KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 3 1956

Meddelande
från
Kungl. Orlogsmannasällskapet

Nr 2/1956
H. M. Konungen hedrade med sin närvaro Sällskapets san1.
manträde i Sjöhistoriska Museet i Stockholm torselagen den
9 februari H)56.
Sammanträdet bevistades av sammanlagt 151 ledam ö ter,
därav 31 hedersledamöter samt 106 arbetande och 14 korresponderande ledamö ter. Därjämte deltog ett 30-tal gäs ter,
representerande försvarsdepart ement et och för svarsle d ni ngen, riksdagen, näringslivet, pressen och Sälls.k apet närslå ende organisationer och samfund.

Utdrag ur p1·otokollet.
1. Lämnade sekreteraren orientering angå ende und er år
1955 beslutade stadgeändringar (§§ 6: 4 och 29: 1).
2. V al des till föredragand e i vetenskapsgrenen flygväsende (helikoptertjänst) för år 1956 ledamoten Fogelberg
n1ed ledamoten Lundvall som suppleant.
3. Uppläste sekreteraren skrivelse med förslag till infö·
rande av ubå tstjänst som särskild vetenskapsgren ävensant
beredningsutskottets yttrande över denna och utdrag ur pro·
tokailet av den 11 januari av den därvid förda diskussi onen
i ärendetSerlan ordföranden erinrat om de alternativa möjligheter
som föreligga jämlikt stadgarna § 43: 2 fö r ä r endets b ehand·
ling ägd e en kortare diskussion rum, varvid ledamoten P. G.
Lindgren närmare motiverade förslaget.
Beslöts därefter å terförvisa förslaget till beredningsul·
skottet för förnyad b ehandlin g med hänsyns tagande till de
vid diskussionen framkomna synpunkterna.

Emottogs H. M_. Konungen av Sällskapets ämbetsmä n
·!;t Chefen för nwn~len __ och_re]~resentanter för m,useinämnsnil Vid Konungen s mtrade 1 Mmneshallen spelades Kungsd,eil~en som sjöngs unis on t.
si!Il:::> '
· r Hälsade ordföranden Sällskapels Höge beskyddare och
. ~-·u dna gäster välkomna och erinrade om den hisloriska
JJl !arunden till da gens sammanträde, de t första i Stock1
r~~~; sed an år 1784, då Sällskapet flyttad e från huvu<lsl aJen till Karlskrona.
6. Föredrog ledamoten Sjöblom utdr ag ur årsberättelse
i vetenskapsgrenen förbindels eväsende för år 1955.
7. Höll hedersledamoten viceamiral Stig H:son-Ericson
ett för edrag över aktu ella marina försvarsproblem.

Efter sammanträdet avlade Konun gen b esök i Musee ts
äldre örlogsavdelnin g och länmade däreft er Sällskapet.
Kl. 20.00 serverades sup c i Minneshallen, i vilken dellog
152 ledamöter och inbjudna gästerKarlskrana den 9 f ebruari 1956.
B. LIND af HA GEBY.
sekreterare.
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Meddelanden
från
Kungl. Orlogsmannasällskapet

Nr 2;1956
(Åte r införes Himligt Sällskapets besJul den 7/3.)

H. M. Konungen hedrade med sin närvaro Sällskapets sammanträde i Sjöh istoriska Museet i Stockholm torsdagen d e n
9 febru ari 1956.
Sam ma n trädet bevistades av sammanlagt 151 ledamöter,
därav 31 h edersledamöter smnl 106 arbetande och 14 korresp on derande ledamöter. Därjämte deltog ett 30-tal gäster,
represen te ra n de f ö r sv arsdepartement et och försva rsleduingen, rik sd agen, näringslivet, pressen och Sällskapet närstående organisationer och samfund.
Utdra g ur protokollet.
l. Lämnade sekreteraren orientering angående under år
1955 b esl utade stadgeändringar (§§ 6:4 och 29: l).
2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen flygväsend e (h e!ikoptcrtjänst) för år 1956 ledamote n Fogelberq
med ledamoten Lundvall som suppleant.
3. Uppläste sekreteraren skrivelse med förslag lill införand e av ub ~llstjänst som särskild vetenskapsgren ävensom
hered ni ngsubkottcts yttrande över d enna och utdrag ur pro~0-~<oll et ay d e n 11 januari av den därvid förda diskussionen
l aren det
Sed an ordförande e rinrat om dc allernativa möjligh e ter
~?lll ~öre! i gga Himlikt ~tadga_rna § c13: 2 fö 1." ärendets behand_t~g af\dc en kortare diskussiOn rum, varvid ledamoten P. (J.
zndgren närmare motiverade förslaget.
. Beslöts därefter återförvisa förslaget till beredningsulsl~oHet
för förnvad behandlina med hänsYnstaQandc till d e
V
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4. Emottogs H. M. Konungen av Sällskapels ämhelsllli)
samt Chefen för marinen och representanter för musein ~i 111 111:
den. Vid Konungens inträde i Minneshallen spelades Ku nus
sången, som sjöngs unisont.
"'"

. 5.. Hälsa.~le ordf:?randen Sällskapets Höge beskyd~lar c och
mb]udna gaster valkomna och ennrade om den h1sto ri ska
bakgrunden till dagens sammanträde, det först a i S lot k.
holm sedan år 1784, d å Sällskapet flyttade från lmvu dstnden till Karlskrona.
6. Föredrog ledamoten Sjöblom utdrag ur årsberäll clsc
i vetenskapsgrenen förbindelseväs ende för å r 1955.
7. Höll hedersledamoten viceamiral Slig H:son -Erir·so n
ett föredr ag över aktuella marina fö rsvarsproblem.

Efter sammanträdet avlade Konungen besök i Mus /· cts
äldre örlogsavdelning och lämna d e därefter Sällskape t.
Kl. 20.00 serverades supc i Minneshallen, i vilken d ellog
152 ledamöter och inbjudna gäster.
Karlskrona den 9 februari 1956.

B. LIND af HAGEBY.
sekreterare.

Nr 3/1956
Utdrag ur protokoll den 7/3 .
1. Y al d es lill för edragande i vetenskapsgrenen organ isatio n och förvaltning för år 1956 led amoten N orinder m ed
ledamoten Baclu!r som suppleant.

2. Invaldes enhälligt till förste hedersledamot av Säll skapet H. K. H. Hertiqen au Edinburgh.
3. Upplogs till förnyad behandling frågan om införa nde
av ubåtstji1nsl som s~1 rskild vete nskapsgren.

Beslöts i enlighel med bered ningsulsko llc l s förslag a l t
... 111 likl stadgarna 43: 2 antaga förslag et ti ll vilande, dock
J ~ed den ändringen att d en e_~ entuell_a v~tensk.~psgreonen_ -~o r
': benämu as undcrvattensvasende 1 stallet for nbalsl.Jansl.
<. ~1 tb ehandli_ng av ärendet__ s~..:ull e åga r~nn v~< l aprilsammnn S·ädet och fo rslaget dessfonmHliJ delg1vas Saliska pets l edall öter på aktiv st at ut a nför Karlskrona för a ll hereda d e ss~l
~i~lfäll e att deltaga i omröslningen.
4. Uppläste sekreteraren en skrivelse 1;1 ed förslag till all1änna anvisningar om vad Kungl. örlo gsmannasällskapets
~rsberältelser i vissa ve lenskap t;greilar för e lrä d csYis bör Olllfatta.
Beslöts uppskjuta behandlingen av dclla i.irendc till a prilsamm anträdet efter verkställd omröstning o111 i förcgf1endc
§ nä mnt i.irend e.
5. A v gav ledamo len Seqrcll r evisionsheri.i ll els c över 195;"")
års förvall ning av örlogsmannasällskapeb, Tidskriftens och
Bibliotek els räkenskaper. ~ ansl utning härtill beviljade Säll·skap et i enlighet med revisorcrnns försla g full m·h la<.:k ~;nm
ansvarsfrihe t för 1!)55 års förvaltning.
6. Uppdrogs åt sekreteraren o<.:h ledamolen Barclay all
yerkslälla invente ring av Sällskapets inventarier (utom biblioteket).
7. Föredrog ledamolen n rallin u tdrag ur inträdesanförandc för år 1955 av ledamolen Olclenburq angående» Skepps-1
teknisk forskning i11om marinen».
8. Föredrog ledamoten Naeslund av hon om författad årsberättelse i vetenskapsgrenen hälso- och sjukvård för år
1955 angående »Krigsneuroscr».

s

Karlskrona elen 8 m a rs 195G.

B. LIND af HAGEBY.
sekreterare.
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Hangö udd som rysk stödjepunkt 1940-41
Av

PER-OLOF

EKMAN , Helsingfors .

s edan Sovjetunionen i oktober 193\) genom påtryc1kning
tillförsäkrat sig r ~itten att anlägga flottbaser och flygfält i
dc baltiska randstaterna, därmed röjand e väg för en senare
ockup at ion av hela Baltikum, sökte ryssarna ytterligare
stärk a gr·cppct över Finska vikens m y nning genom förvärvet av en stödjepunkt på dess norra strand. Därmed skulle
den urgamla planen att lägga låse t fö 1· Leningrad Yid inloppet till viken å linje Hangöudd- Baltischport förverkli!1as. Och så var Finland i turen. De rv ska kraven, som i1be~opand e 1\cvas tade ns säkerhet, framla-des. för tlen finska dclegatio nen i Moskva gick ut p å, alt Finland skuilc överlåta
öa rn a i Finska viken ävensom ett o111råde p å Karc·l ska Näset och atl Sovjetu nion en på trettio [11· skulle få arrendera
Hangö h amn jä111te kringliggand e område för uppr~itland e
av en m e <l ku s.ta dilleri ut rus lad m ar i n bas, vilken j ä m te befästnin garna p å den motsatta sidan skull e spärra inloppet
till Finska viken. I denna stödjepunkt önskade R å dsunionen stationera ell infanteriregemente, lvi't luftvärnsseldion er,
lvå flygr egementen och en pansarbataljon , sammanlagt 5.000
man. Såsom, ankarplats skulle ryska örlogsflottan berättigas
anlita de n på östra sidan av Han gö udd belägna bukten vid
Lappvik
Om än motviUigt var Finland berett tillmötesgå tle fl esta
t'Y.ska krav en, men molsatte sig hest~imt !)lanerna på uppr~ ttand et av en främmande stödjepunkt å Hangöudd. Omradet i rysk hand betydde ick e endast en farlig lucka i
kustförsvaret, ulan även ett färdigt brohuvud riktat mot landets vital a delar och förbindelser . lhssarnas utfästelse r, att
garnison en i Hangö blott skulle on;falla 5.000 man jämte
specialförband va;· ingenting att Jita p å och försUirkningar
~ 0.!' en offcnsi~ mot. Finland kun<~.e snabb_t och lätt ~vcrf~ras
ran den estmska sHl an. Under forhandlmgarnas. gan g gjOl"l e den finska delegationen, enligt dir·c k liv f rån Helsingfors,
~llt större medgivanden, till utarrendering av Hangöområtl et
,;tH~d e man däremot ej samtycka . Hådsregeringen gjorde d å
a 81 11 sida en efte rgift i det den förklarade, alt man i ställ et
1
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för H.~tng? !~m~rlc nöja sig med ögruppen Häs tö/ 13usö--lie.
manso~h. oo os.~~ rom Hang_ö udd jämte ankarplatsen }·
1
LapJ~VJ k: Delta forslag vann Icke gehör hos finska rcgerin ' d
Ifen
ll
ti
en
o~h 1 mitte n av ..n.<.wem~er å tervände delcga tion
e).
sm gfors m ed uforallat are nd e.
Scd a n förhandlingarna i Moskva strandcl- händ e i na 1
1it!g på två veckor, trots att finnarna på m å t{ga siitt lä t fe· 1:·
s~~~: . alt d c var ~ c redda å terupptaga förhandling arn a. "
e
hafltga ryska utfallen mot Finland i radio och press sa 1111
l·
b·l·
n
c
aräns
mot
arna
truppförflyttning
d_c omfaltandc
1
, ' 'r1e
t">·
.
.
.
.l .
cm c ]l e r lH Ingenting gott för framtiden. D en 26 novem b .
a vloss a des d.c s k »Maini laskottem å Kar elska Niisct. Hä~:
d ~ ls crna avlos~c nu varandra i sn abb takt och den 30 11 0 ,
pa morgon c1~ mlcdd~ de övcrn~äktiga ryska styrkorn a a 1~~
fa ll e ~ .. mot F1_nla~~.d hll .lands, till sjöss och i luften . Eftcl'
e lt h.)altemodigt forsvar 1 etthundrafem dagar m ås te i'in na rna
slutllgeu d en J 3 mars 1940 undertec kna el e n hård a fr ede n ·
}io_~kva. Enligt fre~l svillkoren nödgad es Finland avträ d a vid~
s_Lrac_k l a_ omr~ d en 1 ös ter och norr, öarna i Finska vik en och
till SovJ.etoLll?IOnen utm·~·.end era Hangöområ det p å h ase n av
ett tr e thoangt avtal. Darmed had e ryssarna fåt t fotfäste å
nona si randen - om också inte lika lätt som. å den södra
~ och 1:åtL det cfte~·traktade greppet över i nlopp et till
1-< msk a viken . Bcfolk:mngen länmade det avträdda om r~Hl d
om c tlc~b ~~rt eflct · fr edsslutet. Kort d ärpå inträffade en n sk
k?lllllllsswn med flyg i Hangö för a tt övertaga d e t m.förYarv ade hasområ d e t och snart anländ e de första lra n ~p or
tern a till staden.
. Våren 19-:1.0 påbö rjade ryssarna utbyggand el av 01nra det
t1~~ e n stark stödjepunkt. D et första skedet omfattade uppstallandel av kustartilleri- och l uftvärnsbatterier ävensom
anlä~gand e~ av ett flygfält i Täcktom. De tidigare fins ka
l~ustforten a Russarö och Häslö / Busö, varifrån finnarn a vid
fredsslut et borttransporterat kanonerna, sattes i för syarssl~ick och 130 11nn baltcricr uppställdes p å öarna. Arb etena
p a etl grovt batteri å Russm·ö p å hörj a d es, men fort skred
endast lfu~.gsamt oc:h hann aldrig slutföras. På själva llan gö·
u~ld och .. oar!_w runtom. uppfördes fl ere välskyddade ställ·
nmga r for lalt kustartilleri (45 mm) , luftvärnspjäs er (76
mm) och infanterivapen.
. B e[_~sh1~ngsområdcts kustartilleri kompletterades n v r ör·
hga ~.arnvag~hatterier. ~är Sov j e tregeringen i juli 19-10 kr ä,··
d.e ratt .att msä tt a ry~ka tå gsätt _i trafik på Hangö. gc noii1•
sodra Fmland, ha d e f m ska rcgermgen b ara att ge efte r foJ

n

ford ran. Landvägen transporterad e ryssarna sedcnne-

deJl;~'å grova (305 och 180 mm.) järnvägs.ba.tterier "och s~~~
3

ra likt sjövägen ett tungt (100 mm) ba~~~n t.~n on1.r~det. F ?.r
~t icke var a beroe~Hlc av de.~1 enda. Jarnv~gen pa Hangoa eld, H angö- L a ppvik- (Ek.enas)o, by~gdes for.. de.ss~ ,~n no,r!1 a}spå rig j ärnväg jämte shckspar fran Hango vw lacktom
.
.
Jllh Tvä rminn e till Syndalen .
ocFlygfä~ te t i Täcktom färdigbyggdes _under_ relahvt_.kort h~
och var 1 b ruk redan fore det nya krf·1g s~tbr<?ttedt. r:altet f~.m
sett end ast för jaktplan och den u cbga JOr manen oravårad e d ess användning und e r vår en och hösten. Underf1~Usarbeten m å steo oavbr~~tct utföras och frå~ juli 1~41 l::~ev
ituationen allt svarare for pers_onalen. Avstandet t1ll g~ ansen var m in dre än 15 km och fältet låg und er fortsatt fmsk
~rtillerield , startbanorna måste oupphörligt repareras ?ch
splitterskydd grävas för flygpl~nen . På .. gmnd av. beskJ~t~
ningen tvangs ryssarna under hosten anl~gga ~tt mmdre falt
närmare H angö stad. Bombplan fann s ~eke lllOJ_U arn;;ndeområ det, däremot kunde flygbåtar staboneras 1 omradets
talrika vikar och bukter.
Skapan det av en stödjepunkt för större ma~instridskra~
ter ingick knappast i r yssarnas pl a ne~· , ty . nagra ansenliga arb eten i den vägen utfördes veterligen. 1eke .. Flottb~ser
eller här till bmpliga hamnat• fanns r edan 1 Balt1kum. Sovjetuni o nen s intresse var riktat längre söderut och i de baltisk a hamnarna å fastlan det och öarna fann ryssarna goda
stödj epunkter, Hangöudd var av mindre b e tydelse. Såsom
bas för lätta enheter lämpad e sig djuphamnen i Hangö som
sådan , blo tt erforderlig a bränsle- och andra förråd där upplagra des Under kriget använd es hamn en ofta av jagare, ub å tar och m indre fartyg, vilka dock icke var s ta tionerad e där.
Befästningsarbete na vid arrendeområdets landgräns försnuunades 'till en hörj a n h elt och hållet. Därifrån var ju
k~app ast något anfall att vänta. De p å börjades för~åna~1s
vart sent, i egen tl ig mening först i maj 1941, men d c fortgick
ntan uppehå ll under hela den tid kriget här Yaraclc. Fält~rb etena omfattade uppförandet av flere b akom varandra
hggand e b efästa försvarslinj er över h ela Hangöudd . Av dessa
to~·de li nj en Krogars--Syndale n ha utgjort huvudförs,var_sstaUning medan den sista försvarslinjen gick tätt invrd
Hangö stads östra u lkan ler. Den främsta linjen följde
arrendeom rådets gräns vid Lappvik- Dragsvik och -:ar
lttrustad med löpgravar, skyddsrum för rnaeskap och mfanterivap en, effektiva m ineringar samt taggtråd, gravar
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och l.1inder ~1\' .atl:l slag .. Även öarna i gränsområde t ft·<'
IIorso-~ruppen 1 vaster till Hästö/Busö i öster liksom hai',1l
C?.~1s slran.~ler och holmama mot öppna havet inrätlad ts
f~n·svar. Overallt, där det var möjligt gl'ävd c rvssnrn a 11 01'
e(j
.;
~
l I .. l l · l 1·
·
s1~ me< -:an( .s .;:Ic' J~h~t och snabbhet. Den sandiga .i ord.
ma1:en und erlallade 1 hog grad dessa arbeten liks(Jill ii v
anlaggandel av nya vägar och förbindelseleder. Icke c~11l
~Ia ngö stadsområ~lc undgick hackorna och spadama . .\ d ~
oppl~.a yiatsel'l~a,. \.JHlrkerna och t . o m å .. beg~·avningsp l a tse n
uppf o r de »hytesgdslerna» ~kyddsrum for s1na staber oc]1
centraler, slenlmsen inrättades för försvar.
\'äl(.tiga förråd av .mmnunilion, bränsle, liv~anedel, h vga.
male.nal 111 m magasmerades och motorfordon samm a r1fii~
d cs 1nom basområdet i betydligt större antal än vad son
Yar e1:fordcrligt. fö~· därvarande truppers underhåll.
d etta liksom J: e sa ll1~.1n~ss tyrko.~-~1~s sam m an <>ä ttning lyd d l' p :},
att ryssarna 1cke forb1sett mo]hghcten att använda H an giiomrc'l d_ct .som utgåugspunkt för offensiva företag mot Flnl.and: Stndsl~rafterna var tydligen ej sammanställda fö 1 dcfensl\·.~~ nwr1nn.. YPP~ifter,. inf~nteri- och stridsvagnsfö rhand.en, .tall- och Jamv agsar lJllenet pekade mera på en off cn·
~1v l~ll lm~ds .. IIangö var - enligt en allmä nt utbr edd ll lJ]l iatlmng - p1stolen riktad mol Finlands hji"i rta.
\'id må1~adsskiftet maj / juni ökades talden i benistn in os~u·b e t ena och i juni lydde flera omsländigheler på krigsfÖrDcrcdelscr. Inom om rådet föranstaltades omfattande st ri dsÖYilingnr, i vi,II~a även arlil leri, stridsvagnar och tl'~i ng för·
b~n.d dcl~og. S!orrc truppstyrkor koncentrerades den l G oc it
~~-]Uni ldl gränstrakterna. Flere transportfartyg, däribla nd
/ ..;J00-tolll.1y ren JOSIF STALIN a nländ e till Hangö och L nppYJk medforande trupper, vapen och förnödenhcler av alla
s!.ag. Fö1:band ur Bnltiski Flot kr-yssade vid inloppet till
hnska v1k en , bl a observerades slagskeppet OKTJABB sKAJ A RE\'OLt:TSIJA den 14 juni utanfÖr området och ett slii rrc
förband a \' 10 kryss.are och jagare passerade på Yäg vä -;tcru}: Uilla enhct~r, däribland ubåtar, inlöpte i Hang~ö h anll~·
:\::u:varon .a v 111mkryssaren MARTI lydde på föresti1end c lll tnenngar .L s lo r ska la. Flyget utvecklade en livlig akti ' i tct
o~h spa mngspl an över·flög inom kort tidvi:> ivc·n fin skl unJ·
rac~e. Ytt.er"1igare gr~inskrbinkningar företog~' nv lätta -;jö·
slnclskrafter: ptl morgonen den 19 juni siktades sex m o tor·
~orp ed~åta.r med västlig kurs utanför Snappertuna, Ir1ngt
mn~ P.a finskt territorium, på väg mot Hästö / Busö. J) eJI
22 .JllllL kl. 06.05 fälldes bomber i Åbo sJ.::birgård 1no t de

f>

All:

