1lt mycket mera valdsamt an med kon\·cnlionclla 
trotylbomber eftersom man med sådana genom ihållande 
anfall skulle kunna orsaka samma förstörelse. SkilltHHlcn 
är den enorma koncentrationen i tid. Kan man överh uv ud 
taget hinka sig att lnmna genomföra och hinna med mol
åtgärder i form av inflyttning i bergrum och utrymn ing'! 
En del vetenskapsmän ha excellerat i alt bedöma a ll m ili
hir verksamhet v·ärdelös och som enda tänkbara lösni no· 
pläderat för »världsregering». Och övertygelsen om att bom~ 
ben represen le rar en apoteos av anfallsvapen är speciell t nl
bredd bland vapnets skapare (Oppenheimer n1 fl). Dess,\ 
ha övervärderat eller åtminston e särskilt betonat A-bom
bens karaklär av anfalls- och överraskningsvapen. 

Men om en angripare behöver frukta vedergällning !.; om
mer saken i ett helt annat läge. Då kan överraslmingsek
mcnte t bli av mindre be tydelse än 1nan kunnat förm od a. 
Aven en hård och hänsyns.lös presumtiv angripare kom mer 
alt tveka ont chanserna till vedergällning blir tillräckligt 
stora. Vi kan inte hopp_as på alt atombomben komm er atl 
förhindra krig, men om alla anstalter vidtagas - även m ul
tilateralt disp~merandet av bomber - för att en angripare 
med slörsta visshet skall bli utsatt för vedergällning sfl k an 
A-bomben inlc verka på annat sätt än som starkt ålcrhål
lanclc mot angrepp. D.et första och livsvikliga stegel mot 
säkerhet för USA i atomåldern är därför att tillförsäkra 
oss medel för vedergällning i händelse av anfalL*) 

Dd a rgumentet har framlagts att de medelstora eller sm :l. 
makterna, så snart dc disponera atombomber, skulle ha 
återställt förmågan att effektivt motstå agression från stor
maktsgrannar- en förmåga som annars gått förlorad. Det
ta är givetvis en intressant spekulation på vilken intet slut
giltigt svar kan väntas. Det är sant att en liten makl i m ed
':etande att icke kunna vinna ett krig mot en stc.r gra nne 
likväl skulle kunna hota med alt använda A-bomben som 

*) (Här framträder således på ett tidigt skede ursprunget till den se
nare av Dulles ananunade principer om massiv vedergällning. Den fick 
i Dulles version en psykologiskt och politiskt mindre lyckad utform ni ng). 
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motå lgL1r<l mot invasion, men det är också sant att stor
makten kan hota med repressalier efter ockupation. Det fö
refaller förfallaren osannolikt att en liten stat skulle våga 
hota en slor aranne med A-bomb om stor sannolikhet för 
snabb ockupat'ion i händelse av krigsulsbrott föreligger. 

En av maktpolitikens gamla maximer är: »C'est une cri
me de faire la guerre sans comptcr sur la superioulb>. Man 
torde kunna räkna med att den tillämpas - i vad avser 
anfall - av alla maktägande med förnuftet i behf1ll. Av 
satsen skulle man kunna göra den bedömningen att en över
lägsenh et i ato111tbomber skulle kunna utgöra en freste lse för 
dess utnyttjande medan d en slörsia sannolikhet lör aU bom
ben icke skullP komma till användninq vid en konlfikt fö
religger d å båda sidor redan vid konj'lildens början dispo
nerar bomber i tillräckliga kvantiteter. 

Man kan för framtiden tänka sig lre olika typer av krig: 
a) krig ulan användning av atombomb, 
h) krig d~ir A-bomb komm er till användning först avse

värd tid efter fientligheternas början, 
c) krig som börjas med A-bomb. 

Om man först betraktar det sista alternativet måste man 
tänka sig alt etl sådant krig börjas i gigantisk skala. Ingen 
krigförande skulle vara nog idiotisk alt utsätta sig själv 
för vedergällning genom alt använda endast ett fåtal bom
ber. Även ont vid ett sådant storanfall nio plan av lio oskad
liggöras konuner den anfallnes städer alt tillintetgöras. Där
för blir förmåga att kämpa efter clt atombombsanfall be
roende p:''! i vilken grad de väpnade styrkorna gjort sig obe
roende av städer och deras industri er. De måste redan före 
anfallet vara mobiliserade och ha sina förråd tillgänglif4a 
i bergrum eller spridda i vildmarken. D etta är själva kär
nan i a tom ålderns krigföring. Att tro att styrkor skulle kun
na mobiliseras efter ett anfall är »föratomiskt» tänkande. 

Men de väpnade styrkorna måste också och samtidigt va
ra beredda på ett kommande krig utan atombomb och att 
utntytja nationens resurser på traditionellt sätt. Även i atom
kriget kommer det atl behövas styrkor för ockupation. Man 
torde 11ämligen kunna förutsätta ntt ett krig som. börjar 
med atomanfall i stor skala måste föras vidare Ull e lt defi
nitivt slul med ockupation och kontroll av den besegrade. 

I det totala a lom kriget kan sj öm aktens roll bli oväsent
lig. Tidsförloppet blir nämJigen mycket snabbt och sjömak-
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len behöver tid för alt verka. Om kriget kan slutföras ul·n 
a_Lt industriella resurse r od1 r åvaror tagas i ansprflk fiii~c ~ 
ligger _intet behov av sjökommunikationer. Men då h fHla si 
dor elisponera A-bomber finns stora möjligheter att krir; 
l~ ol~~.mer ~tt föras, med kon:en_tionclla 1;1edel._ Och för »]Jo~ 
llstJanst>> mom Fl\, for att forlun(h· a smakonfllkler att fl a 111 • 
ma upp är atom bombning och även bombning med kon, cn 
tionella bomber det säms ta möjliga medlet. For sadan a cin
damål krävs konventionella stridsmedel och sjötransporter. 

En viktig uppgift för en flotta under alla typer av l'ri<r 
är försva r av kusten mot invasion. Ä ven om genom a lon{~ 
bomben flygplan i stor skala 1-:.unn a disponeras för tr:m:-
port i stället för bombning k räver truppförflyttning öwr 
havet sjötransporter. Skillnaden i lastkapacitet mellan fnr
tyg och flygplan är 3lltför stor för att låta oss tro alt den 
blir militärt oväsentlig inom 50 år eller mera. Och man hi·n· 
minnas den officiella u p p ska ltningen som säg e r a t t s ~i.nk
ning av två 6.000 tons lastfartyg och en 3.000 tons tankl r 
från ett invasionsförelag motsvarar förlust av miliH1r ut
rustning, som efter u lspridning till f ron ten sk u llc kr ä ya 
3.000 lyckade uppstigningar för bombanfall för att förstör as. 

Åtskilliga vitala u p p gifter tillkomma en flo tla ä ven i 
atomålde rn. Fartyg ~iro genom sin rörlighet föga lockande 
mål för atombombsanfall och när atombombsbärande plan 
kunna starta från hangarfartyg blir del för vedergällnings
anfall en vi:isentlig fördel 3tt i hangarfartvgsförband ct hn 
en flygbas, som inte kan inprickas på kartan. 

Men den flotta som hålles, bör utformas så alt den hnr 
maximal smidighet och anpassningsmöjlighet till ny teknik 
och nya förhållanden. 

5. strategin som vetenskap. 

Clem.enccan's bekanta yttrande att »kriget i:ir en alldeles 
för allvarlig sak för att överlämnas till generaler» ha r elt 
visst beri:itligande inte bara därför all kriget i sig innefnllnr 
en hel del saker, som ligger utanför miliHirens kompetens
område utan särskilt därför att militären bortsett från säll
synta unelantag i sin yrkesskicklighel och sitt kunskapsom
råde saknar verklig förståelse för strategi. Det ta är inte sn 
förvånansvärt om man betänker att en så dan först åelse 
skulle behöva följa en viss teoretisk ram eller ett t anke
system som man knappast kan säga existerar. För at t sk n
pa ett sådant skulle krävas ett enormt uppbåd av ta nke-
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möda och akademisk lärdom och det militära yrket är inte 
i första hand teoretiskt och akademiskt. Det är för helt and
ra prestationer som silverstjärnorna - dc yttersta tecknen 
på framgång i det militära - utdelas. 

soldalens avstående från en kontemplativ tillvaro skulle 
föga bekym.ra honom och oss, mn de allmänt anammade 
maximerna för krigföring -- dc s k »strategiens klassiska 
principer» - som i1ro enkelt förklarade och lätt begripliga 
- verkligen innehöll adekvata grunder för utformning av 
,,tralcgiska planer. Soldaten har utbildats att tro de t. Men 
dPt här inle svårt alt påvisa all strategien ingalunda får den 
vetenskapliga behandling som den behöver inom krigsmak
ten och förvisso ej heller utanför den. 

Som exempel k a n vi studera nr 7 av de principer som an
tagits för Canad ns krigsmakt. Den angives och förklaras på 
följ ande sätt: 

7. Ekonomi med styrkcinsatsen. (Economy of Effod.) 
»Ekonomi med stvrkeinsatsen innebär balonserad mwänd

nin<f av slvrkor och en förnu/tig insats av resurserna för 
att ~å en Cf/eldiv koncentration på den avgörande lidpunk
ten och platsen.» 

De kursiverad e orden äro uppenbarligen de väsentliga 
och dc äro Himligcn .intetsäga nde. H ela satsen säger egentli
gen endast all militära resurser inte skall slösas bort vare 
sig genom att inte använda dem eller genom a l t an vä_nda 
dem mot illa v:1ldn mål. Principen r cducc nw till en trutsm, 
m en även denna kan trots allt ha viss betydelse. Det ger 
mcllertid en förklaring till att »principerna» kn nna häv

das vara oföränderliga~- det är därför alt de iiro så lite t 
tilhim pliga och ha så li ten m ening för sa ker som ~iro 2 v ve rk
lig bctv<!clse. T ese rna få i viss mån karaklär av slagord. 

