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l. Föredrog ledamoten P. G. Lindgren årsberättelse i ve
tenskapsgrenen förbindelseväsende för år 1953. 

Till föredragelvoro officerare och vederlikar inbjudna. 

2. V al des ti Il föredragande i velenskapsgrenen förbin
delsevä sende för år 1934 ledamoten G. Norström med leda
m oten G. A. Brigge som suppleant. 

3. Föredrog ledamoten B. Larsson inträdesanförande med 
titel »Rörlighet i det fasta kuslarlilleriförsvareb>. 

4. Uppläste ledamoten K. Segrell av ledamoten P. Hall 
inlämnat inträd csanförande. 
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Sekreteran> 
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Årsberättelse Sjökrigskonst och 

sjökrigshistoria 1953 

Avgiven den 25 oktober 19G3 av 
Komme ndörkapten LENNART RUDLING. 

(Forts. från häft. 1, sitL 39) 

De större tyska örlogsfartygens utnyttjande under 

2. världskriget. 

Kryssarkriget i Atlanten. 

Från slutet av december skulle de båda slagkryssarna i 
par samt Hipper och Scheer var för sig men all~t !artyg.~!1 
med viss indirekt samverkan operera mot den bnthska SJO-
farten på världshaven. . . 

Kryssaren Hipper avgick den 27 noven1ber 1940 hll Jakt
områden utanför den västafrikanska kusten, som passerades 
av trafiken på den nordsydliga routen Freetown-Gibraltar 
-England. Juldagen 1941 anföll Hipper vid Azorerna en 
konvoj , som till hennes öveiTaskning skyddades av. tre krys
sare. Efter att i en kort strid mot kryssaren Berwzck ha er
hållit vissa skador avbröt hon striden och ingick till Brest 
för reparationer. Den l februari 1941 avgick hon åter. på 
fortsatt expedition. Hon uppträdde djärvt och hade vissa 
framgångar. 

Scheer hade löpt ut redan den 27 oktober. Den 5 novem
ber på em påträffades en s~or konvoj, som ~ndast skydda
des av hjälpkryssaren Jervzs Bay. Denna g1ck omedelbart 
till anfall och band med sin uppoffrande strid Scheer så 
länge, alt de flesta fartygen hann skingras och sätta sig i 
säkerhet under mörkret. Efter att den 27 november ha legat 
vid Västindien opererade Scheer sedan i huvudsak i Syd
atlantcn och i Indiska Oceanen. När hon den l april 19M 
återvände till Tyskland, hade hon sänkt nära 100'.000 ton 
(se skiss 11). 

Den 27 december 1940, sedan slagkryssarna återvunnil sin 
operationsduglighet efter reparation av »Juno»-operation~I~s 
skador, löpte dc ut för handelskrig på Allantcn. Utanfor 
norska kusten fick Gneisenau vid hård storm så<.iana skador 
av sjön, att fartygen måste återvända till Gotenhafen den 2 

De tyska slagkryssarnas handelskrig i Atlanten 

den 22/ 1-22/3 1941 

Skiss 11. 
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januari. Den 23 januari löpte de åter till sjöss !r~n Kiel. Ef
ter att den 28 januari ha haft kontakt med bntt1ska he:vak
ningsförband sydost Island drog sig fartygen ~md~n 1 .. Is
havet, oljade och bröt seelan elen 3--4 februan oformarkt 
igenom Danmarkssundet 

Amiral Li.i.tjens på Gneisenau avsåg att först ope~·era mot 
den ostvästliga routen Canada-England, medan Hzpp.~r ~n
föll elen nordsydliga. Likheten i silhuetterna skulle. forvilla 
fienden. Seclan skulle han slå mot elen nordsydliga. En
ligt instruktionen var huvuduppgiften anfall mot sjöfat
ten, och var j e strid med en j ämnbörclig ~cHstånclare 
skulle undvikas. Om de båda slagkryssarna tillsammans 
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mötte en sla gkryssare med 38 cm kanoner, fick undanlag 
från r egeln gör as. Amiral Liiijens tolkade denna onlc J· 
strängt defensivt. Kär den 8 februari en konvoj påträffades, 
son1 endast var eskorterad av den ga1nla veteranen fn\n 
1. världskriget, 20 knops slagskeppet Ramillies, lämnade h an 
sålunda genast slagfältet och gav chefen på Sch nrnhorsl en 
slraffsignal, därför att denne förberedde anfall under gynn
samma takti ska förhållanden. 

Vid ett annat tillfälle, när ett danskt fartyg på 1.800 ton 
i en konvoj besvarade elden med sin ]j}la kanon och bildad e 
dimma, gissade Gneisenau, att det var en hjälpkryssare och 
ökade avståndet avsevärt. Därifrån behövdes det 73 st 28 
cm granater för atl sänka farlygcl. 

Medan Hipper och Scheer var på väg hem, inlöpte slag
kryssarna den 22 mars till Brcst, därför att tuberna till ång
pannorna på Scharnhorst krävde reparation. Oavsett att 
handelsfartyg om 116.000 lon sänkts, Ilade expeditionen icke 
varit särskilt framgångsrik i förhållande till oljcåtgången. 
Sjökrigsledningcn i Berlin tillstod, att orsaken kan ha varit 
dc alltför snävt hållna orderna. Farlygschcfcn på Sclwrn
horst fick emellerti d upprättelse. 

Uppehå lle t i Brest kom aU vara längre än beräknat. By
le av tuberna på Scharnlwrst beräknades taga en tid av tre 
m å nader. Hon kunde därför ej deltaga vid den planerade 
framstöten i samband med Bi:mwrcks utlöpande i slutet av 
april, vilket emellertid Gneisencm skulle glira. Då Gneisenau 
blott behö vde en kortare översyn, togs hon in i docka 8, me
dan Sclwrnhor:;t förtöjdes vid kaj, där tuberna genast bör
jade Lagas i land (se skiss 12). Underrättelser om dc tyska 
fartygen lämnades kontinuerligt till britterna av de talrika 
allierade agenterna, vilkas informationer insamlades av en 
sjöofficersänka i Bres l. 

Den 30 mars hörjade flyganfallen. Natten mellan den 4 
och 5 april föll en icke exploderande bomb i docka 8, som 
av säkerhetsskäl delvis var fylld med vatten. Med hänsyn 
till risken för explosion togs Gneisenau i gryningen ur doc
kan och förtöjdes i hamnen, men kunde icke beredas sär
skilt skydd. D en 6 april pft fm kom en grupp torpedplan p u 
spaning och skyndade sig att anfalla. Del ena sköts genas t 
ned av fartyget, det andra först sedan dess förare sett sin 
torped träffa Gneisenau styrbord akter. Durken under aktrn 
tornet vattenfylldes liksom ä ven turbinrummen. styrbords 
propelle raxel sprängdes av, och furtyget fick h astigt 10 
graders slagsida men hindrades från att kantra. Gnei:;eruw 
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måste ligga kvar ett dygn, innan bomben hade oskadliggjorts, 
och fartyget åter kunde tagas in i dockan. Inga komplette
rande anfall sattes in, troligen därför att agentrapporterna 
om skadorna kom fram för sent. Reparationen av skadorna 
på Gneisenau beräknades taga minst sex månader. 

Men oturen för Gneisencm fortsatte. Natten mellan den 10 
och 11 april insattes ett nytt kraftigt flyganfall. En 250 kg och 
två 50 kg flygbomber träffade fartyget och strax efter explo
derade tre andra bomber mot kajen. Bland andra allvarliga 
personalhaverier dödades 50 och skadades 90 st av en grupp 
kadetter, son1 samma dag embarkerat. De nya materielska
dorna beräknades ej förlänga varvsvistelsen, men tanken p å 
samverkan med Bismarck uppgavs. 

Under maj månad byggdes det hittills alldeles för svaga 
luftförsvaret ut, och bl a installerades dimbildningsaggrc.(fa t 
runt staden. På några minuter kunde hamn och redd täcl~a s 
av dimma, som helt dolde fartygen, vilka dessutom var nät
mask.~rade i var sin docka. En dummy-Scharnhorst byggdes 
av tra. Dessa anstalter gav fartygen sådant skydd, att intet 
bombanfall under juni gav någon träff. Kryssaren. Prin:: 
Eugen, som efter att ha varit följeslagare åt slagskeppet Bis
marck sedan den l juni var förtöjd i handelshamnen, blev 
emellertid den l juli träffad av en bomb, som åstadkom 
vissa skador. 

översynen av Scharnhorst hade vid den tiden lyckligen av
~lut~ts ocl~ dc~ 22 jul! på kvällen avgick hon i hemlighet för 
ovmngsskJutnmgar till La Pallice utanför La Rochelle i 
Biscayabuktc1: _ensam - eftersom Prinz Eugen icke enligt 
plan kunde fol.Ja med. Den 23 juli hade brittiska amiralitc
~et lokaliserat f_artygct, och den 24 sattes ett stort flyganfa l l 
m. Medan femtiO tunga bombplan anföll Brest för att binda 
jaktflyget, anföll 15 plan Scharnhorst i La Pallice. Trots alt 
12 flygplan sköts ned, fick hon fem träffar, en på aktra tor
net, två i maskinområdct, den fjärde i dynamorummet och 
den femte. aktern~_. Styrbords axelgång skadades och mäng
der av vatten strommade in. Scharnhorst kunde emellertid 
o~:le(~elharl avgå till Brest, dit hon anlände under fm dagen 
ciarya med akt:rskeppet~ ventiler i vattenlinjen. Repa
rahon av havenerna beraknadcs taga fyra månader, dvs 
~c _båda _sl~_gk~yssa~·na o?h Prinz Eugen skulle ungefär sam
b(hgt bll fard1ga Llll nyaret 1942. 

Under dc kommande sex månaderna insattes kontinuer
ligt häfiiga flyganfall , men inga skador kunde åstadkommas 
1~å fartygen, på vilka reparationerna framskred programen
ligt. Befolkningen i Brcst fick lida desto mera. 
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Sedan kriget mot Ryssland hörjat i juni och kriget med 
VSA i december framkom många nya faktorer, som påver
kade beslutet om slagkryssa1~~as for~satta u~nyttjan~~· En 
viss samverkan med Japan for att hmda allierade SJostyr
kor var enligt tyska sjökrigsledningen möjlig, om slagln'?'s
sarna opererade från Fenol och Dakar med Brest som till
fälli g bas. Hitler fruktade emellertid en brittisk landstigning 
i Nordnorge, varför han snarast ville förstärka försvaret där. 
Efter ett flertal konferenser bestämde I-Iillcr i början av ja
nuari 1942, alt fartygen vid nymånepcriodcn, omkring den 
10 februari, skulle å tervända genom Engelska kanalen. 

Valdes vägen nord England, skulle britterna hinna loka
lisera fartygen och med överlägsna sjöstridskrafter kunna 
avskära återgången senast utanför norska kusten. F~·amgång 
för operationen genom Engelska kanalen,. »OpcrahOI~ Cer
berus», byggde till stor del på överrasknmg och darmed 
bl a på att sträng sekretess upprätthölls. . .. 

F ö1· att binda »Home Fleet» till de norra farvattnen for
lades Tirpitz redan i mi ltcn av januari 1942 till Trondheim, 
oavsett att hennes stridsutbildning ännu ej var avslutad. De 
fl esta av de västerut baserade sjö- och flygstridskrafterna 
kom att medverka vid slagskryssarnas förflyltning. 

Vid denna operation ct~hlci·adcs en för den tyska la:igs
mak ten osedvanligt god samverkan mellan fl?tta och flyg, 
vid vilken inga personliga prestigesynpunkter mverkade .. och 
tack vare vilken operationen lyckligen kunde genomfaras. 
Man får av denna ett intrvck av huru roveket mer den tyska 
krigsmakten skulle ha km;nat uträtta, on; ett dylikt gott sam
arbete hade förekomm_it oftare. 

Chef för sjöstridskraftern a var den energisl~c o~h djärve 
viceamiral Ciliax och chef för det deltagande Jaktflyget var 
överste Galland, en ung, utmärkt stabsofficer, som. trots Gö
rin gs motstånd men med stöd av Hillers t1irekta order hade 
kunnat samla erforderliga jaktplan. 

Fartygen avgick den 11 februari på kvö11~n (jfr skiss 13): 
Då färdens allm~inna förlopp torde vara valhckanl, skall J 
det följande främsl ovannämnd samverkan med flyget samt 
inverkan av minvapncl något belysas. . 

Under hörjan av Eirden hade marschgruppering cnhogt 
skiss 14 intagits. Senare anslöt torpcdhtttar od~ mtb fr~n 
Ch crbourg och Le Havre för att förstlirka bcvaknmgcn. Fran 
gryningci{ till skymningen eskorterades _sjöslyrl~an .. ~v jakt
flyg, som hade intagit framskjuten bascnng på flygtalten t:.t
efter kusten. Särskilt radio hade installerats på farlygen for 
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Skiss 14. 

»Operation Cerberus» 

Tyska eskaderns begynnelsegruppering 

att trygga förbindelsen med jaktflyget. överste Gallands 
stabschef befann sig ombord på ami ralsskeppet Schamhorsl. 
h~alles deltog omkring 250 jaktplan enligt fördelning, som 
narmare framgår av skiss 15. Som regel kretsade 16 jakt
plan över eskadern, medan ett 30-tal var beredda till ome
delbar start. Avlösning gjordes ungefär varje halv timme. 

På grund av den försenade alarmeringen på brittisk sida 
kunde varken flyg- eller fartygsanfallen insättas metodiskt 
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(se skiss l G). pen _dåliga sikten försvårade jämväl anfallen. 
I!ltet av de storre fartygen skadades vid dc omfattande bri t
tiska fly~~nfallen , men en jagare och två torpedbåtar måste 
avbryta farden och uppsöka holländska hamnar. 

~Iinfaran va~· det _lu~nske s_vå~·.aste hindret för passagen. 
Utover dc talnka bnthska mmfalt, som redan fanns i Ka-
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nalen , utlade dc snabba minfartygen llfanmwn och VV elsh
man i början av februari sex nya Hill mellan Oucssanl och 
Boulogne om sammanlagt 1.000 minor. Bomher Command 
fällde 98 magnetminor ulanför de Friesiska öarna. Del Lyska 
svep arbetet måste organiseras sii, att ingen, varkea på tysk 
eller brittisk sida kunde ana, att en kanalled klargjordes. 
Nya minfält upptäcktes successivt, hl a minsprängdes och 



68 

sjönk en stor jagare den 25 januari utanför Ruytingen ll i't 
väg till Brest. Under slagkryssarnas färd var minsvepare Ol: h 
bevakningsbåtar utplacerade i leden som fyrskepp. 

Eskaderns färd gick lyckligt genom de minfarligaste mn
rådcna, vilka delvis passerades under långsam fart med mi n
svepare för om förbandet. Kl 1531 skakades erncllcrtid hi l
fartyget Scharnhorst plötsligt av en exploderande magne t
mina på 30 m djup, varvid fyren i alla pannor släcktes oc h 
fartyget stoppade. De materiella skadorna befanns i övrigt 
vara obetydliga (se skiss 17). 

övriga fartyg fortsatte och Gneisenau tog ledningen. Yid 
Scharnhorst stannade enligt plan kvar fyra torpedbåta r. 
Amiral Ciliax gick över på en jagare (Z 29) och hade k l 
1730 hunnit ifalt de andra fartygen, då denna jagare skada
des vid ett flyganfall. När amiralen kommit över på nästa 
jagare, passerade Sclwrnhorst med 29 knops fart, men ami
ralen stannade kvar på j agaren för att ej förorsaka någon 
ytterligare försening. 

Den redan befintliga spridningen av eskadern ökades suc
cessivt på grund av den dåliga sikten. 

Gneisenau var det enda fartyg, som hittills hade kunna t 
framgå enligt ursprungsplanen, men när hon kl 2045 passe
rade Terschclling, skakades hon av en våldsam minexplosion 
akterut, som slog hål på skrovet. Två avdelningar vatten
fylldes, men hon kunde åter fortsätta. ~iir Sclwrnhorst kl 
223.:1 kommit något DOlT om. samma plats, fick hon en andra 
minträff. Denna gång blev skadorna allvarliga. Babords tur
h in skadades, åtskilliga avdelningar vattenfylldes och dc 
flesta länspumpar havererade. Läget på Scharnhorst blcY 
allt allvarligare, över 1.000 ton vatten hade strömmat in . 
Den ökande västliga vinelen drev fartyget mot de närliggan
dc bankarna. Av dc fyra torpedbåtarna hade blolt en kun 
nat hålla känning. Amiral Ciliax på jagaren bröt radiotyst
naden och begärde bogserhjälp från land samtidigt som ja
gm·cn fick order börj a bogsering. Schamfzorsl fick emeller
tid igång sin andra turbin och kunde så småningom forl 
sätta färden med 12 knops fart. Förbandet var nn h elt sprill , 
och fartygen manövrerade oberoende under stora navigato
riska svårigheter på grund av alt de flesta navigeringsinstru
menten hade havererat. Vid middagstid den 13 februari ha
dc alla fartygen uppnått tyska hamnar. »Operation Cerbe
rus» var officiellt lyckligen genomförd. 

Materielläget för fartygen var emellertid mindre gott. 
Schamhorst, som till synes lidit mest, had e två stora l~ckor 
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och ena turbinen allvarligt skadad. Hon beräknades emel
lertid klar efter sex till åtta månader, men kom. att stanna 
i hamn närmare elt h elt år och från mars 1943 haserades 
hon till Nordnorge. 
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Gneisenau, vars bäddar och lager for propelleraxlarna r e
dan allvarligt skadats vid torpederingen i Brest i juli 1941 , 
krävde mycket omfattande reparationer. Vid ett flyganfa ll 
i Kiel natten den 26- 27 februari ökades skadorna ytterliga
re genom två bomblr~iffar i förskeppet. För reparation fanns 
olika allcnwtiv. Med endast lvtt 28 cm torn skulle hon kun
na vara fi.irdig den 1 januari 1943, med tre 28 cm torn och 
förlängd stäv den 15 november 1943 och med tre 38 cn1 
torn, vilket var planerat vid fartygets byggande, och i öv
rigl fullst~indigl ombyggd skulle hon vara färdig den 1 feb
ruari 19l·l. Del scnasle allernaiivct valdes. 

Prin:: Eugen hade icke lidit n t1gra skador och avgick snar l 
till ~orgc. 

Berättelsen om kryssarluiget återgår nu till våren 1941. 
Den planerade framstöten med det nya slagskeppet Bis

marck skulle äga rum i slute t av april 1941. Hon tr~idde i 
tjänst i mitlen av år 19L10 och intrimmades i Östersjön. Hon 
betraktades med rätta som det slagkraftigaste och samtidigt 
bäst skyddade slagskeppet i världen med högre fart än lik
värdiga molsttmdarc. Den på våren 1941 nyligen färdigställ
da och intrimmade tunga kryssaren Prinz Eugen skulle. vara 
Bismareks följefartyg. För alt underlätta utlöpandet till At
lanten förbi alla brittiska bevakningslinjer och binda brit
tiska styrkor skulle Gneisencm samtidigt utlöpa från Brest. 
Genom skadorna på Gneisenau omintetgjordes denna sam.
verkan. 