. sk a p ansarfartygen ILNIA_fU~E~ och Yi\INÄMöiNE:\" vid
fY\tun ga, kl. OG.l~ m~l kuslf?rlet a Alskar och kl. 05.45. m,oot
s~a n sportfart.~·g Vld h.orp~~· Sa n~~1Ul d.ag utsalles IJatlenet a
11
]ax nordvu st om Hangoudd for luftangre pp. Darmed ha~0 ;·vssarna åler öppnat stridshandlingar mol Finland. Krie t var ett faktum.
ge som m aren 19-H var indelningen oc h grupperingen av dc
vjetryska styrkorna inom Hangö arrendeområde såsom
~~lj er. Uppgiftcr1~~1 baserar ~ig på heslagtagna dol~um:nl,
edd elanden av fangar, spamngsresultat och andra ttllgangifga k ä llor. \' e~erligen har ryssarna .. sj älY.a inte publicera t
något om d en ~Hl de satt som_ hyresgaster .1 h~mnstad~n .. och
badorten Hango_ Alla under k~·1ge~s lopp ~.nt~· ~f~~de forandrin aar i förbandens sammansattnmg, befalsfortwllande n o.
dy{ ha r inle kunnat lagas med i räkningen.
KonmJeJHl örc n för Hangö Stödjepunkl, gcncrallöjlnant Kaban ov, jämte slab var följand e styrkor undersläJlda:
8. Aud elta Jnj'anleri Rrigaäen, beslående av tre infan teriregem enten (IR 219, IR 270 och IH 335), etl fällartilleriregemente (l\o 3-13), 278. Stridsvagn~-Bataljonen oclt 4.2. Pionjär -Bataljon e n. En förbindelsebataljo n (No 181) och 37. ihdelta Au tomobilkomp a niet vnr ull<lersbllda brigaden. Av IH
270 låg II. bataljonen i ställningar å Bcng ts [11·-ög1 uppen, den
III. bemannade linjen Dragsvik-Krogar~.-Sandö, medan
den l. låg i reserv, d els i tenängen säder om Sandö, dels i
Hangö. IH 335:s tre bataljoner var geupperade enligt följande : L såsom r egementsreserv i terrängen österom Sandträsk ,
II. å linjen Drngsvik--LappY ik, III. i den östra skiirgånl en.
IR 219 had e icke fulltalig m a nskapsnumerär, det uppslälldes först UJH1er kriget genom att till -12. Pionjär-Entaljone n
fo ga manskap från lrc arbetsbataljoner jämte ca . 200 lllObilicerade ester. Begementel utgjord e brigadens reserv och
~nvändes för befästningsarbete n å linjen Krogars- Syndalen,
Intill slutet av november, d[t del aYlöstc IH 270 nr frontlinjen kort före den förestående utrvmningen. Artilleriregementet No 3-1:1 var utrustat med moderna 1[)2 och 122 nuu
pj äser och o·av infanteriet eldunderstöd å d c olika fronhw- .
""'
.
eldställni ngar låg i terrängen KrogarsI. sektionens
snitten.
Sand träsk, II . sektionens mellan Tvärminneträsk och Syndaisn äs, medan DI. se k tio n en uppställde s lödbal terier för
lR 270. Stridsvagnsbatafj onen omfattade ett 50-tal fordon :w
t~p e rn a T- 37, T- 27 och T- 26 B, fördelade på tre kompaIlle r. Bataljon en kunde vid behov und e rställas olika infan-
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3_ 100 mm k an_oner och e}ds t~llnin gar [t Lanslrä~~.;:an
samt No 11 !ue~l 4- 180 mm pJa~cr
s~n olik a cl dställn_r_~1gar a stambanan 1 nad1eten av Lappvtk.
och t ·e 305 mm p.Jaserna (Obuh ov) var av sammn typ som
?e. '1·vska slagskeppen av lYLAHAT-k lassen, de hade et! sk<:>ttn 1.~~ :Jv närap å 50 km , projektilvikten ea 500 kg. SkJulnmg
td c utföras såväl från vagnslavett som från b_elongfunda':
]-un t· dit }Jjäserna sänktes medels ett hydrauliskt system.
• .. l latl e .l)ansrat l c mo• pJas
. l oeJ1 varJe
rnen.. , ismen var e l e ldns,.;:
M 1 111
~ ~;'gc·en erator- och ammunitionsvagnar. Eldledt .tingsccntral-~n
~~~r in rymd i en pansrad järnvägsvagn m ed telef_oncenlral
·h r adios tation. A'p paraturen var av nyaste marrntyp och
?~e rförd e automatiskt på elektrisk väg sidoriktning och avo~llld, meteorologiska och ballistiska faktoeer till kanon e r~a. Å batleriområt~~t invid Täcl~lon~, där skycld~rum f?.r m~n
skap oc h a.nmmmlton samt stallmngar och l!mder for na_t_-försva r byggts, stod ett högt torn med en optisk 6 m basmata re, som elektriskt matade eldledningsapparaturen med aYstånd och sidoriktning. Den invecklade centralapparaten var
ett finmekaniskt mästerverk, den registrerade bl a automatiskt å en pappersremsa alla å skjutningen inverkande faktorer, så a tt dessa senare kunde kontroll eras och tog i beaktand e jordrotationens inverkan på olika skjutriktningar och
avs tå nd . Batteri ~o 10:s 100 mm pjäser var halvautomatiska
och direkta kopior av den brittiska Vickers kauonen. Dc
var m onterade i pansrade järnv~igsvagnar och :mvändes för
ll edk ämpandet av betong- och andra motståndskraftiga
nästen medels direkt eld. De fyra 180 mm pjäserna, som bildad e 17. Järnvägsbatteriet var hypermoderna och av den typ ,
som användes å de ryska tunga kryssarna. Slungandel av en
9_7,5 kg proj ektil intill 35 km var för d e~sa rör inge n omöjlighet.
Av befästnin gsområdets infanteriförband utgjorde ·11. Av~elta Bataljonen delvis besättning å Horsö, delvis var den
Insatt i Hangöudds strandförsvar. Närförsvaret av Uddska-ta n låg i händ erna på 101. Avdelta Bataljonen. Huvuddelen
~v 8. Avdelta Jämvägsbataljon en val' föl'la~d till Horsö som
lllfanteri, mindre grupper därav ombesörjde järnv ~i.gslrafj
ken inom arrendeområdet Befästningsområdet und erställda
arbetsb ataljoner och 21. A!vdelta Järnvägsbataljonen användes h uvudsakligen i hefäslningsarbeten, men lord e d ess u t0!1~ temporärt ha insatts bl a i närförsvaret av en del öpoyhoner. Manskapsnumerären inom Hangö befästningsområc e torde knappast h n överstigit G.OOO man.

I!~ec~iö-Dynamitfa_bnker!

_F''ig. 2.

En

~v

pjäsen1a (305 mm) i d et ryska jänwägsbatteriet nr

n

le riförband såväl för offensiva som defensiva. uppdra g. Bi lkompanid m ed dess ca. 100 for'<lon insattes för ammunit io nsoch proviantiransport mellan ce ntr a ler och truppförhnnrl :1
liangöudd. För tel efo n- m fl kontmunikation e t· svarade För·
bindclscbatn!jonen ~o 1Rl, som var fördelad mellan b ri gadens alla truppenheter. Brigadens totalstyrk a uppgick till
ca. 1-!.000 man.
Hanyii bej'ästninqsområde, omfattande kustarlilleri, jii rn\'i.igsarlilleri och några avdelta bataljoner. Kustartillerie t bestod av följande batterier: Cddskalan (3- 130 mm), Hu s:-.a rö
(+-----130 nlnt), Långskär (3- 130 mm) och Hästö/ Busö (:~ 130 mm) nu·jämte lälla -15-mm batterier (2---1 pj~iscr) up pställts i1 holmarna Tv~irminneö, Koö (tv å batterier), Bränn sk iir
i den östra skärgården, ~~ fastlandel vid: Kapellltamn, Koppsk~ir i den östra ski.irgården, å fastlandet vid: Kapelll wn tll,
Koppni.1s, Furunäs, Dynamitfabriken (Finska Forcil-D ynnmit AB:s f d område) samt å Hangö stads område i Ba d·
lntsparken, Drottningberg och hamnen.
.Jänwägsbatterierna var tre: No 9 med 3- 305 mm p j ii sc r
och eldställningar av be tong i Täcklom och Tvärminne, :1\ o 10
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.. Luj'lvärmln1pper~w omfnlla.nde ca 1.600 man fördela de ·'
fyra avddta lv-sekl10ner (N :l'ls 18, 93, 204 och 239) smn ll 1)\\
med 76 mm pjäser av nvaste tv 1) och crrulJJJ" ., g'1
.~Llrustade
'- l <l \l~
.
lb ygg(Ja s l··11
.. ,
pa fö1Jnnde sätt: Russarö Död
a mngar
L u
~ddska t~m. ( 18. ~el(_ ~), G},oskä r, Ta !lh?.lm~rna, T~ick t'om fl ~~:
fcdt (9? Sekt.), HogsdJH.l, h.overhag, fvannmnc lrask-lerrä nrr ';
~20:1. Sek t.) samt Gun~wrsö, Meclö1: och _Hangö flyghamn ( ~\)1
Scl,t.). Dessa b~J.tlcncr kunde gl\·etvJs ocks[l ins ~illas 11 1 ·
0t
land- och sjömåL
n

•

•

•

;-,

FlurJ.slridskraj'lerna beslåcllde av Flvarcgemcnlct 13. 111 l
. "' Sjöflvrresi··Hlr.ilj C(,.
.. ]dom och 81. Avdelta
J l P l an 1. 1' ac
ca;),..0 Ja~
med 5-::-G flyghåta1~ av ~.1BR 2-lyp i Kapellham; 1 ~ l\'l~cnsL~·~~~~
lHlmcJ·ar _ca 300. I<_Jyghåi.arna lorcle al la ha gMt förlo ra de
under slr1dcrna knng Hangö-områ det
bl '1 r·· .
S}ö:;fridskraftenw omfattande (i motorlor'1edbMar
1
p~lrullljäi~st i farvattnen runt Guslavsvärn saml i södn~ o~l~

vastJ:n. ~karg~<rden. Sh:thcn för 1. MTB-Brigad0n eller de ss
2 .. ,l?lVlslOn (1G ohålm) torde lw varit _förlagd till Hangö. DivisiOnen led svara forluster under knget och j slutet av <lkt~ber_ 1941 torde blott fyra fd'm Dagö anlända båtar ha fll nJ~J..ls 1 I~.angö. Två vaktfartyg fanns disponibla för förp osltJ_;ms.l -~~)llerom o Russar~: f?r underhållstransporter G bogserbala J Jamtc pramar. Harltll kom 40~50 minclre molorb<i tar
?ch bark~sscr för olika ändamål. Xågra större enheter f an ns
Icke statiOnerade i Hangö. Den sammanlagda besätlni ncrs~
'
slyrkan uppgick till högst 500 man.
Slabnz dil"ekt undershillcia truppenheter ca 1.000 man vnr
bl ?- 158. AvdeJ.~a Vaklkompaniel, 124. Avdclta Ingenjörshat~lJon~n, Hango Komm eJHl::wlstyrclse. Förutom rent ad lll imslra~n:a uppgifter var hemannandet av elen b akers ta fö rsvarslinJen Koppnäs- - Sporlplanen- Tallholmarna tti.tt i m·id
IIa1~~ö stads östra utkant er anförtrod d dess a enheter.
. Forutom _ovannämnda s lyrkor fanns ännu gränsbcvaknmg?avdelnmgar (ca 600 mnn), brandkår, fyrpersonal m fl
spcci~_lkomio1wndon. De sovj e tryska truppernas numerä r i
I~ang?·om!·adet torde enligt försikliga beräkningar ha u ppgatt trll 2:.J --30.000 man, välulrusladc med artilleri, pan sar
och andra vapen samt förråd av alla slag.
. Det geno.m Moskva-freden uppkomna hotfulla läget tv an g
fmnan~a lill omfattande bcfästnin()'sarbeten utmed arrendcområdets gränser. Tyngdpunkten'" för en eventuell r ysk

f siv h ärs l ~1d es H'tg u tan tvivel å själva Hangö u d d med
of en c ä rdcl es j ä m n a lerräng och go d a ko mm unika tio ner,
dess ; tt a ngr epp k u nde även väntas i sk ärgårdsområdet pa
Jllenc sid or, i sy n nerhet vinterlid över isarna . Då fiende ns
0 111
~ud anfall k onune att ske vid Finlands östgräns och en~~~t s vag~. st):r kor kunde un.dvaras för I-Iangöfront~n, måste
försva rsstallmngarna har goras starka och motstan<lskraft'1 .9 ptl del truppema skulle ha någonting att falla tillbaka
~c Efte r o mf:1Uande rekog noscer ingar .i terrängen invid
P~Äns en u tsågs lill huvudförsvarslinje i stort ~elt f r ån väsler
öste r linjen: Brcdvik-Grundsund- Bojnäs- Skogby-}~arp ars k og-Bjö.rnho~m-Son~m~rö. Huvudställningen .~l sjä_lva hal vön va r g1vclv1s den v1khgasle och arbetena har pabörj adcs redan i ett tidigt skede. Dc omfattade grävandel
av löpgravar, näslen och skyddsrum, anläggandel av kilomctedå nga stridsvagnshinder av stora stenblock och ' 'ar i
det stor a hel a slutförda vid krigsutbrottet. T.iden var kor t
och det behöver knappast framhållas, all a rbetena kostade
mycken svett och möda. Befästningsarb etena i skärgårdsområ det påbörjades i egentlig mening först sf1 sent som våren 1941 och endast n<'lgra betongslällniJJgar för artilleri
hann fä r digsli.illfls innan kriget bröt ut.
Men dc finska försvarsanUiggningarna fick aldrig visa vad
de dög till, dc kom aldrig att hamna i det egentliga stridsområ det. Den s nabba tyska framryckningen på östfmnlen
hade till följd, alt ryssarna icke kunde använda Hangö-området som utgångspunkt för offensiva operationer mot Östersjön och Finland. I stället inrätta d e de sig för försvar av
stödjepunk ten med alla medel och stannade sålunda inom
arrend eonuådels. gränser. Finnarna kunde rycka fram ett.
gott stycke från d e uppförda försvarslinjerna och strama
å_~ ringen kring »Hangö-mottin» en smula. Den nya huvudforsvar slinjen kom härigenom att i stort selt följa sträckan:
Porsö -Storholm - Möön-Präslö ~ Lackisår - Kamsholm 
Lappvik - Järnö - Björnholm - Danskog- Älgö. Denna linj e
bemann ades efterhand och utbyggdes för försvar .
Försvarsuppgifterna å Hangö-fx~onten, som i form av en
~ 50 .km lång halvcirkel över holmar och fastland omslöl
. et ryska arrendeområdct, hade tilldelats den s k HangöG~uppen, till vilken hörde den. inom E.aris militärlän upps~~llda 17. Divisionen (övers le Snellman), 4_ Kustbrigade:"l
(overstelöjtnan t Kesämaa, från 2G aug. Lll övers le Koskimies)
~atnt ett antal smärre enheter. Hangögruppens kommendö··
er var n yssnämnda Snellman (till 17 juli), Kesåmaa (till

fil
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Fi,g. 3,.

Rörl ig finsk kustartilleripjäs

(152 mm ) å Bromarv avsnitt .

2ö aug.) och Koskimi es. Hangögruppens stridskrafler va r un·
derställda komm e nd ören för Sjöstridskrafte rna, ge ne r a ll öjtnant \'alv e. Fronten var jn härstäd es till övervägand e dr!
en sjöf ront och ope ra tion erna av amfibisk k a rakti:ir. (;rup·
p e ns om rudc var d ela t i sex avsnitt, räknat frå 11 v~i.stc r til l
öste r : l-Ii lis, B ron wrv, Präslkulla, Hangöudd, Snappe r tuna
oc h lng<'\ . Dc mell e rsla avs nitt e n hölls av 17. Division C"n s tre
infa nteriregemente n IB 13, IR 3L!, Il\ 55, avdell a få rh und
och gräns kompa nie r, medan skärgå r·ds.avsnittcn å fl Hnk cr nn
bema nnad es av -!. Kustbr igaden oc h densamma und e rs tä ll da
specialförband. Stödarlilleriets uppgifter öve rtogs huvu dsal;:igc n av Fältarlilleriregem entel 8. m ed d e ss mo(lerna p] äse r,
t1 flank e rn a stod n åg ra avdelta fältbaltel·ie r, som o rganiskt
tillh ö rd e -!. Kustbrigaden, utrust a d e m e d gam la D c B a nge·
kano ner. H ärtill kom en t y ngre arliller igmpp beslåe nd e _rJ\'
kustbatteri erna å Krokö och Bolax, samt fasta och rö r! Ign
sektioner och batte riet· å avs nitten Bromarv och Sna p pcr·
ttwa, sa mtliga utrustad e m ed l:'i2 mm pji:iser av ä ldre nt~
d ell. Modern utrustning had e däremnl Tunga Scktion en 2-

Fig . 4.
Finsk pansarvärnskanon i strandförsvaret.

(Prästkull a) samt Grova Seklioncn 1. (Hangöudd). Dc längJe västerut i skärgården belägna kustbatterierna (örö, Granholm) skulle vid behov ge eldunderslöd åt framskjutna hevaknin gsstaiioncr, såsom t ex Benglskär.
Då n ssarnn inle visade större aktivitet å landfronten,
l ransp o~tentdes huvuddelen a v 17. Divisionen i millen av juli
till östfronten i Aunus, kvar stannade endast IH. 55. llii r förbigås a lla dc villomfattande för~indringar i. förbandens salnlilansättning som <hirvid genomförd es inom Hangögruppen,
betingade ~\' d e nna förf1vttning. ~ämnas kan blott, att nya
kustb'ataljon c r organiscravdcs a~ manskap fr å n olika kustbrigad er och a lt gru];p cn förstärkl es med artilleri-, pans a rvärns~ch gr analkast a rför!J:md. I augusti anslöts lill gruppen hl a
Svensk a. Frivillig B a taljonen (överstelöjtnant Be rggr en) , som
~en 17 ~ug. form_ernls av frivilliga_ från ~v e rige, och i nokenl~cr ... I~. batalJon e n ur Il~ 14, ~1lk e n b1~d~~~lc g~_·t~ ppkm~\
h?1_1litlC I~dore n; 1:es e rv och ..1nle J.nsal~cs ~ .. ft.~mtl.Ja_nsl. _ r~
. 08 ~en fanns a sJal va Hangoudd f em mfa ntc Jib a_tal.Jon el , ,l
0 1
" 'Iga avsnitl lika m ~wga kuslbalaljoner, smntllga UIHler11
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slödda av talrikt artilleri av olika slag. Pjäsernas antal fr an
går av tabellen nedan:
\Slag

Grovt

Tungt

Lätt

o

Sun1 111 a

- -- ------------------------ -----------------------

...al

~

"'"'s:

Kustartilleri . . . . . . . . . . . . . . . .
2
26
67
95
Fältartilleri . . . . . . . . . . . . . . . .
9
26
89
12-l
Luftvärnsartilleri . . . . . . . . . .
6
8
14i
Pansarvärnsartilleri . . . . . . . .
35
35
--------------------------------~
Summa
11
58
19~
238
Av fältartilleriets materiel utgjordes ca 70 % av gam mulmodiga pjäser av de bland äldre finska artiilerister v ~ilkän
da typerna »Hopp-Jenny», »Hopp-Jakob» och »Hopp-Ma ts»,
men dessa dånade trots sin ålder med eftertryck mot arren- "'
datorernas ställningar. På ammum.· tion sparades icke de nna ~~
gång, knappheten från vinterkrigets dagar var ett mi nne
blott.
Efter 17. Divisionens överflyttning till östfronten den li '
juli omfattade dc finska styrkorna vid Hangö-fronten ca <?
14.000 man (varav ca 12.000 stridande)' vilka krafter na tur- r.b
ligtvis icke förslog för en regelrätt stormning av basom r[H1ct. f~
Planer för en offensiv hade visserligen uppgjorts unel er som· ~
1naren, varvid två divisioner skulle insättas: den från ~ · orge '
genom Sverige anlända tyska 163. Divisionen (generallöj l·
nant Engelbrecht) från Prästkulla avsnitt över Ben glsår·
ögruppen till Hangöudd och huvuddelen av 17. Divisionen
österifrån över Danskog och Älgö nted samma mål. Men ar·
mens högsta ledning bestämde, att »Hangö-mottin » fö r u ndvikande av de förluster en offensiv innebar småningom sk ulle
uppmjukas innan den erövrades. Taktiken blev också att ge·
nom lokala framstötar oroa garnisonen i väntan på a tt vin·
tern slutligen skulle isolera den. stridsverksamheten }~ 0 1~1
också att utveckla sig i ställningskrigets tecken med artillerJoch patrullverksamhet samt begränsade finska framst öta r å
landfronten. Men i skärgårdsområdet uppflammade tid tals
häftiga strider om någon öposition.
Redan i mitten av juni 19~1 var man å finsk sida b eredd
för alla eventualiteter. Kriget kunde komma när som helst,
men man ville inte själv avlossa det första skottet. Natten ,
mot den 16 juni tillbakadrogs posteringarna från de ut sat~il
bevakningsstationerna å Maltskär och Morgonland, v arvid
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lwaQnuderna
å den senare ön minerades. P t1 nwr!lon cn <l
• ""
"
CJ
22 ~:ombaJ:dcradc rys..,arna ~olax fort.. N~isla <lag a\'b 1. 1
61
trafll-.cn till Hango o~h granskompam c rn a undcrs lii l[d ,\
resp. aYsniltskommcn<.lörc~·· P:å morgone1~. den 25 ju ni sp~:
lade arrendatorns arlii!cl'l upp mol dc husku bcvak11i ng
sta tion e rna, varvid mättornet il :\'Lorgonland fick en fu llt rii;f "'
o~h flög i luf~~n. ~ve n :\1a.Hskö I', Po_rsö, o S L~l-~·holm , Y ii lllnx
och BronH:_r:· f1sk y n hes~~ar~la del, ,llkasa s.] al va Ha ngii udd
o~h Jussaro 1 den oslra skargard c n. Skadorna var ob c lydl ioa
men talrika skogsbränd er utbröt. Flyget sökte komp ll'l l~~.,;
den moraliska effekten med sm å spräng- oc;h brandholll be 1•
och beskjutning av släc:kningsmanskapcl. På kvällen !Jcsva.
rade dc finska kanonerna komplimangen och en grov »dis. /)
kussion» utspann sig, en umg~ingesfonn, son1 sede rm ern
·
skulle fortg:'l i månader och dagligen upprepas.
(
Den första finska framstöten företogs fyra dagm· sen are,
då det säderom Bromarv-landel inom ar rendeområd cl he- U D .
lägna och av ryssarna ntrymd.a Horsö ockuperades d en ~9
juni. ~äsla dag hesalles grannholmarna Kuggholm, L~in sm an, ,
Björnlwlm. Natten 30 juni-l juli utförde ett komp ani \lt· \
Gl
IR 13 en S']laningsframstöt å näset invid Lappvik för all ut- \
c:>
röna dc ryska sl~illningarnas läge och stydca. Det tr ~in gdc
o
\
o
en halv km in i »Ivan-linjen» och å tervä nd e med vänlcf ulla
\
upplysningar (se Fig. 5).
\
En vcc:ka senare blev rvssarna å sin sida aktiva i skii r· ,
•
gårdsområdet Stor-Yaltcrl;olm å finskt område strax norr· ~
\
'"":0
• ::3
om Hästö / Busö besalles oväntal den 6 J·uli och den 10 juli •
\
w
I~
kom luren till Horsö-gruppen. Efter häftig arlillcrifö rbc re· ~p~
r \:)[J & ........... ,_, .,_..~.~~~·>-<•~·
<lelse och flyganfall landsattes stöttruppe r från snabbg;1 cn·
de motorbåtar å Horsö, Stackörn, Elmholm, Furuö oc.h G-un·
00
narsholm. EH omedelbart finskt motangrepp ledde till [der·
tagandel av E lmholm, Furuö och Gmmarsbolm. Å Slackörn
~Q
rasade striderna hela natlen o~h finnarna tvangs slu tli gen
_c
P.
draga sig tillbaka. En natten mot den 14 juli företagen re·
~
kognosccringsframslöl. visade, att ryssarna sin vana trogna
snabbt grävt ned sig i slarka försvarsshillningar och a ll ansenliga styrkor höll Slackörn i sin hand. Sålunda börj ade dc
förbiltrade striderna om öpositioncrna kring Horsö, vi lka
sedermera skulle utveckla sig till dc svåraste och förl ust· J"
""...
rikaste å Hangöfrontcn . Här följdes å bägge sidor pa roliC 1 ~ 1
_c
. "'"'
att hålla ön man va1· på eller dö , pardon vark en gavs cJ lct
begärdes ocl1 vardera parten led ansenliga förluster . J)ctl
militära nödvändighclcn o~h nyll<m av dc ömsesidiga frn nr
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stötarna till dessa öar och den halss tarrighet varmed 111
1:11
bet sig fast å dem kan diskuteras.
Efter framgången i början av månaden vid Stor -Y nit
halm i den östra skärgården fortsatte ryssama den 18 .el-:
- o~nedelbart efter det 17. J?.' ivis_ion~n -~vrest till öslfr 0 1 ;l~h
sma an&'repp mot andra oat· 1 Hasto ~gruppc1~; som hö] 11
av svaga Jmska styrkor. St~·ax efter ~u~!natt sokte en 2~:
m.anna stottrupp 1ned roddhatar taga sig over sundet lllel\
Stor-VaHerholm. och Lilla Långhalm, men anfallet av vä ~.Ii
d~s. K~~t ..därp~. n~Ikades.. en snabbg~_ende landstignings!~~;
fran Hasto / Buso-hallct, korde med hog fart upp p å Lån .
h?lmss.trande~ o~h lanc~satte 40:-50 man, samtidigt sont t\~
hatlasler tog sig over fran Stor- Valtcrholm. Efter en t re ti111•
n~ars se~ uppehålla!H.le s.t rid stupade Lilla Långholm ens 13
fms,k a forsvar~·e hll sista man. Från Koö stötte ryssarna
också snabbt fram mot Furuholn1 och Hästö, som före.
gående dag fått nytt, ovant manskap och tog överraskande