Stratcgiens framsteg SOlll vetenskap i'OilllllCl" atl i hög 
[>rad bli beroende av i vilken mfm den befriar sig frftn ut
~~yltjandet av slago rd. Mon måste närma sig de strategis/w 
problemen med en yrundlig analytisk m eto d. Man har syårt 
alt finna något av den karaklären inom den slraleg1ska 
litle ra turen. 

Om man som exempel granskar sjöstrategien finn e r man 
där Mahan. Denne var mera historiker än analvliker. Ändå 
innebar hans insats ett stort framsteg. Den frenesi varmed 
Mahan studerades och anammades kan (enligt Castcx) en
dast förklaras di:1rav att hans skrifter »fvllde ett V3cuum». 
Och efter honom härskar ånyo ett vactnim. Mallan förblev 
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- åtminstone i USA ~-ett iso~erat fenomen. Den grun dval 
som_ han byggde ~-or SJostrategien utvecklades aldrig sv.~le -
mahsld av fackmannen. -

Men marinen är p å inlet sätt ensam i detla avseende. FlYo
vapnet är ett ungt, m en förvisso intet nytt v~pen .. ~ n dit ]~· 1'"' • t o o ol f " cll man m c pa nagot spra '- 1nna något verk smn p tt ett ulrc-
~lan~le och relativt objeldivl sätt klarlägger luftmaktens roll 
1 ~'-ng, dc faktorer? som s_tegra dess möjligheter och begr~tns
mngar, dess rel?twner t!ll andra vapen samt dc viktigaste 
synpunkterna pa dess salt att operera.* J 

Att strategien kan reduceras till några få leser av sunt 
förnuft skiljer de~1 inte från vissa andra sociala vctcnskapct· 
h~ a det: ckm~onnska vetensl~apen smn, otvivelaktigt u nde r
gatt en mtcnslV och systematisk utveckling. Den har många 
paralleller till stra tegier varav några här skall beröras. En 
av vå~·a förn~i.msta ekonomer, professor Frank Knight k a
raktenscrar sm vetenskap så : »Den ekonomiska tanken rör 
sig huvudsakligen med självklara och alldagliga förh ållan
den. - Det intressantaste draget hos den ekonomiska teo
rien ~ir ~-tt dess större och viktigare frågor vanligen besva
rar s1g SJalva om dc fo r muleras på ett korrekt si.llt --- - -.» 
I sin ansträngning att förklara och systematisera dessa fra
gor» - - - som vanligen hesvara sig självn c\:c -- - - » 
har den ekonomiska vetenskapen producerat en enorm litl c
ra~ur av imponer~nde kvalilet medan den betydligt äld re 
kngsv~tenskapen 1 ett fåtal verk har nöj t sig rned att upp
~:~pa_ Slll~ ganska ele!nentära postulat. Soldatens uppgi ft ii.J ' 
forv isso 1nte att sknva böcker, men rnan måsle förm od a, 
att om några klara tankar sprungit fram de inte så to talt 
skulle ha kunnat undvika att komma i trvck. 

Ett bra exempel på diffusa uttrvck i den stratcoiska le r
minalogien är »balanserad» som ofta tjänat som s1;gträ m ol 
sunt förnuft. En stvrka som är »balanserad» för viss~1 um 
st_äi~digheter är sannolikt helt olämplig för andra (jfr Doc
mtz analys av ubåtskriget under andra världskriget!). 
Andra uttryck som ofta förekomma i samband med b alan
serad är »homogen» och »svmlnetrislo>. 

Det vore förd elaktigt om inan t ex kunde anamma fdu1 
den ekonomiska vetenskapen sådana begrepp som »margi
n~ln_ytta» (marginal utility), minskande utdelning (d iini
mslnng returns) eller »tillfällig kos lnad» ( opport u ni ty c osts). 

*) Brodie räknar uppenbarligen icke Douhet's böcker till yerk av· 
denna typ. 
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Användandet av en väl definierad terminologi är en god 
hjälp vid genomtänkandet av problem. 

Om man i strategien kunde kom.ma därhän sk ull e man i 
diskussionen slippa höra sådana argument som t ex fram
kommit vid behandlingen av hangarfartyg. Flygvapnet häv
dar alt dc äro »sårbara» och flottan svarar »alt inte ell en
da stort hangarfartyg gick förlorat under de tre senaste 
åren av världskriget». Intet av dessa argument ger belysning 
å t pro!Jlemet. Vi vet att alla fartyg kunna sänkas och att 
vilket flygplan som helst kan bli nedskjutet. Men frågan är: 
undel" vilka omständigheter, till vilken kostnad, vilken nytta 
kan det !:!Öra etc? 

Hår siZ~1lle begrepp som »marginalnytta» o dyl vara till 
hjälp och troligen till bätlre hjälp än sannolikhetskalkyl 
med spclleori o dyl enligt Neuman och Morgenstern m fL 
De senare metoderna med t ex »principen on1 minsta ska
da» o dyl bedömas mindre väl tillämpliga för m.ilitära 
ändamål. 

Man skulle kunna dra fram en hel del exempel där ekono
nlisld betraktelsesätt skulle varit till fördel i stället för 
strategiska slagord. Vid bedömande av behovet av luftvärn 
för stora fartyg före kriget talade man om »mättning» och 
om minimiantal kanoner för att täcka alla sektorer. Den 
härskan de dogmatiken hävdade också att intet nv den of
fensiva styrkan fi ck offras för den defensiva. Man kom dock 
snart under fund med att en hel del oväsentligheter kunde 
tagas bort och att den enda vettiga gränsen för mängden 
av luftvärn att sätta ombord var tillgängligt utrymme. Detta 
kunde ha nåtts tidigare med utgångspunkt från ell ekono
miskt betraktelsesätt med »marginalnytta». 

Från samma utgångspunkt kunde ha undvikils atl amiral 
Halsey vid Leyte-bukten vräkte sina 90 fartyg mot 1() sva
gare japanska i stället för att t ex använda de nya slag
skeppen för andra väsentliga uppgifter. Men han var gri
pen av den strategiska doktrin han blivit lärd »att aldri3 
dela floltan». 

net är givetvis inte så lält att i militäryrket anaunna och 
tillämpa analytiskt tänkande och rationell teoretisk systema
tisering. Yrket kräver onekligen en del romantiska och prak
tiska värden - idealitet, heroism., handlingskraft, beslut
samhet och djärvhet - som stå i motsats till detta. Men vi 
behöver utveckla våra militära högskolor till verkliga aka
demiska läroanstalter i vad avser metod och studieomfatt
ning, och i staher och andra militära inrättningar behöver 
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heredas plats för tänkare och analytiker. Det behövs inte 
bara lopp utan en bred has från vilken toppar lemma v~ixa 
upp. 

Detta är värt en ansträngning. Det militära kallet är pf
1 

sitt sätt m era krävande än något annat yrke. Var anno r!Slii
d cs påverkar elle r kontrollerar idividcn direkt inte blotl tu
sentals medborgar es liv ulan också sam1)lällets öde och k<~n
h ~"inda också den västerländska civili sationens bestå nd ? 

strategien behöver ulvecldas till verklig vetenskap. 

D. Vätebom ben leder världsstrategien in en återvändsgränd. 

6. Utveckling au en luf"lkrigsdoklrin. 

Om flyge t icke haft någon djupgående analytiskt tänkan
de strateg har del i stället fått en profet och skapare av en 
strategisk teori - Dou!Jel. Framgången för hnn hok »Luft
herravälde» (1921) var inom alla hinders flygvap en enorm. 
Det är tämligen klart att Douhel's filosofi inte skulle fall 
ett så varm l - man skulle l o m kunna säga ok riliskt - mol
tagande om den inle varit så kongenial. Men dess yrkande 
på ett :;jälvsländigt flygvapen och hävdande av dellas till
räddighel för seger var givetvis inte ovä lkomme t för flyg
vapnet. 

Om Mahan var en uttolkare så Yar Douh et snarare en 
intuitiv skapare av en strategisk Lem·i. Denna var r evolu
tionär och h ell stridande mot k onventionella principer. Dou
hct hävdade i motsats till Jomini, att en så draslisk förj nrl
ring i m e toden, som flygplanets användande, måste revo
lutionera alla s k »principer för krig», 

Dmrl1et hade grundat sin lära på erfarenl1eler från första 
v~i rl dskriget, vilka han uttolkade på sitt sält. Han h ade 
slarld reager at mot dc vansinniga blodbaden under detta 
krigs orörliga skytteg'ravsstri der. Men han vnr g•rip cn nv 
samma hänförelse inför offensiven som h ade konunit Fock 
och hans anhängare atl slunga fram våg efter v~tg av ri nga 
män i lläns~ms!ösa och meningslösa offensiver. Del va r en 
reli.Qiou SOlll d v rkade »l' offensive bru La le et a ou trance >> p ch 
wn~- ville han~lla i enlighet med ullalandet av Fock's liir
iunue de Grand m aison : »l offensiven ger oklokheten den 
häs~ säkerheten. D en minsta försiktighet förstör all dess 
effektivitet! » 

Den principen visade sig em elle rtid h elt misslyckad un-
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der första världskriget och gav de allierade dubbelt så hö-
ga förluster som d e förors~kac!e tyskarna. . 

Douhet hade anammat l~ ock s dyrkan av offensiVen. Han 
bedömde att defensivens styrka till lands under överskådlig 
tid skulle förhindra framgångsrik offensiv varför m a rkstri
de r skulle förbli statiska. I luften däremot kunde den abso
luta offensiven tillämpas. Donhet tillskrev även måttliga 
bomblaster en enorm förstörels eförmåga och på verkan p å 
civilbefolkningen moral. D~ärför skulle segern snabbt vin
nas av den som genom flygbombning av flygbaser och stä
de r e rövrade herravälde i lufte n. D~::mhet's slagord var: 
»Försva r till lands, massanfa ll i luften !>> 

Douhet's lära prövades under andra världskrige t. Och vi 
bör h a klart för oss a tt det va r ett ärligt och rättvisande pnv. 
Kriuet började 18 år efter det »Herravälde i luften» förs t 
publi cerades och efter betydan de framsteg hos den teknik 
på vilken Douhel's lära grundats. De bombflottm: som steg 
upp och de hontbmängder som fälldes översteg 1 storleks-
ordning enormt vad Donhet hade tänkt sig. . o • 

Och hur utföll detta prov? Om man bortser fran vissa 
allmänna synpunkter och begränsar sig till Douhet's spe
ciella påståenden om verkan och resultat står det klart att 
han i andra världskriget visade sig ha fel nästan i varje 
slutsats. Tyskarnas anfall mot England - slaget om Stor
hritannien - blev en klar seger för försvaret; de allierades 
anfall mot Tysklan d innebar en klar seger i luften m en gav 
ändå ej den väntade utdelningen vare sig i förs törelsever
kan ell er nedbrytande av moralen . Verkliga resultat erhölls 
försl vid insats mot utvalda mål - kemisk industri och 
k ommunikation er - och vid insatserna i samband med Nor
mand ieföretageL Om flygstr ategien i våra da~ar skulle ins
pireras av erfaren heterna från andra världsk~·1get borde d et 
taktiska flyget gynnas i stället för det strategiska. 