De båda fartygen avgick den 23 april 1941 under befäl av 
amiral Liitjcns, som då nyss avlämnat befälet över de i Brest 
liggande slagkryssarna. Fartygen fick redan samma dag av
Lryla färden och återvända på grund av att Prinz Eugen i 
Fehmern Bält utsattes för explosionen från en magnetmina 
på 20~30 m avstånd, vilken åstadkom lälla skador på ma
skinanl~iggningen. 

Den 18 maj kom fartygen i väg. Av fartygens vidare öden, 
som förutsättes kända, skall blott några episoder beröras. 

När det nyrustade brittiska slagskeppet Prince of Wa les 
fick avbryta striden i Danmarkssundet den 24 maj efter al t 
dess följeslagare, slagkryssaren Hood, hade sänkts, hade 
Prince of 1V ales snabbt fått fyra 38 cm och tre 20 cm träffar. 
Endast 4 av dc 10 st 35 cm kanonerna kunde insättas i elden. 

7i 

Eldledningsanläggningen var sönder:sh)ut.~n med stora per
Iförluster, och fartyget hade tagrt m over 600 ton vatten sona 1 d ·· t · l t h d o te · akterut. Dess stridsvärde w __ c avs.~var · mu:s .{.a · o c _ e a 1 ~ 

tå ende kanonerna kunde aven la l t haver er a. Detta an~dc 
s· am iral Liitjens, och det svårt skadade ~lagskeppet hck 
e.]to·· r·t draaa sia undan Det blev i stället Bwnarcks lott alt os o< o · . 
sänkas några da~ar sen.are ~l.?n 27 maJ: . . .. . r • " Den tyska radwspanmgstJansten var ytterst ~ffel...t~v. D~,; 
flesta brittiska radiom~ddelandcna toll~ades . N~r br?tterna 
f .. ·r·lorat kännina med Brsmarck natten blll den 2tl maJ, med-o t> d o l" d delades den tyske amiralen upprepa e gange~ _1aro?I av en 
tyska sj .ökrigsledni~_1ge1~.' 0

0

Ch att han lJ~HlC ~t,'I.a ~1ander al~ 
lra aa sig undan for forradskomplettermg. l1o.ts dc~ta a~ ~av0lwn .balv_timmcs lång.~ :neddel:m?-en he1~, ;1lka ~a sm:t
ningom. mpe.Jlades med folJd, att brrtlcn~a ~Id. .. ny kontal,.l. 
Denna signalering blev alltså en av dc v1kbgastc orsakerna 
till det olyckliga slutet. . Prinz Eugen, som var oskadad, lyckades draga s1g undan 
mot områdena kring New Foundland, där hon komplett?ra
de bränsle från ett av de avdelade tankfartygen. Hon mas~e 
emellertid på grund av en n~asl~i:1skada s1:_ar t avb~·yta sin 
expedition och inlöpte den 1 JUUl 1 Brest, dar hon fo.renade 
sitt öde med de båda slagkryssarna, såsom ovan skrldrats. 

Efter det alt slagkryssama hade lämnoat Bis~aya-bukten, 
opererade där endast jagare och torpedbatar, vilkas huvud
uppgift blev att eskortera hjälpkryssare, blockadbrytare ~ch 
i enstaka fall ubå tar. Där fanns även ett stort antal ohka 
hjälpfartyg. Från våren 1943 blev emellertid spaningsresu~
taten från elen allierade flyg- och fartygsburna radarn .sa 
aoda att de stönc tyska övervattensfartygen fick betydligt ~vår~re att operera. Raidfartyg underhållsfartyg och blo~kad
brytare förlorades i sådan mängd, att deras operatwncr 
måste inskränkas. 

Sjökriget i Östersjön i samband med anfallet mot Sovjet. 

Genom lo·iaet med Ryssland den 22 juni 1941 vidg~des 
den tyska fl~ttans operationsområden och nya u~pgtfter 
kom till. Huvuduppgifterna i sjökriget låg dock fortfarande 
i väster mot England. .. . . Läget för de stÖrre tyska farty~en.vid krigsutbrottet var fol~ 
J ande (se bil. 1). Slagskcppct Trrprlz had.e. den }3. no~em?e~ 
1940 rapporterats färdigt. Fartygels expeditlOn for mtumnm:::, 
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av ~csällningen p åhör~ ad~? den .25 februari 1941 och var vid 
tyska a.nfali?t pa SovJet annu Icke avslutad. Slagkryssarnc 
och Prwz E u gen var bundna till Bres t. Liitzows årslån u a 
repan~l~on av skadorna efter torpedträffen under Norg~~ 
c~pcditwnen var avslutad. Hon förlades till Norge för a tt 
VId det .tyska anfallet mot Sovjet binda br·ittiska sjöstrids
krafter 1 norr. Den 16 juni fick hon i norska farvatten å ll• t· 

e!1 torpedträff. från en brittisk ubåt, vilket tvingade henne 
lill ny varvsv1st~ls~. Hipper, Scheer, Niirnberg, Köln och 
E_mden samt Lezpzzg, . med si1! begränsade fart, var opera
~~onsk~~ra. pe operatwnsdughga fartygen var förlagda till 
Ost~r.'.sJon vid kngsutbrottet för att spärra inloppet till Ös
tersJon. 

Dc ryska fartygen upptr~dde aldrig till sjöss i Östersj ön 
o~h efter den ~nabba erovrmgcn av de ryska västra hasm11 -

r.adcna drog sig d~n ryska flottan in lill huvudhasen vid 
Iuonstaj:H och Lenmgrad. 
. Vid. erövringen .av ösel och Dagö, som spärrade tillfarten 

till R1gabukten, gJorde kryssarna L eipzig, Köln och Emdcn 
den 1~ september en avgörande insats genom att betvinga 
hattenerna på Svorbehalvön på ösel. Kryssaren Köln besk,ö t 
under ~~en. 11-1~ oktober olika b a tterier på Dagö, vilken 
strax darefter erovradcs. I slutet av september lämnade dc 
t_.ys~'?- kry~.sarna. östra Östersjön, sedan den ryska flottan dc
f untr':t stangls 111 i Finska viken, och sjökriget i Östersj ön 
pral~tisl~t taget avslutats. Tyskarna kunde därefter fritt ut 
nyltJa .. osteys.iöi!. son: ~vningsområde för örlogsflottan och 
so~u fardvag for v1kbga underhållstransporter till olika 
l~.~·Igsskådep_latser. A.l~a stör!·e örlogsfartyg kunde utnyttj as 
for dc marma uppgifterna 1 väster och norr. 

Sjökriget i Norra Ishavet. 

. E1~gland~ o~h U~A :s svar p å det tyska anfallet i öster hi l 
CJ vant~ pa sig. USA besatte Island den 7 juli 1941 och na
g?.? . manad ... senare b es_löts ~tt sända Ryssland all möj lig 
hJalp. _Den forsla konvoJen l11l Murmansk avgick redan i 
augusti. 
Trol~ aktivt ~mcrikansl~t sjöfartsskydd fick dc tyska ubn

t.~rna 1ck~ anfalla amenkanska handelsfartyg av fruktan 
~or all ~S~ :s m.al~ lresurser skulle sättas in i kriget i väste r, 
Innan faltlaget 1 oslcr var avslutat. 

När efter del japanska överfallet på Pearl Harbotlr den 7 
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december USA mol sin vilja kom med i kriget, förbättrades 
momentant det tyska sjökrigsläget i Atlanten genom att ame
rikanska och brittiska sjöstridskrafter måste fördelas även till 
Stilla Havet. Men efter bakslaget vid Moskva julen 1941 blev 
det tydligt, att det ryska fälttåget skulle draga ut på tiden, 
och att de allierade hjälpsändningarna i norr till Sovjet 
eventuellt skulle hinna påverka lantkrigels förlopp. Hitler 
bedömde Nordnorge som ett mycket viktigt område. Han 
ansåg det mera farligt för Tyskland, om de allierade land
steg där än i Nordvästafrika, vilket Raeder ansåg troligt. 
Om Narvik besattes, kunde nämligen Sverige och Finland 
påverkas så att hela den norra flanken vid Östersjön skulle 
kunna rivas upp. Vid en konferens den 22 januari 1942 be
ordrade Hitler därför, att alla disponibla fartyg skulle ba
seras på Norge för att bilda grunden för ett invasionsför
svar. PJaner på vidare handelskrig med kryssarna på världs
haven skulle skrinläggas. Dessa tankar, som var utgångs
punkten för slagkryssarnas förflyttning från Brest, var även 
ett av de första tecknen på det tyska överkommandots om
ställning från anfall till försvar. 

De uppgifter, som tilldelades de tyska sjöstridskrafterna 
Nordnorge, var 

a) att försvara mot invasion, 

b) att försvåra eller förhindra de västallierades hjälp
sändningar till Sovjet, 

c) att binda allierade sjöstridskrafter till detta område, 
varigenom de icke skulle kunna utnyttjas vid ubåtsbekämp
ningen på Atlanten. 

I överensstämmelse med dessa direktiv förflyttades de 
flesta tyska jagare och större fartyg till norska farvatten 
allt eftersom de blev operationsklara. Tirpitz sändes till 
Trondheim i januari 1942, Scheer i februari, Hipper i mars 
och Liitzow i maj. Antalet jagare höll sig omkring sex styc
ken. När Prinz Eugen tillsammans med Scheer var på väg 
till Norge, torpederades hon den 23 februari av en brittisk 
ubåt (Trident). Efter provisorisk r eparation i Norge åter
vände hon i maj till Tyskland för montering av den under 
tiden nybyggda akterstäven. 

Läget för kryssaren Leipzig var i mitten av februari 1942 
föl jande. Att sätta in de felande fyra pannorna skulle taga 
en tid av 7 månader. Därjämte hade nyligen den elektriska 
installationen skadats. 135 km kabel måste nyläggas för vil-

6 
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kel erfordrades clt stort antal elektriker under 12 månadce. 
Först sedan kablarna lagts kunde pannorna sättas in. Det 
bestämdes d~irför atl reparationerna fick anslå; med si na 
21 knop kunde hon fullgöra den behövliga uppgiften SOlll 
övningsfartyg för artilleri- och torpcdskolorna. 

De tyska anfallen mot konvojerna började på allvar förs t 
i mars 1942, sedan konvojtrafiken blivit 1nera omfattande 
och pågick sedan i stort sett ett år framåt. (Se skiss 18.) En 
god samverkan etablerades tidvis mellan dc tyska överva l
lensstridskraflerna, ubåtarna och flyget. Konvojstriderna i 
norr var kanske de hårdaste under h ela kriget. Trots kriget 
i Stilla Havet tvingades USA all avdela dit slagskepp och 
hangarfartyg smul tunga och lätta kryssare förutom ett stor t 
antal eskortfartyg. Förlusterna i konvojerna var tidvis sa 
stora, atl dc allierade blev tvingade att upphöra m ed 
trafiken. 

I det följ ande kommer dc tyska operationerna endast a ll 
skildras översiktligt, varvid några av striderna närmare 
beröres. 

I december 1941 anföll lre jagare en ostgående konvoj me n 
drevs tillbaka av det starka försvaret. 

Mellan december 1941 och mars 19L12 anföll ubå tar ett an
tal gånger och vann vissa framgångar. 

I början av mars 1942 var två stora allierade konvojer pa 
väg, en ostgående (PQ 12) och en västgående ( JP 8). Tir
pitz och tre jagare löpte ut från Trondheim den 6 mar s, 
varjämte ubåtar och flyg skulle anfalla. På grund av hårt 
väder och överisning kunde planerad oljning till sjöss från 
Tirpitz ej äga rum och jagarna måste därför sändas h em . 
Då underrättelserna icke gav någon klar bild varken av 
konvojernas lägen eller av den överlägsna brittiska stöd
styrkan, återvände Tirpitz ensam mot V cstfjorden, dit hon 
anlände den 9 mars efter att h a sänkt ett rvskt handelsfar
tyg och efter att med skicklighet ha manöv'i.·erat undan fö r 
ett brittiskt torpedflyganfalL Den 12 mars var Tirpitz åte r 
i Trondheim. 

Följande ostgående konvoj (PQ 13) anfölls den 28 mars 
av tre tyska jagare samt av flyg och ubåtar. Vid jagarnas 
torpedanfall i snöbya•· torpederades den eskorterande krys
sm·en Trinidcul saml en jagare, som sjönk. En tysk jagare 
sänktes under dessa strider. 

En västgående konvoj (QP 11) i början av maj anföll s 
likaledes av tre jagare. Efter fyra limmars strid i dålig sik t. 
varunder de tyska jagarna sköt slut på sin ammunition , drog 
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Den ostgående lwnvojcn PQ 15 i början av maj hade sto
ra förluster främst genom flyganfall, och av den därpå föl
jande ostgående konvojen PQ 1G i slutet av maj sänk te 
ubåtar oc:h flyg åtta av dc 34 fartygen trots starkt skydd. 
A v dc dittillsvarande konvojstriderna drog britterna den 
slutsatsen, att förlusterna var så stora, att skyddet m ås te 
förshirk as, om lransporlcrna skulle kunna fortsätta. Dea 
tyska sjökrigsledningen ansåg, alt tunga sjöstridskrafter 
måste medverka i anfallen. Vidare måste ännu starkare in
sats göras av flyg och ubåtar för att bl a få klarare spa
ningsund erlag fö r framslötar med dc tyngre sjöstridskrafter . 
na. Oljelillgången medgav ej, att de fingo löpa ut utan sä
kert mål. 

Tyskarna avsåg därför att sätta in största möjliga kra ft 
mot nästa ostgående konvoj (PQ 17) (se skiss 19). Konvo
j ens avfärd senarelades av engelsmännen till i början ay 
juli för atl man skulle få ökat skydd av de sommartid van
liga dimmorna. Av de tyska fartygen var vid denna tidpunk t 
Tirpitz och Hipper baserade i Trondheim och Liitzow och 
Scheer i Narvik. 

Den tyska operationen var noga förberedd och hade få ll 
täcknamnet »Rösselsprung». Men redan när fartygen skulle 
intaga utg[lilgshige möttes de av otur. Narvikgruppen fick 
tjocka, och Liiizozv gick på grund. Av Trondheimsgr·uppens 
jagare gick tre på ett oupptäckt grund och dessa fartyg kun
de ej dellaga. Då Hitlers personliga tillstånd för igångsä ll
ning måste inväntas, blev de tyska fartygens avgång förse
n ad, m en den 5 juli avgick Tirpitz, H i p p er och Scheer m ed 
sju jagare och tre torpedbåtar. Det brittiska amiralitetet b e
dömde, all den tvska anfallsstvrkan var för stark för den 
brittisk-amcrikan~ka skyddsstyi·kan , trots att bl a det ny a 
amerikanska slagskeppet 1Vashinglon ingick i denna. Kon
vojens fartyg fick dLirför order alt skingras för att under 
enskild förflyttning söka nå Munnansk. Den i.~rska sjökrigs
ledningen ii sin sida hade bundit den egna sjöstyrkechefens 
handlingsfrihet genom bl a följande direktiv : »En kort ope
ration med begränsad framgång är att föredraga framfö r 
en lå ng med fullstämlig framgång. Rapportera omedelbar t 
om ni siktats av fi entliga flygplan. Tvek a icke att avslut a 
operationen om läget synes oklart. Tillåt ingen fientlig fram
gång mot kärnan av vttr flotta.» 

Redan något dygn efter avgången fick tyskarna rappor l 
om den brittiska stödstyrkan, som styrde ostlig kurs. I en
lighet m ed direktiven avbröts därför framstöten, och farty-
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lätt byle för f lyg och ubåtar, vilka sänkte 23 av 36 fartyg 
eller mer än 125.000 lon. 

Denn a k a lastrof föranledde ett uppehåll i konvojtrafiken 
intill september, då det blev mörkare. Under uppehållen 
m ellan konvojerna utförd a Scheer jämJe ubåtar en fram 
stöt in i Karahavet elen 18- 30 augusti . 

Nästa ostgående konvoj (PQ 18), som bestod av 39 han
delsfartyg och 77 örlogsfar tyg, varibland ett eskorlhangar 
farlyg, passerade J an Mayen elen 6 september. Konvoj en u t
sattes de närmaste dagarna för kontinuerliga anfall från 
ubå tar och flyg. Endast 13 av lastfartygen kom fram tro ls 
det tappraste motstånd. Den väs tgående konvoj (QP 14) , 
som avgick från Arkangelsk den 13 september, kunde hålla 
s ig ulanför Luftwaffes räckvidd, men ubåtarna sänkte en 
tredjedel av fa rtygen. 

Efter dessa våldsamma förluster m å ste de allierade h el t 
i nställ a hjälpsändningar över Norra Ishavet, trots att hund
ratals l1andclsfartyg låg lastade och avgångsidara i olik a 
allierade hamnar. Man försökte därför en ny taktik kall ad 
»Trid:lc Movemenb>, en sorts strömtrafik av snabbgående 
fartyg, vilka avgick ett eller två om dagen. A v de 13 iväg
sända far tygen kom em ellertid endast fem frarn, varför även 
denna trafik upphörde i slutet av oktober. 

För oper a tionerna vintern 1942- 43 fanns i Nordnorge som 
förut Tirpitz, Hipper och Scheer. Lillz ow och Prinz Eugen 
var båda å ter operationsdugliga i Östersjön, men med hän
syn till olj eläget bestämdes att endast Lillzow skulle omba
seras nordvart. Enligt den tyska sjökrigsledningens kalkyler 
skulle av dc befintliga 17 jagarna ständigt sju vara på över
syn och två disponeras för tekniska prov, varför i medeltal 
å tta kunde utnyttjas för operationer. Av de 27 torpedbå tar 
na skulle tre hållas i materielreserv, tre utnyttjas för tek
niska prov, åtta (3 + 5) fast tillhöra torpedskolan och tor 
pedskolflottil,lcn, omkring sex vara p å översyn, dvs för ope
rativa uppgifter skulle sju båtar vara disponibla. Detta an
tal kunde tillfälligt ökas, om de tre för tekniska prov reser
verade kunde disponeras . Normalt räknades annars med att 
av jagarna och torpedbåtarna hälften var klara för strid , 
medan av motorminsveparna och bevakningsbå tarna en tred
iedel var i docka för reparation, en trccl]edel var i hamn 
för vna och en tredjedel till sjöss. 