bägge öarna. Offensiven gick vidare och under dagens iopp
hade ryssarnas ockuperat Hasselholm, Furutratten, Gloskär
Koho~m, Björkh?.lm, Vrakholm, o Pattskär. ~å kv~ll eu tog;
ytterligare Stoskar och Stora Langholrn, nagon hd senare
Elgen och Gloskär (södra). Härmed' hade arrendatorn öka\
sina dom.äner och snabbt besatt hela Hästö~områd et , varifrån han synbarligen fruktade ett finskt angrepp mot Ha ngö·
udds östra strand. Ryssarna inrättade sig för försv a r t1 de
taga holmarna, isynnerhet å Häs tö och Stor-V alterholm , chir
hl a 45-mJn kustartill eribatterier uppställdes. Finnarna drog
sig tillbaka till Skedö och Älgö .
.. Även å Prästkulla avsnitt sökte ryssarna gå anfallsvis till·
vaga, men e tt försök att bemäktiga sig Kamsholm de n 13
juli avvärjdes av d c finska för svararna. Av det före gacndc
framgår, att ryssarna visade den största aktiviteten i skär·
gårdsområdet å flankerna, varifrån basområdet kun d e hållas under observation, å landfronten vid Lappvik h iil l dr
.
sig däremot på defensiven.
Under juli månad fodsatte ställningskriget m.cd ar tilleri.:
och patrullv erksamheL Det finska artilleriet besköt II ango
hamn, flygfältet i Täcktom, lokaliserade förr å d och Iw ntrH'
dc oavbrutet mot dc ryska fältbefästningarna. Artilleri,·crk
sam.hcten utvecklad e sig ofta till våldsamma duell er nJ~rl
det ryska artilleriet, som ingalunda sparade på am;Imin ill 0'
nen, utan brassade på med alla k alibrar. Isynned1ct jär nvägs·
ha~tericrna visade. sig nyckfulla och besvärliga, det grö vsl•;
sinekade sina »koffertar>> långt in i landet på måfå so!ll de

1

•tes, m en roade sig ibland med prickskytte på järnvägs-

..
~
tyc. ]n
vid El{enas.

bli bom bardemanget av arrendeområdet deltog de finska
nsarfartygen ILMARINEN och VXINÄMöiNEN med sitt
~4 mm .art_illeri tv~ gånger.. fr~n farvat~ne1? n~ella_n ör? och
Bengtsk å r 1 den vastra skargarden. For ovngt Inskrankte
ig verksamheten å sjöfronten till nattliga patrullfärder och
s lineringsföretag mot inloppet tiLl Hangö hamn samt dueller
~~eiian finska patrullbåtar och ryskt jaktflyg. Några sjöstrider med ryska krigsfartyg kom det icke till. De fåtaliga
fin sk a och tyska sjöstridskrafterna fönnådde icke avskära
de rysk a förb ind elserna från Hangö österut. Transporterna
företogs tämligen obehindrat i skydd av mörker och d å lig
sikt, esk orterade av jagare och minsvepare längs en far.led,
som från Russarö gick i sydostlig riktning mot Odensholm
och därpå österut längs Finska viken. Huvuddelen av den
finska fl ottan låg i Skärgårds.havet västerom Hangö och hade sm å utsikter att ingripa mot dessa transporter. Planer
hade visserligen uppgjorts att överföra pansarfartygen jämte esk orterande kanonbåtar till Finska viken för att insättas
mot de ryska konvojerna, men de kom ej till utförande, då
högsta k r igsledningen troligen inte ville blottställa Ålandsöarn a vid ett eventuellt genombrott av ryska flottan västet·ut sedan dess sista baser i vil\:bottnen gått förlorade. Som
känt gj ordes aldrig något utbrytningsförsök, utan flottan
stannade »infrusen» i Kronstadt-området under hela kriget.
Fin sk a vikens mynning var dessutom starkt minerad . Redan före krigsutbrottet ulladc tyskarna vidsträckta minspärrar m ellan örö och Dagö, norrom Moonsundet och i Porkka,l a-passagcn. Kort därefter (23- 29 juni) lade ryssarna österom den tyska s k Corbetha-barriärcn ett fält omfattande
över 2.000 minor samt mindre spärrar längs estniska kusten.
De följdes under somm:arens lopp av ytterligare mineringar
säderom örö (3 aug.), Bengtskär (11 juli och 12 aug.) och
Morgonland samt sydost Russarö. Sedan finnarna i sin tur
utlag t minor mellan Hangö och Baltischport, hade ryssarnas
Plan att stänga Finska vikens mynning gått i fullbordan.
De framskjutna finska beval-::ningsstationcrna ute i havet
Va_r n aturligtvis irritationsmoment, som ryssarna sökte elilUJnera. Efter att den 16 juli överraskande ha bortsnappat
den finska observationsgrupp en (6 man) å Morgonland, som
e1; vecka tidigare ånyo bemanna ts, för sö kte de sig den 16 juli
P ~ det fem sjömil längre västerut belägna Bengtskär, där
Fmlands. högsta fyrtorn (46 m) befinner sig. I skydd av
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mörkret o<.:h dirrunan lmidsatte ryssarna överraskande frå 1
torped- och motorkanonbåtar ·specialtrimmade stö ttr up pe/
som snabbt och effektivt besatte klippön, förutom. no nlän~
dan, där fyra finnar till en början hårdnackat höll stån d
Inom kort var chefen, löjtnant Luther, med sina m ann a 1:
tvungen sö ka skydd bakom fyrtorn ets granitväggar. Per radio kallades på hjälp fr å n staben i Hihs. Frå n Åbo avgick
omedelbart en flottavdelning och från Rosala (Hitis) e tt
stötkompani ur 4. Kustbr igaden. stödbatterierna å örö och
Granholm öppnade eld m ed 152 mm pjäser mol d e r vska
b å tarna , som cirklade runt holmen våldsamt b eskj u tand c
fönstr e n i tornet m ed sina 45 m1n snabbeldskanoner och
autom a tvapen så sieflisor yrde om öronen p å försvara rna.
E ld en, som leddes fr å n fyre n av löjtnant Lutl1er und er sYara y ttre b etingelser, kunde icke bli effektiv, m e n d e n hö ll
fiendefartygen p å avstå nd och i rörelse, dål'lncd försv å r ande
lamhä lt a ndet av nya trupp er. Båtarnas eld förf e lade m es tad els m å let, m en de landstigna ryssarnas automatvapen sl.;ö ttes effektivt och förorsakad e finnarna förluster . D å situ at ionen blev alltmera kritisk b egärde Luther eld över själva ön,
varp å granaterna med förv åna ndsvärd precision landad e pf1
klipporn a ulan att en gång träffa själva fyrtornet.
Vid 3-tiden syntes rökar norröve r, kanonbåtarna HÄME E. ·_
MAA, UUSIMAA, och KARJ ALA anlände till platse n, en motortorp edbå t sköts i brand och sjönk de övriga drog sig un d an ut ti'H havs, varpå marinadilleriet tog de i klippskr evorna å d en östra och norr a sidan tryekande r yssa rna un d er e ld. Av dessa h a d e e n gru pp lyckals taga sig in i fyrens bottenvåning och ava n cerade uppför trapporn a för a ll
komma å t d c 15 återstående av Bengtskärs försvarar e, son1
dr ag i~ sig tillbaka upp i dc övre vå ningarna. Förbruka nde
d en s1sla ammunitionen höll dessa likväl stånd tills hj äp cn
kom. Vid 5-tiden had e 10 man la ndsatts å elen östra stranden från kanonb å tarn a, men sedan led ar en och 3 man s tupat, blev resten liggande i vatten brynet u r stånd att k om mu
framåt. För st sedan k ompaniet från Rosala u nders tött a Y
kanonbåtarnas eld tagit sig i land på samma s tä lle, for tsa tte
framryekningen. Ryssarna försvarade envist varje skre n t
och först efter två timm a r s strid n ådde d e få rs ta finna nw
fyre n , befriande sin a kamrater ur dera s svåra läge. Striden
om Bengtskär fortsatte till sena kvällen elen 27 ianan {\C
sega ryssarna gav upp. Vardera parten sänd e j aktflyg i eld en
som besköt varandra samt utförde låganfall mot må~ t ill
l ands och s.iöss. Ett ryskt bombplan nedsköts av luftvärn e t.
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:den om d en lilla klippön ute i havet kostade ryssarna ,

5.~ 1•1 tol11 clrunl;:.n ade, 36 stupade och 28 få ngar, varav 17 så -

~odt~. Finnama hade 21 döda och 22 sårade. Bengtskär stanla de i finsk ägo för framtid e n .
naven 30 juli. blossoacle stride~·na . ?.~ Horsö-gruppe ns öar
p nå nytt. Efter valdsam arhll ~nforb ere d else landsteg r y_snp·na å Gunnarsholmi och Furuo och efter en kort eldstncl
1
~~ . finnan~.a det s:äl~ra !öt: det osäkra oc_h retir;rad e öve r
tilY }1uvudfor,svarslu~Jell a fastland e t: varvt~ ocl~sa Eh~1holm
frivilligt utr-ynH.l ~s . Oarna stanna(!e 1 rysk agoo anda till d e n
slutliga evakuermgen av bas~mrad et: n1.e n _nagon nytta .. av
del11 h ade d e _knappa?t. Den 16 aug. gJorde f1!m~rna ctt_vapnat spaningsföretag till Elmholm, m en drog s1g hllbaka mfor
ett kraftigt, artilleri-understött, ryskt motangrepp . I d en
finska artill eri- och granatkastarelden led fienden betydande förlu ster. Några få ngar m edförd es, i övrigt var företag e t
ur finsk synpunkt resultatlöst.
I au gu sti inträffade avgörand e förändringar i krigsläge t
söderonl; Finska viken. Den tys,k a frammarschen hade nått
Estland och d c isolerade baserna Hangö, Odenshohn, Dagö,
ösel bör j ad c alltmera förlora sin betyd else. Den 28 aug. tog
tyskarna R eva], varpå de ryska evakueringskonvojerna bröt
sig igenom minfälten i Finska viken österut, ~n fär~ som
blev oerhört förlustrik och kostad e eU 5o-tal sankta f a rtyg.
Vid sa mm a tid överfördes d e finsk a kanonbåtarna runt
Hangöudd österut, men d e hann aldrig ingripa mot d essa
transporter. Pansarfarytgen, som här had e haft ypperliga
n1.ål, n å got som, de under h ela krige t saknade, stannade
emellertid fort sä ttningsvis västerom Hangöudd.
De närm aste dagama eft er Revals fall förmärktes s törr e
förflyttnin gar och livligare rörelse inom »motti-område t», s[lväl på f astlandet som på öarna. På finskt h åll tolkad es d essa
som förb eredelser för en för eståend e utrymning av omdldet. För all få klarhet i saken företogs und er första veekan
av septemb er e tt ant al forcerad e spaningsför etag å avsnitten
Bromarv, Han.göudcl och Snappertuna. S töten mot Gun~wrs
l_John natten 2- 3 sep t. ledde till fler e timmar~. skä rm y tslm gar
l mörkret, där fin n arna sannolikt led de större födu s terna.
I den östra skärgård en land sattes finska patruller å ögruppen Stosh.är- Gloskär utan a tt möta motstånd . En patrull ,
s~.m den 9 sept b esök te Koholm , k onstaterade ön v ar a tom.
For övrigt visade spaningsföretagen, att hyresgästern a försvarade sina positioner med h ä nde r och tänder, d e utförde
lnotstötar utan a tt bry sig on t förlu st e rn a - ingenting tydd e
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för es t3e nde utr>·mnin g av a rrcndcom rådcl. BesältanO(: l 1
dc ~r~Hv e rk s~mhcten fm~tsattc _som föru_l_: Bland patn~ll_fö~·c
pa. n k an namn as dc vaghals1g a kanolfard cr, som fnvJlllgn
~~ge nr n attetid förelog till av fi enden besatta h oimar, d~1r
ft!lll~a n nadc ett dygn för atl påföljand e nall åtcrY~i.nda med
d~ -~lefrilla upplysnin gar. På propagan da-fronte n \Tålade
~~a,~~ta1 are å vardera sidan ut sina locldoner för att H1 övcrJ~pare ti ll den. c ~na s id an. Flygi:)Ia~l ncdl..;.astad c ~. och sköts
.. •er fiendens l tnJ er, men d c hade unslan mgen ctfckt. Ingen
1i~ n e virle stifta bekantsk ap med H a ngö i rysk h and oz:h
ytter st få var dc ryssar, som sök te sig över lill dc finska
iinj ern a.
Und er första yeckan i septembe r e rhöll Marinsta ben i
)drag att sanunanf öra tillgängli ga fartyg t ill Utö för aU
udärifrå
pl
.
t 1'Il SJOSS
. ..
n f'""
orc t aga en f'] o t t(l emonst t·a twn
sam l'ltl'1g l
som tyskarna v~i n t a des lands tiga å öscl och Dagö den 11 sept.
Pansarfar tygen skulle därefter intaga position i Bengtskä rvattnen för aH skingra eller förhindra eventuell a till Hangö
strävande r yska styd.-or. Operatio nen, varo m Sjöslrids kraftemas s tab öve renskomm il med tyskarna, uppsköls cmcl1ertid och fö rst den 13 sept. slack styrkan till sjöss, 23 fartyg
stark: ILMARl) IE0: och \'i\lNÄlVlöiNE:'-J jämte fyra sä k rande patrullbå t a r , förposlbå la r, bogserar e m 111. Företage t slutade olyckli gt. \'i d pass 22 sjm SSvV l1tö (5Sl 27'E, 21 °05'N)
träffad es ILMARl :'\E:.Js babordss ida sannoli k t av en mi n a,
fartyget k antr ade och sjönk ino m, sju mi n uter dragande med
sig 271 m HIJ. Operalin nen avbröts oc h sty rkan 1'1tcr vä n de t jll
Skärgårds havc l. Den var ett slag i toma luften. Tyskarnn
land.steg f ö r st den 17 sept. å ösel och ryssa r na obser verade
a.ldn? det finska förb:-1lldets framstöt. A v övriga händelse r
hll, SJ.Öss vid Finska v ikens mynning ka n nämnas en tysk
ubatsJ aktfl ottiljs försök att forcera min spärrarn a södcr01n
Hangöudd den 30 scpl. Förbande t råkade i d c av ryssama
utanför ö rö och Bengtskä r i augusti lagda fällen, förlorade
UJ 117 och tvangs återvänd a. Ett nylt försök nästa nalt missyckades äve:1så. Efter omf~1tlan~-~e svcpningsarh~len lycknbes ~~la n s lu lllgen dcn10 okt. overfora ett transport fartyg, som
f e:1 ov.de~ i Finska ~jken, rnnl Ha ng_?· Et~ an.dra lransport .a~.tyg g1ck den 2- J nov. samma vag- V1d forcerund el av
spanarna natten 28- 29 aug. hade dc finska kanonb ~ttarna
verkligen hafl en god porti~n tur.
frOklob er månad v~t· i det s lora he!a lugn ':'_id H~t!göf_ron 
onten. Ryssarna foretog endast tva fn11 nslotar fran opo-
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sitioncrna i öster och norr. I d en östra skäroå rden b e l· ..
de d_~ ut~·yn?rda öarna ~oho~m, Stoskär och Lå~gholm lll~tlo ~
~n la1~g:tc hd m~d artlllen och granatkastare. Båttrafil· el
mtens1f~?rades, vilket mycket riktigt tolkades som f örb '?11
?.elser ~or ~t~. anfall D en 14 okt. kom. angreppet eft er in ~le.
~Iv arhll e~_'lfor~ered el se. Med överlägsna styrkor la nd s~~~
I~rss~rna -~m·st a K?holm, vars besättning (8 man) re;tir er· adg
llll ~toskar, som halls av 27 man. Från Koholm satte r Yss . .e
n a over d e t smala su nd, son1 skilJ. er ön från Stosl·a··r · ·.: at.
. ·, , s c~ 1n.
. , ·
.. .
rlC1·Ig·t so m an dra stottrupper
1. l ca 11 (1 '\,
fran Hästö l·' as l'llles
•
c
.. d
c]
1.1orra o l so ra stranden. Finnarn a angre))S sålunda f 1·' '
an
c
~
·
·
1 l
l ' Il
t
re ~-a o; l c.rog ~~g .tillbaka till öns sm alaste stäJil e, däJ·
·l
de
anlän
hjälp
d.e holl s~and 1 ursmm ga närstrider tills
0
cl
fien den bilbaka visades.
.. Sin a,ndra stöt riktade ryssarna den 23 okt. mot Som m nro.arna . a .' Bromarv~v~nittet, dä~ angriparna i gryninge n bet
s.~g fa st ~. den ~101 dhgaste av om·n a, medan försvararn a retJrerade o~er t~Il fastland.~t. Å den söderon1. denna bel tigna
h?h~1en ho!.l fmna~:na darem?t envist stånd. Vid 7- tiden
gjo.I d.? ett fmskt. gra.nskompam en motstö t och l andsteg u ndeistodd av arbller1 och granatkastare å den av ryss a rna
~esatta n~rra .holmen. Innan mörkret föll på hade den na
:~ns~ts f~.:'? .. f~ender, vars. d.esperata utrymnings- och u ndsattnmgsfm_sok strandade 1 fmnarnas eld. Sex landstigni nosfarkoste~·.. sanktes, 20 man tillgångatogs, 91 stupade p åtrtiffa (~~s, var]amtc flere drunknade under flyktförsök. Finnarnas
forly~~cr var 18 döda och 29• sårade. Sommaröarna sta nnade 1 fmsk hand·
Der~ ~örsta snön föll redan i slutet av .oktober och inför
~en h~~.1?t m;na_lkand c ~intern begynte hyresgästerna ~int
hgen 101 a pa s1g och forbereda en evakuerin11 av H anoöområdct. Hela Baltikum inklusive ösel och Dag() var 1:ed~111
~esat~. av tysl~~rna, so~n ryckte fram mot L eningrad och
!I~ngo had e .~orlorat sm betydelse. I början av novem ber
~akttogs dc f,orsta symptomen: truppförflyttningar skedde
mom basomradet, ammunitionsförbrukninge n tilltog, den la~~~a flygverksar~heten blev allt livligare, fartygskonvoj er anlande och avgick, vanligen bestående av ett par h~nde ls
f~rtyg med 1- 2 modern~ ja~m·e och 2--4 minsvep are
~F,U~AS~typ) .som eslw~·t. Bade 1 Hangö och vid Haglan d IM
f?llsa~.tmngsvrs ett par Jagare. En del av trupperna å de b altiska oarna hade evakuerats till Hangö, varifrån de vid are~efo~drades I~ed ös~.erut gående konvojer. Huruvida en cva1'-uenng verkligen forstod eller om bara för stärkningar och
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-förrå d tillförts stödjepunkten, var em ellertid å den

".JI1 \~~ s.id a n svårt ~tt avgö~a: Ino;11 stab~n. för Sjöstrid skraf-

lutade m an hll en borJan at den as1kten, att ryssarna
t erJ~te stann a i Hangö övel' vintern . Frå n p atrullmotorbåtar
5
!' utad es m ag~.eh~~in or å fa~~l e d e n till. hm~m en och P.ans~r
ka ~t et V Äl NAMOINEN utforde beskJutnmgat· natte ltd. osf a~ ~~ H angöu dd upp ehöll sig Avdelning P (kmmnendörkaptetO E P ukkila): k anonbå tarn a HÄMEENMAA ot~h UUSI~~'A .minfartygen RIILAI-ITI och RUOTSINSALl\ii samt fem
\r M V~p at rullbåtar syssesatt m ed konvoj erings- nch säkringsppdrag. Kontakt n å ddes ibland m ed r ysk a Hangö-konvojer,
'\ en esk ortjagarnas kraftiga b estycknin g avhöll finnarna
}:·ån a ngrepp. Ryssa rna ville inte heller inl å t a sig i fördröjand e. s~~·i der, utan koncen trera de sig h elt på den v ikliga
ko nv OJlJansten.
Den 24 nov. iakttogs de första större eldsvådorna inom
arrendeområ det, eld svådor, som ick e härrörde av den finska
artillerielden, utan var anlagda. Härtill kom talrika explosioner och stegrad artill eriverk samhet , som tydde på, att nåaonting särskilt var i görningen. I slutet av mtmaden anlände ett stort uppbå d av transportfartyg, däribland JOSIF
STALIN, till Hangö redd och det blev upp enbart, att en evakuering var omedelbart förestående. Tidpunkten var också
välvald, ty vädret var disigt under större delen av november och varken del finska flyget eller sjöbevakningen kunde effektivt övervaka fiendens rörelser. I slutet av månaden rådde stark dimma oavbrutet under tio dagars tid. Säkert skulle ryssarna förstå att utnyttja tillfället.
D1e finska belägrarna had e nog möjlighet att genom
omedelbar offensiv tillfoga ryssarna förluster och förhindra
~ortför andet eller förstärandet av den tunga utrustningen
l basområ det, m en ett dylikt angl'epp genom vida minfält
och .andra djävulska hinder skulle säkerligen medföra ansenhga förlust er· D:ärtill had e Finlands arme icke r åd. En
lf~ensiv tilllands var ingen militär nödvändighet. Den finska
b eslöt vänta och se, sparandet av människo1~ngsledningen
var viktigare än krigiska lagrar. Till sjöss sökte man
sta~let komma åt de ryska transporterna.
,P~ .eftermidd agen den 30 nov. fick Avdelning P order att
~afolJ ande natt antasta de konvojer, som från Bogland sa2eFUara p å väg till Hangö: två handelsfartg eskorterade av
kl
15 GAS-mins':epare ocl1, 2 patrullmotor~åt~r. (siktade
nd bS? Ruusken) ~amt tva }1andelsfartyg ~tfolJda av 2 k_an alar och 1 s-Jagare (siktade kl 12 VId Hogland). Till
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d_essa unde1· eld av 305 mm-tornets bägge pjäsc1. Innan ...

rmgsfa~t?rgen hunnit utlägga dimrid~er. not~raclcs lräf(l;,

J?,~ t sto/ sta transpm:tfarlyg_et,. som v~sa?.e sig vara .T OsQ~.
S I ~- ~IN, s_kadadcs, rakade 11: 1 ett nunfalt_ ocll drev i dl~
1~o:dl1ga.. vm den. ned mot eslmsJ~:: kusten, dar tyska för·po~n1
fai ty? ~1asta ~ag tog hand om bJ~Ssen och des~ ca 6.000 Pa :
sage1me, varav ca 1.500 man dodats. I grynmgen sans s
jagare kryssa omkring i Porkala-pass:agen, synbarlige\\ 8en0
kandc efter överlevande. Den fördrevs av två salvZn· f 1•, '
..
·
· sammanhang
att må nu a an
kan namnas
M a.. l'd ·1 uo t o. I f l etta
.TOSIF STALINs passagerare återsåg Hangö än en gi\ n~~~
fördes som fångar från Reval via Helsingfors till stad e~1 f"~
01
alt insättas i de omfattande uppröjningsarbetena.
Hangöu~l_d och skärgårdsområdet runtom besalles efter.
hand t~v fin~an~a, sedan man konstaterat, att fiend en utr~mt sma stallmngar. Besätrandet inleddes från ski:irga rdssJdan. De hårt omstridda h olmarna i Horsö-gruppen b ema 11•
nades redan den 2 dec·, därpå Gunnarsö och Dödören j Yäst
ra skärgården och Russarö fort säderom Hangö. 1 ös te r bes~ttes ~-Iästö/~usö-positionen på morgonen den 4 d ec. och
vid middagstiden samma dag intågade finnarna i Ilanaö
stad, där en patrull från Bromarv avsnitt kort föru t la nd·
stigit och h~ssat Finlands flagga i det oskadda kyrk to rnet.
Trots alla vidtagna försiktigh etsåtgärder genomfördes fr ammarschen inte utan förluster. Hela Hangöudd var m i neral
i hela sin längd från gränsen till själva stadsområdet där
fällror gillrats på alla tänkbara och otänkbara ställ e11'. Mi·
nor fa!ln~ överallt, av alla tänkbara slag och pionj i.1rerna
?skadhgg]orde lån15t över 50.000 av dessa farliga tin gestar,
mnan arrendeomradet var någorlunda trafikabelt.
I-Iangö stad hade tämligen väl överlevt kriget. Dc fle sta
av de gamla trähusen stod kvar, likaså kyrkai1, men oJllrå·
det runtom :var förstört.- Vattentornet, av ryssarna använt
som cldledmngsplats, var j ämnat med marken, slad s]J usel
invid nedbränt, men det bekanta strandkasinot och llaclin·
rättningen stod kvar. I hamnområdet rådd e fullslönd ig vii·
lervalla. Uppröj ande t efter hyresgästerna och å leru p ph y~g·
nad cn skulle taga lång tid i anspråk. Finlands sii:ilvsliincM
hetsdag den 6 december var det åte rerövrad e I.fanrrös hög·
tidsdag._ Då hissad es stadshusets egen gamla, blåvila kors·
flagga 1 staden och orten logs i besittning av dess rä ttn
värdar.
1
Den militära och politiska utvecklingen åren 19 tQ.--1
3
ledde ti11, att Sovjetunionen icke kun;le använda sig ~

n"

6

ö arren deområde, såsom avsclt var. Endast i den hän-