Men vi ha ställts inför h elt nya fö rhå ll anden i och Bh?d 
atombombens och vätebombens tillkomst. On1 icke dessa 
frambragts skulle Douhet h a fallit i glömsk a m ed hänsyn t ill 
teknikens framst eg på andra områden. D e t var en helt oför
u lsedd r äddning, ' men otvivelaktigt en - MmimJon c till
fällig - räddning. Men m ed atomvapnens utveckling hotar 
deras växande kraft och antal att just k~rigenom i1.nyo g.)ra 
Clouhet's filosofi oanvändbar. Han grund nde si n lä ra på an
taaandet att luftherravälde snabbt skulle kunn a erövras 
ocl\ alt intet vore atl frukta av resterna av fiendens luft
makt. Då båda sidor äro i besittning av vätebomb kan cme]-

G5 
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lertid dessa resler ödelägga angripariandet och kriget re
sulterar i total ödeläggelse. Donhet delade med Fock (le n 
nästan omedvetna övertygelsen att kriget har sitt eget ma l 
och sin eaen logile Det är ohållbart i vätebombens tid sålder. 

Vi måste därför gripa oss an med att på nytt tänk a ige
nom grundprinciperna för krigens politiska mf~l o~h k rig
föringen, vilka blivit litet diffusa sedan Clausew1tz tid, sam t 
ompröva de förhärskande axiomer beträffande mi litära 

. operationers utförande. 

7. Politiken och kriget; mord och självmord. 

Enligt Clausewitz gäller att »kriget är en for~ts~i~_lning av 
politiken». Krig är rationellt, h~:'dad~ han, sa lange d~'t 
värnar och befordrar stalens politiska mtresse. Nyckeln hll 
dagens dilemma är att finna en tolkning på denna tes gäl
lande även i modern tid. 

Med en stark förenkling kan ett o~cgrän~at atomkrig k a
raktäriseras med följande summanska b1ld: »Var sn ~1bb 
med avtryckaren, och sikta mot hjärtat!>> Man måste sed an 
tillägga: »men även om du skj~_ter först, kom1~1er du sann o
likt också att dö». Mord och s]alvmord. Det for oss ganska 
långt bort från Clausewitz', J omini's och Mahan's subtili te
ter och även en god bit från Douhet, luftmaktens profe 
tiske teoretiker. 

Men om alla våra politiker och militära ledare, och även 
fiendens, äro starkt bundna vid j"öreställni!Ige:z o_I_'_l det ~be
gränsade atomkriget, så måste det o naturl.~gtvzs jo or_1:erkligas 
- emedan de komma att handla pa det saltet. Sa lange den 
synpunkten härskar, att alla krig där USA och Sovjet k o!n
ma i konflikt med varandra måste bli totala, kommer for
beredelser att pågå i. sådan riktning a~t fientligheternas öp p-
nande störtar världen i ett totalt kng. . 

En vägran att se klara fakta i ög~nen ~medan de leoda till 
en alltför pessimistisk syn leder ut 1 farllgt no~~ens. A an d
ra sidan antyder det förhållandet, att den traditionella str.~1-
tegien leder mot tillintetgörelse och självm~rd,. att den _ar 
felaktig - att den återspeglar en tragiskt m1ssnktad n atiO-
nell politik. . .. .. 

I en värld som alltjämt ej är beredd att avsvara anvan
dandet av m.ilitär makt måste vi lära oss att använda dess a 
m:aktmedel på sätt som icke direkt innebä~·a självmord. Pa 
något sä~~ måste detta _innefatta be~räns~m-~ av atom:' ~~~= 
nens anvandande. Uppgiften kommer att 1 basta fall bll 
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omonlenlligl svår och den kan endast börja med ett erkän
nande av att militära ideer och axiom1 ur det förgångna nu 
eller snart ej Hingre kunna tillämpas. De gamla strategiska 
föreställningarna inklusive Douhet's och andra världskrigets 
strategiska principer ha konunit in i en återvändsgränd. Vad 
vi nu måste påbörja är ett enlräget och allvarligt sökande 
efter de nva ideer, som krävs för atl föra oss igenom de n~1r
maste fariiga två eller tre årtiondena. 
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En storamirals memoarer 

Av kommendörkapten M. STA RCK. 

Åren rinna hastigt undan. En världsomspännande omvcdv
ning som första världskriget synes redan nu, icke fyrti o a r 
efter sitt slut, ofta uppfattas som en företeelse av uteslu
tande historiskt intresse på sin höjd värd någon först riid 1l 
tanke, om en paus till äventyrs skulle uppstå i den da gliga 
hetsen efter ett mål, som icke längre kan skönjas. T rots 
detta är det icke en röst ur det förgångna, som gör sig 
hörd, när storamiral Erich Raeder i en nyligen utkom men 
volym, lägger fram sina minnen från århundrade ts tre fö rsta 
decennier. Den gamle storamiralen - han fylld~ i va r<ls 
åttio år - har icke velat skriva historia; hans arbete itr 
resultatet av en önskan och en känsla av förpl iktclse atl 
lämna sitt personliga bidrag till kännedomen om det förflut
na. Detta bidrag är emellertid mäkta fängslande: det ger 
icke blott konturerna av ett märkligt livsöde utan klarhig
ger också, att många av de problem, som redan på de n li
den krävde dc ledande myndigheternas uppmärksamhel oelt 
insats allljämt äga sin fulla aktualitet, även om de m ed 
hänsyn till den utveckling, som sedermera ägt rum, maste 
angripas från nya utgångspunkter. 

Erich Raeder började sin bana som officer år 1897, med 
andra ord vid en tidpunkt, då del tyska kejsardömet snabbt 
var på väg mol en höjdpunkt av kraftutveckling p rt p rak
tiskt tagel alla områden, icke minst det m,ilihira. Del ::,· 
Bismarck på 1880-talet igångsatta kolonialpragrammel hade 
förts fram till sii.t avslutande skede, i vilket bland annal 
ingick förvärvet av arrenderälten till Kiautschou oeh TsiJ~g
tau frå n det maktlösa Kina. Den allmänna aktivilel en 111-

om områ det var påtaglig; kinesisk-japanska kr igcl hade 
just avsluta ts och ryska manipulationer gjorde sig m i1rk
bara vid Port Arthur. medan brittema förberedde besä ltan
det av \Vci-hai-wei. Kraftlinjerna skuro varandra oeh mi
litär förstä rkning kunde vara av nöden, vilket ledd e ti ll ut
sändandcl av en extra tysk eskader, vilken ställd es under 
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befäl av prins Heinrich av Prcussen. Bland officerarna be
fann sig den unge Raeder, som. sålunda under ett par års 
tid fick goda tillfällen a tl se sig om i östern. En anteckning 
från denna r esa framhåller prinsens stora benägenhet att 
följa brittiskt föredöme, vilket bland annat tog sig ullryck 
i en order, at l tyska officerare sk ulle bära antingen spetsigt 
skägg eller inget skägg alls! Detta hindrade dock inte atl 
und er expeditionen ett större krigsspel genomfördes, vilket 
utgick från krig mol just Storbritannien och avsåg att be
lysa, hur den tyska ostasiatiska eskadern i sådant fa ll 
skulle uppträda. Della krigsspel synes för övrigt ha utgjort 
den första grunden för dc plan er, som år 1914 följdes av 
von Spee's kryssare. 

Men allting har en ände, ~ivcn en angeniim kommendc
ring till uländska farvatten, och år 1900 befann sig Raeder 
åter i hemlandet, där han n ågra å r tj änslgjorde dels i land, 
d els på Hochseeflotte för att slutligen i hård konkurrens la 
sig in i och genomgå Marinakademien. Ehuru föga sägs i 
ärendet, tycks han ha haft ett sällsynt gott läshuvud, icke 
m ,inst när det gällde språk: franska och engelska lä rde han 
sig tidigt av fadern, som var framstående ' språklärare; la
tin och grekiska kompletterades under de sista åren i real
skolan, tydl~gcn utan nämnvärda lidanden; spanska tilläg
nade ban sig under resan till Ostasien för alt till slut, i 
samband m,cd genomgången av Akademien, lära sig ryska. 
Måhända bidrog detta till att han efter avslntad högskole
utbildning placerades på marinsta bens underrättelseavdel
ning. Förvånansvärt nog bestod denna avdelning av en
dast några få personer, vilka dessut01n skulle svara för 
en omfattande presstjänst samt ge ut de båda tidskrifte rna 
Nauticus och Marine Rundschau. Intresset för sjömilitära 
frågor var stort och kunde leda till nog så pikanta situatio
ner, som då kejsaren själv, under pseudonymen L (Lchm an) , 
skrev en artikel, i vilken han behagade kritisera ingen mind
re än storamiral Tirpitz, för att sj~ilv omgående bli angri
pen av en kommendörkapten, som själYfallel svävade i ]vek
lig okunnighel om att han gett sig i fejd med sin hÖgste 
krigsherre. 