I väntan på nya konvojer utförde Hipper och fyra j agare 
den 24----28 september en mineringsoperation utmed norra 
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j{nslen av Novaja Zc~nlja o~h. gjorde den 5- 9 no.~.c!n.~er en 
framstö t mot ryska fartyg 1 far~atlnet m ellan BJ.o~non o~h 
Spetshe rgen och f? r dem.?nstrahon .av, tysk _ al~tlv1tet. ;1~~ den senare opcralwnen sanides ett lankfartyg och en ubats 
·, garc. -JU l och m ed landsligningen i Norda~1 :ikn .. de n . X novcmbe1: 
. v tog risken för invasion i norr. H~a lps~m~lnmgarna __ b lev ~ä re;nol bclydclscfull arc för lantla:1get l aster, var~o r de 
tyska sjöstridskrafternas huvuduppgift nu blev att stoppa 
desamm a. . ... t t När väderleken ä ler började gynna konvo]forsvare . .' s ar-
tade en ny serie av konvojer till Munnansl~, nu .h enamnda 
JvV respeklive RA. De n första ostgå ende ya l G far ly g, . J\V 
51 A, som avgick den 15 december, kom 1gcnom oantas~~d . 
Mot den andra, J\V 51 B, som avgiel~ .dc~1 22 de.ccmber fran 
Skottland, plan er ades av den tysk~ S] okngs~edmngen elt a_n
fall med Hipper, Liifzow och sex Ja~are. T-htlcr blev myd .. e t 
intresserad och fordrade kontinuerliga r~ppor~er .. om oper a
tion ens förlopp, bl a därför att h an v1lle ttllkannagc etl 
alädj aude nyårsmeddelande ti ll tyska folket om ett ly~koat 
konvoj anfall till omväxling mot nederlagsrapporterna fran 
Stalinarad. Kontakt med k onvoj en nåddes den 31 december, 
och a~ de inledande ytterst knapphändiga rapporterna o~:1 
stridskontakt kund e eventuellt etl gocltagha1:t resultat utl.a
sas . Men innan ännu den tyska sjökri gsledmngc~1 e~:er Hlt
ler fått n ågra rapporler om stridens förlopp, hllkann.agav 
ett Reuteni.1eddelandc brittiska framgångar ~mder ~tnden. 

Nyheter b egärdes nu i löpande följd från I-lltlers hagkvar
ter m en förgäves. HiLler blev ras~ndc och .sade att n.1a1~ bor
de avrusta alla fartyg stör re än pgare, v~lka v~r l1ll mgen 
nytta . Först den 1 januari pä kvällen .. fick I-htle~· ,en a ~ l.: 
annat än uppmuntrande rapporl om s luden . J? c. l~ sl-..a .. s ~~ l . 
korna h ade id::e lyck a ls genombryta d.cn !)nlhska nmbc
vakningen. Förband et h a de uppdela ts. 1 ~Ya gr~lPl:er ,. mc~: 
Liilzows anfall frän svdos l hade kom1mt.nag_ot cftel HLppe.Is 
anfall från n ordväst. ::\fär Hipper bands 1 anfall et av de bnt
tiska jagarna under en ganslm l&ng tid, hade h~n emeller
tid lycka ts sk ada tre ell er fyra av dem. Men sa blev hon 
själv p lötsHgt övcr ~·askad av kry~?arc1d fd~1 :n sek~·o.r ~1:cd 
dålig sikt. Hipper f1ck snart t~·e ~ra.ffar, av v1lJ...a en fOtsto.Hle 
pannorna i e tt cldrun~ och tlll~alllgt :atte cltrai~Iwl elihum 
ur funktion . Farten g1ck ned bli 18, 1hla~Hl 1.) ~~nop. E~_l av 
de tyska jag~rna ha~lc. det~chcrats T~·v Hzpper. f~r a~t sank~ en oskadliggJord bntl1sk Jagare. Nar hon gJol t delta , to"' 
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hon H~pper för en brittisk kryssare och förenade sig i stället 
med fienden och blev snabbt sänkt. 

Eftersom Liilzow hade m yck et då li!! sikt frå n sin sektor 
blev även hon bunden av försvararna o och kunde icke kom~ 
ma till någon verkan. När Hipper skadats, avbröt sjöstyrkc
~hcfen striden och å tervände ti ll Kaafjordcn. 

Efter alt ha mottagit denna rapport blev Hitlers beslut 
a~t .avrusta varje. stötT.~ örlogsfartyg allt fastare. Förgäves 
pav1sade ~acdcr 1 ett langre memorandum vad dessa fartyg 
redan utrattat. »Att avrusta de s tora övervattensfartygen b lir 
en se.gcr för våra fi ender utan någon ansträngning från dc
r~s sida. De~ kmmn~r att åstad komma glädje i det fientli ga 
lagre t och dJup besvJkelsc hos våra allierade, särskilt J apan . 
Det kommer att betraktas som ett tecken på svaghet och 
brist på förståelse för sjökrigets övervä ldigande betydelse 
nu när krigels avgörande stadium nalkas». 

Han påvisade utan resultat även att praktiskt taget inga 
materiella eller personella vinster skulle n ås genom en så
d~n åtgärd. Raeder, skaparen av den nya tyska flottan, av
gick då och efterträddes av amiral Dönitz, som den 13 feb
r~wri 1943 gav ut en av Hitler godkänd plan för avrusl
nmgarna. 

Redan avrustad. Gneisenau. 
Att avrustas i februari 1943: L eipzig. 

i mars 1943: flipper , Kö/n. 
i april 1943: Schleswig-Holst-ein . 
i maj 1943: Schlesien. 
i juli 1943: Scharnhorst. 
hösten 1943: Tirpitz. 

Att kvarstå som övningsfartyg, dock icke stridsberedda : 
Prinz Eugen, Admiral Sch eer, Lii.tzow, Niirn
berg och Emden. 

Arbetena på hangarfartyget Graf Zeppelin h ade stoppats i 
februari 1943. 

.. D?.nitz hade ej hunnit vara chef för den tyska flottan länge 
!.on·an han --:: nu med m~svar för krigets ledning och själv 
overtygad - aven kunde overtyga Hitler om nödvändigheten 
av att oe tunga fartygen skulle förbli rustade. Sedan tre kon
vojer under januari- mars passerat praktiskt taget utan 
~örluster tr·ots flyg- och ubåtsinsats, sändes Scharnhorst, som 
1 mars 1943 ~ter va~· operationsklar (efter Kanalfärden), t ill 
Nordnorge for att tillsammans med Tirpitz och Lii.tzow b il
da ett nytt och slagkraftigt förband. Med ledning av de bittr a 
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erfar enheterna från föregående vår och :sommar samt på 
grund av att till~·ä.ckligt skydd icke ~~und? beredas isha:vs
konvojerna samheligt som den stora mvaswncn mot ~tallen 
pågick, inställd.es d e ~.llierades konvoj c~· dem~ a års t~ d och 
i stä llet utnyttJades vagen genom Persiska v1l>:.cn .. via den 

11vöppnade routen genom Medelhavet. Det tyska forbandet 
h;de därför inga konvojer att anfall a men åstadkom gen~m 
sin blotta närvaro, att en mera tidsödande väg med betydligt 
mindre kapacitet måste utnyttjas. Under den G- 9 septem
ber 19L13 gjorde det tyska förbandet jämte sju jagare en 
framstö t mot Spetsbergen och förstörde där en brittisk me
teorologisk station. 

D e stora tyska fartygen i Nordnorge innebar ett starkt hot 
mot den brittiska flottan ur många synpunkter. Det hade 
dittills icke lyck a ts britterna alt komma åt fartygen, varken 
i basen eller till sjöss, då dc undvikit strid med överlägsna 
brittiska stridskrafter. Sedan närmare ett år h ade hemliga 
förb eredelser pågått i England att oskadliggöra f artygen 
med dvärgubå tar. Dessa skulle intränga förbi dc olika tor
pedskyddsnäten och på botten under fartygen släppa tids~n
ställda sprängladdningar på c:a 5 ton vardera. Anfallet m
sattes den 22 september och lyckades mot Tirpitz, men ej 
mot Scharnhorst, som strax innan hade bytt förtöjningsplats. 
Huvudmålet m ed expeditionen var nått i och med att Tir
pitz, världens då starkaste slagskepp, försattes ur opera
tionsduglig;t skick. R eparationsarbetets förlopp följdes av 
den brittiska underrättelsetjänsten, och när Tirpitz åter var 
färdirr skadades hon den 3 a1n·il 1944 - några månader före 

t'> • 

invasionen i väster - vid ett flyganfall frå n hangarfartygs
flyg. Sitt slutgiltiga öde fick hon vid flyganfall med )>kvar
tersbomber» den 12 november 19-'t4 i Tromsö, dit hon flyttats 
för att tjäna som flytande batteri. 

Sedan Lii.tzow återförts till Östersjön, lllers tod höslen 1943 
endast Scharnhorst med ett antal jagare av den ursprung
ligen starka operationsgruppcn. När läget på ostfronten blev 
allt m er allvarligt för de tyska anm~crna, ansåg Hitler, att 
man borde göra nya försök att stoppa tillflödet av underhåll 
trots dc ogynnsamma styrkeförhållandena. Det var under 
framstöt mot en dylik konvoj, som Scharnlwrst infångades 
och sänktes av överlägsna brittiska styrkor den 2G deccm
ber 1943. D e medföljande fem jagarna hade före striden 
detacherats och kunde ej ingripa. Dc åte rvänd e Lill basen. 
. Med Scharnhorsts sänkning var d en viktigastC' delen av 

SJökriget i norr avslutat. 
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Försvarsuppgifterna dominera för tyska övervattensflottan . 

Under ~h 19-1:~ hade krigslägel i slorl avsevärt ~indrals till 
Tysklands nackdel. Endast ifråga om ubåtskrigel kund e en 
offensiv forliarande upprätthållas. Efter dc allierade hin d
stignin garna i Nordafrika, på Sicilien och på italienska fas l
landet hade Italien kapilliterat på hösten 19c~3. I Ryssla nd 
hade ryssarna nu initialivet och hotcl från kommunismen i 
ost im1char den slörsta faran för Tyskland. Här pågick en 
strid på liv och död, i vilken alla krafter måste insällas. Dc 
tyska fartygslypcrna , som var konstruerade för strategisk 
offensiv, fick nu defensiva ll]>pgifl cr all lösa. Försvar a v 
kustsjöfar t h<1dc i Östersjön, i Nordsjön och efter norsk a 
kltslcn b lev en av dc vikligaslc, försvar mot invasion en 
anna11. Redan v å ren 1 $)-!3 bör j ad c nybyggnaderna koncen
treras p å mindre fartygslyper såsom torpedbåtar, motorto r
p edbå tar och minsvepare för all hålla kustlederna farhar ·1 . 
Ett flertal dvärgvapen med kort tillverkningstid sattes i pro
duktion. Tyska versioner av landstigningsfarkoster (Mari
ncfährprähm c) började även hyggas. 

För flottan blev den viktigaste krigsskådeplatsen Öster
sjön. Med de allierades ocrhörda överlägsenhet till sjöss och 
i luften hade kryssarna ku1mal uträlla föga vid kanalkusten. 
I Östersjön var den tvska flottan tillräckligt stark för att ål 
1, rigföringcn i stort skapa det läge som utgjorde en föru t
sättning för kraftinsats både i öster och väser. Undandragen 
och till en hörjan till synes sysslolös fullgjorde flottan sina 
uppgifter. 

Bränno/jeläget för den tyska flottan var redan från slu
tet av år 1941 ytterst ansträngt. Understödet till Italien tärde 
h årt på de knappa för rftdcn. I november 1941 utgav den 
tyska sjökrigsledningen föl jande direktiv för hrännoljeför
brukningen. 

a) I första hand skall fartygens s tridsberedskap och här
för nödvändiga övningar tillgodoses. 

h) 1\'är dessa önskemå l uppfyllts kan, h eroende p å olj e
tillgången och det aktuella ficndelägct, eventuellt kortare 
operationer utföras. Några hingre operationer mot sjöfarten 
i Atlanten får ej företagas. 

Från december HH1 skars oljetilldelningen ~lrastiskt ned 
fr~m el l beräknat b ehov av 100.000 ton per månad till 50.000. 
Alla förhand utom målfartyg för ubåtarna drabbades härav. 
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j\.ntalet gånglimmar för sl~jutövni1_1g_ar och övninga r i för
band m m blev reducerat tJll ~tl nnmmu~~l och CIH~ast 15.000 
ton olja per månad kunde disponeras for opcral1oncr mot 
fi enden. 

Under april 1942 reducerades importen av olja fdm_ Hu-
111änien från beräknat 46.000 ton ti_ll 8.090 ~on. Ytterhw~rc 
inskränknincrar i oljclilldclningcn f1ck da goras. Med han
syn till dc h~tydclsefulla konvojerna till Nordafril.~a fick ~~el~ 
italienska flottan 30.000 ton, m edan den tysk a f!otian bel-c 
35.000 ton . Eftersom. den inhemska tyska produktJOnen upp
gick till ungefär 50.000 ton/ månad ~icl~ ytterligare 1:r:~r ~ lu
sen ton tagas av dc knappa tyska forraden, som s n d tt 1 cdu
cerades till blott något över 100.000 ton. 

Följden av denna oljeknapphct blev alt .båd e den tyska 
och italienska flottan fick överge alla opcr a t[(lner m ed tunga 
far tyg, som utnyttj ade brännolja. Oljcläget medgav . un~lcr 
april endast patrullering och cskorttj änst, ubålsutl)lldmng 
och endast två konvojer till Afrika, dc senare med torpcd
båtar och jagare. Operationsheredda j~gare i N_?rraishavet 
kunde i varje enskilt fall få tillstånd tJll framsl~t, n~r klara 
underrättelser om fienden förelåg och del opcrahva lage t var 
gynnsamt. För fartyg med dieseldrift och för ubå la r r ftddc 
emellertid inga restriktioner. 

Under sommaren 1942 lättade oljcläge t 11 r1got i j ämförelse 
med under april, hl a sedan leveran serna till italienska 
flo ttan skurits ned. Denna hade i november 1942 blott 14.000 
ton olja i förr å<l. Alla italienska slagskepp_ hade fått tömma 
sina oljetankar och var därför icke opcrahonsberedda, krys~ 
sarna i Navm·ino fick ha 4/r; oljeförrå.d, medan kryssarna l 
Messina blott hade kvar halva förrå d. 

För den tyska flottan var dock o1jclägct vid d.cnna tid
punkt så hårt, att förfly ttningen av Scharnhorsl , ~rw;::; f!ugen 
och fem jagare från Östersjön till Nor_d norge_ i Jal!n~.n 1\H3 
måste <U skuteras på högsta ort m ed hansyn L1l~ ol] eforbruk
ningen. Förflyttningen av de tunga fartygen erfordrad~ 2.200 
ton och av jagarna 2.600 lon. Om f artygen blev kvar 1 tyska 
baser i Östersjön, skulle 1.000 ton per mån ad kunna sparas 
i ekonomiförbrukningen genom anstalter i land. 

Oljeläget fortsatt e att siitla sin prägel på u_Ll:yttjan~lct a,_v 
den tyska flottan. Under vissa p eriod er , t ex 1 J:n~uan 19 1;), 
fick Scheer och Liilzow tillfälli g t t o m tömm a s111a lankar 
på dieselolja för att en styrka pt1 27 uh~'Ha r sla!llc hmna 
avgå p å plan erad expedition. 
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. \'id bedömning av tyska fiollans operationer och (le ra. 
h :el.;:vens får man alltså liksom för andra del ar av den ly sk ~ 
~~;rs~·arsmak l cn taga hänsyn till oljebrislcn, som tidvis h elt 
forlundradc rörelser. 

Från ny.årc~ 1944 ... hade hu:uddel?n av dc s lora fart ygen 
baserals till ostcrs]on. Gdyma utgJorde den viktigaste ör
l?gsbascn. Här låg flipper och Prinz Eugen, AdmiNZl Srhcer 
latta kryssarna Niirnberg, Kö/n och Emden samt dc gaml ~ 
pm:sa:·sk~pp~n. Liitzow låg företrädesvis i Svinemöndc ot:h 
Lezp::zg 1 L1~au. Alla stönc fartyg var sålunda åter rusta
dc. I fcbruan 194L1 startade den väntade ryska offensiven i 
norr, .och Leningrads belägring upphörde. Risken för en ut
brytnmg av dela:· av ryska flottan ökades samtidigt med a ll 
ryssarna ryckte fram. I delta läge kom invasionen mot Nor
man(He den 6 juni 1914. övcrgåilgen från försvaret av »Fes
tung Europa» till försvaret av »Fcstung Deutschland » stvrk
te .. bchovc.t .. av att. behålla dc större örlogsfartygen i Östersjön. 
For att h]alpa Fmland, som i slutet av juni 1944 fö r lorat Yi
borg vid den ryska offensiven, utförde en eskader med Prin : 
E~gen.och tre jagare en kortare operation till Åbolands skär
gard l samband med att några armedivisioner överfiirdes 
~rå? ~slland til~ F~nland. Under en veckas tid. i början av 
J~h forlades Lezpzzg och Niirnberg jämte vissa minsvepa re 
till Gråhara. 

I samband med och efter det fiusk-rvska stillcståndsav
~alct del~ 20. september 19L11 opererad. c h.l a Il i p per och sex 
Jagare VI~ Fmska Utö (den 16/9), och skyddade Hipper, Liii 
zow och Jagare tyska konvojer med trupper genom Ålands
hav (den 26/9) mot eventuella finska anfall. 

Under den ryska framrvckningcn mot dc baltiska och tyska 
kusterna vintern Hl4~-45 ]~des allt fler uppgifter på tyska 
flottan. Den ryska kngs1cdnmgcn följde exemplet från tysk a 
framryckningen i väster 1940 och lät sina arm ccr brvta fram 
mol Rigaviken (augusti 1914), varigenom den tyska front e:1 
klövs och de tyska armeernns landförbindelser· avbröts. R e
dan tidigm·e hade det mesta underhållet gått sjöväcren, men 
trupperna blev nu helt hänvisade till havet för u~derhål l, 
omgruppering och - evakuering. Alla disponibla hannels
och örlogsfartyg insattes sfl Hmgt kol- och oi jcförrådcn lillii l. 