~~~~ si tu a~ion~n på östfronten utvecklats i för ryssarna
c, 111 5 anl nktmng, hade dessa kunnat nyttja basområ d et så-

g) 111 utgångspunkt för offensiva förclaa. Sedan de baltjsk "
"
. ~.
..
· ·
sol
· sitj onerna uppgivits, forlorade detta Isolerade brohuvud
0
P. betydelse med den påföljd, alt r yssa rna såg sig förano l
.
sin
.
J{l tna utry~mna. omrac et.
När Sov.]Ct~m~_?n~.n efter kngets sl ut 19-14 enligt frcdsvillJ;:oren ånyo hUfor~akra _~lcs ett arrendeområde på Finska vikens norra ku~5l, aterva~_1de ryssarna icke till Hangö, utan
valde denna gang det narmare och vid vikens smalaste del
beläga Pol:Jzk ala-områdct:. dä_~ en ny marinbas anlades på
finskt omrad c- Ulan atl har nannare gå in på orsakerna kan
emell er tid _konstateras, _att Sovjctunion?n vid förlängningen
av den fm sk-ryska vanskaps- och btslfUJdspalden bösten
1%5 gick m ed på alt åtcrlämn·a Poddcala-områdct till Finland, varefler borttransporterandet av p erso nal och m~lc
riel igångsattes . Återlämna nd et av arrendeområdet ägde rum
den 26 januari 1956.
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Amiral Wilhelm Canaris
Av Kommendörk a pt en YNGV E RO L La ~.

\' m·för skri Ya en artikel om amiral Can a ris? J o, d ä !'f·
att han är elt lärorikt exempel på en man p å en uts att ]) o~(
som ej prutade på sina höga moralisk a princ.ipcr tro ts e1'
1
dik taturs prcs:s oc h som lyckades spela sitt farliga spel
sj u långa åt· tack vare sitt ska r pa i nte!lckt_ o~h sin_ för 1någ~
alt hos underlvdandc skapa e n obrottsl1g loJalit et. lYl.a n glö n1•
mer så läll den moraliska fa k torn i nu ti dens snab ba lek.
niska utveckling. Förståelsen för tekniken får dock ej leda
till likgiltighet för de mora lis k a värdena.
Amiral Canaris liv som chef för den tyska milil iir a un.
derrätlelscljänslcn är till stor del höljt i dunkeL ,\ bwchrs
officiella diarier lär nu finnas i USA och r iktigt öppc nh jårl
lig oeh förtrolig va r han endast mot sin u tförliga d agbok,
och den är till slörsta delen förstörd såvitt m .an vet. D c, som
kände honom väl, är till st or del likvidera d e, men ge nom
Canm·is närmaste m eda rbelare, general La h ousens vit tnesmål vid rättegången i Nii. r nberg och genom motst:"tn ds man·
nen H. B. Gisevius, som s tod Cauaris nära, kan ma n dock
få en uppfattning om Ca nm·is personlighet. Denna sk ild ring
av Canaris är baserad dels på dc källor, som red O\·i sas i
slutet av artikeln, dels på samtal med personer, som lrMfal
och umgåtts med honom. En av källorna, Kad Barlz: >>Dir
Tra gödic der deutschen Abweh r,» ä 1· till skillnad f ra n dr
övriga starkt kritisk mot Canm·is, men clå elen sa mtidig!
tycks vara ett försök till »Ehrenrcltuug» av Heydri ch, bill'
man sk e ptisk, cW d et allmänt omvittnats, att Heydri ch yar
allt annat än en ängeL
\Vilhelm Canaris, som föddes elen 1 januari 1887, h~i rs lH i1 1 ~
made från en westfalisk industrifamilj. Han visade rcd ~ n ~
si_n uu~don_t ett.. gott handlag med människor och in t? 111 11.15
d.]ur, sarskilt hastar och hundar. Man skulle kunna sagn, al 1
han l_wdc, v~d.. eng~!smänen .. kallar »ho_rse sense» bå~c i ?~~~;
stavllg och 1 ovcrford hcmarkelse. \Vilhelm var man gs1 d~"
intresserad och hade en ov:o:nlig i~kttagelsefönnåga -- .1 ~:
han var rent av mycket nyfiken, vilket sedermera g av h 11
110111 öknamnet »der Kicken> i flottan. Han sade oft a: » J<lc