.1\r 1912 .tillträdde Raeder befattningen som »Förste ami
ral~tabsoffJcer», senare stabschef, hos chefen för spanings
strulskrafterna och satte samtidigt, tillsvidare utan att vela 
något om saken, slutgiltigt foten på stegen mot toppen. Be
fälet över spaningsstridskrafterna övertogs något senare av 
aniJiral Hipper och därmed inleddes ett harmoniskt samar~ 
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bele, som kom att vara i fyra år och oupplösligt förena dc 
båda namnen Hipper och Raeder. Hipper k arakteriseras 80111 
en framståcnd1e sjöman och leda rgestalt; skrivarbete <l\_ 

skydde han däremot hjärtligt och tycks som följd här av i 
förstone med viss skepsis ha följt elen idoga verksamhet solll 
bedrevs i den stora stab, vilken han plötsligt blivit beoa
vad med. Denna inställning förändrades emellertid snahht 
och samarbetet fortskred därefter på bästa sätt. Pcrsonligl'n 
var Hipper en älskvärd och varmhjärtad man men sm~l!i
digt i besittning av elt avsevärt temperament, vilke t på brYg
gan kunde leda till smärre detonationer, tydligen särs(i'Jt 
förskräckande, emedan de ägde runt på baj e rsk dialekt. 

A:rbetstaktcn var ocrhört hård och bland annat intrnm fn
des den skicklighet i formell taktik, som, kom väl till pass 
i drabbningen vid Jutland. Det är intressant - men i och 
för sig icke förvånande - att konstatera, att tyskarna iY
rigt sysslade med sam111a problem som s ina hliYande 
motståndare, brillerna. En viktig fråga gällde sålunda det 
taktiska utnyttjandet av de nya, snabba slagkryssarna, ett 
mäktigt men i vis mån svårhanterligt krafttillskott. En an
nan vital fråga gällde förhållandena i Tyska Bukten i hän
delse av krig med Storbritannien. Att britterna skulle fi ir
söka någon fonn av blockad ansågs självldarl; spörsmålet 
gällde närmast om den skulle få fonm:~n av närblocka d i 
gammal god brittisk stil eller fjärrblockad av lösligare art. 
Några år före kriget höll prins Heinrich i detta ånme ett 
föredrag, som. utgick från frågeställningen »avgörande slag 
ost eller väst om Helgoland». 191-1 hade man dock nått slu t
satsen, icke blott att britterna skulle övergå till fjärrblockad 
ulan även att de skulle kom,rua alt utnyttja Scapa Fl mY 
som huvudbas. Som bekant var detta exakt vad brittern a 
på Churchills initiativ avsågo att göra. 

Och därmed gick ridt"m upp för första världskriget. 

Chef för Hochsceflotte var vid denna tid amiral von 
lngcnohl. En av dennes första åtgärder var alt ställa sam t
liga jagar-, minsvepnings- och bevakningsförband jämte alla 
ubå tar, luftskepp och marinflygplan under f-lippers b cfi11 
och samtidigt å t denne uppdraga att svara för säkerheten 
i Tyska Bukten. Jagarna kunde, i varje fall delvis, m ed 
fördel överföras till spaningsstridskrafterna men i övrigt fii~ 
refaller organisationen föga ändamå lsenlig, eftersom den 1 
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viss m ån band chefen för spaningsstridskrafterna i dennes 
egenskap av chef för ett viktigt, operativt förband och sam
tidigt överhopade honom. med en massa rutinarbete, som 
vida bättre hade sf.cötts från land. Ubåtarna fråntogs honont 
visserligen ganska snart men i övrigt bibehölls organisatio
nen märkligt nog ända till 1918. 

Efler inledande finter på ömse sidor kont så den brit
tiska frmnstöt, som resulterade i slaget vid Hclgolancl, som 
förefaller att i grunden ha skakat det tyska självförtroen
det. Direktiv ulgåvos nämligen, att flottan icke skulle löpa 
ut och möta fi entliga framstötar, vilka självfallet kunde 
väntas under för fienden gynnsainma betingelser; i stället 
skulle egna fr amslötar utföras vid tidpunkter, då bered
skapen var som högst och samverkan kunde påräknas med 
ubåtar och flyg. överväganden av denna art lågo till grund 
för slagkryssarframstötarna 1not Yarmouth och Scarborough
Hartlepool. I stort sett lyckades dessa företag men det sist
nämnda lämnade efter sig en stark känsla av besvikelse, 
eftersom Ingenohl genon1. att alltför tidigt vända med slag
skeppsförbanden icke utnyttjat ett av dc fåtaliga tillfållena 
att komma till la]s med en underlägsen brittisk styrka. Stäin
ningen blev icke bättre efter nederlaget på Doggersbank 
n ågon månad senare, som.; till stor del tillskri vs flottche
fens olåmpliga dispositioner: bland annat var slagkryssar
förband et icke fu lltaligt, enär »Von der T ann» m;indre än 
ett dygn före operationens igångsättning hade detacherats 
till Östersjön, och hade inget slagskeppsförband sänts ut 
som stödstyrka. Måttet var därmed r ågat och ingen kände 
sig överraskad, då kejsaren personligen befriade Ingenohl 
från hans befäl. 

Han eftertråddes av amiral von Pohl, som dock efter ett 
föga lyckosamt år avled i januari 1916, då amiral Scheer 
träd de till. Friskare fläktar hörjade blåsa och sjökrigfö
ringen antog så småningom en n11era offensiv prägel, vilket 
resulterade i den stora drabbningen vid J utland. Märkligt 
nog har Haedcr, frånsett några rent personliga minnen, fö
ga all förtälja om detta slag; han nöjer sig i huvudsak m ed 
att h~invisa till de officiella källorna, vilket han förvisso 
kan göra med stor känsla av trygghet. 

Efter slaget vid J utiand blev den defensiva insUillni11gen 
ånyo dominerande i vad avsåg övervattensstridskrafterna 
och tyngdpunkten i sjökrigföringen överfördes efter hand 
till ubåtsvapnet. I samband härmed fingo framför allt de 
större fartygen överlämna en mängd förstklassig personal 
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till ubåtarna, vilket - jämte det långa stillaliggandel __ 
ledde till en begynnande försämring av moralen på Hoch
seeflotte. situationens allvar torde ha insetts av det hö•Jr~ 
befälet; möjligheterna att åstadkomma förbättringar vc~ro 
emellertid begränsade och de åtgärder, som vidlogos, visa
de sig i det långa loppet icke tillråddiga. 

I februari 1918 lämnade Raeder spaningsstridskrafterna 
och övertog befälet på den nya lälta kryssaren Cöln, en IH'
fattning, som b eredde honom stor tillfredsställelse eflcr fem 
och ett halvt års säkerligen ytterst sli tande stabstjånst pa 
slagkryssarna. Redan i oktober blev han emellertid avkom
mendera d och förflyttad lill Berlin. Motvilligt lämnade han 
sitt fartyg i klar insikt om a tt hårda påfrestningar vo ro 
förestående; med stollhet konstaterar han att Cöln in i del 
sista bibe höll sin stridsduglighe t, då sammanbroltel kom 
och den k ejserliga tyska flottan föll i spillror. 

Den uppgift, som nu förestod var att från grund en å ler
uppbygga den lyska flottan och den 16 april 1919 skapades 
den »Provisoriska Riksmarinen» . Arbetet började med en 
grundlig ommöblering i toppen och resulterade i alt d en gam
la, komplicerade marinledningen ersattes Ined ett Amirali
tet uppbyggt efter klara och enkla linjer. Under denn a pe
riod intråffade ett svårt baksJag som följd av den s k Kapp
kuppen, i vilken marinledningen blev inblandad; detta ha
de förvisso skett helt ofrivilligt, vilket icke hindrade att ma
rinen för avsevärd tid fram åt betraktades med s lo r miss
tänksamhet. Raeder, som nu var 45 år gannnal, bedömde atl 
han nu sannolikt skulle få packa och började på lediga 
stunder universitetsstudier för a tt förbereda sig för övergång 
till annan sysselsättning. Denna gång hade han dock råkna t 
grundligt fel. 19'22 blev han n~imligcn utnåmnd till konter
amiral och chef för mprinens utbildningsväsende. Forlsi.itl
ningen gick sedan raskt: 1925 befordrades han till viceami
ral och chef för flottstationen i Kiel för att slutligen år 1 ~l28 
utnämnas till amiral och chef för marinen. 

Marinen befann sig vid denna tidpunkt på nytt i hå rt bltl s
väder. Anledningen var den s k Lohman-affären. Kom m en
dörkaplen Lobman stod i spe lsen för en organisation, som 
handhade vissa anslag dels för krigets avveckling, dels nr 
den s k Ruhrfonden. Med delar av dessa medel finansierade 
han i tysthet projekt, som lå go helt utanför Versailles-för-
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drage ts beslåm:melser: t ex utbyggnad av del tyska tank
tonnaget, vidareutveckling av motortorpedbåts- och minsve
parkonstruktioner samt byggandet av ubå tar i utlandet. När 
detla blev känt uppstod en kris, vilken Ll a fick till följd 
att Raeders företrädare begärde sitt avsked. Det tog å tskilli
ga år, innan förtroendet var å ters tällt. 

Sedan lednin ~<;o rganisationen bli v i t kl a r, koncen lrcrades 
arbetet på de två huvuduppgiftern a att utbilda ny personal 
samt all å teruppbygga fartygsb es lånde L Redan som inspek
tör för utbildningsväsendet och som stationschef i Kiel hade 
Raeder gjort en betydande insats på d et personella områ
det. Detta arbete fortsatte han med all kraft i sin nva b e
fattning. Den alltför höga utbildni ngs takten hade gi;it an
ledning till djupgående undersökningar redan i den kejser
liga flottan; nu infördes beträffande fartygen en »lvåå rs
takt», varvid det fö rsta året ägnades å t grundläggande u t
bildning och de l andra å t operativ utbildning. Detta yar 
möjligt, emedan flottan helt arbetade med stampersonal, 
varvid anslällningstiden för manskapet var 12 år. Därut
över gjordes mycket för att öka personalens trivsel och so
ciala standard. Arbetet var ytterst tack samt. Varje år an
togas omkring 1.000 rekryter och dessa kunde r egelmässigt 
utvälj as bland 30.000- 40.000 sökande. 