Dc tunga örlogsfar lvgen utnyttjades kontinuerligt för a ll 
1~1cd .sin svåra eld s tödja armens operationer. Hitlers tqw 
fatlmng om nytlan av dessa farh·g hade helt ändrats från å r 
19cli1,. då han ville avrusta d.em alla. Han påpekade för arm t; 
ledmngcn, att den i ökad utsträckning skulle utnyttja det 
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aa sjöartilleriets slagkraft. När am.munilioncn hörjade 
ui;ska, aav han order om, att armen skulle överlämna om
~~~·ing 3.000 28 cm. skott till LiU::ow (~ch Sch eer. ~~nn cxcm-
1;el p ft dessa fartygs s l~indiga utny~l]tmdc kan na.n~nas, al~ 
11drör cn p å Schcer i början av apnl HH5 hade sllttls n ed l 
e å hög grad, a lt byte av dessa påbörj als i K~el, oc~1 ~l t u l
~ångshastigh e len på Lid::.ows' eldrör nc~~~åll ov~~· 1~ 'iv ,. dvs 
~IJridni ngcn var nu förd ubblad, men JJ]aserna !Ol·slog am1 u ~ Q 

för beskjutning av landmaL . . . Allt eftersom läget litilands försiimradcs, f1ck cvakucr i~]gs-
transporler ökad omfattning och bet~dclsc . I störs t ~: ut~~rack
uing evakuerades trupperna jämte sm tunga maten el. I rans
porte~· a': s~lrad~. och flyklingar fr fl_n ~{1~rland o~l~ _Qstpr~ns= 
sen t tll Swmemundc och Danmark heJ... allt st011C omf<l~~ 
ning. Fartygen överlastades slutligen utan a~t norma}a sa
kerhetsans lalter kunde vidtagas, men, som ll!tlc. ~· a~1sa,~ om 
riskerna »var det bällrc a il 10 '.lo förlorades pa vag tllt I ~sk
land än' 90 % på väg till Sibirien». Tro,ts förlust av v1ssa 
fartyg höll sig förlusterna under 0,5 ~~ . ~otalt evakuerades 
av den tyska flottan mer än 600.000 manmskor under d.~ se
nare vårmånaderna. Till skillnad från Dunkenrue g~llclc 
det h är en sjöresa av flera dygns varaktigh~l. 0~~1loppshc.~cn 
för en ordinär transport från Libau till Swmcmunde berak
nades till 9 dygn, varvid 28 fartyg om samn~anla~.l 11?.0~0 
ton skulle kunna transportera 23.000 man, 4.800 hastar och 
3.200 fordon. . o o d . Den tyska krigsmakten var cmcller hd un.der varmana el -
na 1945 r edan besegrad och sönderfallet gtck snabbt under 
de sista veckorna. 'De större örlogsfartygen höll sig dock 
länge operationsdugliga. . . . Vid kraftiga flyganfall mol KICl dc.n 9 ~p~·1l 1945 hnnga-
des emellertid Scheer att kantra. Koln hal']adcs av brand 
den 30 april i vVilhemshafen efter flyganfall. Liilzow ~änk
tes den 3 maj i Swinemti.nclc. S?-mma .. dag skadad~s Hl p per 
i torrdocka av flygbom ber, varefte.r b.randerna tog ov·~rhand. 

Prinz Eugen, Niimberg och LelpZlg var f?rtfa;andc ope
rationsdugliga vid kapitulationen den 9 maJ 1948. 

Några erfarenheter. 

Många erfarenhctc:r !'-an ch·a~as från den tys}'-~ ~l~tt.?n~ 
verksamhet under det gangna kngct, men man far eJ nlom 
l11a a tt det snart är nio tu· sedan kriget slutade, och att den 
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tekniska utvecklingen sedan dess gått snabbt framåt. I-I~ir 
kan l?lolt ~lt fåtal erfarenheter beröras, som har direkt an
si u lm ng t1ll den lämnade skildringen och vilka är i stor t 
sett. oberoende av teknikens framsteg. 

V t d bedömning av den tyska flottans insats bör man främst 
beakta, ~tt flottan .. ingaht~lda var utbyggd till den styrk a, 
s~nn beraknades for. atl framgångarna till sjöss skulle bli 
1Il~a ~ lora som dc t1ll lands och i luften under det förs ta 
kr1gsarct. 
. Trots den tyska flo! tans svaghet i förhållande till den bri t

lu;ka ly~kadcs den till en början dock i stort sett fullgöra 
<.~c uppgtfter, som kund~ läggas på densamma. Norge-opera
l~onen. kunde mot vanliga bedömningsgrunder ulföras m en 
ltll pnsel av fartygsförluster och skador, som sedan aldria 
skulle kunna l~?mpe~lsei:as. Den tyska flottans nyare fartyg 
var u~byggda for offensiva operationer på världshaven och 
var. eJ llane1:ade Jör inyasionsförsvar, vilken uppgift blev 
l~go pa armen. Efter vandpunkten i kriget mot Hyssland 
vmtern 19-!2 var emellertid ubåtsflottan Tysklands enda m e
del att genom offensiv kunna vinna seaer. 
... D~ tyska störr~ fartygens seghel ter sig så här efteråt som 
for~~mande (se bll. 1). JVIau har nog i regel haft det intrycket, 
att fa~· lygcu snabbt dukat under för det överväldirrande allie
r~~~c flygels a~1fall. Bortsett från d e fartyg, som sä~ldes under 
d~arva offepslVa operationer såsom Graf Spee, Bliicher, Kö
mgs~e;·g,. A arlsruhe, Bismarck och Scharnhorst dödsskada
des Tupzlz och Gneisenau först efter tre års krig. JVIan bör 
observera, att alla dessa fartyg sänktes eller fick sin initial
skada,. som senare möjliggjorde annan insats, av örlogsfar
tyg, Il11.~1or eller kustballerier. De övriga tunga och lätta krys
sam.a ov~rlevd? anfallen och kunde fullgöra sin uppgift än
da l1ll kngcts Sista veckor. När Scheer den 9 april HJ45 kant
l}~lc, stod. ryssarna blott omkring 7 mil öster om Berlin. 
lt<}ln cldha.r.Jadc~ sanm1~1 .dag, som ryssarna i Berlin hade 
nall fram ~Jll Luft~artsi~llnislericts byggnad på »den Linden», 
oc:h som H1~le1: begic:k självmord (30/4). När Liitzow och Hip 
pe~· ?skadhggJordes den 3 maj, hade ungefär samtidigt dc 
~nttJsl_.;:.?- oc:h ryska armcerna fått kontakt med varandra vid 
~slersJokustcn mellan Liibeck och \Varnemii.ndc. Vid dessa 
tH1pun!.c.t~r ':ar även försvaret av örlogsbaserna i upplösning 
o<.:h moJ1rggJordc dc allierade flyganfallen. 

Av ~1l.} framgår delvis den tid, som fartygen legat p å 
v~r~ fot· o':'crs~·n och reparation. ~an ser, att sedan kriget 
pagatt en tl(l, ar av kryssare och Jagare som regel högst :!f, 
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disponibla för omedelbara operationer. Bland mindre fnt·
tyg såsom 1.~1lb och ubåtar·. är utnyttjan_dcgradcn ungefär V:J 
eller 1/::J . For att dc taktiska fartygsforbanden skall vara 
stridsberedda med önskat antal fartyg måste alltså reserv
fartyg ingå i desamma. 

A v tablåerna och skildringen i övrigt kan utläsas betydel
sen av en snabbt och effektivt arbetande krig3reparalions
tjänst. Ju färre antal fartyg, som disponeras, desto bättre 
måste reparalianstjänsten vara organiserad. Reservm.ateric
len m åslc vara riklig och omfatta även så stora enheter som 
turbiner, pannor, axlar, propellrar förutom ohka slag av 
vap en, såsom kanontorn, torpedtuber, centralsikten och ccn
tralins trumcnt. Ju mera standardiserad matericlen är, desto 
snabbare kan ett fartyg åter göras stridsberett. örlogsvarven 
måste besilla kapacitet för att samtidigt kunna reparera 
skrovskador och installera teknisk materiel. 

De t framgår av olika skildringar, att de krigförande tid
vis h ade ganska god, ibland fullständig kännedom. om ska
dorna på motståndarens fartyg. Genom en god underrättel
setjänst, som ger upplysningar om skador på fiendens far
tyg och en god kontraspionagctjänst, som förhindrar alt 
upplysningar om egna skador sprides, kan förutsättningar 
skapas för val av lämplig tidpunkt för operationer med hän
syn till styrkeförhållandena. 

Enligt en av taktikens grundregler skall en strid fullföljas 
och f ienden sänkas till sjöss. Denna regel bör följas om så 
är m öjligt. Den bifogade tablån utvisar emellertid även, alt 
ett fartyg genom skador kan förhindras att deltaga i strid. 
l vissa Higcn kan därför det begränsade målet alt åstad
komma skada godtagas blott d enna ~ir av tillräcklig omfatt
ning för att kräva omfattande reparation. Vid val av vapen 
kan måhända lägre kalibrar välj as om samtidigt möjlighe
tern a att skada fienden väsentligt ökas till antal. 

Den bristande oljetillgångcn inskränkte i åratal den tyska 
fl.ottans operationsfrihet. Det var ofta förbrukningen av en 
VIss procent av det reslerande oljcförrådcl, som fick vägas 
mot vinsten av operationen som sådan. Della sänkte. utbild
ningsstandarden och inverkade direkt till att resultaten vid 
de enstaka operationerna icke blev så goda som av styrkc
förh ållandena kunde förutsetts. Stora slcyddade bränsleför
l'åd är en tillgttng. 

Betydelsen av samverkan mcllau fiollan och flyget behö
ver i delta sammanhang ej ytterligare framhållas. De goda 
resultat, som uppnåddes, när denna samverkan etablerades, 
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visar huru mycket mera som s lår att vinna, när försv ars
grenar gemensamt söker lösa försvarsuppgifterna. 

Inom en flotta har man som regel god kännedom om de 
egna farlygens prestanda samt deras svagheter och evenln
ella brister. Om dc friimmande fartygen får man som r cge) 
blott höra deras topprcslanda, medan eventuella ofullk on1_ 
lighclcr icke kommer utanför den trängre kretsen. D el ät· 
en anledning till all en eventuell fiendes fartyg ofta över_ 
skattas och att dc egna fartygens värde underskattas. En så
dan uppfaltning kan lät undergräva den egna tilliten och 
stridsmoralen. Dc tyska örlogsfartygen ansågs nog allmänt 
vid krigels början slå på toppen av effektivitet. Från skil d
ringen av den tyska flottans verksamhet får man nu en Id a
rare uppfattning om, all den tyska fartygsmaterielen h a de 
flera brisler och alt under strid ofta tillfälliga haveri er ytter
ligare m inskade stridsvärdeL 

För all hålla viljan till kraftinsats under strid stark, bör 
alllid tilltron till den egna materielen och personalen s~il t as 
hög. 
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Finske Falkens äventyr Rostock 1564 

Av CARL EKMAN. 

På 1600-talet var en holländsk marinmålare, vid namn 
Pieter Cornclisz van Soest, under åtskilliga år anställd vid 
amiralitetet. I förbigående sagt synes van Soest ej ha till
dragit sig något intresse från konstkritikernas sida, och vär
det av hans arbeten ur sjöhistorisk synpunkt kan också läm
nas därhän. Hur som helst utförde han ett stort antal batalj
målningar, av vilka det finns en hel svit i Sjökrigsskolan 
vid Näsby. Med en av dessa har van Soest sökt att i en liv
full bild föreviga en i vår sjökrigshistoria nog så märklig 
händelse. Målningen är förs edd med en inskrift, som i något 
moderniserad dräkt lyder sålunda: 

»Uppå Rostocker redden blev den Svenske Falken kring
värvd av en hop danska skepp. Kapitenen däruppå, vid namn 
Anders Esbjörnsson, värjde sig manueligen men omsider, 
när hans skepp vart sönderskjutet, så av fiendens skepp som 
förm edelst några stycken, de danske hade planterat på 
landet, hände sig att den 12 dito (juli 1564), vid det fienden 
blev honom övermäktig, tände kapitenen själv eld i krut
kammaren, lät skeppet springa.» 

Det var förmodligen denna målning som föranledde att 
en år 1849 byggd kanonskonert gavs namnet Esbjörnsson. 

Den k ortfatlade berättelsen skiljer sig från Tcgeis version 
(Erik XI V :s his t.) bland annat därutinnan, att den senare 
daterar striden till den 11 juli, kallar hövitsmannen Anders 
Biör (n) s son och uppger att denne brände upp både sig själv 
och alla dem som var på skeppet. I likhet med textförfatta
ren säger Tegel ingenting om skeppets öde, men Tegels 
framställning antyder att han utgått från att Falken gick 
under. 

Svenska sjöhistoriska författare från en senare tid har i 
flera hänseenden kompletterat bilden av det hela men på 

7 
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grund av namnförväxlingar m m också ändrat densammn 
Gyllengranat (1840) förlägger striden till \Varnemi1nde. 
uppger den danska styrkan till 3 skepp under befäl av Pe: 
der Huitfeldt samt omtalar att Anders Björnsson, s[u·Hn11 
h an kallar hövitsmannen, avböjde staden Roslocks erbj u, 
dande att föra skeppet n~innare staden för vinnande av biit t
re skydtl mol danska styrkans befarade angrepp. Gyileu
granat uppger vidare alt striden pågick från solens uppga ng 
till middagen. Ulan att säga någo t hestämt om Falken s ii d~ 
gör han g~illande att hela besättnillgen omkom utom 2 man, 
som Huilfcldt tog till fånga. 

Uppenbarligen är Gyllengranats version till stor del byggd 
på utländska källor, främst det i Hostock år 1506 utgivna, 
av Petrus Lindeberg förfatlade arbetet Chronicon Rostoch i
ense Poslhunmm, vartill vi i det följande å terkommer. 

Z ettersten (1890) kallar skeppet H vite Falken och hö vi Is
mannen »Anders Björnsson (Västgöte)» samt uppger al t re
san till Rostock företogs i juni 1564. 

Den som skriver detta har, utan att närmare gå in p<l 
ämne t, i Allhemsverket om flottans historia benämnt skeppet 
Finske Falken samt i ett senare sammanhang uttryckt tviv~l 
om att skeppet gick förlorat. I det följande skall han därfö1· 
söka att, i den mån det går, redovisa vad som är sanning 
eller dik t i berättelserna om Falkens äventyr i Rostad.; 
Anders Esbjörnssons hjältegloria har ingenting att förlora 
därpå. 

Till atl börja med måste vi dröja något vid namnlikhc
lerna, dessa lömska grund som man lätt kan fastna på när 
olyckan är frmnme. Vid mitlen av 1500-talet fanns det i iVJill 
svenslca flottan tre »falkar», vilka man, efterhand som det 
blev nödvändigt för att hålla dem i sär, fö rlänade olibl 
attribut, såsom Finske Falken, \Viborgsfalken och Ihi lc 
Falken. Finske Falken, en rätt liten kravel, var inte sonl 
man nnnars skulle kunna tro stationerad i Finland ~ säker
ligen ej heller byggd där ~ utan i Stockholm, men fick sill 
attribut efter byggmästaren, den s k Finske Jakob (Lai ko ). 
\Viborgsfalken, en ganska stor, bojortriggad farkost som nii r
mast tillhörde trängen, var troligen byggd i \Viborg. 

Det bör kanske här inskjutas all skeppsnamnet, niir 
sådant överhuvudtaget förekom, ej var bokstavligen utsa tt 
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på skeppet, utan uttryckt i en sinnebild, t ex en falk, målad 
på »valvet» över rodret eller i spegeln. 

Bvite Falken slutligen var ett rätt stort skepp, som inköp" 
tes i samband n1ed friarresorna till Storbritannien åren 
1559~62, troligen från Gustav Vasas svåger, Sten Eriksson 
Leijonhufvud. Skeppet har förmodligen varit vitmålat, lik
som stora skeppet Mars eller Makalös. Emellertid behöver 
vi inte vidare bekymra oss om Hvite Falken, ty på senhösten 
1563, alltså redan innan äventyret i Rostock började, hade 
detta skepp totalförlist i den åländska arkipelagen. 

Mera vanskligt är det att åtski lja de olika »björnssöner» 
med förnamnet Anders, vilka dyker upp i urkunderna och 
litteraturen. För att nu hålla oss till tiden för nordiska sj u
årskriget, med utelämnande av personer i lägre ställning, 
förekommer A>nders Esbjörnsson i 1563 års vårflotta såsom 
»lutinant» i Jakob Bagges stab på Elefanten. På eftersomnia
ren å terfinner vi honom ombord på det vid Bornholm s å 
erövrade skeppet Herkules såsom löjtnant åt fartygschefen 
Nils Ryning, men senare beordras Anders Esbjörnsson av 
ståthå llarna på Kalmar Slott att med Finske Falken bege 
sig till Rostock i konungens ärenden. 

D.enna resa h ar Zettersten förväxlat med en av konungen 
i juni 1564 anbefalld expedition med lätta stridskrafter till 
tyska sidan, under befäl av en viss Anders Bj örnsson, vilken 
lettersten kallar »Anders Björnsson (Västgöte)». Den Björns
son som konungen uppenbarhgen åsyftade var intill slutet 
av juli månad året före (1563) hövitsman för en fännika 
svenska knektar i Estland och blev därefter kommenderad 
såsom skeppshövitsman ombord på en kravel, vanligen be
nämnd Geflebjörn, en kommendering son1 återkom i 156-1 
års vårflotta. Dessförinnan, nämligen på senhösten 1563, ha
de samme man utnämnts till befallningsman i Jämtland och 
Härjedalen men ej hunnit tillträda, när det nyvunna områ
det m åste uppgivas. 

,Vid ungefär samma tid dyker upp ytterligare en Anders 
~Jörnsson, som i riksregistraturet kallas och själv skriver 
srg Anders Västgöte. Denne har nyligen lämnat sin tjänst 
s~som befallningsman på Värnanäs kungsgård i Södra Möre, 
f?r a tt först värva sjöfolk i Småland och sedan bliva fän~ 
I'Ik vid Truls Skräddares fännika av smålandslmektar. I den 
egenskapen deltar Anders Västgöte under sensomn:wren 1564 
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i del stort upplagda, men ej särskilt effektiva landförsvaret 
av öland, för alt längre fram engageras i sjöledes företagnu 
expeditioner till Blekinge. 

Finske Falken avseglade från Kalmar till Rostock tidigast 
elen 2 oktober 1563. överresan tog lång lid, förmodligen på 
grund av det stormiga väder som rådde denna höst samt 
andra, ej kända orsaker. 

Huru händelserna sedan utvecklade sig, därom har den 
förut omnämnde krönikeförfattaren Petrus Lindeberg åt
skilligt att berätta. Ehuruväl denne, såsom född (i Rostock) 
1562, ej har haft någon egen minnesbild att stödja sig på 
och ej heller dokumenterat sin krönika - elen anses n u
mera inte vara mycket värd - , har Lindebergs skildring av 
dramat likväl ett icke ringa intresse, eftersom. den skrevs 
medan elen märkliga händelsen ännu måste ha varit i friskt 