.. t· 1. fö r d em y a d d e ville h ö r a, och d el ta k an dc se' n

IJ~ l' 3 ~;b eto r d r a till an dr a». Intet un dgiel.;: hans <lj up t liggan-

1

,.Jda , ö on.
de btla os~ren i d et b or gerliga förä ld ra h emm et va r ha rm o... \i\T'l
.. n en cl'J Up~'
. AJ, I11ch varmt re l'Ig los.
' 1 l1e l 111 C~ana n. s IJ l ev ave
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J1 ." ~s männi sk a, som b li n t tro dd e p å atl en h ös rc makt
1
rell~ våra öd e n. Hans sorglös a barn do m skapade en komslYI·f ri och sj ä lvsäker mä n n iska.
pl F~ mi lj eu Cmu n ·is hade inge n mi litär tr a d ition, även om
en b ar samma n m~m som ~l e n wckisk e fri h c_tskä~npen , 0~~1
d" 'hj älten Kon stantm Kanans. \VI lhelm eauans slakt pa fa~~·u et k om f rå n Italien, och detta förklarar kanske hans
rikt facett e ra<~ c lä gg1~ing så~_om cle~1 q;(•cnarlacle lllan<lningen
:w rik fant asi och smnet for reallteter, hans narmast burleska h umor och h ans . svaghet fö1· länderna kring Medelhavet så som Spanien, Italien och Gr ek land samt hans. intuitiva fö rståelse för de latinska folkens mentalitet. Ave n i
de t y ttr e h a d e han en egenskap, som kanske var ett arv från
sydliga breddgrader, nämligen hans vännebehov, som var
förenat m ed en nästan grotesk avsky för kyla, vilket medförde, att m a n nästan aldrig, inle ens under somma r en, såg
ho nom utan sjöofficerskappa i det f ria.
~s k ol an visade Canaris en utpräglad språkbegåvning. Han
läste mvck c l och då särskilt böcker om främmande länder.
Ha n ha"de ett fenomenalt minne och överhuvud en mycket
skarp in t ell igens.
I april 1905 blev Canaris antagen som sjökadett. I kamratk rets en blev han snart uppskalt:.Hl, inte minst p~1 grund
av sin humor. Redan tidigt lade man märke lill, att han
noga vägd e, vad han skulle säga.
På höst en 1907 kommenderades Canuris som f~inrik på
kryssaren »Brem.c n», som hade sin station i Mellan- och SydAl_nerik a för att där ge tyngd åt Tysklands handelspolitik.
I~arvid tjän stgjorde han som chefens adju t a nt, och då rcvol uli ol~er vid denna tid hörde till dagordningen i dc länder de
b_esokte, fi ck Canaris rika tillfällen att studera bakgrunden
ttll de p olitiska omväjvningarna . Han utnyttjade också den~~.a lll,ö jligh et för att göra sig förtrogen med den il>ero-ame1 ~~'ansk a världens hist oria, kullur och offentliga liv och förvaevade hä r oc.k så sin första kännedom om del spanska
språk et. F ram:för all t f ick d en unge officeren nu sin fö rsta
t·r~ktisk a sk olnin g på det diplonu~tiska området. Hans medf?] d a ta kt, förmåga att ta mi:i nniskor och F i ngerspitzcnget ~ 11 gav också goda resulta t, n~ir d et gäll d e att t illvarata dc
) 81<a intressena.
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Del bar av en del tyska sjöofficerar e, däribland an!',
Döni tz vid Niirnbcrgrättegången hävdats, att Canm·i s e u~L aj
!igen aldrig var en riktig sj öofficer utan snarare en p oUt·!l[.
inlrigör'. ..men ut~agor f~·ån h~ns kanu·a ter från tiden före ~~~
under f?_~·sta varldskn~_et later annorlu~1da . .!-lans k al kv] ~
rand_e hJarna. tyglade kanslan.' o~h l:an faststalide fö rs t ·n~.
ga nskerna, mnan han gav s1g m p a en sak, men n ~i r h·
11
väl bedömt att en insats var riktig, då satte han in h el a s'~
11
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pä
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·
smao l orpe db ao t a r na 1 non SJOL1.
Hösten 1912 b lev Canaris åter kommenderad p [i en krvs.
sarc på utlandsstati on, denna gång på »Dresden», som skull
bevaka tyska intressen i östra Medelhavet under B <llkan:
krigen . Härvid f ick han tillfä lle att studera dc komp lkc ra.
dc politiska förhållandena på BaH:::an. Följande år a vgick
»Dresden» till Mexikanska Golfen för att avlösa »Br cm~ n»
Oberlcutnant Can a ris fick å n en gång bistå sin chef unde1:
oroligheterna i Mex iko, där det åter utbrutit revolutio n. \'id
dett a tillfälle låg »Drcsdcw> på Tampicofloden, 20 sj ömil
från m ynningen, oc h lyckades bl a rädda flera hundr a amc.
rikanska flyktingar.
Yid Haili sammanträffade »Dresden» mcfl kr vssaren
»Karlsruhe» för avlösning och byte av chef. A vsiklen var
att Dresden skulle återvända hem, men världskrigets utb rott
ändrade p l anerna så all båda kryssarna beordrad es föra
handelskrig vid Svd-Amerikas l;.ust. »Dresrlen» var dock fö·
ga lämpad härfö1: på gnmd av dess koleldning, som med·
förde svåra problem. vid bunkring till sjöss, vilket k om all
ö verskugga alla andra taktiska och strategiska prob lem .
»Dresden» lyckades dock förena sig med amiral von Spees
eskad e r· i Stilla Oceanen vid Påskön och deltog i sla get vid
Coronel, där samtliga brittiska fartyg utom »Glasgow» s~illk·
tes. Efter denna motgång salle det brittiska amiralilclcl ~1 ll
alla kJular för att infånga den tyska eskadern och en sJO·
styrka lyckades i sla~ct vid Falklandsöarna d en 8 dcc et ubcr
191-1 si:inkn alla tvska farh·!~ utom. »Dresden», som u ndko111
genom sin höga ±"art. Und~~- antipodsommaren 191-l/1 :> höii
sig »Dresden», som genom kol- och proviantbrist v ar niir·
mast opcrationsoduglig, gömd i Eldslandets fjo]'(b r ocl.1
sund. Canuris visade under denna tid stor skickligh et, d~
det gällde att pressa konsuler· och chi lenska köpm i.in ]>H
f?I:nödenheter och att sp1·ida falska rykten om fartyg ets P~;
s11Jon. Den 9 mars 1915 ankrade »Dresden>> på cli ilc nsl·,
vallen vid Mas a Ticn·a på grund av kolbrist Den h lcY d:J
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.. skad av den artilleristiskt överlägsna »Glasgow», som