Återuppbyggnaden av fartygsb es tån det mötte däremot oer
hörda svårigheter. Versailles-fördraget begränsade den tysk a 
flottan till 6 singskepp (samt två i reserv), 6 kryssare (snm t 
två i reserv ) samt 12 jagare och lika många torpedbåtar 
(jämte 4 av vardera kategorien i reserv). I d e t längs la hop
packs man att få utfylla denna kvot med de ~ildsta dread
noughtslagskeppen (vVestfalen- och Helgoland typerna) sam t 
modern a kryssare (Regensburgklassen) och jagare. Så små
ningom visade det sig att segra rmakterna inte hade någon 
tanke på att släppa ifrån sig någon modern materiel och 
händelseförloppet slutade som bek ant m ed att den bästa dc
len av k ejsarflottan hamnade p å bo lten av Scapa Flovv. Den 
nya flottan m åste därför uppbyggas kring slagskepp oci1 
kryssare från sekelskiftet, som icke fyllde n ågra andra krav 
än det på vördnadsvärd ålder. 

Efter studier av fördragets kvalitativa bcstäm•m elser, maxi
mmnt onnage för slagskepp 10.000, för kryssare 6.000 och 
för jagare 800 ton, hestämdes att börj an sl(ulle göras m ed 
kryssarna, dår bästa resultatet tycktes vara möjligt att n å. 
Pe"ngar var det emellertid ont om och arbetet gick långsamt 
under strid för praktiskt taget varje enhet. I mitten p å 1920-
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talet föreföll det till slut möjligt a tt börja planläggningen för 
nya slagskepp. Tre alternativ övervägdes: 

Typ A. 30,5 cm huvudbestyckning, grövsta pansar 200 ~lllll 
och fart 21 knop. 

Typ B. 30,5 cn1 lmvudbestyckning, grövsta pansar 280 nnn 
och fart 18 knop. 

Typ C. 28 cn1 huvudbestyckning, grövsta pansar 100 mm 
och fart 26 knop. 

I början tycks de tyngre typerna ha tilldragit sig den 
största uppmärksamheten med hänsyn till bland annat för
hållandena i Östersjön. Slutet blev emellertid att typ C an
togs, vilket ledde till kostruktionen av de tre pansarskep
pen av Deutschland-typ. Alltjämt var det emellertid svårt 
att få fram, erforderliga medel och arbetet gick långsam t. 
19G2 kom till slut ljusningen, då en flottbyggnadsplan fas t
ställdes, varefter verksamheten kunde fortsälta under m e
todiska former. 

De nya fartygstyperna, framför allt de snabba pansa r
skeppen, krävde självfallet en helt ny taktile D enna inr ik
tades på uppträdande i små, snabba stridsgrupper samt p[t 
strid under mörker. 

I januari 1933 övertog Hitler posten som rikskansler. D et 
förefaller på sätt och vis egendomligt men beror måhLi nda 
på vad som, sedermera inträffat, att Raedee finner sig fö r
anlåten påpeka, att bildandet av den nya regeringen icke 
föranledde några slitningar inom: marinen. Vid en fiirs tn 
föredragning framlade Hitler sina synpunkter på den tyska 
marinpolitiken i följ ande ord: »1 ag vill aldrig ha krig m ed 
England, Ilalien eller .J apan. Den tyska floltan skall däl'för 
utbyggas inom ramen för sina uppgifter i den tvska kon
tinentalpolitiken». Detta var anledningen till att Hitlel' n8-
got senare försökte och så småningom också lyckades slu ta 
ett flottfördrag med England. För Raeder torde det väsent
ligaste h ärvidlag ha varit, att den tyska flottan gjorde sig 
fri från Versailles-fördragets fjättrar. Med nybyggnadspla
nen och flottfördraget som hörnstenar kunde under de n~1 r
maste åren å tskilligt bli gjort och samtidigt kunde m .flhi.in
da nya vägar öppnas. 

Och därmed är för denna gång lidpunkten kommen alt 
lämna den· gamle storamiralen i förhoppning, att kraflerna 
skola stå honom bi vid fullfölj ande t av den andra volym. 
som lär vara på väg och med säkerhet komm.er att inne
hålla mycket av utomordentligt intresse. 
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Meddelanden från främmande mariner 

Meddelade från Marinens pressdetalj. 

Amerikas Förenta Stater. 

Hangarfartyg. 

Coral Sea, som f n är stationerad i Medelhavet, skall i april 1957 
börja en två års ombyggnad för en kostnad av 50 miljoner dollars. 

Marine News sept. 

Jättehangarfartyget Ranger, det tredje av Forrestalklass (60.000 
ton), sjösattes den 29 sept. Med sin längd på 1046 fot är Ranger lika 
lång som Saratoga men sju fot längre än ForrestaL 

Our Navy 1 okt. 

Helikopterhangarfartyget Thetis Bay (jfr TiS okt) har tillförts Stilla 
Havs-flottan. 

Military Review okt. 

Under 1957 skall tre hangarfartyg av typ Oriskany byggas om. 

La Revue Maritime nov. 

Slagskept-.. 

Flottan uppges förbereda slagskeppen för en aktiv roll i atomkrig
föringen genom att förse deras 40,6 cm kanoner med atomladdade projek
tiler. Dessa lär redan vara konstruerade och Atomic Energi Commission 
har börjat fabricera dem. 

Genom att slagskeppens huvudartilleri, bestående av nio 40·,6 cm 
kanoner, ges möjlighet att avfyra atomladdade projektiler kommer dessa 
fartyg att spela en betydande roll mycket snrubbare - och förmodligen 
till mycket mindre kostnader - än genom ombyggnad. 

Det förmodas att själva kanonerna erfordrar ingen eller ringa om
konstruktion för cen nya ammunitionen ehuru speciellt handhavande 
och särskilda durkar kan komma att krävas. 

Det har läckt ut att det har rått opposition i försvarsdepartementet 
mot flottans planer. Man ansåg att alltför mycket klyvbart material 
skulle gå åt för detta ändamål ooh att !dessutom skottvidden .för kano
nerna endast är 20 till 25 milcs, vilket gör att atomanfallen måste b<"
gränsas till kuststäder. 
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Om uppgifterna är riktiga tycks flottan alltså ha .fått tillstånd att 
åtminstone få utrusta vissa slagskepp och åtminstone .för en provperio(J 
me::! atomladda::le projektiler. 

Our Navy 15 sept. 

Hryssare. 

Den första atomdrivna kryssaren (den s . k. SALU-kryssaren, ''" 
TiS mars och juli) har nu beställts vid Bethlehem Steel Ca. Kryssaren 
sl,all utrustas med fjärrstyrda raketvapen. Kostnaderna beräknas uppg:1 
till 87,5 miljoner dollars, reaktorn inberäknad. Denna beställdes i juli 
hos \Vestinghouse Corporation. Kryssaren blh· omkring 210 meter lång 
och på ornkring 14000 ton . 

AP-telegram i Aftonbladet 18/ 10. 

De fem kryssare scm byggs on1 till robotvapenfartyg under imtrc
varande budgetår (se TiS juni- och julinummer) är förutom GaivestrJn
Providence, Springfield, Little Rock och Pasadena. 

Our Navy 15 sept . 

I novembernumret av La Revue Maritime anges att även Oklahoma 
City skall byggas om till robotvapenfartyg. 

Atomdrift. 

Flottan har börjat förberedelserna för ett stort atomkraftdrivet han_ 
garfartyg. Det skall drivas av åtta atomreaktorer, men man räknar ända 
inte med att det skall kunna göra mer än 35 knop. Fyra-fem år b eräk-
nas det ta innan fartyget kan bli färdigt. J 

Our Na.vy 15 okt. 

Nautilus uppges nu ha tillryggalagt 150.000 miles och resultaten be
tecknas som i alla avseenden utomordentliga. 

Our Navy 15 okt . 

F n anses det icke möjligt att bygga om befintliga fartyg så at; 
de kan få atomdrift. 

Our Navy 15 okt. 

Jagare. 

I slutet av året kommer USS Gyatt (DDG712) att tillföras den ro
botbärande flottan . Gyatt blir det första mindre fartyg som bestyckas 
med Terrier-robotar. Det är tillika det första örlogsfartyg i USA som 
får rullningsstabilisator. 

All Hands okt. 
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Fregatter. 

Wilkinson (DL 5), den tredje .fregatten av Mitscher-klass har inträtt 
i Pacific-flottan som det första fartyget där av sin klass. Ehuru farty
get redan varit i aktiv tjänst i fem år, väckte dock dess ubåtjaktvapen 
- "Weapon Able" - uppmärksamhet. 

\Veapon Able är en 225 kg tung sjunkbomb, som avfyras från ett 
litet lavettage, som kan riktas in åt valfritt håll. 

Vapnet är i själva verket en raket, som är utrustad med proximity 
fuse. Vissa av flottans ledande män har antytt att den kan förses med 
atomladdning i spetsen. Tidigare var Mitscher-fregatterna försedda med 
två lavettage men det ena har bytts ut mot 76 mm lv-lavettage. 

Our Navy 15 sept. 

En av de nya robotvapen-fregatterna, som beviljats under budgetåret 
1956-57 (se TiS majnummer l, skall heta King för att hedra minnet 
av den i somras avlidne Fleet Admiral Ernest J . King. 

Kölen på USS King kommer att sträckas någon gång under 1957. 
Fregatten får en största bredd av 15,25 meter och en längd av 156 me
ter. Deplacementet kommer att uppgå till 3.900 ton. 

King kommer att förses med Terrier-robotar akterut och med 12,7 
cm kanoner förut. Den kommer främst att utnyttjas i luftförsvaret av 
de snabba "task forces" och kommer att skydda andra fartyg genom att 
avbryta fientliga flyganfall på avstånd större än skottvidderna för mera 
konventionella vapen. 

Fregatten, som betecknas DLG 10, är en av de tre som beviljades i 
1956-57 års fartygsbyggnadsprogram. Fartygen av DLG-klass bär namn 
efter höga "flag officers" med utomordentliga förtjänster. Den första, 
DLG 9, har döpts till USS Coontz och är uppkallad efter amiral Robert 
E . Coontz, f d "chief of naval operations". Det tredje fartyget är ännu 

odöpt. 
Our Navy l sept. 

Eskortjagare. 