minne hos många rostockbor. 

Lindeberg inleder sin berättelse med någm ord om (le 
förnyade diplomatiska förhandlingar i Rostoclc, som. på ini
tiativ av tyske kejsaren och vissa andra neutrala makter 
ögde rum på våren 1564 i avsikt att få slut på kriget. De 
svenska sändebuden infann sig icke, så som man på svensk t 
håll sade, därföt· alt danske kungens lejd kom_ för sent m en 
som envar visste därför att konung Erik ej var villig sluta 
fred med Danmark. Helt ovetande om vad som förehades var 
naturligtvis icke Erik XIV; kanslern Nils Gyllenslicrna var 
i staden, dock utan uppdrag i den saken, legationssekrc lc· 
raren Mihten Helsing likas[t. 

Lindeberg anför i fortsättningen: . . 
»När sändebuden Merigen förgäves hade vänlat 1 n to 

veckor på svenskarnas ankomst och varupriscrna i stadctl 
hade stigit över den vanliga nivån, :0llcrvände dc slutligc.n 
alla hem, varifrån dc kommit. Medan dc i.innn uppehöllo s t~ 
i Rostock hade eH svenskt skepp, under befäl av »Andr?~ 
Beranis \Vestgotho», vilket iinda från december månad t rli 
den 11 juli legat i (intra) Rosiodes hamn, nära (prope) \V~r
nemiindc, flera gånger Httt rådels befallning att löpa n al'' 

marc staden för atl vara säkrare för danskarna, v1lka lw 
a~irde alt det skulle utlämnas till dem eller ock drivas ul 
därifrån. Men Anders, som ansåg det vara skamligt för s i~ 
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och sin Jwn~mg atl visa mins~a lcckcn på flykt eller fruk
tan, heholl sm ankarplats (stalwne) . Sedan skeppet p[l grund 
]tärav anfallils från stranden och skeppen och försvarat sig 
ursinnigt från soluppgången till middagen, tånde han (An
ders) , nål' skeppet blivit genomskjulet av kulor frtm fien
dens artilleri och allt hopp lill räddning var ute, själv kru
tet till styckena och föredrog (sålunda) alt söka döden 
framför att falla i fiendens våld . Av hela antalet logos där 
blott 2 man t ill f:''tnga, medan 23 lik drogos tlpp m· sjön, 
av vilka 3 fördes till staden; dc övriga hegrovos utan he
dersbe tygelser på stranden till hnvcl». 

I m arginalen står angivet den 11 juli. 

Uppg iften om hövitsmannens ideulilcl verkar förbryllan
de, m en i själva verket torde den b lo tt betyda all krönikc
författ:ucn ej hämtat sin kunskap fdln aktct· i Hoslocks ar
kiv ulan från mera gnunliga källor, m :"thända niir han förc
tog sin skandinaviska studieresa. 

Lindebergs skildring ger i viss m C1 n intryck av att vara 
tillrättalagd att behaga överheten i staden. Författaren snud
dar försiktigt vid den egentliga orsaken till fallet Finske 
F·alken: Rostocks dubiösa neutraWctspolilik. Man hade ve
lat vara utanför kriget men g~irna göm lönande affärer i 
krigsförnödenheter och värvning av krigsfolk å t de krigfö
rande; allt tydligen utan att förfoga över eller begagna sig 
av erforderliga militära resurser till skydd för neutralite
ten. Man hade tillåtit ett svenska örlogsfartvg, vars är~ndc 
utan tvivel var att kunskapa och att ombesö"rja nyss berörd 
anskaffning, att ligga flera månader inom stadens hamnom
råde, medan skeppet egentligen hade bort tagas i sekvester. 
Men än värre var att man icke hindrat danskarna från att 
inom stadens sjöterritorimn och t o m från dess fasta land 
angripa en annan krigförande makts fartyg. över sistnän1n
da nonchalerande av folkrätten blev Erik XIV naturligt nog 
Inäkta förgrymmad. När ett skep-p från Rostock i dec~mbe;· 
samma år kom till Kalmar befallde kungen att skeppet 
skulle arresteras, »därför att rostaekerue tillstadde fienden 
göre skaclc på vårt skepp Finske Falken». 
P~l s tåendet om Anders Esbjörnssons vägran alt löpa när-

1~lare staden var nog inte gripet i luften; han befarade tro
hgen att detta skulle ha minskat utsikterna att vin gynnsamt 
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!illfälle g~ till S.Joss. En nära till hands liggande risk va
1
• 

Just att Fmske Falken skulle tagas i sekvester till kri get 

s~ut, mec~. t): åtfölj_ancle hemsändning av besättningen. I <lrc~ 
langsta forhtad~ sig Anders EsbJörnss~n yå att elen svenskH 

flottan skulle forlossa honom, sasom hd1gare utlovats. I sin 

oro hade han strax före danskarnas anfall skt'ivit till Eril· 

~IV om c~en far~ighet s~m dagligen förestod honom frå 1~ 
fienden, v1Jken VIJ_Jla_de s1g om att erövra hans skepp. 1\~it 

konungen elen 22 .J~h besvarade brevet hade olyckan redan 

skett. Detta var eJ kungens fel; i överensstämmelse med 

verkliga förhållandet merldelar han att flottan - nu untlc~ 1 • 

befäl av K'las Fleming - förgäves sökt fienden. Samma skäl 

för att ingenting uträttats till sjöss. förebar den danske am i
ralen I-Ierluf Trolle. 

Lindebergs skildring av stridens förlopp verkar sannolik 

och motsäges inte direkt av upplysningarna från danskt h ftl l 

om den anfalla_nde styrkans sammansättning m m. I enl ig

het med Frednk II :s order blev Peder Huitfeldt, som dit

tills i egenskap av eskaderchef utövat sitt befäl fr:ln stora 

skeppet Byens Löwe om 350( ?) läster, detacherad att rrv

segla till ~ostock med s!ceppet Morian om 100 läster, boj or

ten S:t Jorgen samt »VIsst nolo> ännu ett danskt skepp av 

obekant cert. Den danske författaren (D. H . Li nd) ut aår 

från att också lybska skepp ingått i den detacherade st~T
kan. Om så ;.erkligen va~it fallet, har förmodligen den lybs

ke underbefalhavaren vagrat att engagera sia i en kränk

ning av elen närbelägna och mycket betydand:hansastadens 

~eutralitet, så mycket mera som sämjan mellan dc allierade 

JUst nu ej var ~:ärdeles stor. 
I-Iuitfeldt hissade sin flagg på Morian - varav torde fra m

gå att jämväl det tredje skeppet var av mindre storlek . -

och avseglarle från Bornholm elen 5 juli. Han medförde brev 

f1:å1! Trol.!e till rådet i Rostock med uppfordran att god

villigt ytlamn~ det ~venska skeppet. Då intet uppnåddes ge

n.?m forhandlmgar mled~es striden. I fortsättningen citerar 

for_fattaren d_e svenska kallorna utan att ingå på några de

talJ er samt tillfogar att de 5 ( !) skeppen, efter att också ha 

injagat skräck i Stralsund och Greifsvald, kom tillbaka till 
flottan den 24 Juli. 

Förhållandena med avseende på Finske Falkens och dc 

(~anska skeppens storlek, byggnadssätt, bestyckning och seg

h~:gsegenskape~· m m , såvitt dessa förhållanden går att b c

doma, pcl~ar eJ p~\ någon förkrossande övermakt pt1 dansk 

!)5 

Bild 1. Finske Falkens ojämna kamp mot en dansk eskader på Rostacks 

redd den l juli 1564, såsom den holländske marinmålaren P. C. van SoCJst 

återgivit densamma, utan kännedom_ om skeppErtyperna 100 år tidigare. 

- Oljemålning från 1600-talet i Kg! Sjökrigsskolan. 

sida, nota bene om det hade gällt en artilleriduell under se

gel i rum sjö. En sådan var ju i delta fall utesluten, efter

som Falken tydligen låg till ankars på floden \Varnow nå

got innanför bassängen mellan den egentliga flodmynningen 

och Östersjön. Annorlunda tedde sig saken till ankars, sär

skilt när danskarna på den närlJelägna flodstranden, kan

ske på båda stränderna, hade ställt upp av bröstvärn skyd

dade pjäser av den storlek som deras ilandförande med 

espingarna medgav, alltså lätta pjäser. Falken blev på detta 

sätt tagen mellan tv enne eldar, dels från Morians tyngre 

kan oner, dels från dc lätta men mera talrika och närbelägna 

Pj äserna på stranden, en försämring av läget varmed Anders 

~shj örnsson förmodligen icke räknat. Härtill kom faran för 

antri ng med överlägset antal sjöfolk och ti'll hinderna be

Väpnade knektar, så snart förödelsen på Falkens däck och i 

överbyggnad en bru l i t mo tståndskrafter1. Krön ikeförf attare n s 

llppgift att Falken genomskjutits bör ej uppfattas så att 



9() 

Bi Id 2, En origineU och livfull bild föreställande,, till vänster Makalös' 
undergång vid Öland den 31 maj 1564, till höger fredsmötet i Rostock 
våren samma år, till vilket de svenska delegaterna ej infunna sig. 

- Kopparstick av Hagenberg - NoveHanus. Ur -»Res gestae .. . 
Friderici II- 1589. 

skeppet få tt grundskott; om så varit fallet hade sprängning 
ej b ehövt tillgripas för att hindra danskarna från alt bemäk
tiga sig och bortföra skeppet. 

Strax efter det att Anders Esbjörnsson utkämpat sin ojäm
na kamp mot Peder Huitfeldt lämnade den allierade flottan 
sin ankarplats under Bornholm för att under tyska vallen 
söka den svenska flottan. Man fann den ej i Nydyh ulanför 
Gr eifsvald, ej h eller vid Hiddensö NV Riigen. Egeiidomligt 
nog påträffct.de man lika litet Huitfeldts lilla avdelning, vil
ket visar att denne avseglat från vVarnemi.inde omedelbart 
efter striden och efter sin visit i Nydyp hunnit undan norr
över, strax innan den allierade flottan visade sig i dessa far
vatten. I avsikt att b emäkiga sig Finske Falken, varom m an 
in te t visste, fortsatte flottan nu mot Warnemiinde, trots att 
man p8 vägen fick , den 1fi juli, m eddehmd c om att den 

U7 

Bild 3. Utsnitt av karta över Mecklenburg som v isar E:taden Rostacks 
förbind else m ed östersjön. genom den b reda floden \Varnow. --
- Ur »Geographi e Blaviane», Amsterdam. 1663. Kgl Biblioteket. 
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svenska fiollan nyss intagit dc allierades ankarplats undet· 
Bornholm. FloHan ankrade upp, såsom man kan förmod,1 
på grund av det ringa djupet innanför vallen, på yttre r ed, 
den till vVarnemiindc. Uneler det att Trolie och hans lybska 
k?Hega_ tvistade om man skulle proviantera här eller segla 
v1dare mkom rapport om att svenskarna hade norr om Bor n
holm infångat en hel flotta av lybska skepp, lastade m ct] 
dyrbara varor från Narva. Det blev en chock som kom de 
allierade att genast lätta ankar, lämnande Finske Fall.;_e l) 
åt sitt ovissa öde. I varje fall är det icke känt, huruvida m an 
uneler det korta uppehållet vid \Varnemiindc hunnit utforska 
möjlighclen av att bortföra skeppet. 

Andra ldlllor nämner heller ingenting om verkan av ex
p~osion~n i annan mån än som följer av Lindebergs upp
gifter om antalet fångna och döda. Bevarade räkceskap (' r, 
som på den punkten hittills icke beaktats, upplyser oss emel
lertid om att Finske Falken den 16 september l ivslevan de 
uppenbarade sig vid Öland och genom skepparen ombord, 
Jakob Braban t, moltog avsevärda mängder proviant från 
fogden i Norra Motet. Något senare är skeppet i Kalmar fiir 
samma ändmnål, troligen ock fö r att vid Björkenäs skepps
gård mera varaktigt ist ~mdsätta skador, varom man dock 
ingenting vet, till följd av att skeppsgårdens räkenskaper 
icke är bevarade för årel. Den 21 december synes Fin-;kc 
Falk~n ha varit fullt sjöduglig, att döma av dc stora mäng
der livsmedel som Brahant denna dag utkvitterade. 

Man måste av det sagda draga den s l u !satsen alt Finske 
Falkens skador trots explosionen ej varit värre, än att den 
duktige skepparen med de överlevandes och troligen ocks[t 
staden Hoslocks hjälp kunnat bota dc värsta skadorna och 
föra skeppet över till Sverige. Hemseglingen gynnades av 
det förhållandet att den allierade flottan efter drabbninaarna 
v id norra Öland i mitten av augusti - varunder för Övri gt 
Peder Huifeldt fick betall för gammal ost, med förlust sft
väl av Byens Lö-wc som ock :Morian och Danske David --
icke vidare visade sig i sjön. . 

Finske Falkens återuppståndelse, om ock mycket märklig, 
behöver icke vara liklydig med ett mirakel. Om den eftel' 
striden återstående krulmängden, måhända placerad i kr nt
si.ickarna på ett högre plan i skeppet än krutkam.maren, ,ra-
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·it tämligen ringa, kan verkan av explosionen ha inskränkt 
~ig t_ill ~kador i ~keppets övre delar och rigger:, förutom gi
vetvis forlu sten 1 folk. 

Vad angår Lindebergs uppgifter i sistnämnda hänseende 
vet man ju att folk sällan försummar att göra en olycka 

111era sensationell genom alt skarva. Del som. är bevarat rrv 
Jöningsräkcnskaper för år 156,1 ger t~'vi.irr blott den upp
lysningen, att löning för Anders Esbjörnsson, skeppsskriv:l
ren And ers Olsson sam 3 man utbetalades till deras änkor; 
vad den förstnämnde angår genom lönehcrren själv, Nils 
Ryning, Anders Esbjörnssons chef på Herkules 15()3. Hela 
besättningen, utom. knektar varom man ingenting vet, ut
gjorde 36 man, alltså 11 man mer än Lindeberg uppger så
som förlorade ,varför det är uppenbart att avlöning utbeta
lats efter hemkomsten, tro'ligen i Kalmar. 

Huru som helst måste Jakob Brabanls ingripande i hän
delseförloppet betraktas såsom en sjömansbragd väl värd 
att inskrivas i våra hävder. Han blev ock på ett förnämligt 
och vid denna tid ingalunda vanligl sätt belönad. Året efter 
möter vi nämligen Brabant såsom en av hövitsmännen på 
Klas H oms flaggskepp S: t Erik, där han fick uppleva även
tyr, som hör till dc mest blodiga men ärorika i svenska 
flotta ns historia. 
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Orlogsfartyget som stridsenhet 

Inträdesa nförande år 1953 av 

Marindirektör H. G:son HAFSTR ö M. 

Fiollans verksamma medel äL· den stridande enheten, fa r
L):gct eller gruppen fartyg i hänclema på sin tränade bema n
nmg. Det är därf~r otvivelaktigt en huvuduppgift vid flottan ~ 
Ll(~pb~·ggi~.ad a~t få dessa enheter sft fullödiga som någonsi n 
star 1 mansklig 1_nakt. Det kan inlc undvikas, alt många 
~1ndr~ .ar~Jelsup]Jgtf~er mftste hetraktas såsont liggande m era 
1 penfenn, huru vik liga de än kan förefalla, just när m an 
har <~em fö L· h~nd_er. Det må så gälla anslagsäskanden, för
v~ltn~ngsorgamsah_on, personaln ti·eclningar, materiels tanda r
disermg, leveranstider, rekrytering eller annat. 

Den stridande enhetens effekt är [Jivetvis beroende av dc 
ingående delarnas funktion var och ~'n för sig och av besä tt
ningens förmåga att utnyttja dessa delar. :b.enna förmåga 
beror på ulhildningen, viktigare ju närmare den ansluter Li ll 
funk tionen i strid. Men ännu viktigare ~in denna enskil da 
personalutbildning är samträningen, förmågan att verka so11 1 
l~?ll~~t och ej endast med den egna tjänstgrenen eller tjänsten 
for ogonen. Detta samarbete leeles och personifieras ombor d 
av fartygschefen. 

På samma sätt som fartygschefen sttlunda kan stämm a 
sitt kri15s~nstrument och spela på dess skilda strängar t il l 
ett fullochgt ackord, skall det enskilda fartyget vara tekniskt 
uppbyggt sf1, alt det är väl avvägt för bästa interna samver
kan av dc ingående delarna i syfte att uppnå den fulllo ni
g_aste verkan av helheten. Har en sådau avvägning kommil 
hll ~tt lyckat resultat - en arbetsuppgift, som i sanning in
nebar ett konststycke - så är det berättigat att inranger n 
elen i det hävdvunna begreppet skeppsbyggnadskonst 

Redan när långtidsplaner uppgöres för f:c~rlygsbyggnad ocl1 
i än högre grad när projektet för det enskilda fa;·tyget skall 
utarbetas, måste kraven på vapenverkan, hjälpmedlens pres t
anda, skyddsegcnskapcr, fart, aktionsradie, sjöduglighel 
m m fastställas och avvägas så att helhc!cn Utr avscdcf fun l.: -
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tion. Denna funktion beror på taktiska planer och tillgäng
]if!a anslag men det är viktigt att från början ej ställa alll
fÖJ.· mångsidiga krav på densamma. Det skulle leda till att 
c]en tekniska eller den ekonomiska ram.en sprängdes eller 
att de ingående delarna fick dålig funktionsduglighet. Dc 
verkställande tekniska instanserna sk11lle därigenom vid 
fartygets byggnad ställas inför valet mellan att heskära dc 
olika delkraven, vart och ett företrätt av sina specialister, i 
lika grad eller att låta någon del tillgodoses mer än de öv
riga. Båda vägarna leder till fartyg, vilka som helhet ej upp
fyller den funktionella målsättningen. Ett sådant fartyg kom
mer med största sannolikhet även att i dc flesta av sina del
funk tioner vara sämre än ett, som avsetts endast för mera 
begränsade ändamål. Den teoretiskt riktiga vägen vid pla
nering och projektering synes därför vara specialfartyg och 
konvertibla farlygstyper. 

Vid elen detaljerade avvägningen, som sker när specifika
tioner uppgöres och när ritningsarbetet fortskrider, är man 
åter bunden av de skeppstekniska lagarna, varför detta ar
bete av hi:ivd ligger i händerna på i skeppsbyggnadskon~t 
förfarna ingenjörer. Några exempel på sådana avvägningar 
skall nämnas. 

Det kan gälla konkurrens mellan utrymmesbehovet för en 
växande eldledningsinstrum.entering och för den bränsle
kvan titet aktionsradien erfordrar. Det kan vara avvägning 
ur vikts- eller stabilitetssynpunkt mellan en ändrad ammu
nitionsutredning och ett skyddskrav. Vid elylika avvägningar, 
som vanligtvis leder till kompromisser, måste städse hållas 
i minnet funktionskravet på fartyget s~tsom helhet. Man Htr 