Ö."e 1 ~:de eld m ot »D:r esden». Ca~_aris .. sändes. av fa~·tygs~.hc

oPP\·u Glasgo w» som parJ amentar for att vmna hd. Motet
~en 1:na fj or d var ett egen dom loigt efterspe~ till slagen ".id
1 d~ el och Fal kl anclsöarn a, da fartygen JU var de enaa,
1
C0101uudkom p å den fö rlorande sidan. Canaris gjorde den
50 1
.~ ;tiske farty~schocfen J ohn Luce uppmärksam_på, _att »Dr?sbefa nn s1g p a neutralt vatten och att beslqutnmgen darbl
d_~r~>~röt m o t fol kr~ilten . Luce's svar b lev bara: »J ag har or~~r att sä~1lul >~Dresden» v~r ho~1 än befinner si g. Resle_n
, . Storbntanm ens och Chiles d tplomater ordna». Canans
~~~rvände till s itl far tyg och striden fortsatte. Under »Glasaows» överlägs n a eld sänk tes »Dresden» genom att botlcn~entilerna öppnades .
Canaris insa ts under världskrigets första fas framgår av
några ord_, som oen av ~ans l~amrater från denna ti~ y~trade:
»Jag är saker pa, alt v1 a ldng skulle ha klarat oss till 1 mars
1915, om in te Canaris hade tänkt igenom allt så mästerligt
och om inte h ans iderikedom skyddat oss på ett så glänsande sätt».
Canaris internerades på ön Quiriquina, men han stod inle
ut länge m ed fångenskapens overksamhet. Han beslöt att fly.
Även bans kamrate r hade liknande planer, men ingen had e
Canaris föru ts~ittningar, då han nu talade spanska flytande.
Flyklen var en första rangens sportprestation. Först rodde
han över Lill fastlandet och sedan färdades han till häst
över A,nd ern a. Redan vid jultiden 1915 hade han hunnit över
på argentinsk sida. I Buenos Aires förvandlade han sig Lill
chilensk a änkan Reed-Rosa, som var- på väg till Holland.
Han gjord e överfärden med etl holländskt fartyg. Utanför
England tvingades fartyget in till Plymouth, där besättning
och passagerare granskades av säkerhetstjänsten. Canaris
lyckades dölj a sin identitet, men flera av hans mcdpassage~ar e fördes iland , och han fick till och med hjälpa dc
bntti_ska myndighelerna att avgöra om en chilen från Valparmso t alade stadens (lialekt.
S Det dröjde inte länge, förrän Canaris å ter var i tjänst.
annnaren 1916 dök han upp i Spanien, nu på en manlig
~ee~-Rosas pass, sedan han landsatts med en ubåt. Det va r
JU ratt n a turligt, att marinledningen satte in den unge officeren just i Spanien, som var ett centrum för det politiska
~c~.m~litär a ?Pi~naget dels på Frankrik~, dels på den ~ritska flo ttan 1 Gibraltar. Dessutom replierade tyska ubalar
Och hjälpkryssare på spanska h amnar. Under detta arbete
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visa d e Canm·is en enaståend e förmåga att t a span j o 1·er
med deras förtröstan på »rnaiiana». Canaris knöt nu tn å 11 11 <1
vänskapsband.. m~d l~län, som tjug? år senom·e sku ll e in1Q
en ledande stallnmg 1 l a ndet. Han frck ocksa en sta rk ~\' i\
pali fö r d et spanska folket, som han bevarande liv cl n't 111 '
T rots sin framgång i a rbetet ville Canaris dock ha f 1•0 ;
11
tJänst. helst 1~å ubåt i ..stället fö}· ~~tt l;va det \ätt al] gc nä n1:
livet 1 Madnd . Han frck ocksa tillstand att atervan d a Ii]~
Tyskland. Återigen kom Heed-Rosas pass till anvä n d nin o
Denna gång behövde chilenen vård för sina lungor i SL!t \\'et'
I~ sällsl~ap med en .span~k J~rä st ~kulle Cm~aris resa ge 1101~;
l' rank nk e och Italien till Schwetz. Allt gwk bra. m e n lla
stationen i Domodossola nära schweiziska gränsen h ä k l::l<l es
de båda resenärerna. Canaris verksamhet i Spanien Yar
känd av fienden, oc.h han utsattes för pressande förh 0r. För
ntt verka mer trovärdig bet Canaris sig i läpparna sa han
kunde spotta blod som teck en på tuberkulos. En dn g Yisa de
sig f~'lngva ktaren och berälladc med ett b re tt grin, ~1 t t Ca.
naris skull e hängas »Dopodmnani» (i övermorgon) och med
rosslande stämma härmad e han hängningens resulta t. Tack
vare inflytelserika värmet· i Spanien, som intygade ha ns chi·
lenska identitet, saltes Canm-is på clt spanskt fartyg desti·
nera l till Marseille, vilket var liktydigt med nlt kom m a ur
askan i elden. Canaris vände sig då till fartyg ets b efå lha·
vare, talade om vem han var och vädjade till dennes r idder·
lighel. Canaris b e rlämning av spansk mentalitet visa d e sig
riktig, och fartyget gick i stället direkt till spansk ham n.
I Spanien vilade Canm·is ut från sina strapatser. lian ha·
de dock inte avskräckts ul an så snart han blivit ~lle rs tii.ll d,
började han undersöka nya vägar att nå h emlande L Till
s1ut lyckades han bli ombordtagen på en tysk ubåt ula nför
Cartagcna oc.h medföljde denna till Pola.
Nu följde ubåtsutbildning och se d a n blev han själv lii. rare
på ubåtsskolan i Eckernfördc. Först i början av 191 X ble\
han ubåtschef och t og sig in i Medelhavet. Baserad p a Cat·
taro deltog han i handelskriget under svåra förhåll anden.
Han ly~kades dock uppnå vissa framgå.ngar, men nb åt sl,r1j
gcts ldunax var passerat genom de alllerades motm ed eL ,
slutet av oldaber blev ställningen ohållbar,_ då fron te n Jl 11
Balkan bröt samman och därmed underhållstjänsten . li b~Jis·
chef erna fick då order att försöka ta sig hem och den D n?'
vember löpte flottiljen om elva båtar in i Kiel, där d e n ro·
da flaggan nu vajade . Nästa dag flydde den tyske kejs a r~n
till Holland, en flykt, som gjorde ett djupl(intryck på C nn arJS·
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Till skillnad fdw de flcsla tyska officerare hade Canaris
... ·stått, att Tysl~ l a nd knappast ..skulle segra. ,Han l.wd e _unfol . årens lopp fatt en mycket hog tan k e om Storhl'llnnmens
del ~·ser särskilt dess flotta. Man kunde till och med beteckresil]Jonon1 red an nu smn a ng l o f'1 l ..
.
.
n~H\nga sjöofficera r e lämnade vap~1Ct under ~len so.cwl.~s
iska r egi1~1~n, mc1~ trots o att Can ans genom sma ..slaktfor~indelser 1 mdustr~n, ~prakkunsk~1p e r oc h god~ . kanll~.c~c~m
förh ållandena 1 frammandc land e r hade baltre moJlig1
~~ter än de fl esta, tänkte han .ald.rig på .a tt .~a avsked ...
I början av 1919 kom CanarJ s till Berlw for att bekampa
(len kommtunistiska organisationen »Spartakns». Han . anslöt
sig till r e g~ ring en Ebert-Noskes Jrikår och del.tog i dc~ f.örvirrade stn dcrna. Mellan dessa forlovad e ltan s1g med Enka
Waag, en syster till en sjöoffi~.:crskamrat. IIon kont också
från en ind ustrifamilj .
Can a ris chefer märkte snart, att den unge b1ptenlöj tnanten· hade en särskild förmåga att ta människor och utnyttjade ho nom ofta för politiska förhandlingar.
Vid ri:i ttegångcn med anledningen av mord en på s.partakist erna Karl Liebkneckt och Hosa Luxemburg var Canaris
bisittare i fältk rigsrätten, vilket senare skulle förorsaka honom vissa anklagelser. Canaris hade modigt beskyllt en del
av vVeim arrepublikens politiker för att ha lega t bakom spnrlakistupploppen, men sedan tagit skydd bakom sin riksdagsmannain rmunite t.
Kamp en mot sparlakistcrna hade hos Canaris fölt cll hat
mot kommu nismen, som aldr ig dog bort.
Canari s blev sedan adjutant till riksvämsmini s ter Xoske
och vid samma tid gifte han sig. Äktenskapet, ::.om blev mycket harmo niskt, var ett riktigt sjömansäktenskap, då Canm·is
ständigt var p å resor.
1920 börj ade Canaris sälla in hela sin energi på den lyska
~lottan s å t eruppbyggnad. Han kommenderad es först till Kiel
l två år som amiralstabsofficer och sedan blev han sekond
På kryssaren »Berlin», som var kadettfartyg. Här träffade
Canaris för första gången d en blivande chefen för Hitlers säkerhetst jänst, fänrik I-Ieydrich, som sedan avskedades ur
f!ottan av moraliska skäl efter en rättegång. Han hade enh.gt uppgift brutit ett äktenskapslöfte och fick välj a m ellan
giftermål ell er avsked och valde det senare.
1923 blev Canaris befordrad till KorvctlenJ.::apitän. Vid denn~ tid förd e han en omfattande korrespondens med gamla
Vanner, som lämnat flottan och som nu arbetade inom han-
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dclssjöfart, ind u stri eller med politik för att få dem a lt b·
draga till flottans åter uppbyggnad. H an försökte ocksa b~:
d~ri va teoretiska och praktiska fors l~ninga r ~nom o u bå lso 111,
radcl utomlands. Han medverkade salu nda v1d ubatsprojel·t
i Holland, Finland och särskilt i Spanien, där hans gn ntl~
föebindclser kom väl till pass.
I talrika brev från d enna tid till en li ten krets fört rogna
Yänncr, som. samarbetade med Canaris i dessa delikata frå.
gor, framträder vissa egenskaper , som sk u lle b li kar a ktc.
ristiska föl' h onom som ch ef för militärspionaget Brevslnivarcn använder sig av olika k.amouflage och omskrivn inga t
så alt breven för den oi nvigde blir obegrip liga . E n a n na 1;
sak ät· också påfallande, nämligen hans omtanke om alla
belt övande och då inte endast närståen d e.
Canaris fick 1924 företa en tjänsteresa till J apan, l roi igen
~om rådgivare vid ubåtsbyggc. Nästa kommendering fö rde
honom till marinpolitikens centrum i och 1ned att IJHn blev
detaljchef i riksvärnsminis teriets marinavdelr;ing. Här fick
!Jan sysselsätta sig med den tyska marinens illega la upp n ts tning, som han hittills sysslat med på fritid. M.y ckel a v det
han höll på med måste döljas på gru nd av Vcrsaillesfrcdet!S
bestämmelser. Un der denna tid kom han ofta till Sp a nien
för förhand lingar.
l-Ians karriär i flottan utvecklade sig sedan enligl ved ert agna normer. Efter en fyraårig kommendering i mari nledIlingen följde en sjökommendering denna gång som sek ond
på d e t gamla slagskeppet »Schlesien». Trots den stora arbetsbelastning, som denna befattning medförde, stod Ca naris i livlig brevväxling med sin gamla vän- och kamrat k rets.
1Tndcr d enn a tid log Canaris en semester på två vecko r, viikel v nr n ågol ovanligt. Han tillämpade inte alls det lyska
lnlesältet, » Uriaub ist auch Dien st». Senare, särskilt u nder
krige t, var detla minst sagt besvärligt för hans under ly d ande i nndcrrättelsctjänstcn, ly chefen hade ingen förs tnclse
för all hans pcrs01Jal behövde avkoppling. Även den Lj ä nstc·
fria söndagen ansåg han vara överflödig, och åtmin st one
hans avd elningschefer måste komma till tjänsterumm e l f?r
en ori entering varje söndag. Canm·is gick så helt upp i sttt
arbete, att han ansåg ledighet vara ett störande avbrott. ~ tll'
han tog semester så visste han inte, hur han skulle anvä nda
den lediga tiden. Han skrev då i stället desto fler brev för
att kompensera den »förlorade» tiden.
Efter den tvååriga kommenderingen på »Schlcsicn » tro~l
dc Canaris på goda grunder, att han sku lle :'ltcrvända ull

:nlecl ningcn, där hans utländska förbindelser bäsl kunde

J11 a 1~ttj as. I stället blev han stabschef för »K ordsjöstatio-

uti\

k ol11J1W tH]O» i \Nil helmshafen . Han hade n u blivit uln?.1\11d ti ll Fregattenkapitän. Två år senare kommender ades
11 a~ soUl fartygsch ef på »Schlesien» . Man kan fråga sig, om
]1ai1 var h ell belåten med sina kommenderingar under sc]Jai
are å r. Knappast.
11
'fian bl ev ingen l ä.t~ ~hef för .sina .?fficcrare~. ha!1 var alllford rande och fhhg. Hur a lskva r d och forstaende han
f'.
0
. : kund e vara för unga människors svagh eter och hur h jälpa~111 han än v~1r mot nödlidande, så var han mycket s träng,
:1är det gä llde ~·örs~~-mlig)let i tjånst~n. Nej, en bekväm ~-hcf
var inte Ca~1:..~1~1s; l•or manskapet daremot ~ar l ~ a~1 en f.orccdömJig ch d . Iva manarler efler det Canans bllv1t ~hcf pa
»Schlesicn » utnämndes Hitler till rikskansler. Canans hade
dock tt·äffat Hitler redan 1932, då Hi ller gjorde ett besök
på » S c}llesi~n.». Cana!·is t~ ppsk~ t tadc na t ionalsocialistern~s
krav p a revision av \ l'l'Saillesfo rdraget, deras s.k arpa sprak
crentem ot Moskva, och strävan att få slul på arbetslösheten,
~nen han gillade inte de brutala m etoderna mot oliktänkande och d en nuzisliska propagandan gick honom på nerverna. Med tiden blev han alltmer skeptisk mot nazismen.
På hösten 1 ~):3cl utnämndes Canaris till fästningskommendant i Swinemi.ind e, vilket pekade på, alt hans. bana i flollan nalk ades sill slut. I S.w inemiindc f::mns det bara ett par
kustb atterier uch en maringarnison och Canaris hade helt
naturligt hoppals p~'l e n annan kDrriär. lian hade kanske
inte h eller dc egenskaper, som m 'an viintar sig hos en högre eskader- eller flottchef. Han kunde kanske räkna nlCd
att i smnband med avsked e t bli befordrad till konteramiral.
Det h lllns dock en fördel med h a ns nya kommendering, den
flera ki lometer lån.'!a sandstranden var en utmärk.t ridbana,
där han ~intligcn kti;Hle utöva sin favoritsporL Även för hans
andra favorilsport, tennis, kanske d e t skulle bli tillfälle.
Chef' f' ö r mililiirspiorwget.

Just när det s~'l g ut som Canaris nalkades slutet aY sin
bana s:'l bÖrjade den i stället på a llYae. I Berlin hade nämligen uppstått en personalfråga i krigsministeriets
Underrättelseavdelning, som kt·ävdc en snabb lösning. Chef1en ~ör denna avdelning,_ Kapitän zL_Ir ~.~~ Cmu·a~~ P::tzig, en
~~?hg och rakrygg:ad o~f1c_er,_ ha(~C t1ll fo\Jd av s_tan(~lga l_(o.nhkter m .e d Heydnch, j all1t 1 on a d hos s1n c.h ef, kngsmuus-
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ler von

~ l omberg.

Denne

beg~nl e

d:'\ hos d1efen för 111a,.

1~en, anural. H.aede r, at~ Palz1g ~kulle av lösas. Man ha .11:

1):s.k!.a.nd. ofla frågat s1g, varf~jr chefen f0 •.· krigsm_ak t~ 1
m tilta• sp ionage, som huv udsakligen skulle l] ana arme n:-; 1 .~
hov m:h
vars• personal överväg·a nde bestod av officerart· ·t' .~e,
o
armen, atengen skulle besällas av en sjöofficer. Orsak en . lv·<l)1
troligen, att marinen ogi.i.rnn ville förlora en vunnen ]l ~~~·
l i~Hl l~.?n ende sjöofficer, s(.Hn ansågs ha en lämplig u t bft~(:
niJl.~ for. posten, var Canans oc.h från hans tidigare l,hi. nst.
go111:g '?.ss te man, att. han h a de. de ege nskaper, som hi.I npa.
d c s1g for eu t~.ndet~ rallclsecheL Hans skarpa hjärn a san1t
hans Y ana _ot'h fonnaga. alt handskas med människor, sk u])
kunna ersalla hans lJnslande c rfar cn hetci· fr :111 spi on ave
Haeder tvekade dock en längre Lid med utnämnitwen . J{e.
. l
.. l'l'l
'
dll
t yc l '- t e In
c sars
L om Canaris,
och han fruktade .:>ctl sallJ.
a rbete med en man , yars andliga kapacitet han känd e od
som l1 ell re lita de P.å intuition än på kl ara logiska linj e r. F0~
att .sakJ:a posten för marin en övervann Haedcr dock si na
betankhghetc r, och Canaris tillträdd e den nva bcfattn in uc n
den .1 januari .1935 på sin -18:e födelsedag -och ntni.i. m n71es
en t.Hl s e 1~ar e .L1ll konteramiral . Blomberg ångrade sna rl Ca~wns ~tlnammng och kom till Raeder och framhöll, al t han
tnle ville ha Cat:aris, ty han va.r en »ogen omskinlig» typ,
men kommendenn gen andrades mte.
Hurudan man var nu Ca naris? Till <lel vttre var han kod.
knappt över 1GO cm. Trols sin fris.k a röda ansiklsfärO" verkade han äldre än han var, tv hans hår var kri tvit( Han
kallaode\ också ofla .»den gmn.le vith å rige». Detta berodde
ocksa pa,. alt Canans noggrant valde sina ord, varigen om
han gav mlryck av en vis gammal man. H an var all tid
myck e t försiktig i sina omdö~11en och vae närmast fö rs ,·nt
o~h tillbakadrage n. Han var också originell, uppslagsri k. "rå(llg och mycket slug och hade elt starkt utvecklat 1\wrali skt
n~od .. ~Ian. hade genom :;ina resor och sina mångsidiga stu·
dter lart s1g att se på förhållanden a från m å nga sidor. De tta
h ~ de utvecklat en benägenhet för objektivitet. Han sl\g inte
pa de~ ske~ndc med enbart tyska ögon utan m ed en kos·
mopol1Ls vidsynthet. Hans favoritSamtal sämne var också
storpolitik.
Gi~evius skriver, att Canaris kanske när allt kom omk ring
var <l e n. klokaste bland alla dc personer, som han trMf nde
under s1n ka1np mot nazismen. ,
, I s.tälva v~rket h~cle den t}:sk a krigsmakten knappast k u!1'
nc~t fa en hattre spwnagechef. Han hade stor erfarenhet f rn ll
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Amiral \ <\'illlelm Canaris.

förhandl inoa1· JJH' d ulhinningar och t::d ade flera språk flytand e, me 1~ framförallt kmHle han ta alla slags människor.
Hans m j uka och vänliga sält ingav förtroende. Han arbel~l
de m ed individ en i e n o~indlighet av grade rin gar, vare s1g
det gällde dc nazistiska ledarna, den spanske eaudilla ~ra:1co,
un gr ar en amiral Horthy, muftin av Jerusalem e.ller uullcrn
Bose föt· att bloll uämna några av de pel'sonllghete r h an
träffade. Canaris had e en s~i.llsv nt förmåga all få ut den
information han önskade av e.n intervj u. l fan själv h a(~e
som fr ansmän ne n säger en »air i1npassible», en outgrul~.dhg
och o-genomtr~inglig min .. På e n fråga s~· arade han garna.
JUcd en motfrf1g a. Canans brydde sig C.l om yttre foonne.l
o.ch var i sitl uppträdand e och i sina arbclsmelodel '. sa ounhlårisk som tänkas kan. Ibland kund e h an (lock blt ganska
~k arp och tvinga sin omgivning till respekt, men det var
JUte of t a.
.
Han kund e också på ell så födJindligt inlels~1gande sätt
svän ga sig med den nazistiska vokabubren, atl inle ens den
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störste skeptiker ifrågasat te hans rättrogen het. De t ~ir alJ,
dcles riktigt wm en gestapole dare förargat röt till e n ""
dc efterleva nde efter den stora slutakten : »På alla slog ha ,
bl<"t dunsler i ögonen, på Heydricb , Himmler , Kcitc], Hih:
bcntrop, ja, till och med på der Fiihrer» .
Redan från början höll Canaris på vissa principer i Ab,
wchr. Hnn ville följa de folkrättsl iga reglerna. Om l-l ille!'
c!lcr någon av dc andra nazistisk a ledarna ulfänlad c o n kr
som slrcd mot dessa, så ville inlc Canaris medverk a. On~
det var sv~'lrt att direkt säga nej, så moltog han den obehagliga ordern och sedan »glömdes » den. Sådana fall fö rckom ofta. Canaris var även motslt111darc till sabolage h a ndJinga,· mo r fientliga och neutrala länder. Han tvivlad e ]1a
deras effektivit et i det långa loppet. Dc retade mer ii n de
skadade Ol:il dessutom kunde oskyldiga människo r kom n1a
till skada.
Det ~ir i n te minst Canaris förtjäm.t utt OK\Y (Ohcrko mmando der \Vehrma eht) g-cncralit ci, ami ralitet och ge neralstahen inte har föridaral s vara förbrytar organisa ti one r. .
Hcdan på sommare n 19:H v:cn· C:waris fullt på det kla ra
med de nazistisk a metodern a, sedan han selt förfölje1s n na
mot judarna. En av orsakern a till aH Canaris stod ut i nio
år som chef för Abwehr var, att han ville förhindra att någon hänsynslö s natur kom i spelsen för organisat ionen. Han
styrdes av etiska motiv, ej militära och poli\iska. H:m a nsåg
sig stå under en högre makl än den n at ionalsoci alistiska staten, och detta gav honom kraft att motsh"t påfrestni ngar na.
Canuris hade som chef till förfogan de flera millioner
m ark, som han kunde förfoga över nära nog efter eget go ltfinnande utan att han behövde redovisa. Själv levde han
till skillnad från de flesta högre chefer under Hitlers regim mycket spartansk t, och då han 19'36 köpte en villa i Berlin måste familjen sälja fru Canaris dyrbara violin fö r a tt
kunna täcka inköpssu mman. Xven hans ämbetsru m vid Tirpitzufcr 74---76 var det enklast tänkbara . Bland de få tn liga
p ry dna dssakern a märkte~; en modell a v »Dresden », en b ild
av h ans trogne slri.ivhåri gc tax Seppl sa mt en brevp ress m ed
tre apor av brons, den ena med handen för örat, snänt l vssn a nd c, den andra skådande ut och den tredje mc(! lw nclc n
för munnen. Det var Ahwehrs svmbol: lvssna och se m en
tiga. Tjänsteby ggnaden kallades ~fta för l:~ivlyan , dclvi~ därför al t det var ett gammalt hus med en mycket oregelbun den plan, där det fanns högst oväntade trappor och u nd a ngömda vr:h, men även därför att chefen såg ut som c D

u)lal lis tig räv. Elt av hans m å ng-a öknamn var ocksa
Jl
g~en gamle rä~cn». Ett annat var »den lille greken» .
»cBland Canans medarbe tare märldes fr~imst överste scder1era general, Hans Oster, som var en ännu mer deciderad
f~end c till nazistrcg ime.n ä1~ Canaris. Oster ville ha handling
efter nogg1:ann planlaggn mg, medan Canaris principie llt
var em ot vald.
GenoJll! Osters bänder löpte alla motstånd srörelsen s trådar. Det har framhålli ts, a tt Abwchr var en sammans värjningsccnt ral, so~n e1~dast ville förhindra Tyskland s seger.
Detta var dock mlc fall et I Abwehr utfördes under Canaris
ledning ett intensivt och skickligt arbete, som :-tod fullt i
kla ss med motsvara nde organisat ioner i dc andra slormaktel'l1a. Om den militära och politiska ledninge n skänkt tilltro till och utnyttjat Abwchrs informat ioner, ~å hade mvcken