Eskortjagaren Van Vocrhis (DE 1028) sjösattes den 28 juli. Det är 
en av de åtta eskortjagare (DE 1023 till 1030), som ingår i 1955 ks 
byggnadsprogram. I 1956 års program ingår två (DE 1033 och 1031) 
och i 1957 års ytterligare två av samma klass (DE 1035 och 10G6). Man 
vet endast namnen på fem av de åtta i 1955 års program: Evans (DE 
1023), Bridget (DE 1024), John Willis (DE 1027), Van Voorhis (DE 
1028) och Hartley (DE 1029). Van Voorhis beräknas inträda i aktiv 
tjänst före årets slut. De tidigare byggda fartygen i denna serie är 
Dealey (DE 1006), Cromwell (DE 1014), Hammerberg (DE 1015), vilka 
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alla tre är i aktiv tjänst, samt Courtney (DE 1021) och Lestor (DE 1022) 
under färdigställande. Tillsammans blir detta sjutton nya eskortjaga re 
av en typ som är enkel i konstruktionen och billig att massproducera 
v id ev krigshot. 

Bestyckningen består av två 76 mm lmnoncr i dubbellavettage, t va 
squidar och ett weapon able (se ovan). 

Ubåtar. 

Flottan håller på med experiment med en dvärgubåt knappt 4 ,5 
m lång, 55 cm bred och något över l m hög. Den är avsedd för under
vattensrekognosceringar och kan rymma antingen en man med viss u t
rustning eller två man utan utrustning. Framdrivningsmaskineriet u t
görs av en batterimatad elektrisk motor, vilken driver två a luminium
propellrar. Om motorn skulle strejka finns pedaler för att driva pro
pellrarna. Vid pedaldrift kan ubåten med en man ombord drivas upp 
till omkring 5 miles i timmen. 

Our Navy 15 okt. 

Med sina 5450 ton kommer "radarpicket"-ubåten Triton (se flera 
tidigare TiS) att kunna bära två atomreaktorer. 

Military Review nov. 

"Radarpicket"-ubåten Salmon sjösattes den 25 aug. 

La Revue Maritime nov. 

Helilwptrar. 

H elikoptern H-21C, som har två rotorer och kan ta 22 (personer, h ar 
försetts med gasturbiner . Dessa är till storleken mindre ån konventio
nella bilmotorer men förmår utveckla 40 % mer kraft. Det beräknas att 
H-21C skall kunna göra 50 miles/ timme. 

Military Review okt. 

Robotvapen. 

Flottan har meddelat senaten att en ny fartygsburen, atomladdad 
robot - f n under tillverkning - kommer att kunna slå mot varje m ål 
inom nio tiondela r av de vidsträckta kommunistiska områdena i Europa 
och Asien. 

Denna uppgift är emellertid baserad på fartygens möjligheter att 
komma tillräckligt nära kusten. 

Roboten heter Jupiter och har atomladdad stridsspets. 

Our Navy l sept. 
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Belgien. 

:M:insvepar:c. 

Den 7 augusti siösattes dc t vå minsveparna Herstal och Temsc. Den 
första är byggd enligt Off sl:orc programmet, den andra på national
budgeten. Dc är de första i en serie på 16 fartyg . Deplacement 180 ton, 
längd 24,5 m , l::rcdd 6,G m och fart 15 knop. 

La Revue Maritime okt. 

Danmark. 

Ubåtsjaga r o. 

Ubåtsjagaren Flera levererades Genua i slutet av augusti. 

La Revue Maritime nov. 

Finland. 

Koryettcr. 

Finska flottan he.r bemyndigats att inköpa den norska korvetten 
Söröy. Den är ursprungligen engelsk och byggdes 1941 med namnet 
Eglantinc. Den skall nu utnyttjas som skolfartyg istället för Suomen 
Joutscn. 

La Revue Maritime okt. 

Frankrike. 

Kryssare. 

De Grasse anlände till Toulon den 3 sept från Brest och inträdlic 
samtidigt i Medelhavsflottan. 

Marine News sept. 

Fregatter. 

E 52, Picard, som byggts under Of.f-Shore_prcgrammet, överlämna
des officiellt till den franska flottan den 31 augusti. 

Marine News sept. 

Följande fartyg typ E 52 har fått namn : E 8 Gascon, E 9 Cham
penois, E 10 Savayard och E 11 Bourguignon. 

La R evue Maritime okt. 

L'Escaramou che skall ersätta Ailette som fiskeriinspel,tionsfartyg. 

The Navy nov . 



968 

Minsvepare. 

Autun och Baccarat, som överlämnades till Frankrike den 4 april 
lämnade San Diego den 5 sept m ed destination Fort de France. ' 

D 22 Centaure, D 23 F omalhaut , D 24 Canopus och D 31 Verseau, 
byggda under Off-shore-programmet överlämnades officiellt till fr ansll:a 
flottan vid en cerernoni i Cherbourg den 10 sept. 

Marine News sept. 

Minsveparen D 27 s jösattes den 26 juli. Den byggs enligt Off-Shor0 -

programmet. 

La Revue Maritime okt. 

Grekland. 

U båtar. 

USA skall låna Grekland två ubåtar . 

The Navy okt. 

Indien. 

Ha.ngarfa1·tyg m m . 

Den växande indiska flottan har från högkvarteret i N ew Delhi t iE
kännagivit att den kommer att anskaffa ett hangarfartyg inom en nära 
framtid. Inga detalj er föreligger men det förmodas att fartyget kom
mer att köpas antingen från England eller USA. 

De f lesta fartygen i flottan är nu f d engelska. Flottan uppgår till 
ett trettiotal fartyg. Den omfattar bl a två lätta kryssare, sex jagare 
och s ju fregatter . År 1955 uppgick personalen till omkring 700 officerare 
och 7000 man. Chef är en brittisk amiral och han har en indisk k om
mendör som stabschef och ställföreträdare. 

Our Navy l sept. 

Indonesien. 

Korvetter. 

Korvetten Pattimura sjösattes den l juli. Det är det första a v fyra 
fartyg, som beställts av indonesiska regeringen. De övriga är ytter ligare 
en korvott och två jagare. Korvetterna är på 950 ton med en längd av 
83 m , bredd 10 m, fart 21,5 knop. Bestyckningen skall utgöras a v 2 c.t 
76 mm och 2 st 30 mm akan samt 2 hedge-hogs. 

La Revue Maritime okt. 
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Italien. 

Minsvepare. 

Kustminsveparen Gelsimino överlämnades till italienska flottan den 
22 juli. Den är byggd enligt Off-shore-programmet. 

La Revue Maritime okt. 

Aragosta, den första 140-tons minsveparen en serie på 20 fartyg 
enligt Off-shore-programmet sjösattes den 30 aug. 

La R evue Maritime nov. 

Helikopterförband. 

Italienska flottans första helikopterförband uppsattes den l augusti . 
Det lyder under Siciliens marinkommando. 

La Revue Maritime okt. 

Japan. 

Jagare. 

Yukikaze (se TiS jan, mars, juni, aug) levererades den ·31 juli. 

La Revue Maritime okt. 

Ikazucki, den första japanskbyggda jagaren efter kriget (se flera 
tidigare TiS), har fullbordat sin jungfruresa. Under fartproven k om 
jagaren upp till en maximifart av 25 knop. 

Military Review okt. 

Ubåtar. 

Den ubåt, som skall byggas enligt nybyggnadsprogrammet för 1956 

(se TiS aug) .får följande data. 
Deplacement i ytläge 1000 ton . Dimensioner 70 X8 m. Fart 25 knop 

i ytläge, 19 i uläge. Bestyckning 4 torpedtuber. B esättning 65 man. 

La Revue Maritime nov. 

Tankfartyg. 

Världens största tankfartyg, Universe Leader, som har ett deplace
ment på 84.730 ton, sjösattes nyligen i Kure i södra Japan. Fartyget är 
780 fot långt och är därmed för stort f ör att kunna gå vare sig genom 
Suez_kanalen eller Panamakanalen. 

Military R eview nov. 

66 
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Kanada. 
Hangarfartyg. 

Bonaventures provturer, som skulle börjat den 7 september, har blivit 
försenade p g a att ackords- och övertidsarbete 11örbjudits på varvet 
Belfast. 

Marine News sept. 

Det nya hangarfartyget Bonaventure (se tidigare TiS) kommer inte 
att bli färdigt att börja sina provturer förrän i början av 1957. 

The Navy nov. 

Fregatter. 

Ottawa kommer att vara tjänst före utgången av 1956. 

The Navy nov . 

Tio fregatter av Prestonian-klass skall förses med landningsplatt
formar för helikoptrar. 

The Navy nov. 

Nyb~yggnader. 

I en canadensisk publikation •kallad Our Navy 1956 anges att flottan 
f n har följande under byggnad. 

Hangarfartyg l (Bonaventure). Eskortjagare 13. Kustminsvepare 6. 
Dessutom ett antal hjälpfartyg m m. 

Nederländerna. 

Jagare. 

Jagaren Overijssel av Amsterdam-klass sjösattes den 7 juli. 

La Revue Maritime okt. 

Den 25 augusti sjösattes jagaren Amsterdam, vilken givit namn åt 

klassen. 
Jagaren Groningen av samma klass inträdde i tjänst den 12 sep

tember. 
La Revue Maritime nov. 

Minsvepare. 

Kustminsveparen Lochem av Dokkurn-klass inträdde i aktiv tjänst 
den 12 juli. 

La Revue Maritime okt. 
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Norge. 
Korvetter. 

Korvetten Andenes (ex brittiska Acanthus) sicall byggas om till val
fångstfartyg. 

The Navy nov. 

Pakistan. 
H:ryssare och jagare. 

Storbritannien har sålt kryssaren Diadene tillsammans med jagarna 
Gabbard, Cadiz, Crispen och Creole till Pakistan. 

The Navy okt. 

Sovjetunionen. 

Sänlming av lend-lease-fartyg. 

Sovjet har med USA:s samtycke sänkt 56 amerikanska lend-lease 
ubåtsjagare och mtb. Fartygen var alltför dåligt underhållna för att 
kunna bogseras tillbaka till amerikanska hamnar. De sänktes till havs 
utanför Murmansk. 

Military Review okt. 

Ubåtar. 