ej i hög grad nedsälla en dels funklionsduglighet för alt 
höj a en annans med någon bråkdel, även om. därigenom 
vinnes t ex ökad modernitet för den sistnämnda delen. Gi
vetvis förefaller det förespråkarna för denna del orim.ligt, 
att ej just deras modemiseringskrav tillgodoses, ?ch det blir 
därför ofta en otacksam men nödvändig uppgli"t för den 
sammanhållande instansen alt fasthålla vid den grundläg
gande avvbigningen. Det ligger stor vikl uppå alt i alla in
st anser skapa förstf1clsc för nödvändigheten att denna av
vägniwr oöL:es för alt av hellielen skaj)a en enhet, himplig 

C' ;::, 

för sitt ~indamål s[tsom slricbmede!. För alt uppnå sådan 
fö rst:klse är samarbete nödvi:intUgl mellan parallellställda 
förespråkare för olika dcUunklioncr på clt ör logsfartyg. Men 
ett sådant samarbete förutsäller upplysning tjänstegrenarna 
em ellan, varvid Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet 
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är en mycket bclyclelscfull väg. Erfarenhet från LjänsL llu 
moderna fartyg unelerlättar även väsentligt förståelsen fö l' 
andra tjänstegrenars krav och funktion. Sjötjänst borde d itt
för ingä i den normala utbildningen för dem, som skall f()_ 
reträcla en delfunktion hos ett fartyg vid dettas planering 
och byggnad. Förutom officerare är detta f n nornwlt fallet 
för mariningenjörer, och det är att hoppas, alt ingen änd. 
ring kanuner att ske härav. Med stigande specialisering och 
under trycket av yttre förhållanden har emellertid ett all t 
större antal civila specialister kommit att handha vissa 
tjänstegrenars materiel, varvid de vanligtvis ej ha haft er
farenhet fdn fartygstjiinst. Denna bristande erfarenhet ~h 
alt beklaga, och man får hoppas, att den kommer ~tt kunna 
kompenseras för alt därigenom förståelsen icke blott fö r 
elen egna tjänstegrenen utan även för avvägningen av h el
heten vid clt fartygs byggnad skall ökas . 

Ett alllför stor hänsynstagande kan emellertid tänkas lä lt 
leda till atl nödvändiga framsteg förhindras. Så bör emel
lertid icke behöva bli fallet, om den sammanhållande tek
niska ledningen vid en fartygsenhets projektering och bygg
nad förstår de olika tjänstegrenarnas möjligheter och ut 
vecklingstendenser. Den sammanhållande måste även be
sitta förutseende och fantasi för att på b~ista sält kompen
sera den tekniska utvecklingen under tiden från fartyge ls 
projektering till dess färdigställande eller rent av till d ess 
eventuella användning i strid. Ett örlogsfartyg måste m ed 
andra ord konstrueras sft, att det är i viss mån före sin tid. 
Men för d en sammanhållande måste även gälla vad Sir Char
les Lillicrap, förulvarande Director of Naval Construction 
i engelska flottan., utiryckt i följande ord: »He must be 
blessed with a sense of the artislic ~ for who could abicle 
an ugly ship, whateuer ils pw·pose? And j'inally, he must 
passess a strong sense oj' humour. vVithoul it he is a lo st 
soul and his lij'e becomes a burden to himself' and to every
one with whom he comes in conlaci». 
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Ett förva nskat debattinlägg 

I en ar tikclseri? ~ ti?skriften V cckojourn~len l~ ar. öv;~:s.t~ 
WillY Kleen dra~lt 1 harn~d mot flottan . l n~mrula ttds~~u~ls 

• r:: ]1ar cll mannt crenmalc av kaplen R. bngdahl vaut Jllnt !) "' · f"' 'f'S taget. Då det~a på vissa bclydc~~cfulla yu~Jk~.e~.' av or h 

l,"nd anlednma stympats utan forfattmens hmand e och del o ~a b · t t f' o l l cr·c 1 f" . Ti S läsclu·eLs kan vara av mlrcsse a · a t e av "' I -

11~~let i obeskuret skick återgives det h~r n_cdan . Av VJ ute-
slntna partier har !llarkcrals med km·s1vstll. 

Willy Kleen på krigsstigen.1
J 

Av Kap t en R. E NGDAHL. 

Herr \Villy Klcen har i en artikelserie »~örsvarcts kris» 
taait till orda i frågorna om den svenska kngsmaktcns upp
gifter och nydaning. Saldigheten i framställningen . ~-äm~~ar 
emellertid mycket övrigt att önska. Genom att Jamf?~·a 
flotta- flya· under helt olikartade betingelser, genom att fur-

b o • l vanska stalislik och bygga. resonemanget pa w tammensu-
rab/a storheter, g('nom all utesluta betydelsej'ulla prob lem 
i sjökriget :;amt genum alt grovl j'örenlda detla, ha~· herr 
Kleen på allt sätt sökt nedvärdera flottan och uppvarelera 
flyget. .. . 

Förf. till dessa rader har ansett del vara av allman_~ lll
ti·esse atl vederlägga åtminstone några av cle allra grovsta 
f'elaktigheterna i herr Kle ens j'ramställning. .. o 

Vi sk all se på n~tgra exempel. Herr Kleen sa~cr pa ett 
ställe, att flottans uppgifter i kustförsvaret med slorre effek
tivitetct kan övertas av flyO'et och motiverar detta med att 
våra kryssare blir utsatta inte enelast av överlä.g~na sjöstrids
krafter utan också av »del röda flyget». S:nnhd1gt later han 
våra flyastridskrafter sälla fienden s stora örlogsfartyg ur 
stridbar t skick, han lål er vårt flyg Wlfoga den fientliga 
transportflottan avsevärda förlusler och han låter vårt flyg 
genom bombanfall »avbryta angriparens jänwägs- och lands-

') Av VJ ändrad till »Hur går det med flottan? » 
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vägsförbindclser». Alll detta ulan att fiendens flyg och luft, 
värn lossar ett enda skott till siU försvar? Inte med ett Ol'd 
nämns dc svårigheter som även flygvapnet kommer att fi( 
kämpa med genom atl fienden är överlägsen i luften. 

Herr Kleen säger vidare att »självfallet har sjöstridskrn.f, 
ter också en viktig roll att spela vid avvärjandel av land, 
stigningsföretag, men snabbast och effek tivast är flygeL». 
Gäller detta senare också under mörker och dåligt väder 
och om fienden härvid genom radarstörning neutraliserar 
vår radar? Utvecklingen har gått mycket långt på radar
störningens område sedan andra världslaigets slut. Utan 
att kunna se med radar är man taktiskt sell tillbak a till den 
tid, då flyget var ur räkningen till sjöss under mörker och 
dålig sikt medan örlogsfartygen kunde uppträda relativt obe
hindrat. Det sagda må kanske vara nog för att belysa nöd
vändigheten att b å d e flotta o c h flyg ingår i sjöförsvaret. 

I artikel nr 2 har herr Kleen sökt skissera krigsmaktens 
uppgifler. Han påstår sålunda att Sverir:cs krigsmakt har 
tvenne uppgifter: »att genom sin blotta tillvaro avskräcka 
från anfall, d v s trygga vår neutralitet, samt att, om ett 
angrepp dock riktas mot vårt land , försvara dr-ss integritet» . 
Men den t r e d j e uppgiften - att skydda importen - van 
lösande är en förutsättning för att uppgift nr 2 skall lyckas, 
har herr Kleen stoppat undan i texten och på e tt par rader 
avfärdat som mer eller mindre olösligt. 

Vårt lands läge är dessvärre så, att om vi i krig inL? k an 
importera tillräckliga kvantiteter av bl a flytande dnvmc
dcl, kommer våra flygplan, stridsvagnar, b ilar och trakto
rer m m alt efter en tid bli slående där dc står - alltsa m
mans till ingen nytta. Detla g~iller bara fartygen som h err 
Klccn tycks tro. Del är möjligt alt vi i framtiden kommer 
all kunna lösa importfrågan på annat sält, men idag och 
und er överskådlig tid framåt måste huvuddelen av vår livs
vikliga import komma sjövägen. Att skydda dennn sjöfart 
mot fiendens ub[tlar och flyg ~i. r en uppgift av synnerlig 
vikt som fd igger marinen ot:h flygvapnet alt gemensamt liisn 
efter måttet av sin förmåga. 

Under krig konuner den inre transporlapparaten med tag, 
bil, hflt och flygplan att bli mycket hårl ~msträngd. Herr 
Kleen a n ser dc l ll tirv id lön lös t a l l ens försöka upprä tthå li n 
någon kustsjöfart. Vad säger då krigserfaren heterna o 1J1 

del la problem? \'i kan t ex gå till Storhrilaunien som Iwr 
det n~isl Belgien tätaste jämvägsuätet i Europa eller 131 kt~l 

pet· J .000 l"n~. Trots detta fra k lades under andra världskn-
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.,et å' r l i g e n 30 milj oner varu lon med kusttonnage. A v dessa 
jo mj lj oner ton framfördes ca 2 milj oner tot~ genom Et:gel~ka 
j{analen, där fa rly~en .k~mde tas . u nder d1~·ekt he:lqutnu~g 
från tyskarnas artlller1 1 F r anknke och dar avs.t~nde t till 
tyska flyg- och örlogsbaser var m ycket k ort. 15 nul,J_ _on~r ton 
förd es fram å rligen i den s k »E-boat f'.ll e?.'» ~~anf?r o~~pen 
kust m ellan London och Hull. I Sven ge a r Jarnvagsnatets 
täth et 37 km p er 1.000 km2 a lltså ungefär 1/4 av Englands. 
70 % av de svensk a järnvägarna o ligger södu c:.m Dal~lve~~· 
Om nu fienden bomhar sönde r var a b roar - for det a r val 
inte b ar a sjön som fiendens flyg kan slå? - hur har h err 
Kleen då tänkt ordna de underhå ll stransporter m m som 
inom olika delar av landet m å s t e fram till stridskrafter och 
civilbefolkning för a tt inte försvar et skall bryta samma!~? 

\'i blir nog tvungna a tt i det längst a hå lla igång kustsJo
farten. Även här aäller det för marinen och flygvapnet att 
i samverkan söka"' skydda denna n1ycket kapaciliva del av 
transp ortap paraten. J ämfört med Storbritnnien bar vi e::n 
stor fönnån i våra skyddande skä rgårdar som sträcker sig 
u tefter stora delar av kusten. Dessa skärgårdar erbjuder ett 
visst skvdd mot flyganfall, särskilt under mörker och dc 
hindrar v fiendens ubåtar från att komma till slags. 

Ubåtar var del ja. Få skulle vara tacksammare än dc an
svariga militära m;'ndighctern,a, .. om sj?l~.ri.get v~re s~ cnk~olt 
som herr Kleen slosserat det. lanka sig . mga fientliga uha
tar och inga minor att ta hänsyn till! Allt enligt herr Kleens 
studie och ändå är det allmänt känt att det är just p å dessa 
vapen som den presumtive fienden koncen trerar sina an
strängningar såväl kvantitativt som kvalitativt. r::cn av herr 
Kleen föresiaana flottan bestående av enbart sma motortor-
1Jedbåtar och

5 

ubåtar kan föga eller intet uträtta mot ~et 
llbåts- och minkrig man har ~ -~1ledning ralt förv.ä.nt~.J~ei /.år 
val anses vara betecknande f or herr Ideens SJomzlltara m
sik t er att han inte ens omnämnt j'regalter (ubåtsjaklj'artyg) 
och minsvepare - de två fartygstyper som inon L samtliga 
sjönationer u tan[ ör järnridån j' n är f öremål j' ör alldeles 
särskilt stor uppmärksamh et. 

l artikel nr 1 har h err Kleen presenterat en tabell som 
visar de procen tuella totalanslagen j'ör >.'arm e, marin och 
flyg» j'ör Sverige och vissa andra länder däribland USA och 
Storbritannien . Vid uträckningen av dessa si ffror har he_rr 
lGeen beträj'j'ande de utlän dsk a staterna »rer~_odlat» .mann
kolumnen gen om att överj'öra kostnade rna j'or marmj'lyget 
iti[[ kolumn en »j'lyg». Men på Sveriges m arin har han nog-

8 
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samt undvikit att dra ij'rån uigij'terna för ku:;tarlille rie t8 
som i ovannämnda länder ingår i armen! Dessutom har N 
Sverige tagits upp »långtidssiJ'tror» medan för de övriga re
dovisas budgetåret 1952/53. Använder man j ä m f ö r b a r c1 
storheter i tabellen blir siffrorna j'ör flotta och flyg j'ör Sve , 
rige inte 21 och 27 %, som herr Kleen velat ge sken au, utan 
16 och 36 %. Kommenlarer torde vara överflödiga. 

Herr Kleen uppger vidare att marinens anslag 1942 Par 
40 % av flygets men att procenttalet nu närmar sig 80. E1u 
sådan siflra kan man lätt komma fram till genom att räk~ 
na med olika prisnivåer - t ex j'ör marinen enligt 1953 års 
priser och för flyget enligt priserna 1950. Beräknar man 
emellertid utgij'terna efter j ä m f ö r b a r a prisnivåer fin ner 
man att anslagen till marinen - d v s flottan och kustar
tilleriet tillsammans - uppgår til'! i medeltal 35 å !10 % av 
flygets anslag. Ser man t ex på materielanslagen skall man 
j'inna att flyget 1947- 51 fick i medeltal 61 % av det totala 
materielanslaget medan marinen llnder samma tid fick 20 %. 
Under inverkan av armens ökade materielanslag blev de 
procentuella andelarna på marinen och j1ygvapnet för bud
getåret 1952/53 19 resp. 48 %. För den oinvigde är herr 
/{feens förvrängning av fakta dock inte så lätt att geno m
skåda. 

Herr Kleen undrar vidare om det finns någon vettig miin
niska som tvekar i valet mellan en attackflottilj med L an
sen och tre Halland-jagare. Inom parentes må nämnas att 
man för en »förstärkt» Lansen-flottilj får s j u Halland
jagare om man beräknar anskaffningskostnaderna med h än
syn till jagarnas större livslängd och inte tre, som herr K1e en 
anfört. En icke förstärkt Lansen-flottilj motsvarar allts ~1 i 
pris drygt fyra Halland-jagare. 16 st fjärrstyrda, helau to
matiska 12 cm allmå1spjäser och 32 st 53 cm torpeder lå
ter kanske inte så mycket. 

Enbart a r t i Il e r i e t s effekt på en division om fyra Hal
land-jagare är emellertid sådan, att mindre än en minuts cl(l
givning motsvarnr den totala eldkraften hos en hel Lansen
flottilj! Flygplanen måste sedan ~ltergå till sina bn.scr fiir 
att tanka och hämta nya raketer eller bomber m m, medan 
jagarna kan bita sig fast i fienden, fortsätta att mörbuJl [! 
honom och vid lämpligt tillfälle anfall honom med sinn 
t o I' p e d e r. Hur i änge j agarna förmår utveckla maximal eld
kraft kan av sekretesskäl inte här nämnas. Inte heller kan 
man exakt ange hur många gånger attackflyget har möj lig-

. het att återkomma mot samma mål. Utländska fackmän r~il~-
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nr dock med maximalt tre företag per dygn för samma 
}1;rgförband. Dänned är emellertid int(~ givet att man utan 
vidare skall byta ut altackflyget mot Jagare ... 

Ovanshtende är inte sagt för att föringa j'lygets betydelse 
·.sjökriget. Denna är utomordentligt stor - så stor all man 
~H1mera knappast kan tänka sig några sjökrig~företag utan 
meduerkan av f'lyg. Förf. har endast velat llluslrera det 
faldum" att ,lznder vissa betingefs"er ä_~· det fartygens vapen 
som slar hardast - en annan gang ar det flygets. Allt be
ror på var, när och hur uppgiften bäst kan och bör eller 
måste lös,as. l sjöförsvarets j'örsta linje behöver vi därför 
både flotta och j'lyg. Samverkan mel'lan operalionsdugliga 
stridskraj'ter är inte addition llfan multiplikation - en sats 
med djupt vetenskaplig innebörd. 
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Atlantvallen och invasionen 

Av Kapten B. ÅHL U N D. 

Kapten Stj ernfelts bok »Alarm i Atlantvallem har blivit 
cen framgå ng, belönad m ed Krigsvetenskapsakademiens si l
vermedalj och mottagen med på det hela taget oreservera t 
beröm i press och facklitteratur. Det ligger myck en m öda 
bakom boken och - för alt citera general Helge Jungs för
ord - »först nu, när styrkeförhållandena på bå da sido r 
äro nogcrra nt kända och förspelet samt själva h ändelseför
loppet p~'\_ försvarss idan ingående undersökts, har det var it 
möjligt att i stort draga riktiga s lutsa tser rörande fö rsva re t 
mot his torie ns s törsta lan dstignin gsoperalion.» 

Inledningsvis säger k apten St.iernfelt, att hans forsknin ~·u 

åsvftat att klarlägga kustförsvarets verkliga styrka och 111-
sais under invasionen, och han har såvitt man kan bedöma 
också lyckats lösa uppgiften på ett sätt som icke läm nar 
myck et· alt önska i fråga om klarhet: Bo.k en .handlar så le
des till övervägande delen om kustarhllenlakt1k och - tek
nik. Det är inom detta område som grundforskningen har 
u lförts oc:h de värdefull aste erfarenhelerna föreligga . E n 
n ärmare granskning av inn ehå ll et på detta område 1:1:'btc 
emellertid överlå las till fackmän. Det m å endast framball a s, 
alt varje sjöofficer, som önskar få en vidare inblick i b r.o
d ervapnets problemställningar, bör studera boken, som ar 
välskriven och förse dd med in tressanta karto,_. och bild er. 

1\ågra kommenlarer till d e de.lar av avhandli ngen, sol1l 
falla utom ramen för den av författar en angivna mål sä tt
ningen, äro kanske på sin plats. 

Till atl börj a m ed efterlyses en definition av begreppet 
Atlantvall en. Man kan läsa m ellan raderna, a tt författa ren 
i huvudsak avser det fasta kustförsvar e t med fortifik a to
riska anläggningar, mineringar och lokala stridskrafter. I 
m ånga sammanhang få r man em ellertid ett in~ryd:: av a tt 
kapten Stjernfelt m edvetet eller omedvetet satt hkhetsted.'.?n 
mellan invasionsförsvar och Atlantvall och mellan kustfo r
svar och kustbatteri. D etta leder till - kanske omedvetna 
- övervärderingar. 

}(H) 

De allierade voro tidigt ens: om. och ovidh~_llo upp~at t-
·11gen alt huvudanfallet mot 1 y s kl and mas te sattas m over 

Jll ' ll " . 
l{analen. På detta .beslut ha.?e .Atlar~tva ens ex1ste_ns mgen 
· 1verkan. Val av tidpunkt for mvaswnen kunde vidare re
~uceras till ett aritmetiskt P.rohlem: vii k~ styrkor kunde 
de alli erade ~an.?sätt~. p å k o;1hnenten och .:'1lka styrkor kun