olyck a och troligen krigsutbr ottet förhindra ts. Dc flesta av
Canaris närmaste medarhe lare vm· liksom han själv fosterlandsvänn er, som försökte tjän a Tyskland på bäs ta s~ill och
korrigera den förvridna bild av läget, som den nnliono.ls ocialistiska propagan dan gav.
Att arb eta under Canaris i Abwehr var inte hitt. Han krävde oerhört mycket av sina medarbe tare. Själv var han nästan
besa tt av arbetet. Liksom m å nga kortvuxn a människ or saknade h.an i viss mån förrnåga att delegera ansvaret. Han
centra.!Jserade alla beslut hos sig själv, vilket medförde att
han f1ck en övermän sklig arbetsbör da. Allt eftersom k;.iget
led greps ha1_1 T~ler .. oc~ mer av en feberakti g oro, vilket bl a
a~speglad e s1g 1 stand1ga resor. J a, Canaris reselYstn ad blev
n~st_an en mani. Ju slörre arbetsbel astningen , Llev, desto
0 ~.ahgar c blev han. H~ms snabba uppfattni ngsförmå ga och
hop utvecklad e kombma tionsförm åga gjorde honom till en
~tahg, lyssn.~re ':id lån~~ föredrag~1ingar. Hans underlyd ane m~ s te lara s1g att forbered a s1g ordentlig t, så att före~~agmngarna .. blev l~.orl a ooch k,oncisa. l-Ians otålighet gjorle: ~t.t haT~ hogst o~arna alde taf? yta_n i sti:illct flög han el·~ _akt.? b1_l med hog fart. Han flog 1 alla väder totalt Jikf,1 lrg for sm egen säkerhet. En gång når hnn likväl for med
g~~ fr ån 'Vi esb~~len till Berlin så 'tyckte han? trots alt tå801 had e en h~sllghet av 100 km/ t, alt det g1ck »långsam t
f " 11 en postskJut s» och beordrad e en officer att aå till loki~~:ren och förs~ka förn1Jå honom a~.t köra forta~·e. Det är
andc
att undra pa a tt en av hans narmaste unc"lerlyd
general
'
·
'
l
b
l
L
svåraste
dc
a 1ousen, etecmade,h?no1~.som en av
chef ,
e, han haft under en 30-ang officersb ana. Enligt gene-

Hl-tn~l Lahousen var Canaris ~)r.der oklara och motsä~and e, o ri\tt.
vJsa och nyckfulla, samtHIJgt som han personl1gen u lv ecl
Jad e intellektuella och framförallt mänskliga cgcn ska pe'.'1
som ställde honom avgjort över d e flesta av hans kolleg :
och överordnade. Canaris var i så hög grad den l edand~Ct
Abwcht·, alt de underlydand e ansåg, att del var hon om Pe·:
so nlig?n. dc tjänade. Då Canaris sedan föll, föll ocksa Al~.
\\:?hr 1sa r:.P e flesta av hans medarbetare skullc .. Iw l; unnat
t;ora allt fot· ..honom. Han h ~·slc en slor omtanke for all a och
log ansvar for der as handltngar. Hans underlydnad c k önd c
~. ig säl; ra och litade på honom, och han tillvann sig i gen gä ld
deras förtroende oeh lojalitet. Det ömsesidiga förlr oc nd~t
lll cllan chef och U!Hlerlydande är av särskilt stor bety d else i
underrättelsetjänst. Trots alt han var så fordrande, va r han
inspirerande. De, som fortfarande lever av dc närmn sle lllC (\.
a rb c larlla, kan inte glömma honom. Bland alla hans ök namn
märktes ilven »\'nlcr d e r \'ertricbcncn», som hitmct n~i rk e
för huns ömsinthet
I Abwchr rödde d et stridiga åsikter om huruvida Can <1ris
var en god mi\nniskok~innarc e ller icke. Han var l ex i sin
personalpolitik starkt påverkad av symputie r och ::wli pat ier.
Bl a hade han som nd1nga kortvuxna mi,i nniskor en in st in ktiv molvilja mol långa karlar. lians omdöme om rmin niskor
var snabbt och avgjordes ofta redan vid första mötet , mcu
om man set· på dc människor. ~om han sa ml::>d c om k ri ng
sig, sf1 bevisar delta hans goda omdöme. Brokig och di ff us
!'.01!1 ha ns egen natur var, var också den krets h an sam·
lade omk1·ing sig. Canaris vissie också vilka möjli ghe ter
och hcgrbiusningar, som hans med a rbetare hade, och <Uir log
Canaris s~il!an eller aldrig fel. Orsaken till Canaris fr mw
gång va r just den omsorg, med vilken han valde sin a llt1r·
mas1 c medarbetare och del förtroende han gav d em . Del
finns lv ft sl a gs förtroende , dels förtroende för all e11 indJ·
vid s bdl klara ut en förelagd uppgift, dels förtroen d e för
karaklärcu och integritete n h'os d e m' man ger förtro end e. Ett
1nisslag i det första avseendet ~ir inte så farligt och dii r tog
Canaris iblan d fel, mcu ifr[tga om det senare förtro en det
- ald rig.
Inom Abwehr yttrade sig Canaris ofta myck e t kriti sk t n~ot
d e n nazis tiska rcaim e n och i.ivcn i telefon var han ofiirsJk
t ig lr o ls ~llt hau i,'lvckct väl visste, att hans telefon sl iindigl
v~r av lyssnad av (;cstapo. Canaris framhöll dock, all dc nllH
organisnliou redan visste, alt han inte gillade alla d c nw
zislisk a t1tgärdcrna, och del var bättre, att de kände lill dc llllr
nnnars sl.;:nllc man missl~\nka honom för· m'lgot ~indtl ,·ii rrC·
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ts olikhelerna mellan Hitler och Canaris rådde en viss
f rOati mellan ftihrern och dennes spionagechef under Cas~1r~P första ar'bc lstid. »Han är r esonabel och förstår ens
JlarJ SJ11ldcr, om man hara förklarar dem ordentligt för hosynPL sade Cnnaris vid ett tillfälle till sin adjutant. Hitler
t
•
•
.
. hade ocksao tvao saker gemensamt, ett
11 oJJl»'
Intensiv
canans
acl: 110 t bolsj evi smen och en dragning mot Storbritannicn.
haHi~Ier uppska tlad c ~a1.1.aris o ovanliga ii~.tell~gens. Cana_ris
... tod också genom sm formaga alt ta manmskor att lugn a
{~i\! er på ett sn abbt och e~feklivt· o sä t~, men Jråi~. 19'38 !)lev
t allt svör nrc för Canans att fa d1rekt foretradc. Httlcr
1
t:u·aktade honom. då s?m e~1 utpräglad pessimist, ~om ~:.11.
tid över skal.lad c Storbnt.an.mens ~·csurse r. Under kn?et fotedl ade Kettel bara dc 1ntormatwner, som han ansag vara
~~mp ade för Hillers öron, framför~llt ~nns~:mma s~dana.
Det är ju konungars olycka, att de Jnlc ~· Ill l.wra sannmget.l.
Vid ett tillfälle på ostfronlen , då Canans slnldrade det mtlitära läget, rus ade »Der grässten FeJdherr aller Zeiten» frnm ,
slog oml ndl bordet, tog amiralen i rockuppslaget. »Förs?ker ni in bill a mig all jag skall förlora?» vd'dadc han. »Mcm
Fiihrer, jag bar inlc sagt något om_ att kriget skulle förloras.
Jag har försökt redogöra för det. militära läget på den ryska
fronten», svara d e Canaris. Hitlers omgivning höll i fortsättningen Canm·is på avstånd. Då Abwchr vid ett till~~iJl c redovisa d e m.ånaa rvska divisioner, framhölls, att det mtc var
lämpli gt m ed '~å 1nyckct rött p å kartan!
En a'v Hitlers eftergifter til1 militärledningen vid sit.t makt1illträde y a r, att Abvvchr skull e tillerkännas absolut självständi gh et. Del blev alltså en stat i staten. Detta var en av
orsakerna till att Canaris kunde bedriva sitt dubbelspel så
länge. Und errättelsetjänsten för sam.tliga försvarsgrenar låg
alltså i händ e rn a på en och san11n c man, och del kunde inlc
~r ppstå någon rivalilet mellan försvarsgrenarna och hellet·
lllg~!l lagr'ing t ex av information . hos. arm.en ..son~ ~lottan
behovd e. Camnis hörde helt naturhgt ltll de bast mfonncra de i del tr edje rikel, inte minst om dc nazistiska grymJlelerna och koncentrationslägren.
Can uris had e inte cnda~t att kämpa mot de brittiska,
g ansk a, ryska och amerikanska underrättclsetj~nst?rna.
f ·et fanns nämligen i Tyskland också andra orgamsat.wncr
or Und errättelsetjänst, underställda Göring, Ribbentrop, Ro~fnberg och framf?.~·al~t Hinn:1ler. D.~tta g?t· ~anaris prc'it~~
0 .11 a n nu mer forvanansvanl. For alL sak ra
Abwehr s
existens måste Canm·is allt emellan~' t visa sig ledningen till
13
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lags hur n'lycket motståndsman han än va_r. J:Ian __kun de int ,
komma ifrån att tjuta med ulvarna - tldv1s ratt k rn ftin~
Canaris lyckades också utmanövrera sina motståndar e änti·
till 1944.
q
Canaris farligaste motståndare var Gruppenfiih~· c r s~
Reinhard Heydrich, som bodde på samma ~ata som Canar·is
För syns skull umg~cks familierna: Canans hade en l ~·r1111 i
på hand, då han visste att Heydnchs fadee var ha lvJUde
och Heydrich å sin sida vi~ste vilken slip~d motspcl.n. re . ha,;
hade att göra med. Han visste, att Canans var en fo rs llzti a
na tur, som noga vägde varje drag.
~
Med tiden blev Canaris alltmer övertygad om, all d e t val'
en moralisk plikt att göra motstånd mot de nazistiska v;)l c!smetoderna. Den felaktiga bild, som ullandel fick av Tli tlel'
~
o
('
på grund av den nazistiska
propagandan, ansag
.an aris
vara särskilt farlig. lian bemödade sig bl a under olympia.
den i Berlin 1936, då m[mga framsUtell(le utlännin g~,. be.
sökte Tyskland, all ge en osmiukad bild av den naz is liska
regimen.
. ..
För den tyska hjälpen till general Franco under m bo nlcskrigel i Spanien 19'36-39 spelade Cantnis en_ stor rol l. H~1m
namn nämndes dock aldrig i pressen. Canans var som l1d1·
gare nämnts en svuren fiend~ till komn_mni~_men oc h dess·
utom hade han starka personliga sympatier for Franco, som
han träffat då Franco var major i Spanska Marocko, och
de flesta a~ hans vänner stod på Francos sida. Canaris höga
tanke om Franco stärktes ytterligare under andra vii rlds·
kriget. Amiralen var elen ende på en hög post,. som f öro rda·
de en snabb hjälp till Franco. Genom Canans med vr rl.;:an
fick Spanien hjälp, som har uppskattats till 5 miljarder n h
mark ~om gåva utan förbindelse och utan att någo n hem·
lig militärallians slöts.
'under inbördesledget besökte Canaris ofla Spanien soill
Hitlers personlige kontaktman med Franco. Han tyckte 0~11
atmosfären i detta land och cl~ss _inv~nare. Han sökte ~ 1 1
där gärna lugn och ro för meditatiOn 1 en katolsk o k atc (h~
även om han själv var protestant. Han tyc.kle ocksa olll dc 1
spanska köket och var förresten själv en god kock och t~{
/lärna med sio· recej)t från främmande länder. Han var doC '
<'
...,
.
l"
enmycket måttlig med mat och dryck och drack van 1gcn
clast ett glas rÖdvin blandat mecf vatten. Canm·is vill e gii:·n~
lägga -~ig före kl. 2~_. H~lvl p_~ allvar och halvt på skuX;t
framhull han ofta for sma nannaste medarbetare, alt
enelast var elaka människor, som var uppe längre.
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anari s h ade en lustig egen h et på resor. Han söklc gärna
fic.l~orna l~~-ed ~lleha_~1~ia ofarliga yauP)meclicin er, som ban gan~ a, bJoc~ sma__f~~Jeslagare pa ..
naris väckte uppseende 1 Spamen, darfor att ha~1 alltid
3
. ocker på sig för att ge hiistm· och åsnor, ty sp anJorerna
b_~I~a är ju inte så ?.msi:lta, när ~l_et gäller odjur.
..
o
sJ B 111 dar var . han sarsJolt svag fo r, och da hans stra-,·ha. L tax Seppl dog i Tvskland under hans bortovaro, vål'lgJe n;an inte tal~ om (lctta för honom innan m:m skaffat
ga annan tax, som liknade Seppl. Hans dju rvänlighet blev
e~ ·t'an ett komplex. Hunden vae för honom det biista hos
nas
människan.
.
...
r slutet av 19:3() ville Henlrich, att Abwehr skul~e h]alpa
fll med att iordningställa falska dokument, som visade, alt
det för ekommit underhandlingar meJlan de tys!~a generalerna von Seeckt och von Hammarslem samt sovJetmarskalken Tuch atjevski och andra ryska generaler. Gestapos_ avsikt var, att dessa dokument Gkulle medföra en rensnmgs··
aktion i Sovjet, som skulle minska dess krigspotential. Canari s vägrade absolut att medverka i en sådan affär. Gestapo utförde då arbetet själv, och _detta medf:i?.rde ~)ckså eft~r
kort tid ~1s.yftad verh:an. Heydnch kom SJalv till Canans
och berä tta.de glädjestrålande om de goda resultaten och
påstod, att det varit Hitlers egen ide.
.
Denn a affär medförde, att Canaris blev fullkmnllgt på det
klara med elen nazistiska regimens förbrytarmetoder. Så
länge den na regering satt kvar vid statsrodret, skulle hittills
anständiga människor demoraliseras och till slut hela folket. Ingen visste ju bättre än Canaris vad som skedde bakmu kulisserna genom Himmlers terrorsvstem. Han förstod
också, att man inte kunde störta regimen med normala metoder ut an att det måste vara en väpnad resning.
. Canaris led uneler tvekampen mellan sin soldalplikt och
sitt eget samvete. Liksont många andra officerare och ämbetsmän ställd e han sig ofta frågan, om det var riktigt att
fortfara nde vara kvar i tjänst. Canaris grubblade på detta
P~oblem dag och natt, det rubbade hans inre jämnvikt, det
l~t
honom under de följande åren bokstavligen inte mer
!1 ~~-a still. Han blev allt rastlösare_ och gav sig ständigt ut p~t
CtJans!eresor». En av m:sakerna ~1ll all~ __ dessa resor var a!t
.. anans drev en IJersonlw
underrattelset]anst
med andra mal
an
~
·
r?en officiella.
le\ 1 ~ en sådan res:: inträffade oen komisk ep~_sod. Amiran fo retog en resa hll Bagdacl pa falskt pass for att under-

Cc apotek. och fyllde

teC
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söka spionagemöjJ ighclcrna i Irak. Han hade med sig e. 1
av sina avdelningsch efer, överste Grosskurth. Först sk1·e'
Grosskurth in sig under sitt rätta namn på hotellet Ol'h fic~
då en ordentlig reprimand av Canaris. Så lämnade C n na ri ~
bort smutskläder och fick tvätlen tillbaka under adress »\\;'
Canaris» efter märkningen på skjortorna. Det dröjd e hel!c :
inte länge förrän Canadis fick ett mccldelande 0111 al l o 1110:
delbm·l lämna Irak.
Vintern 1937- 38 ~igd e en förvandling rum hos C nn aris.
Då b örjade han sin separata insubordinati onspolitik Han
ville förhindra dc fruklansvärd a konflikter, som vi.i nlade
Europa, om Hitler vidböll sin politik.
Han slamlade kvar i tjänst huvudsaklige n av h ö sbil.
D:els för att som tidigare nämn Ls förhindra att en mer a s alllvetslös efterträdare to g ledningen för Abwehr och b örjade
samarbeta med Gc:slapo, dels därför all hans plik tk ä nsla
tvingad e honom alt stanna i tjänst, så alt han kund e hå lla
sina närmaste medarbelare om ryggen i deras mera ak tiva
strid mot partiet och SS . Han tillät i stället Osler all utllyttja Abwchr för sina syften bl a för a lt tillföra mo ts ta nds·
rörels e n nya krafter. lia n var själv ingen drivande k raft i
motst å ndsrörelsen. Han ldindc sig för ga;nmal alt sj iilY la
ledningen . »Macht ihr nur», brukade h a n suga, m en han
orienterades hela tid en om arb e tet. När dylika saker diskn·
Lerades i den tr~ingrc kretsen i nom. Alnvel1r, sade han efterå t: »Vi lwr inte fört förrädiskt tal lwm ih[Ig det, vi har
bara cliskuleral rikets säkerhet>>.
Han var till skillnad fr å n m å nga av dc unga l1elspo rr arna
fullt på det klara med svårigheterna för att lyckas m ed en
kupp. Han kände sig som en tjänare i saken även o m det
från många håll gjordes framställning ar om, att han skulle
ställa sig i spetsen. Han förslod också, att del var gen era·
lerna, som. måste utföra själva maktövertaga ndet, och att
de knappast skulle underordna sig en sjöofficer.
Bland ledarna i motståndsrör elsen märktes fram för allt
den förre borgmästaren i Leipzig, Karl Goerdelcr och f örr~
generalstabsc hefen Ludwig Beck. Den senare, som var e!.
helt annan människotyp än Canaris, var den odisputab le 111'.
litära ledaren, men hade också en filosofs och vet enskaps
mans lugna auktoritet. Becks föreläsningar i general stabell
kunde låta son:1 predikningar , och hans bedömning av d~r
str~t?giska si tualionen var all~id färga.? av m_oralisk a 0: 1;
pohhska synpunkter. Beck ansag framforallt Hitler v ar a v.
hot mot lag, kristendom och tolerans. Han höj de sin v nr uai'
de stämma, emedan han förutsåg det »verkliga» kri get.

I augusti 1!)38 sände Beck och Canaris en rcp rcscnlant,
·wald von I<leist-Schmc nzin till London på ett falskt pass
för att undersöka Storbritannie ns inställning till Hitlers placr all marschera in i Tjeckosllrvak icn . ](Jeist t og ~iven kon:~J;:t n:.cd \Vi1}ston Chu~·chill, ;"om skrev ett ohrev, .. d~ir han
framlwll, alt fyskland l odet langa loppet ll~~lsl e forl~n·a e.tt
];rig. Han talad e ett sprak, som lyskarn a forslod. Canans
]lyste en stor beundran för Churchill. Dc had e ~;amn1a initialer , och han brukade und e r l.;:rigct kalla Chu rchill för
»den store \Y. C.». Han lä ste oeks[t rcgclhnndcl Churchills
krigstal för sina n~irm us lc medarbetare od1 framhöll särskilt den öpp enhet, med vilk e n Storbritannie ns nöd Ol'h svårigheter skildrades ol'h jämförde dctla med Gocbbcls förljugna propaganda.
Dc första åren i Ahwehr lydde Canaris under gen e ralstab schefen, generalöverst e Beck, motståndsrör elsens !Jlivande chef, och mellan de Lvi't - båda så rikt utrust a de ifråga
om intellekt och hjärtevärme - grundades en stark vi.1nskap
för livet, vilket bidrog till att föra amiralen n ära motståndsrörelsen.
På somm aren 19'38 fordrade Beck garantier a\· Hitler, alt
denn es politik inte skulle leda till krig. JJitle1· svarade då:
>>Krigsmakten är etl instrument för politiken, jag skall ge
armen anvisningar, när ögonblicket är kon1m et. Armen har
att lösa d essa uppgifter och inte diskul e ra om uppgiften
är r iktigt eller felaktigt ställd». Beck gcnm~ildc: »Denna
ståndpunkt är för mig som chef för generalstaben oantagbar.
Ansvaret för m·de1·, vars inncbö1·d jag icke kan godtaga, övertar j ag inte» . Beck gick efter della samnwntr ~i.ffandc hem
och skrev sin avskedsansök a n. Hitler försökte hftlia honom
kvar genmn att lämna avskedsansök an obesvarad, m e n Beck
vidhöll sin ståndpunkt och gil'k inte vidare till sitt Ljänsle-

nun.

Can aris g jorde under å ren närm ast före andrfl Yärldskriget stora ansträngning ar att för hi n dra kriget, framför all t
genom att under sina för e dragni ngar för Hitlee skildra Yäst~lakternas styrka. A v sin chef general Kcitel fick Ca nar is
;ngen hjälp, ty Kcitel s~od h elt. under H~~ lers inflytande och
lade som regel att a ldng m.olsaga d er Fuln·er.

A.ndra världskriqet.
}rots fem års ansträngning ar blev Canaris strävanden förRaves och kriget börjad e. När Hitler bestämt sig för kriget
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Abwehr och arbetet för molslåndsrörclscn, framför all t f"
att kunna hålla Abwchr utanför. lian rekryterade Ab ,v \l'
huvudsakligen bland intellektuella och r eservofficerare. l-[1t
betalade också stora honorar till dövstumma, in te s all
11
man skulle kunna tro, därför all de var påJilligare, u~ l
a~!
alet
t
på grund av deras speciella fömråga alt avläsa
läpparna. En dövstum, som salt med s lcnografiblol'l,;, <}'1
1
knät på en restaurant, kunde ge en ganska god red
görclse för vad t ex en diplomat h a de yltrat till sill bot·do.
sälls!,:ap. Nnnu 1913, då Camu.~s födor~.~ lcrr~n~, och få~;
avsta en del folk till Gestapos sakerhetstJanst, forfogade Cn.
naris över :~0.000 man, av vilka 8.000 var officerare och u\.
giftsbudgelen delta år uppgick till 31 miljoner riksn Jari t
Ifråga om planerna mot Xorge hade Canaris en a nna~;
<'lsikt än Raeder. Den senare såg på operationen enbar t Ut·
militär synpunkt, medan Canaris ville förhindra krigels nt.
bredning. Canaris målade som vanligt ut den brilliska flat.
lans styrka och dc stora riskerna med företageL D ess utom
hade tidningarna i neutrala läncler publicerat rykten om företaget, så planerna måste vara röj da, och britterna lll:'! ste
ligga beredda och därmed var överraskningsmomentet. som
planen byggde på, förlorat.
Canaris hade som vanligt bedömt d en brittiska b credska·
pen alltför sangviniskt. London kände till de tyska t rupp·
rörelserna, 1uen man visste in te, h ur man skulle tolk a dem
Clauscwitz framhöll ju också, att »den svåraste uppgiften
för en chef är att plocka ut det som är sant nr en m assa
rapporter son1 når honon1 ont fienden».
Canaris bedömning av Storbritannien var i grun d och
botten riktig. Han kände till dess »stryktålighet» och f örs tod,
att det skulle ta tid, innan Alhion kunde ge igen, m en ]lan
underskallade denna tidsrymd.
Canm·is tänkte aldrig själv på att varna Norge, me dan
Ostcr däremot varnade den holhindske militärn llacl1 cn den
3 april, men denna varning trängde inte fram. Ostc t· fr am·
höll: »Man kan ju säga, att jag är la ndsförrädare. I sj älvn
verket är jag det inte. Jag anser, att jag ~ir en bättr e tysk
än de, som s.p ringer omkring bakon< Hitler». Oster v arnade
också sedermera Holland. Den tyska säkerh e lstjänsten ck
chiffrerade senare följande t elegram: »Från hans excellens·
belgiske ministern vid Den heliga stolen till utrikesdeparte·
mentet Briissel den l maj 1910. En representant för den tys];n
generalstaben, som idag besökt Hom, meddelar, att cH a.Il"
fall på Belgien och Holland med säkerhet kan väntas deJJ

J11aj ell?r kort därp å». Gestapo und cr~ök l c spåret .~ill ya1.0,_anen, d a r ..en Abw?brm~n, Dr J oscf l\_1ull~r,·, hade fort ~.or
ol dlin gar for motstandsrorelscns rakmng for att unde rsoka