En SHAPE-rapport uppger att Sovjetunionen nu har 450 ubåtar i 
tjänst . Av dessa är hälften av stora eller medelstora oceangående typer . 
Enligt flottbyggnadsplanen fortsätter byggandet av stora oceangåenrte 
ubåtar. 

Military Review okt. 

Vätesuperoxiddrivna ubåtar typ ',Valter i Sov,ietflottan. 

I september-oktoberhäftet av "The Belgian Shiplover", utgiven av 
Belgian Nautical Research Association, framhåller den tyska sjömilitäre 
skribenten Ulrich Schreier att ryssarna kommit över rithingarna till den 
tyska Walterubåten typ XXVI, ingående undersökt och studerat den
samma samt i förbättrat utförande påbörjat seriebyggande av dylika 
ubåtar. Det har tidigare från tyskt håll bestämt förnekats att ryssarna 
ägt tillgång till dessa ritningar dels enär samtliga Walterubåtar stapel
lagts och byggts antingen på Germaniavarvet i Kiel eller hos Blohm & 

Voss i Hamburg, deis enär aila färdigställda vValterubåtar - 4 skol
ubåtar, U 792-795, och 3 frontubåtar, U 1405-1407, - sprängdes eller 
sänktes den 5 maj 1945 vid Kiel eller i Cuxhaven. Den tyske mariningen 
jören Grumpelt., som ledde försöken med dessa ubåtar och som lät verk-
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ställa sänkningarna dömdes för övrigt härför av de allierade till sju 
års fängelse. 

Av dessa ubåtar bärgades sedermera U 792 och 795 (typ XVII ) samt 
U 1407 (typ XVII B) och överfördes - liksom professor Walter _ Lil! 

England. Den sistnämnda ubåten omdöptes där till Meteorite och stod 

sedan modell för de senare byggda vätesuperoxiddrivna engelslm ubå

tarna Explorer och Excalibur. 

Schreier synes emellertid ha rätt i att ritningarna till de hos Blohm 

& Voss beställda hundra ubåtarna - serien U 4501- 4600 - av den 

förbättrade högsjöubåten vValtertyp XXVI genom amerikanskt förbise_ 

ende hamnat i ryska händer. J. Brennecke, författare till en n yutkommen 

tysk bok "Jäger - Gejagte. Deutsche U-Boote 1939- 45", meddelar i 

s in utförliga historik över Walterubåtarna att amerikanarna uti en sto.

hall vid en saltgruva vid Blankenburg i östra Harz fann en fullskale

modell i trä av denna ubåtstyp. I denna trakt av Harz hade sedan ftr 

1943 på Dönitz' order omkring 600 ubåtsingenjörer och tekniker sam

lats och varit strängt sysselsatta med framskapandet av de revolution~

rande tyska ubåtstyperna XXI och XXIII (elektroubåtar) samt XVII B 

och XXVI (Waltertyp). 

När amerikanarna sedermera drogo sig tillbaka glömde de bort att 

nedmontera och medtaga denna modell, vilken föll i ryssarnas hänuer 

då de övertoga denna del av Tyskland. Enligt fullt tillförlitliga källor, 

säger Brennecke, skall ryssarna sedermera med hjälp av de tyska ubåts

ingenjörer, som de ävenledes tog hand om, ha ytterligare utvecklat denna 

vätesuperoxiddrivna ubåtstyp. Tidigare rykten om iakttagna ryska uba

tar med hög fart i uläge, skulle sålunda kunna avse ubåtar av denna t yn. 

Denna Walterubåt typ XXVI hade ett deplacement av 842/ 926 ton, en 

fart av 11/ 23 knop och \förde .10 torpedtuber, därav 4 stäv. De övriga vm·o 

riktade akteröver och placerade sidledes om tornet, gående genom trycl:

skrovet. 10 torpeder medfördes. Maskinanläggningen utgjordes av en 

dieselmotor om 580 hkr, en elmotar om 265 hkr, en Wa1terturbin om 

7.500 hkr och en smygmotor om 70 hkr. Därutöver tillkom en dieselge

nerator, ackumulatorbatteri samt brännoljeförråd bestående av 65 ton 

dieselbrännolja och 97 ton ingolin. Batteriet, vägande 40 ton, var place

rat i ett extra tryckskrov, midskepps fastsvetsat undertill huvudskrovet. 

Ubåtens dimensioner voro 56,2 m X 5,5 m X 5,9 m och besättningen, 

uppgick till 33 man. Aktionsradien med diesel-snorkel uppgick till 7.300 

vid 10 knop, med elmotar till 33' vid 8 knop och med Walterturbin till 

158' vid 23 knop eller •239' vid J.2,5 knop. 

Det mest intressanta i Brenneckes bok är emellertid uppgiften om 

den synnerligen viktiga uppäckt som gjordes i samband med de lysning:>

prov som utfördes vid Nexö mot Walterubåten U 793 under ledning av 
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den tyske mariningenjören Heller. Vid gång i uläge, varvid olika ma'

skinerier och farter upp till högsta varvtal användes, kunde konstateras 

att lyssnarstationerna hade stora svårigheter att avlyssna och lokalisera 

propellerljuden. Vid låga farter kunde således ej det vanliga malande 

ljudet urskiljas, vilket tillskrevs ubåtens slanka fornt och akterpartiets 

utformning samt på formgivningen hos propellern. Vid höga farter med 

Walterturbinerna ansågs de goda resultaten bero på att den från tur

binen utrusande C02-gasmassan tillsammans med det omgivande vattnet 

förorsakade ett gas-vattenmoln som omslöt stjärtpartiet och dämpade 

propellerljudet beroende på det förhållandet att gas leder ljudvågor 
sämre än vatten . 

(TiS redaktion). 

Jagare. 
Spanien. 

Två jagare har Spanien fått löfte om att låna från USA. 

The Navy okt. 

Jagaren Oguendo sjösattes den 5 sept. 
La Revue Maritime nov. 

Iiorvetter. 

K.orvetten Nautilus sjösattes den 23 augusti . Den tillhör en klass om 

åtta korvetter av vilka två (Descubierta och Atrevida) redan är i tjänst, 

en under utrustning (Diana) och två ännu inte stapelavlöpta (Princessa 
och Villa Bilbao). 

La Revue Maritime nov. 

Sto rbritan n i en. 
Slagskepp. 

Vanguard skall överföras till Portsmouth mot slutet av året för att 
bli flaggskepp i reservflottan. 

The Navy nov. 

Robotyapenfartyg. 

Girdie N ess rustades den 24 juli (jfr TiS okt). Experiment med 

robotvapen har pågått under någon tid i England och Australien och nu 

är man således färdig för praktiska försök till sjöss. Valet av fartygs

typ för dessa pwv var långt ifrån lätt. Till slut valdes Girdie Ness så

som den län1pligaste kompromissen. Den fordrade minsta ombyggnaden 
och är billig i drift . 

Programmet för fartyget är inte närmare känt men man vet att 

detta i'trs experiment äger rum i Engelska kanalen och i Irländska sjön. 
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Förarlösa plan, s k "droners", skall användas som mål och själva ro

botvapnen, som avfyras från ett trippelställ förut, kommer att ha re

gistrerande instrument i spetsarna, vilka skall återsända uppgifter "Lili 

fartyget. Främre delen av fartyget ryms ut vid eldgivningen men olil-:a 

kameror och registreringsapparater ger informationer till kontrollcentra

len, som finns i en fyrkantig, askliknande byggnad midskepps. Myck,,: 

av den rikhaltiga instrumenteringen ombord är enbart till för cxp~ri

mentverksamheten och behöver inte installeras på "riktiga" robotvapen

fartyg. På stormasten sitter en radarantenn av samma typ som hangar

fartygens. Med denna får man en allmän överblick av omgivande luft

och vattenområden och av denna överblicksbild ger en ny radaranlägge 

ning på förmasten en förstorad detaljbild. Det är denna senare son' 

ing:'\r i elr:lledningen. 
Man kan inte vänta att nybyggnad av robotvapenfartyg skall på

börjas, förrän man erhållit en klar uppfattning om vilka krav som 

måste ställas på fartygsskroven och vapnen. Experimenten med Girdie 

N esr> skall besvara de frågorna . 
The Navy sept . 

Hangarfartyg. 

Warrior rustades den 21 18 efter ett års modernisering·. 
Marine News sept. 

Kryssare. 

Ceylon rustades den 11 / 9 efter modernisering. Fdrtyget påbörjade 

provturerna den 13/ 9. 
Marine News sept. 

Fregatter. 

Amethyst skall deltaga i en filminspelning och därefter skrotas. 

Bicester, Exe, Tetcott, Helford och Lochy har sålts och skall skrotas. 

Marine News sept. 

Den nya flygdirigeringsfregatten Salisbury rustades för provturer i 

början av oktober och skall vara klar för aktiv tjänst i slutet av no

vember. I slutet av ckt rustas Puma - den första av luftvärnsfregat

t erna - för provturer m edan Leopard fortsätter sitt "stand easy· ·

tillstånd. Kanske för att man skall vänta och se hur Pumas dieselmo

torer uppför sig innan man godkänner Leopards. 
The Navy okt. 

Räddning ft·ån ubåt. 

Det gamla systemet att lämna en sjunken ubåt medgav blott att 
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en man var femte minut kunde slus~as ut . Genom att använda ett spe

ciellt segeldul{s-"rör" placerat just innanför utgångsluckan lmn inter

vallet mellan två personer nu nedbringas till blott 3- 5 sekunder. 

Military Review okt. 

Väst-Tyskland. 

Jagat·e och eskot·tfartyg. 

Det har nu bestämts att Väst-Tyskland skall få låna två jagare och 

två eskortfartyg från Förenta Staterna. 

The Navy okt. 
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Littera fur 

Svensk :'>jöhistorisk Jittpmt.ur 1800· - 1943. Bibliografi 
utarbetad på uppdrag av Sjöhistorislm samfunnet 
av Uno \Villers, Lund 1956, lrr. 40: - . 