de Tyskl and msatla haremot? ~et var en [taga om antal.man , 

trustnin a och transportkapacitet. Samungen var, att mgen 
~wasion kunde konuna till stånd förrän hitlerrikets krigspo
~~ntial r educerats i erforderlig grad.~ d e allierades resu.~·ser 
byaats ut tillräddiat och lranspor lvagar och lufth erravalde 

bb b . . l 
säkrats . När tiden var mogen skulle mvaswn en s<~ ----:- genom 
A'tlantvall en . Kapten Stjernfelt häv c~ ar? att landstJgmn~ston

naget var flaskh alsen och a lt dett.a 1 sm tur san~~n anl~.angd ; 
med Atlantvallens s tyrka . Detta ar att se a llt for snavt pa 
problem et. Den tyska fä lta1:mens styrk~ o.ch r örligh et v.ar 
avgörande för hur mycket folk och matencl som de alhe-
rade måste transportera över Kan al~n. o . .. 

Behovet av transportto11nage bestamdes saledes 1 . fors~a 

hand av fien d ens operativa r eserver. Dc av Churclnll p~1-

yrka de u ppskoven med i.nvasion?n .frå~1 s~munaren ~ 9-13 till 
maj 194-1 och därefter från maJ tlll ]

0

lllll samma .ae sam t 
diversionsmanövrarna i m edelhavsmurade t under tJden no
vembee 1942- 19L13 förestavades icke av bristande tro på 
de allierades förmåga att slå en bräsch i Atlantvallen och 
bilda etL brohuvud. Churchill ville d~iremot binda Tysklunds 
rörliga reserver på andra håll i1~n an .stölcl~. ÖYcr I<~nalen 
sattes in. Tiden var mooen för Jnvaswn nar d e nlher a d e 
had e säkrat sjö- och lufll~erraväld el och Tyskland icke hade 
lillräåli at med rö rJiaa divisionel' alt sälla in mot brohu
vu de L ~ l~anerna fö/' SLEDGEHAMMEH (19-12), COSSAC 
(1943) och OVERLORD (HM4) visar inte på n [tgon tvekan 
om att ett brohuvud sku ll e kunna bildas. _ 

I jämförelse m ed dessa faktoret· reduc.e ras frågan om val 
av landstigningspla1.s på Kanalkusten till ett andrahands
problem. J) e alli erade tog givetvis hänsyn t1ll Atl antva~!.ens 
styrka då d e b eslöt att icke anfalla de st~rkast b efasla 
hamnarna f rån sjön, och då d e valde normmHh~kusten fr~.m
för calaison:.rådet som landstigningsplals. l-~är~genmon .. stall
des ökade krav p å specialtonnage för landstJgm.~1gya ~ppen 
kust och på materiel för konstgjord~ hamnar. For.langnmgen 
av transporlvägarna från upp!addnmgsbaserna t~ll det P;~a
nerade brohuvudet beredde de allierades plan~aggare s~r
skilda bekymmer. Det torde dock vara överdnvet att till-
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mäta dessa problen1. en avgörande betydelse. Redan et 
ter Italiens kapitulation var den to tala tillgång:m på in
vasionstonnage tillräcklig för att fylla behovet för en in
vasion över Kanalen. Enligt vad d en engelske journalisten 
Chester \Vihnot uppger i sin bok »The slrugglc for Europe>> 
var USA :s CM, amiral King, motståndare till principen »Hi t
ler first», vilket bl a tog sig uttryck i obenägenhet att av_ 
dela tillräckligt med amerikanska sjöstridskrafter till den 
europeiska krigsskådeplatsen. Arv c :a 16,500 landstignings
fartyg av alla slag sände USA således mindre än 3,000 fö r 
att deltaga i operation Neptune! 

På valet av landstigningsplats inverkade icke blott de t 
fasta kustförsvarets varierande styrka; de t faktum, att de 
allierade undvek att sätta in anfallet mot calaisområde t 
berodde även i hög grad på andra faktorer. 

COSSAC-staben tillmätte således det tyska luftförsvarets 
styrka inom området liksom den svårframkomliga terrängen 
inåt lande t (floder och kanaler) stor betydelse. Innm;fö r 
calais-områ det stod huvuddelen av de tvska reserverna i 
startgroparna, och det var vidare svårt ått finna plats a lt 
utveckla de divisioner, som västmakterna ansåg nödvän di
ga för en avgöra nde framstöt inå t land. 

Det anförda får tjäna som exempel p å att kapten Stjern
fclt tecknat Atlantvallen och dess öden mot en något tunn 
strategisk bakgrund, och att en mer må ttfull ingaffling av 
de strategiska sanningarna varit på sin plats. 

Med initiativ ifråga om tid och plats och sätt för en in
vasion kunde dc anfallande slå sönder eller kringgå for ti
fikatoriska anläggningar av olika slag och nådde sina m t1 l, 
emedan tillräckligt kraftiga motslötar ej kunde sättas in 
från alla håll och i alla element tillräckligt tidigt. 

Invasionen i Normandie lyckades - lilcsom o ana and ra 
invasioner - icke emedan kustförsvaret var svagare än m an 
trott utan därför att Tysklands operationsdugliga stridskea f
ter till lands, till sjöss och i luften voro utslagna, bundna på 
annat håll eller otillräckliga . Detta förnekar icke kapten 
Stjernfclt, men enligt anmälarens mening borde d et fram
hå llas tydligare för alt den okritiske läsaren skall få d en 
räl ta bakgrunden till vad som hände i A tlantvallen. 

Vad den göbbclska propagandavallen beträffar var d en 
främ~t avsedd som stöd åt en svikande folkmoraL Även d en 
engelska civilbefolkningen, som hade Dunkerque i friskt 
minne, tog säkert intryck av propagandan. Men dc allie ra
des spaningsorgan följde från dag till dag Hommels försök 
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att förstärka försvaret och kunde anpassa sina anfallspla-
11er efter det aktuella läget, och det är väl knappast troligt 
att Göbbels lyckades få invasionen uppskjuten en enda dag. 

Vad som kanske mest intresserar läsaren av denna tid
skrift är tyska flottans insatser. Det är ju allmänt bekant, 
att västmakterna och Hitler tillsammans hade slagit ut eller 
bundit de operativa tyska sjöstridskrafterna. I e tt kapitel 
med rubriken» Vad gjorde de tyska sjöstridskrafterna?» klar
lägger kapten Stjernfelt tyskarnas försök att bygga upp kust
försvaret med lokala lätta sjöstridskrafter, minor och ma
rina hinder samt dvärgvapen av olika slag. De lätta strids
krafternas insatser belysas på ett intresseväckande sätt, som 
klart visar att detta slag av marint försvar enligt författaren 
»på intet vis kan ersätta operativa sjöstridskrafter i stånd 
att möta invasionsflottan till h avs». 

I kapitlet »Vad uträttade Lufwaffc ?» fä ster m an sig sär
skilt vid det förhållandet att minfällningen från luften mot 
invasionsområdet samt uppladdningstransporterna utgjorde 
ett betydligt allvarligare hot än direkta flyganfall med bom
ber och torpeder. Endast tack vare den mest intensiva och 
outtröttliga verksamhet med ett mych:et stort antal minsve
pare lyckades de allierade hå lla verkningarna av denna 
minfällning på en någorlunda låg nivå. 

De allierade lyckades icke - trots luftherravälde - för
hindra minfällningcn, och det råder ingen tvekan om att av 
alla d e vapen, som tyskarna insatte i invasionsförsvaret mot 
mål på vattnet, var flygminan d en effektivaste. Delta synes 
vara en erfarenhet, som är värd att begrunda. En omfattan
de mineringsoperation, planlagd och samordnad med mot
offensiv till lands, kunde vid lämpligt tillfälle kanske vänt 
krigslyckan. 

Så länge operativa sjöstridskrafter stå till försvarets för
fogande måste dock minfällning i egna farvatten vara en 
Ytterst tvivelaktig å tgärd. En kontinu erlig minfällning inom 
fi endens leder och basområden måste däremot a lllid vara 
ett effektivt led i invasionsförsvaret. 
. Andra delar av kapten Stjernfelts bok som speciellt fångar 
111tresset är redogörelsen för d e komplicerade b efälsförhål
landena på tyska sidan, liksom för den beklämmande riva
litet som rådde mellan försvarsgt·enarna. »Detta får icke hän
da hos oss» är den spontana tanke man erfar inför kapten 
Stj ernfelts m å lande skildring. 

Kapten Stjernfelt har studerat vid skolor föt· amfibiekrig
för ing i England och är en kännare av invasionstaktiken, 
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som den tillämpades av de allierade under andra världskr j_ 
get. Att denna taktik fortlöpande morlifieras framgår bl a 
av de upplysningar som finnas rörande senare års krigsöv_ 
ningar. Förutsättningarna för ett invasionsförelag mot Sve
rige och de svenska försvarsbetingelserna äro annorlunda 
än på andra h~ll i världen. Nya vapen och metoder måst~ 
ut~ecklas, speciellt anpassade för våra förhållanden. Kap te n 
StJernfelt har som förespråkare för ett rörligt kustförsvar 
av commandotyp som komplement till det fasta försv are t 
visat, att han har många strängar på sin lyra, och hans bok 
och lärarverksamhet i övrigt utgör värdefulla bidrag till vå r· 
strävan att lösa försvarsproblemen på bästa sätt. 

11 3 

Hönan och ägget 
Av Kapten P. LINDBLOM. 

Vissa problem ha en förmf1ga att bli eviga och förbli olösta 
J11el1 att alltid vara lika omtyckta alt diskutera. Alt de för
bli olösta beror ej på oförmåga alt lösa dem eller oöver
komliga meningsskiljaktigheter m ellan olika läger bland dc 
diskuterande, utan förklaringen till deras olösbarhet ligger 
oftast i problemställningen. 

Tag t ex taktiJ.ccn och tekniken. Vad är det som bestäm
)1ler vad? V cm skall leda ven<? Man har genom definitioner 
och slutl edningar funnit, att taktiken och tekniken är två 
olika begrepp. Vidare att taktiker och tekniker äro två skil
da personalkategorier. Vidare har man konstaterat, att dessa 
två personalkategorier måste bringas till samverkan för att 
nå resultat. Vem skall leda vem? Ar det taktikern som skall 
leda teknikern eller tvärt om? Nu är det nog så, alt tekni
ken skulle klara sig alldeles utmärkt utan taktiken, möjli
gen skulle u tvccklingen gå långsammare men kanske följa 
för människan gynnsammare banor. Taktiken däremot är i 
stort behov av tekniken. Delta behov är så stort, att knap
past någon gren av tekniken ej är engager ad av taktiken. 
Man kan ej förneka, att telmiken vunnit på detta behov. Det 
är just när taktikern verkligen använder vad teknikern 
frambringat, d v s under krig, som tekniken gör sina största 
framsteg. Men beror detta på taktiken och på taktikern? 
Kanske inte direkt, men indirekt. Det är krige t som skapar 
den gynnsamma konjunkturen för tekniken och gee den 
högsta prioritet inom samhällets arbetsområden, och som 
framför allt förser den med k apital och arbetskrnft intill 
mättnad. 

En produkt få r liv först när den mwändcs. När använd
ningen komm er, kommer också utvecklingen. Genom växcl
~erkan m elan konstruktion och användning före s u tveck
h.ngen fram åt. Yem leder då utvecklingen'! lVIan kan fråga 
srg, om det som leder utvecklingen måste vara en del av 
denna. Det är snarare så, a lt det är växelverkan som leder 
U.Lvccklingcn. Ju förnämligare denna växelverkan är, d es to 
gY.nnsammare för utvecklingen. Frågan om vem som har 
f?rsteget, tekniken eller taktiken, vem som är främst, tak
ttkern eller teknikern, är lika oväsentlig som frågan om vem 
80111 kommer efter vem, hönan eller ägget. 



114 

. Meddelanden från utländska mariner 

Meddelanden från Marinens pres:;detalj. 

Amerikas Förenta Stater. 

Franska flottan har för en tid av nio månader lånat ut två miniatyr. 
ubåtar till Förenta staterna. De skola användas vid vissa försök m ed uy 
ham.nfömvarsmateriel i Norfolk och San Diego. Enligt uppgift komlller 
framför allt lokaliseringsapparatur av hydroaukustisk och elektromagne, 
tisk natur att göras. till föremål för prov. 

Ubåtarna som är f d tyska typ »Seehund» ha följ ande data : 
Deplacement: 16 ton. 
F 'art: 8/3 knop . 
Bestyckning: 2 torpeder. 
Besättning : 2 man. 

Max dykdjup: 30 meter. 

(La Revue Maritime, decenl.ber 1953.) 

Canada. 

Den canadensiska flottan har f n 31 fartyg rustade·, 23 konserverade 
sa1nt icke mindre än 3.8 enheter under byggnad. Av nybyggnaderna äro 
14 eskortjagare av St. Laurentklassen och ett tjugotal kustminsvepare. 

(Marine News, november 1953.\ 

England. 

Den nya jagaren Delight av Daringklassen fullbordade den 20 oktober 
s ina provturer och kommer nu att tillföras den engelska medelhavsflottaU· 
Det å ttonde fartyget i denna klass, Dian~, färdigställes f n på Yarro,v· 
varvet i Scotstown. 

(Marine News, november 195 3.) 
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Finland . 

f . 1 ubå ten Saukko har sålts till -en belgisk firma för ned-pen m s ;:a 

sKrotnin g. 
(Marine News, novem.ber 1953.) 

Frankrike. 

Då två italienska f d torpedkryssarna Scipion Africano ~ch Attillio ~e-

l 
'1)111 nu h eter Guichen resp Chateaurenault har nyllgen verlcstall t 

<10 o " . 
". provturer efter en ontfattande ombyggnad till snabba ubåtsJagare s1na 
(escorteur rapide). . .. . 

Efter ombyggnaden fä fartygen fol]ande data: 
Deplacem.ent : 3.700. 
Maskinstyrka: 110.000 hkr (34 knop vid 82.000 hkr) 
BeSityckning: 6 st 10,5 cm akan i dubbellavettare 

10 st 5,7 cm akan i dubbellavettage och en mycket 
omfattande ubäts jaktutrustning. 

f k k Sa ell SOIIl f 11 a" r· under byggnad har erhållit Den nya ram1 a rys r 
namnet Colbert. 

Deplacement: (\Vashington) 8.500 ton. 
Maskinstyrka : 86.000 hkr. 
Fart: 32 knop. 
Bestyckning: 8-12.,7 cm alcan och 12~5,7 cm alcan. 

l helikopter. 
Den nya Iuftvänl!skryssaren lwmnr.er vidare att förses med all tänk-

bar radarmateriel bl a för jaktstridsledning. 

(La Revue Maritime, december 1953.) 

Sovjetunionen. 

I U. s. Naval Institute Proceedings novembernummer citerar man La 
Revue Maritime och säger att två besökande krysBare näm1igen den rys~a 
Sverd!ov och den svenska Göta Lejon voro förem.ål för fackmännens sar
skilda intresse. Eniigt ryska officiella siffror anges Sverdlovs deplace
lllent till 12.800 ton men brittiska experter uppskattar hen11.es tonnage 
till minst 15.000 ton. Huvudbestyckningen bedöms icke kunna användas 
för luftvärnsändalnäl. Den amerikanska tidskriften konstaterar vidare 
den på fallande likheten med de tyska tunga kryssm·nas fjärr-Iv-arrange
Illang och att när-Iv består av 14 dubbelpjä;ser av 40 eller 37 mm kaliber. 
ben teletekniska utrustningen synes icke imponerande men det kan hän-



116 

da att en del a n tenner .nedmonterats före Spith ead-expeditionen . Sv,,
1
, 

lovsklassens fart och aktJonsradie anses väl till godoEf2dda. Tidskrif t en Q. 

t d ... f.. l ' S](l 
ar me en Jam ore se 1 tabellform nJJe llan olika moderna kryssare. · 

Typ e s T chapayev Sverdlov Cle•veland Worcester Superb Göta Lej
011 

Country U.S.S.R. U .S.S.R. U.S .A. U.S.A. Gr.Br. Sweden 
Y ear 1950 1952 1942. 1948 1945 194 7 
Dis p!. 12.000 15 .000 10.000 14.700· 9.000 s.ooo 
Armmn 12j 152 12/ 152 12 / 152 12 / 152AA 9/ 152 7 /1.12A<~_ 

8j100AA 12.j100 12 / 127AA 20/ 76AA 10'/ 100AA 20/40AA 
24j37AA 28j3 7AA 32/40AA 30/40AA 

10'f/533 8T/53ö, 6T 333 
Speed 35 kn 35 kn 33 lm 32 kn 31 kn 32. kn 

utteratur 
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H . M. SUBMARINEs. Av L ieu t-corndr Kemp 

(Jenkins L·td förlag, London', 220 sid). 

Boken är 

alltifrån de 
en historik fram till våra dagar över engelska ubå tsvapnet 

första s tapplande stegen reda n på 1500- (Bourne) och 1700-

talen (t ex Symon s och Day), då man redan börja de utföra prak;tiska för

Elök att ko·ns truera ubå tar med mer eller mindre lycklig framgång. Kanske 

framföra ll t eftersom man var ganska okunnig om, med vilka krafter ma n 

gav sig i lag n ere i djup et. Det mesta av innehå llet behandlar dock den 

grymma, bittra kampen framförallt mot T yskland, Turkiet, Italien och 

Japan under två världskrig. Det är berättelser om anfa ll och motanfall , 

om patrullfä rder i fi entligt farvatten, om vaktgöring vid fi endens sjö

väg·ar och hamnar etc. Författaren tjänstgör som bibliotekarie i The Ad

miralty och har därigenom h aft rikliga tillfällen att forska i skilda ur

kunder. 
Läsaren kan i boken följa den gradvisa utvecklingen av I»The British 

Submarine Service», wm skapades genom att man för femtio år sedan 

anskaffade fem små ubåtar av typ Holland och konstruerade av Vickers . 

Med dessa gjorde man till en barjan korta »utflykter i närheten av 

kusten». Men redan å1· 1904 lyckades 4 st ubåtar av en närmast fö ljande 

konstruktion, A-kla;Ssen, att under en flottmanöver »torpedera» några 

slagskepp. Därmed var isen bruten och frivilliga as;piranter sökte sig till 

det nya vapnet i en jämn ström, som ingalunda minskat under åren s lopp. 

Sä fortgick utvecklingen under 1900·ta lets försk'l. decennium och tiden fram 

till första världskrigets utbrott. Man h ade då redan konmilt fram till bok

staven E som t ypbeteckning. Det var ganska bra och effektiva ubåts typer. 

Utveck lingen under dessa fredliga år har emell ertid ingalunda försiggått 

Utan offer . En förteckning över samtliga brittiska ubå tsförluste-r i en 

bilaga i bokens slut visar att man under dessa första å r förlorade 9 st 

hätar. Givetvis blir siffran högre under krigsår en 1914- 18 och 1939-45 

Och ger förlusrts iffror på resp . 50 och 80 st ubå tar. Men under fredspe

rioden 1918- 39 förloras, hela 12 st. Vid en granskning av denna förteck

'lling fr apperas man också av vilket stort antal engelska ubåtar som sänkts 

.genom kollis ion under de 50 år som gått, nämligen h ela 18 st. Lägger 
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man till denna siffra motsvarande över ubåtsförluster ~enom 1·o11· 
.. o ' lSio 

från andra landers ubåtsflottor måste man sallllolik t komma upp .1' 

skränunande stora tal. Det finns därför a ll anledning att söka intress~1•1 · 
experter frän hela den mar ina världen att ta upp problemet vid en int 1' 

nationell diskussion för att minska orä1kerna till dessa olyckor. Fö
1
.
8
:

1
· 

pågå f n i vårt land att bl a bättre utmärka en ubåt nattetid för att clä~k 
genom å tmins:tone i f r edstid söka m.inska risken för kollison De J. 

. lllan 
till efterföljd li tet var stans i världen. a 

Första världsikriget blev för H. M. Submarine Se-rvice ett lika krafti 

uppsvi~g som. för ö~riga krigförande mariner även om man inom Roy:: 

Navy mte satsade lika fullt på det nya vapnet som T yskland. ÖYerau: 

begarde de engelska sjös tyrkecheferna hjälp av ubåtar vid krigföringen' 

~an ble~ tvungen att operera med ubåtar både långt uta på oceanerna 

Vilket tvmgacle fram nya, större ubåtstyper , och i trängre innanhay 
80111 

t e•X Mermara- och Öste rs jön, med krav på små och lätt manöcvrerbaro 

t~p er. De ingående skildringa rna över engelska ubåtars uppträdand e ru
11
; 

vart eget lanels kuster under l. VK är av intresse, även om de i stort 

redan är allmänt kända. 

Liksom hos oss har ma n i England också brottats med probl emet at 

söka finna form för samverkan mellan ubåtar och övervattensfartyg. llett: 
resul,teracle bl a i konstruerandet av de engelsk a, ångdrivna K-ubåtarna. 

som m a n genom sin (på elen tiden) höga fart trodde skulle kunna op~ 

rera samman m ed den övriga flottan. Problemet visade sig dock alltför 

svårlöst. Typ K blev också misslyckad. Några av bå tarna degraderades 

till experimentubå ta 1· och övriga skrotades Sin art ned. Bl ~md andra expe

riment man sysslade med Yar M-båtarna, viika utrustades med en 12-ttum 

kanon av s lagskeppstyp, och som skull e användas vid kustbeskjutni ng 

Men efteruom kanonen blott kunde laddas med ett skott måste u llaten 

först ladda detta ur sikte av land, därpå smyga sig fram i nläge. inta 

marschläge i kustens närhet, avfyra skottet och in nan fienden hunnit 

hämta sig från överraskningen å ter försvinna till sjöss. Man fann ~!Jnl'l 

metoden både opraktisk och dyrbar. varför kanonea byttes! ut mot en 

hangar i vilken man kunde förvara e tt spaningsplan. Ett mmat experi· 

ment under å ren mellan de båda. Yärldskrigen Yar ubåten X-1. Denna 

hade ett deplacement på inte mindre än 3.600 ton och fick förnto m etl 

s tort antal torpedtuber även två kanontorn med dubbla m sv pjiiser. _:\yen 

denna typ lades ner och båten fick inga efterföl jare . Kemp berätta r oc:;· 

så om försök att spåra ubåtar med hjälp av dresserade duvor och sjö· 

lejon enligt slamma metoder, som även prövats i vårt land . 

Nästan halva boken upptar de engelska ubåtarn as insa,tser under an dra 

världskriget. Deras färder sträckte sig över praktiskt taget a lla. jord -:ns 

hav och skapade därmed många svårlösta problem, Man övergav n u ()('k' 

så systemet a tt blott döpa de engelska ubåtarna till blott en bol{s,tB'; 

och en siffra och gick i stället in för rejäla namn efter samma pri:JciP· 

11 \) 

Jll brukats h os oss. Man lä t sålund a namnet börja på samma bokstav 
5~1• at t ange båtar t illhörande samma k lass. Bokstaven X jämte siffra 

fO a,rades för en liten ubåts typ, elvärgubåten (midget submarine), vilkens 

~:satser under kriget blivit ganska l'änd genom flera böcker un der Je 

!las te åren (t ex »Above us the w aves». Av Warren och Benson. Harrap 
se 
&; co Ltd, London / 250 sid/). Dvärgubåtarna - »X-crafts» - var egent-

ligen blott obe·tydligt mindre i storlek än de första enge,lska ubåtarna a v 

tYP H olland. Tillsanunans med ett annat av engelska ubåtsvapnets »Sl:e

cialvapen» und er kriget de s k männiE~wtorpederna (bemannade av »chano· 

teers») gjorde de god insats vid flera tillfällen. Egna föTluster i materiel 

och liv voro dock ganska stora för dessa båda vapen. Det första exempla

ret av X-craftsl var påtänkt redan på 30-talet. Ideerna tog dock form 

törst e.fter krigets utbrott. Den för~ta båten benämndes X-3 och gick i 

sjön i ntal'S månad 1943. (X-2 hade varit en kapad tysk expe'l'imentubåt). 

r de avslutande kapttlen av sin bok berättar Kemp om hu1· the Royal 

NaYY organislerat tjänsten för snabb bärgning a v förolyckade ubåtar samt 

on1 utvecklingen av d n s k Davis-.Jungan. Denna användes antingen för 

uppstigning till ytan f rån en ubåt av dennes bes~ttning eller för utsluss

ning under vattnet från en X-craft f'ör att t ex aptera medförda sug

minor v id eH fientligt fartygs botten. Charioteers buro också liknande 

apparat er, vilka under användn ing dock ej släppte ut några rö jande Juft

bubblor i vattnet. Med några ord 01nnämnar han också u tvecklingsten

denserna för ubåtar och behandlar därvid bl a snorkeln, ubåten med ma

skineri för förbränning i sluten krets medelst medföTd väte~'uperoxid 

samt den: atomkraftdrivna ubåten. Han, påvisar också betydelsen av 

att ubåten kan sätta h.ög fart vid upptäckt. Om en ubåt i u läge 

gör 10 knop kan den efter upptäckt och sedan viss praktisk tid förflutit 

befinna sig var som helst inom ett område av storleken 78 kvaclratmiles. 

Om, f'a rten ökas till 20 knop växer områdets storlek unde1· samma. tid 

till 3.14 och med farten 2,5 knop till 490 miles. 

Men h ur mycket än telmikens framsteg effektiviserar ubå ten blir ändå 

den mänskliga faktorn till slut avgörande. Ubåtens chef och besättning 

ensamma »can enslm-e success and on their skill, courage, enduran,ce 

and det ermination rests the ultimate verdict». I bokens företal uttrycker 

Admiral Dunba.r-Nasmith också förhoppnin gen att många ubåtsmän lik

som han själv skall hitta bå de nyheter och gammalt v i'.lbekant i boken 

son1 kan väcka till livs egna upplevelser frå n tjänsten på ubåt. Lä~:aren 

kommer att se vilken viktig roll ubåten spelat och säkert kommer att 

SPela i det framtida sjökriget. Den utmärkta skildring av engelska ubåts

~aDnets h istoria som Kemp givit oss: genom sin bok, har med rätta 

kommit denna viktiga gren av Royal Navy att framstå som »a proud and 

!l'al!an t one-. Den är också »a tale of lang endavour and high sucdess». 

G. Bolling. 
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:M innen frå n oroliga t ider, 

Erik Palmst ierna : 

Stockholm . 
»OROST ID». Tid ens fö rlo 

9, 

.D~n andra delen av förre sjöminister och utrikeelminister Erik PaJ 

:s.tieinas m.emoarer har nu utkommit. Den nu föreliggande volymen »Or ~ 

tid» omfattar ären 1917-1919 då Erik P a lmstierna var medlem av Ed 
0

' 

av li~eraler o~h social ~e:110krater . sammansatta ministär. Det var oc~:; 
unde1 denna tid som forfattaren JUst som .. s.jöminis;t er kom a tt spela . 

stö rsta politiska roll i samband m:ed frih etskriget i Finland och r 
81

n 

ringens iiwtällning till detta samt för det svenska h andla ndet i '1 eg~ 
frågan . 

a ands 

Marskalk Mann erheim berör i s ina »Minnen I» å landsfrågan och fr , 

k t d" ' d 
aJn 

"as ar arv1 en ganska grav anmärkning mot Palms tierna för att h• 

sabot~rat den ~ita finländska ledningens åtgärder. Bl a beskyller Ma; 
nerhe1m PaJmst1erna for a tt ick e ha vidarebefordrat ett meddeland e frät 

det ~1ta hagkvarteret till den vita truppavdelningen på Åland vilken i 

avsaknad av detta meddelande - en order från Mannerheim att ickf 

uppge sin ställning på ögruppen - lät sig avväpnas och avföras f rw 

Åland. Sådan denna sak nu framlägges av Palmstierna förefall er de: 

emellertid som om marskalk Mannerheims uppfattning i denna fråga skull' 

vara fe laktig. Givetvis är den objektiva sanningen så pass lån~ tid efte1 

"t .9 
b 

a svar a tt klarlägga till fullo men uppgiften har förvisso sitt in tresse 

Man må nu emellertid hela tiden hå lla i minnet att de båda författarn' 

- Mannerheim och Palmstierna - helt naturligt har se-tt händelsen1 

u;· skilda synvinklar redan från. börja n . Simlie emeilertid Palmstiema' 

uppgift vara riktig i denna sak är det dock till fördel m· både svens 

och finländsk synvinkel då den avlägsnar et t av de beklagligasta momer. 

ten i å landsfrågan - beskyllningen och miss tanken om svenskt re"e 

l' ingssmussel för att tillfredsställa svenska önskemål. , 

Palmstierna påpekar a tt Åland ingalunda var ett internt problem me~ 

l.an Sverige och Finland. Tyskland använde Åland som lockbete lå net Ii 

digare, innan frågan aktualiser ades, mellan Sverige och Finland f ö7. al 

söka utverka ökade sYenska järnmalmsrleveranse•r. Palmstiema' fra mfÖ' 

också som s in tanke att tyskarn.c'l. genom svensk aktivitet i å iandsfråga: 

i ett t idigare skede avsåg att kunna föra Sverige in i kriget på central 

n~akternas sida. När det senare genom händ elsernas! utveckling visad' 

s1g att det svenska intresset utes lutande var begränsat till Ålan d ble1 

·det emellertid i h ögsta grad ett tyskt önskem ål att få bort svenslut!'ll· 

från Åland. Man räknade på tyskt h å ll givetvis med att det vore bl; 

mycket bättre med finländsk suveränitet över Åland då Finland vid de~ 

na tid syntes komma att för framtiden bli n ära lierat med Tyskland. svt 
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rige - m ed dess dåvarand e vä n sterreger ing - räknade förvisso kaiser

')'yskland med som en i högsta g rad osäk er faktor. 

Regeringen Eden var också myck e t kallsinnig gentemot de tyska för

sJagen och sonderingarna i å landsfrågan. Först då frågan på nytt aktua

]iserats genom. den å ländska depu ta tion som i Stockilolm. begärde att 

.Mand skulle komm a under Sve rige v isade r egeringen ett mera aktivt in

u·esse i saken. Därtill bidrog förvi sso att å lännin garna gen mn utsändan

det av deputa tionen i r ealiteten kommit i konflikt m ed både röda och 

vita m ed uppenbara fa r or för r epresalier frå n ömse sidor. I detta skede 

var s jöminis t er Palms tiern a en av de m est pådrivande krafterna på 

svenskt h å ll för ett s~ve!lsikt skyddsingr ipand e på Åland. Även om hans 

nwtiv för dett a ing ripande främst var en ön skan a tt skydda den srvenska 

befolkn ingen på Åland för krigshandlingar kan man inte konu11a ifrå n att 

11an blottar en i vi t-s a fall ganska enkelspårig nationalism i s itt s t ä llningfr

tagand e till hela den å ländska frågan. 

Det ä r ett beklagligt faktum att hos P alm stierna genom å landskonflik

ten grundlagt en avers ion mot F'inla nd och allt finländskt. Ideligen be

k lagar han sig i boken över finländ sk opålitlighet - d e~samma som 

ma n på många h å ll i Finland anklagat honom själv för - ohövligh et., 

intrigmaker i och bristande dipioma ti sk fines s. Någon förståelse för svå

righ etema för det nya Finland att på en gång få en förhandlingsvan och 

s kicklig kår av yrkesdiplomater har h a n inte. Palmstiernas n egativa in

:ställ ning t ill Finland är beklaglig dä rför att den - åtmins~one delvis -

:synes bero på intolerans och brist på förstå else för F inlands ömtåliga 

.stä llning i s kedet kring å la ndskonf!ikten . 

Marskalk Mannerheim var enligt Palmstierna den som. i förhandlingar 

med västmakte-rna gav F inland Åland - i motsats: till de principer om 

:sjävbestämmanderätt första vä r ldskrige(ts. segrarm,aJ>:ter uttalat sig för 

•och i r egel i andra fall också tillämpade. Faktum är att Mann-erheim i 

-var je skede av de förh andlingar som fördes med västmaktern.a i å lands

frågan var överlägsen de E:Venska delegaterna. Medan de svenska del e

gaterna endast kunde hänvisa till folkonJ.söstningen på Åland som nästan 

hundraproc6ntigt gav uttryck för ålänningarnas egen önskan att förena 

·sig m ed Sverige h a de Mannerh e·im , enligt Palmstierna, andra och bättre 

kor t på hand under förhandlingarna. Palms~ierna vill göra troligt att 

·det var Mannerheims löfte om fin ländsk medverkan i kamp en mot bolsj e

vikern a - närmast gällde det ett ~nfall mot det röda Leningrad i slam

verkan med Denilön och Judenit.i sommaren 1919 - som kon( västm.a!t

terna a tt biträda F inland i Ålandsfrågan:r 

Man kan h a vilken ins tä llning slant h elst ifråga om de uppfattn ingar 

·palrn.stierna i flera avseenden för eträder m en man kan i alla fa ll inte 

komma ifrån att den nu föreliggande volymen h a r ett utomordentligt s tort 

intres-se. Den k la rlägger hm· d en ma.n som på svensk sid :1. var den främsta 

_'Pådrivand e kraften för den svenska skyddsexpeditionen till Åland såg 

9 
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på problemen- hur man på fin ländsk sida såg p å dem har ju Mannerh ein
1 

redan redovisat i ~ina .~>Minnen». Jämf6relser mellan de båda författa r nas 

arbeten är av så mycket större intress:e· som d e båda intog en ledan tle 

ställning i sina respektive länder just under det skede då å landsfrå gan 

var aktuell. 

K . R. Perhusen. 
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försor g 1952. 28 å rg. R 2. 

Sta.tistisU'a centra lbyr å n . 

statistisk å rsbok för Sverige. Årg·. 40. Sthlm 195 3. 

Befolknings rörelsen 1950 . Sthlm 1953. 

* Neuman, S. & Ri.i ck , F. , Kolossen på stålfötter. Den ryska industrimak

tens utveckling och problem. Stl1lm 1945. 423 s. Personreg. 

McKinsley, J. C. C., ln,troduction to the the01·y of games . New York 

(m fl) 1952 . 370 s:. III. reg. 

Russel!, R. C. H. & MacMillan, D. H ., \\'aves and tid es. New York 1953. 

2.48 s. Ill. reg. 

Chapin , H. & Sm.ith, F. G. Vl., The ocean river. New York 19 32. 32.5 s. 

III. reg. 

Ordbok över svenska s pråket. Utg. av Svenska Akademien . II. 208-212. 

Per- Polsk. Lund 195:1. 

Ord och uttryck. Korta uppsatser i a ktuella frågor inom t eknikens språk· 

Värld under år 1952 publicerade i tekniska tid sanifter· som TNC·spa.Uen. 

Västerås l 95 3. 53 s . (TNC nr 21.) 

Berry, L. V . & Bark, M. van elen,, The am erican th esaurus of s la n g seeond 

edition. A complete referense book of colloquial s peech . N ew York 

1953. 1.272 s. Sakreg. 

Ar111en s bokorder 1953 års upp!. Fastst. gm go nr 3333/1953. 

Bibliotek i Stockholm. Guide, utarbetad inom KungL Bibliotek et. Udde

valla 1953. 93 s. 
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Riksk:lagsbiblioteket. Förteckninga r över statliga utredningar 1904-1945 
Norrkö-ping 1953 .. 1.405 s. Person- och salueg. · 

'' Rydbergsgastarna. Instruktion och mönstringsrulla för Besättningen 
juli 1!;;53. Gbg. 1953. 

List du corps dipiomatique å Stockholm, mai 1953. Sthlm 1953. 
Rulla, Kungl. Sjökrigsskolans, 1953-54. Sthlm 1953. 
Handledning för i Sverige ackrediterade utländska försvarsattacheer. 

Fastst. gm, KE nr 4250/1953. 
Alm:anac, An, 1954. By J. Whitake·r . London 1953 . 
När var hur? Aktuell uppsal gsbok 1954. 10 årg. Sthlm 1953. 
Whitehead, A. N. Essays in science and philosophy. Ne·w York 1947. 

548 s. Reg. 
Schmidt, F., Vidgat tiliträde tiil högre studier. Sthlm 1952 (S. O. D. 

1952: 29) . 
Butler, J. A. V., Människan under mikroskopet. Uppsala 1953. 148 s•. Ill. 

Or g: s titel Man is a mi crocosum. 
Gymnastiska Centralinstitutet, Kungl. Dir ektion, lärare och elever 1953 

54. Sthlm 1953 . 
Althin, T. , Telelandet Sverige. Utg. till Telegrafverkets hundraårsjuhi· 

leum av Telegrafstyrelsen . Sthlm 1953. 12,7 s. Ill . 
Berg, Å. G. & Sack. J.-G. Ledarskap i samverkan . Några synpunkte,r på 

ledarproblem i dagens samhälle. Sthlm 1953 •. 182 s. Ill. litt. 

Bibliotekets verksamhet under år 1953. 

(1952 års siffror inom parentes.) 

Bokbestånd: Accessionen under året har uppgått till 874 (740) vol. och 
det beräknade, katalogiserade bokbeståndet den 31 dec. 1953 är 
33 .722 vol. Accessionslängden för åre t uppgår till 15.363 (9.585) 111, 

vilket ger en medelvolymbredd av 17,6 (12 ,9) mm. 

Utlåningen: Biblioteket har under året varit öppet 294 (269) dagar och 
därunder haft 1.902 (1.547) studiebesök , utlånat 2.476 (1.964) vol. 
samt 5.485 ( 4.663) tidskriftsnr. från det löpande å r ets tidskrifter. 
Av de utlånade böckerna h a 171 (161) sänts interurbant och 59 (35) 
rekvirerats från andra bibliotek. 

Läsrummet: Läsrummet har under året h aft 650 (578) studiebesök. 

Verksamhet per dag: I medeltal per dag har biblioteket erhåliit 3 (2.,7) 
böcker, haft 6,5 (5 ,7) Sltudiebesök, utlånat 8,4 (7,2) böcker, 18,7 
( 17,3) tidskriftsnr., varjämte läsrummet haft 2,2. (2,1) studiebesö]{. 