Den sjöhistoriska forskningen har nyligen fått ett nyt.t hjälpmeckl i 

sin hand. Sjöhistorislm samfundet har ns,mligcn utgivit en bibliografi 

sammanställd av riksbibliotekarien Un01 Willers. Bibliografien, som. innc

hfd lcr innemot 1500 nummer, redovisar den svenska sjöhistoriska littera

t ur, som tryckts under tiden 1800--Ul13. Förteckningen har i huvuctsa]{ 

begräns'l.ts till arbeten rörande vår historia efter år 1500. 
Med utgiingspunkt från denna bibliograii kan man göra en del in

tressanta iakttagelser beträffande den sjöhistoriska forskningen och litte

raturen i vårt land. En sådan iakttagelse är, att betydande delar av denna 

litteratur är notisartad och tillkommen utan någon djupare vetenskaplig 

syflning. Närmarc hälften av de redovisade skrifterna utgöres av alster 
på tio sidor och mindre. Oc:h då är det att märka, att bibliografien icke 

redovisar recensioner; ej heller har dagspressen systematiskt genomgåtts. 

Tili des!'a på källforskningar fatliga skrifter får man väl i r egel ocll:så 

räkna huvuddelen av det icke obetydliga antalet jubileums- och fest 
skrifter ~:amt sådana skrifter, som tilllwmmit som inlägg i ff)rsvars

di'lkussionen . De senare utgör hela 25 % av samtliga i bibliogra~ien för

tecknade under 1800-talet tillkomna arbeten. 
Av de olilm ämnesområdena utgör dc kring sjökrigshistorien och 

örlogsflottan de mest omskrivna. De behandlas i över 'ifO skrift er . Här-

näst följer gruppen sjösport och segelsällskap och på tredje plats gruppen 
rederirörelse och m erkantil sjöfart; inom dessa tvenne sistnämnda grup

per är kategorien jubileums- och festskrifter påfallande ofta förelwm

mande. 
Summerar man sina intryck finner man sålunda, att framställningar 

grunda de p!'.. irtgående, systematif'k forskning i l<ällmaterial av primär

karaktär dessvärre inte är många. Rec. har i bibliografien påträffat 

summa fem akademiska avhandlingar. Trots att självfallet utmärkta ar

beten kvnna presteras i annan form än dl?n akadmniPk9. avhandlingens. 

torde det nämnda antalet ändå giva en god antydan om den sjöhistorisl;:a 

forskningens ställning i vårt land. Systematisk inventering och tillvara

hgande av primärmaterialet rörande fartygstyper och skeppsbyggnads

lwnst liksom andra sidor :w den maritima kulturen är sålunda denna 

forsknings angelägna~d:e önskemål. Uppskov med dess verksHillande med-
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för för varje dag som går oersättliga förluster. SvårigheternG. att få 
en si\.dan inventering till stånd ligger däri, att det salmas en vetenskap
lig centntlinstitution , som kan organisera och bedriva m etodiskt upp .. 
lagda undersökningar av denna lmltur. Hä1·Lill kommer, att enelast ett 
fåtal forskare besitter de specialkunskaper och behärskar den foro_;k
ni.ngsml"todik , som kräves för undersökningar av ,denna i många a.v::;een
den egenartade kultur. Det är e j heller möjligt att på vanligt sätt er
halla sådan utbildnir,g, eftersom det vid våra, universitet icke finnes 
anordnad någon undervisning, h:o~ndlcdning eller övning däri. Det r åder 
sålunda brist på resurser för aU tillvarataga såväl förefintligt källmate

rial sor:r: studerande m ed l1åg för hithörande uppgifter. Detta är huvud

orsakerna till att bibliografien återspeglar en sil. föga ljus bild av den 

sjöhistoriska forskningen och litteraturen i vårt land. 

Gunnar Myrdal, 
V ARLDSEKONOMIN. 
Tiden. 4 78 s. 24: 50. 

Le1mart Rosen. 

En som ofta läser litteratur och broschyrer utgivna av FN blir lätt 
något skeptif'], mot de som regel r.ågot överdrivr.a optimistiskt eller på 

;:mnat. sätt färgade upplysningar som lämnas. Med tanke på a tt Gunnar 

Myrdal under en längre tid tjänstgjort som chef för FN :s ekonomiska 

Europakommission (ECE), oeh huvudsakligen hämtat underlaget för sin 

i år, på sex språk samtidigt, utgivna "Världsekonomin" från sina prak

tiska erfa.rc~nhetcr inom denna kommisson, blir man överraskad av den 
synnerligen kritiska för att in te säga pessimistiska ton som är bokens 

egen. - "Världsekonomin" behandlar huvudsakligen vår tids största eko

nomiska problem - de underutvecklade länderna. 
De industriellt avancerade läncterna, som bildar en liten minoritet 

av män1'kli ghcten, utövar ett oproportionerligt st.0rt inflytande över de 
mindre m·ancerade. I motsats till vad de flesta tror kommer detta in

:'lytande sannolikt att öka därigenom att de avancerade länderna, "v~il

färdsstatern a", i dRgsläget tendr,rar att bli rikare och ril<are medan de 

~11indre svancerade, "fl f' underutvecklade", blir fattignre och fattigare. 
Sont r egel torde väl uppfattningen annars vara den att de underutveck

lade länderna höjer sin standard men ej i samma takt som industrilän

<lerna. Detta är emellertid enligt Myrdal felaktigt. Den kapitalhjälp sc•m 

insätts genom F'N. Förenta staternas "Point four program", Colombo
planen och övriga h.iälpalrtior.er är otillräcklig för att upprätthålla, nu-
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varande standard, än mindre öka den, mot bakgrund av bl a starkt 
ökad befolkningstillväxt. Vad vi i själva verket gjort, är att vi till de 
underutvecklade länderna har exporterat (}en revolutionära iden om väl
färdsstaten, som hos oss är en realitet och ett resultat av en lång ut
veckling och kapitalbildning, sorr_ pågått unde::: generalianer av ekono
miskt framåtskridande under mycket gynnsamma förhållanden . En för
utsättning har bl a varit att "välfärdsstaten" p g a tidigare rådand<J 
politiska system uppskjutits under kapitalbildningsskedet. Det var m a o 
under svåra våndor som v!l.ra dagars samhälle växte fram. Vårt poli
tiska program, där mt.Jet är att höja levnadsstandarden för massorna. 
är en r elativt ny företeelse utan motsvarighet i de nu avancerade län
dernas tidigare utveckling. När detta, som nu sker, appliceras på de 
underutvec1cladc länderna innebär det att man f0rsöker komma förbi ett 
inledande skede av omfattande kapitalbildning, vilket är speciellt aU
varligt c.>ftcrflom de underutvecklade länderna idag inte har tillgäng till 
en internationell fritt rörlig kapitalmarknad. Och där har vi en av hörn
iitenarna i Myrdals resonemang. Den internationella kapitalmarknaden 
har trots allt t.al om hjälp till underutvecklade länder blivit betydligt 
mindre rörlig än före kriget. De mål scm man hittills nått genom bl a 
MarshallhJälp och europeiskt ekonomiskt samarbete hade man nått be
tydligt lättare och snabbare om USA istället hade övergett sin protek
Uonistislm tullpolitik, vilket hade medfört att resultatet dessutom hade 
blivit av bestående värde och även onödiggjort övriga hjälpaktioner. Det 
går inte i dagsläget att framkalla det stora kapitalflöde, som sku:Je 
kunna lösa dessa problem. Den internationella solidariteten är inte 
tillräckligt stark och det existerar intP något världssamhälle eller ens 
ett världssanwete, utan samtidigt som de nationella samhällena blir star
kn.re och uppammar en alltmer växande lojalitet mot de nationella vär
dena, möter de internationella strävandena ett överväldigande motstånd . 
SamLidjgL som nationalstaterna blir alltmer integrerade r.1edför det dess
utom den beklagliga konsekvensen att det internalicnella samhället blir 
mer desintegrerat. Den mänsldiga solidariteten inom ett lands grän3er 
har vux)t snabbt och har nu nått 8n intensitet, oo)m man silkerligen ej 
vågade drömma om för bara femtio år sedan. Vårt materiella framilt
skridande är givetvis grundat på denna solidaritet men dess beklagliga 
konsekvens iir alt den internationella samhörigheten minskats i samma 
takt. Myrdal gör här en intressant jämförelse mellan gårdagens natio
nella san1hälle och r:lagens internationella. Vi såg tidigare inom natio
nerna ett fåtal rika och elt stort antal fattiga - "proletariatet". De 
rika ;.kulle enligt Marx' teorier bli allt rikare och proletariatet allt fat
tigare. tills det h ela ><kulle explodera i revolution varefter staten, "över
klassen~ redskap", skulle bli överflödig och makten övergå i det interna
tionella proletariatets händer. Utvecklingen blev som bekant en annan 
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än den som Marx siade om. överför vi emellertid denna ,bild på våra 
dagars s11 m hällc där en sjättedel av jordens befolkning i de industrielit 
avancerade länderna behärskar två tredjedelar av den totala produktio
nen och samtidigt denna sjättedeJ blir a llt rikare medan de övriga fem 
sjättedelarna bli; fattigare rå finns det fortfarande vissa likbeter mellan 
Marx' nationalstat och våra dagars internationella samJ1älle. Vi har alla 
accepterat iden om välfärdsstaten men är tydligen inte mogna att föra 
den ul i ett vidare internationellt sammanhang. Olikheterna mellan na
tionerna har vidgats och fortsät te r att vidgas och det är en viktig frå ga 
om Marx' teori, som visat sig felaktig för de enskilda länderna, skall 
visa sig vara en riktig prognos i fråga om relationerna m.el!a.n natio
nerna. Detta är utan tvekan ett av de väsentligaste frågorna i dagens 
värld som måste besvaras om världen skall hindras att gå mot en kata
strof.' Myrdal lämnar inget svar på hur denna fråga skall lösas utan 
är uppcnbar!ig., n peRsimistisk om möjligheterna till detta utan en grund
läggande förändring av dt> nationella och ekonomiska attityderna sta
t erna emellan. 

Vad ~vrvrdal däremot lyckats med, är att lämna en redogörelse för 
dAtta stora " problemkomplex på ett för en lekman intresseväckande och 
förståeligt sätt och dti.rför är boken väl värd en rekommendation för 
denna tidskrifts läsare . 

Lennart Forsman. 