]Jallallierades eventuella fredsvillkor. Canaris fick order att
de dersöka saken och var djärv nog att för undersökningen
ull
•
,
o
':~ c~:·
Itse just D -~· l\1"11
L Dd är har nodvand1gl, f.or allofa ett b egrepp 0~1·1 Cat,wr~s
. rakt är och metoder, a lt framballa, aH Canans SJalv atdng
1' 8edvcrk ac1c till alt överbringa milit~ira h e mligheter till den
n~otsa tta s idmL H a n molsalte sig bcsläml tr evare till fienden
nch samarbete med denne. Då sådana sake r n ~imnd es svnrade
~an: )> Det skull e ju Ya~· a l~nd sförrädcri )> . ~killnad~n ka:1 ~y
nas hårfin, men Canans g.]orde dock en slullnad. Canans msåg vilket öde som väntade Tyskl a nd und er Hillers ledning,
men trots d etta kunde han inlc dr a d en yltcrsla konskYcnsen,
att m ed alla medel förhindra Hi llc rs seger. Det Yat' fra mförallt h ans motvilja mol ytterligh etsme1 od cr, som hindr a de
honom . Enligt Giscvius kunde Canaris med d e m ak ltu edel,
som stod till hans förfogande, h a lagil stegel hlllt ul. Att
han inte gjorde delta var den stora bristen i hans li vsåsk~td
ning och dock uträttade han oändligt mycket Canaris Ya r
fullt medv eten om , atl han varj e dag gjorde saker, som juridiskt skulle klassific eras som högfärräderi mot Hitler men
det tyngde inte hans samvete, m en steget till det tekniska
landsförräderiet mol det tyska folket förm [ulde han inte ta.
D'etta betyder dock inte, att han för den skull kände sig
bättre eller mer otadlig än sina medarbelare och då främst
Oster, som från börj a n hade hafl samma bclänklighcter m en
som efter en lång och svår strid mell an insikl och samYcte
hade tagit steget. Os ler var liksom Can a ris djup t religiös,
och det måste ha varit ett svårt beslut alt varmt Norge och
Holland, vilket kunde leda till större förlust er för dc tyska
trupp erna även om slutmålet var att genom ett svår t hakslag för Hitler kunna göra ett snabbt slut p å kriget och därigenom rädda m å nga hundralnsentals, ja k anske millioner
männ iskor och fö~·hindra förstör else av ideella och m a teriella värden. Just vid denna tid spelade ett mil itärt baks~.ag för Hitler en viktig roll för motståndsrörelsens planer
for att man skulle få med sig de yngre officerama. Man
S~(UlJ e kunna tycka, att ett så farligt dubbelspel som Canal'ls bedrev i så m å nga år, borde kräva en särskilt robust
P~rsonlighet, men i själva verket var elen lille mannen ett
~!brer andc nervknippe. Man såg aldrig hos Canaris någon
lahet eller brutalitet vare sjg i tanke ell er handling.
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Cano.ris var en känslig människa. Då han själv fick s
fasorna i Polen överväldigades han . När han kom ti ll 13~ 1~
grad i april 1941, några dagar efter det tyska bombanfa llet
och såg elen hemska förstörelsen och det mänskliga eländet'
brast han n ~i ra nog samman. Han kunde inte återhålla ta rut·:
na utan sade: »Jag slår inte ut längre, vi flyger hä ri frå n»
Då hans följeslagare frågade: »Vart», svarade han » ti ll Spa:
nien» Det var alltid till Spanien han länglade uneler dc s~a
år av själslig nöd och spänning. Där sökte han en tillflykt
för att återvinna jämvikten.
Yid den internationella rättegången i Niirnberg efter biget framhölls av många, alt Canaris var elen centrala ges tulle n i den tyska motstå ndsrörels e n, och att Canaris egc ntli,
gen bar skulden för n ederlaget, och att han hade sabote rat
den tyska segern. Så var dock inte fallet. Canaris ha d e in te
en sådan ställning, att han i någon högre grad kunde på w rka
operationerna. Hans strävan var i st~illet alt h å lla kri gsm aktens sköld så ren som möjligt. Han förstod vad som sk ul le
komma efter krigel. Han förde också därför e n det al jc• rad
dagbok, för att som han sade »ty, mina herrar, vi skall en
dag avlägga räkenskap inför världen». Som exempel p [t hur
Canaris fullföljde denna strävan kan några fall anför ,ts:
Då Abwehr fick order att mörda generalerna \V eyga nd
och Giraud glömde Canaris det. Han skyllde sedan dc u!chlivna morden p [t Heydrich va1·s dö-d inträffat i län tnJig tid. Som ett annat exempel kan nämnas flygtra fike n
mellan Engla nd och Sverige und er k riget. HH2 gav Hi tler order om, att trafiken skulle avbrvlas. Yid etl till·
fälle lyckades tyska jaktplan skj n ta ned ett trafi k pl an,
men nu skulle passagerareplanen bringas att stört a med
hjälp a v insmuggl a de tidsbomber. Om detta inträ ffa de
tillräckligt ofta, stt skulle trafiken kanske inställas. Canm is
ville inl~ medverka till dylika saker på n eutral mark . För
att gardera sig så utfärdade han pro forma en order all t ~n
dersöka möjligh e ler na för en sabotageaktion, men sam tid 1gt
avsändes dock en absolut tillför] i tlig officer till Stockh ollll,
personligen instruerad av Canaris att försöken inte sku lle
utföras. Och sedan föll saken i glömska. Vid elt tillfäll e !!w
de en sprängladdning förts ombord på ett amerikanskt d qY
perplan i Lissabon och då Canaris fick velskap om d e tta,
d å han samtidigt befann sig i Lissabon, gav han order on•
att laddningen skulle avlägsnas, vilket också lyckades, d~
.
starten uppsköls på grund av dåligt väder.
Canaris kämpade också för en folkrättslig behandli ng a~

_ kr igsfångar, dock utan större framgå ng. Hitler framär vårt Afrika och rvssarna
eh tillfälle, att H.vssland
rY511'31·d
"] y
or er .
]lO
f' h~ 111 en en•1ssane 1 f·an ng l"agrcn,
l
•:J. ra n e, . lyc l,:at l cs <l oc,:
'"C naris
; r apporterade a.rkebu~eringar a~ kmnmw:isler. Canaris
1
so~v upprörd och ~Jorde framsta.llnu~g hos.I-ht.l er, som sll!g
b~. örat till . Canal'ls upprepade sina framstallnmgar och pae J· <lllY~inda
do1'
e :. nde att det låg. i Tvsklands intressen att
P .~di ga grymheter i Hyssland. Genon1 sina protester uncl e r~~~~vd e Cana~·is sin ställ!1ing och fick ej .t~·äff_a Ililler ...
<> Nej, Canans var nog mte den kalle nuhlanst och m asterioi~, som man har utmålat honom utan i stället en vannf1}ärtad, human , yt.lerst känsli.g ~l.länniska med .~n ~tlpr~iglad
känsla för personllgt ~a nsv<~r u~Jor Gu<~ och 111a~1msl~or.
r ett fall lyckade s Canans bidraga hll, all knget mte utvicJaades ytterligare. Hitler föreslog Franco vid elt möte i
He 1~day e i oktober 1940, att Spanien skulle inträda i kriget.
Då Hitl er inte litade på det 1yska sändebude t i Madrid, vo11
Stohrer, så sände Hiller Canaris Lill Spanie n för att försöka
påverka Franco, men Canaris avrå dde och gav <len spanska
ledningen sin syn på läget i stället för Hitlers. Vid årsskiflel
1942/!3, knappt två månader efter den allierade landsligningen i Nord-Afrika , fick Canaris order atl unden;ök::., hur
Franco skulle föd1ålla sig vid en a llierad invasion i Spanien.
Canari s inb.iöcl då den spanske utrikesmin is tern, greve Jordana, på the, men innan denne anlände, dikterade Canuris
ett telegramförsl ag, som skulle fnnnHiggas för Jordana. I
detta framhölls, atl Jordana för Canaris hade förklarat, alt
Spanien skulle molsätta sig ett angrepp från vem del än
må vara, som försölde överskrida landets gränser. Efter Jordanas b esök ~wsåndes telegrammet. Man kan fråga varför
C.a naris valde denna taktik. Det ~ir i själva verket ett ty]Hskt exempel på hans a rbetssätt. I stället för att blott svara
att Spani en skulle mo1sätta sig ett allierat angrepp, så var11~ d es samtidigt Hitler för att försöka överskrida gränsen,
VIlket Hitler gäma ville för alt gå till angrepp mot Gibraltar.
r]-elegrammet förors a kade som väntat ett raseriutbrott i hög\.Varteret.
Planer förelåg i Tyskland inte endast all befria Mussolini
lltan även att bemäktiga sig kung \'ictor Emanuel och till
med påve11.. N~r Can a ris fic.:~~ höra talas om d e tta l~ t
an varsko elen Ilahenska underrattelsechefen general Ame.
k l ~ebeuari 1943 o.'.·.dnade ~anar~~ ett tj~I~ste~·l~'gplan _i v~l
et lepresen tant er for motstauclsrorelsen flog tran Berlm l1ll
o
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Smolensk för . att sammanträffa med likasinnad e vid I'V ·]
fronten. Yid detta sammanträffande talade Cmuris 0111 ' ~\a
han följande da,g hos Himmler skulle försöka utverka nt't att
<ml_<~l judar fri13'avs för att anvåndas för militär ullde n ättQtt
sel.Jansl. Canans medarbetare framhöll då, all dc inte i f : 1·
sättningen skulle ta honom i hand om han förhandl ad e 1 ~ltt.
1
Himmlet·, men Camnis log endast och läl inte övcrl nl a ~d
all a\'stå från försöket.
Slg
Canuris spelade el t farligt spel men trots del La lye knll .
· · · 1o
o
·v ..
es
l 1::111 l~ lara s1g
1 S.JU anga ur~ .,alet spanns doc.:k all t tiil nre
omkrmg . ]wnom och hans twrmaslc medarbetare. ] leyd 1·icl1
\'ar nu dod sedan sommaren 1942, men hans cftcrt r:i dn 1•
15~t1~cnbnmner hade länge misstänkt Oster oc.:h bevak a t han~
atgarder:.. Osler avskedades den 31 december 19-13 oe h lllcd
honon1 forsvagades Abwchr som instrmnent för mots la nds.
r~rclse_n. ~ Canaris omedelbara omgivning hade h ~m d ock ~n
van, pwmsten Helmut Maurcr, hans granne och för v il ken
han ordnat en underordnad befattning i Ahw c hr.
Molst å ndsrörelsen åndradc nu karaktär. InitiatiYcl ii nr·
gick mer oc.:h mer till en grupp unga genera!slabsof'fi cnarc
bland vilka överslen greve Slauffcnberg var en av d c ledandc personligheterna. Molsttlndsrörclsen sökte oc.:k~;å k on lakl
med kommunisterna, vill,;:ct inte gillades av Canaris.
Atc1:igen frågade sig Canaris om han skulle dra sig ti llb aka
eller 1c.:kc. Han jämförde sig själv vid ett tillfälle m ed den
olycklige chefen för den ryska östersjöfloltan, amiral Hozidcstvenski. Rozjdestvcnski visste som fackman, att han hade
olämpliga fartyg och dåligt utbildade besättnin ;-~ar. T rots
dclla gav han sig iväg, trots atl han visste, att han m t1s le för·
lora ett sjöslag och att han aldrig skulle se sin hembygd igen.
Denn e man gav sig iväg för Hyssland i fullt medvetan d e om
vad han gjorde. »J ag g ~u· för Tyskland och ger inte upp min
post, ly jag vill rädda vad som räddas kan», sade Ca n aris.
Bevisen hopade sig alltmer mot Canaris under 194 1, ]llCil
Kaltenbrunn~r oc.:h bans medhjälpare schellenberg gick in te
omedelbart t1ll frontalangrepp.
.
Droppen, som kom bägaren atl rinna över, var ett r ela li\'1
avhigset fall. En av A;bwchrs män i Turkiet, Dr Erich \'er·
mehren, gick över till brittisk sida, och detta medförd e, all
Hitler fic.:k ett raseriutbrott, som även efter hans må tt ynr
av ovanlig häftighet. Hitler gav nu order om, att det sknlle
organiseras en enhetlig underrättelsetjänst, oc.:h a tt Ahwehr
skulle underställas Rcichssicherhauptan1t Omor.a8nisatione1l
ägde rum i februari 1944, varefter Canm·is pe~·mitte r a deS·
Det ~i r bara förvånansv~irt, alt det dröj de så länge.
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aris var nu inte mer än 56 å r gam1nal, m en det inlen 1
. Ca~ch nervp åfres tande arbetet under dc senaste _nio å ren
sJV~e slite t ut honom, fysisk~. Hans !1järna '".:_l_r doc.:k hka skarp
)lll
förr, m en hans handlwgskraft had e forsvagats.
soJll
aris bittra slut.
C(l 11
Ganaris ledighet varade inte länge. Han fick en ny UJ~Pg!fl
»chef d es Sonderslabes» för handels- oc.:ll ekononnkng.
solll
.
.luavc
.. lc sao s lo •
..
Detta var ett a r bete, son1 Inte
r _1nsa t s. Do c l ar
vid för sta ö,gonkastct ö_verras~,;:andc, att Can~1r1s, ~.om sa txdligl fallit i onåd hos I -htler, f1ck ett n ytt ~?fal. ~ar han hck
denna sineku_,_·_, så var de~ dock ktowpp~st for h_ans egen skull
tan end ast for alt undvika ett dahgt 1ll tryck 1 utlandet som
l1 .
o
•
••
•
symptom pa 111r? SJ~annmga~·· .. . .
o
••
Canm·is stod fortfarande 1 forbmdclse med motstandsro·elsen, men var nu så övervakad av säkerhetstjänsten, som
~~a r väl medv e ten om hans fientliga inställning till rcgin~en,
att h an mlåstc vara ytterst försiktig. Han var dock skephskt
inställd till dennya motståndsrörelsen dels på grund av dess
kontakt med kommunisterna, dels p å grund av bristande
detaljpl anering. Han ansåg också, att det var för sent ~-tt
störta Hitl e r och därigenom få någon »Ehrenrettun~.» for
det tv ska folket.
Calu1 ris var trött efter d e ocrhörda nndliga oc.:h själsliga
påfrestningarna oc.:h det rastlösa arbetet och så denn a plötsliga overk ~amhct. Detta medförde en reaktion. Oc.:kså i hemmet var d et tyst oc.:h stilla, då han evakuerat sin familj Lill
Bayern p å gr\md av bombanfallen. T-T~n kunde ha flytt till
Spanien m ed sin familj, men ville det mte.
Den 20 juli 1 \)c14 sai.t Canaris hemma, då telefonen ringde.
Det var Stauffenberg eller någon annan som meddelade, att
Bitler var död. C anaris reaktion var typisk. Han frågade:
»Död ? För Guds skull, vem har gjort det? Ryssarna?>> Han
Visste mycket väl, alt det var Stauffcnbcrg, som utfört bombattent a tet, men den gamle Abwehrchefcn visste också, att
telefon en var övcrvak~ad. Dagen efter det misslyckade attentatet v ar Canaris som förvandlad. Liksom alltid d å det var
särskilt fnrligt var han i högsta kroppsliga oc.:h själsliga form.
Tröttheten och pessimismen var som bortblåsta.
_Can aris häktning ägde rum. den 2~ juli. Det var ir~gcn
1 1
~ ndr~. än Sla.~ldartenf\i.hrer Schellenb~rg, som ycrsonhge1:
1l'~ln. for. att hamla a:mralen .. Arre~term~-~n ulfm·~l es nnd c1
10 Vhga former, och da Canans nub1ske tJanare fragadc, hur
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sY'lrade ( '·
d et skulle bli m ed ridhäs len n ~is ta morg·on
· cl l1•lt '
' å< tcrkonun,'
'
b ehövde avbes läll::t s. Han skull
.
l
tt <en
'Is,
e
1_nlc
a
1
Ott1
ett pnr tnnmar.
~en nu ~örj.ad? de lå n~a och kvalfulla förLärens tid.
n .. 1Ca.
1 kall ar e n till d e n h emliga stats]Jolisc
nans cell lag
S S Ot
'
l
lt .
..
f .~rva
nlllg~.Jyggnad. II~m måst e liksom d c andra prom i n~ 1 ':)
fangnrua bara handboJor för alt han ej skulle få til ]f:lta
a_tt begå ~;j älvmonl. Fångarna kom överens om, all d el ~~lle
11
hgaste var .alt arbeta på att vinna tid, tv nu var rl ct f 1 :·
klart_,oalt Hillers lerr?rväldc led mot sitt slut. B l and C a n~ ~~t
m~dfanga~· befann s1g. bl a Gocrdeler, general Hah!Pr, D~1
HJalmar Sclwchl och aven Oslcr. Canaris och Oster lll t]
kaslades särskilt hftrd behandling . Oster hade s]Jccic llt l ~l' ·
Pt n·J f" l
·
~ a mma l wn< l!JO]o~·.. oc 1 1c ( under en längre tid endas t lrec].
. I september 191-1 had e h .111J?dels r anson av fangelseko sten
e
o
·· .
1·
t t
l I~g a ~\a
sp~. Jsen nam 11gen ya träffat Osters lwndlinga 1• 0111
mot~ta~HI.srorclsens ~rb.etc ~ .. Zossen: Det var gcneralöw rsle
f'··.
all
Becks
01
< •
c
' . skulle föJ'\''II"ts
' forhandlin gar
... alla v1kt1ga
l
. Ide,
f
I:_ai~ltH en for att visa,. hu r tidigt motståndsr örelsens n r be te
b?r.J~t. Men denna reg1strcrin g medförde helt naturl igt, att
da Gestapo fåll tag på handlingar na så ].;:unde dc ' 1·ulla
upp h~la motsUln_ds rörelscn. Denna typiska tyska Yana
att sknva ner allllng på papper och spara dc mest lw mlWOm~tlct~?nde dokument lade repet om halsen på må nga aY
'
konspira lorerna.

1

Relchsanwa ltschaft beim Volksgerlch tshot
Geschäftsnu mmer 4 J 777/44
Staatsan waltschaft
Kostenr echnung
tn der Strafsache gegen Erich Knaul
300,Gebiihr gem .. §§ 49, 52 SGKG fUr Todesshafe . . .
1,84
Postgebiihr en gem. § 72,1 SGKG . . . . . . . . . . . . .
Gcbiihr gem. § 72,6 fUr den als Pflichtverte idiger bestellt geweseRen Rechtsanwa lt Ahlsdorff, Berlin81,60
Ltchterfelde "Ost, Gärtnersira Be tOa
44.llir die Strafhaft vom. 6. 4. 44 bis 2. 5. 44. : : : : : : : : :
K_osten der Strafvollstr eckung: Vallstrecku ng des Urteils 158, 18
- ,1 2
lnnzu Porto fur Ubersendun g der Kostenrech nung. . .
585.?.1
zusammen:
Zahlungspll ichtig: Die Erben des Erich Knauf, z. Hd. von Frau
Erna Knaul. Berlin-Temp elhof, Manfred-vo n-Richthofe n-Str !3.
bei Fa. Gilbert, Mach.
Så daGa »räkningar » översändes under Hitlertiden till de anh öriga
till dem som avrättats av politiska skäl.

rortyren .. var in te h an dgripli ~, men f ångarn a n~ ås te .sova
. tt visst lagc och ha en stor baglampa lysande chrckt 1 a n 1.ftct. D ärför gav sömnen ingen riktig v il a. Dessutom var
~~Jjern a med avsi!~l överhettad e. Toile~tem~ låg ocks~ u.tan{··. cell erna, och fangvaktar na kunde lata fangarna fa vanta
0
. iinlluar, innan d c släppte ut dem .
1
o en värsta pinen var do ck av andlig natur. Ständigt gjorles fö rsök atl bryta upp d c häkt ades front. Gestapo a rbe~ndc m ed d en gamla metoden alt påstå, alt d c andra redan
]!'::~de b ekänt och lagt huvudskul den pt't den nlfrftgnde. Förf; lsl;: ade bebinnclse r visades också fram, dn och cl å sl:lck
man emellan med frågor som: »Var är er fru nu'!» Alltemel]a n ~lt fick fångarna injektioner med okända droger, som nedsalte k onccn i rntionsförm åga n.
Canari s åtcn-ann under förhören sin forna andliga krafl,
och dctl a gav honom också styrka att molstå dc kroppsliga
bcsvärligltel c:rnn . Gestapos metoder vm· alltför grova mot
en mot s11mdare som amiralen. Det var en andr~1 natur hos
Can aris all vilseleda sina molspclnrc . Han hade en fantastisk
förmåga att kunna ställa sig oskyldig. Hans lisl, fanlasifullhet och konstnärlig a förvrängni ng av sanningen samt hans
lätthet att växla mellan den största naivitet och det sublimaste r esonemang förvirrade Ges tapo. Fångarna hade ett
intryck av att undersökn ingarna gick relativt slappt och
långsam t, och detta gav anledning till en viss optimism, då
det m ilitära läget snabbt försämrade s.
Den 7 februari fördes en del av fångarna, däribland Canari s och Oslcr, till koncentrat ionslägret i Flosscnbiir g i
Oberpfalz nära den gamla bayersk-bö hmiska gr~insen. I bnra~kern a, som var byggda för 16,000, trängdes nu 60.000
rnanniskor. I en bunker förvarades de 100 viktigaste fångar~
na i 40 celler.
I cell 21 salt i febr u ari 19'15 den danske övcrslclöjt nanten
H. M. Lunding, som hade va rit chef för den danska militära
~J nd err ällelseljänslen. Han hade d[t sutti t i Flosscnbiir g i
atta 1?1ånadcr och bl a sysslat med stickning av pull-overs.
LundJ g hade en springa i sin dörr, genom vill.;:en han kunde
~OOavrä~lningnrna, och han blev vittne till mellan 700 och
.. antingen genom hängning eller nack kott. I cell 22 inhar berättat, att Canasparrades amiral Canaris. Lunding
'g var obruten. Han var
l'Is
Flosscnbiir
d· VI d ankomsten till
?ck blek, men han var inle särskilt avmagrad, och hans
gang yar spänstig och hans rörelser snabba och säkra. Han
at· Civil kostym och hade alltid vit krage och slips. Han
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m.å~le bära ha~1d- o~l~ fotbojo r i cellen dag och n a tt. C

nans och Lun<lm g borJad e snart utbvta medde landen ne 1 n.
det yanliga !'_å ngsysle me l, vari alfabet et delas upp j }~:~~11
s gr uppnum re t och seelan h oi·' s.1n
gruppe r och forst knacka
·
·
C
·
anans var fortfar and e mycke t fö rsikt i'·
ven 1 grupp e n.
Hans m eddela nden var· s~1 formul e rade, att de fick up pf att·g,
av vaktern a. Canari s hade åtmins tone under dc förs ta ,. '~s
korna ett Yisst hopp och m eddela de Lundin g a lt Gcs [Gcc.
inte hade n;'lgr~l absolu ta bevis mot honom . c': ~lnaris g;· t~l~;~
lad e ynder d c. l<''t nga ens a n11n a limma rna över om han han(:.
lcl1l ra t~ ~ll e r wl c, 1~ te1.1 han var dock övertyg ad om , al l dc
s ora Ill.Jerna var r1 dtga. I slutet av mars kom Kalten b nu.
ner eller gestapo kommi ssarien Stavitz ki till Flosscn bi'i ru oc\
l.tad e ~ lt. saml~I med (!anar~s.' som då fortfar ande v a~ \'il;
full v1~:or enligt !"und.m g. ]-<,fter detta besök övergi ck Geslal10 till kropps hg missha ndel av Canari s. Han be rtil lade
om delta omkrin g den l april.
?\atlc n mellan d e n 8 och 9 april hölls en rättslig k omedi
under SS-dom arcn Thorbe cks ledning mot Canari s, Oster
o_c~1 en rad a!1dra få n~ar, som !~illdes f?r högför räderi. :\löjllgcn had e Gest apo fatt tag pa Canan s dagbok , m e n dess
iiden är okända . Enligt en uppgif t lwde fru Canm·i s låtit
förstör a d en efter den 20 juli. På morgo nen den H fö rdes
uCm~tnis till sin cell O(;h sign a lerade till L unding : »D as gla
lJe 1cl1 war das Letzlc ». Han tillad e, alt han åte r blivi t svårt
missha ndlnd, och alt man troligen knäckt hans näsb en . Han
utgick nu ifrå n, att hans öde var besegla t, och att han m åste
dö och signale rade till Lundin g: »Jag dör för mitl fos ter·
land. J a g har r e nt samvet e. Ni som officer förstår , a ll jag
bara gjorde min plikt, n~ir jag försökt e molsäl ta mio H ill ers
hrotl:sl iga dårska p , som l e dde~ Tvskla nd i fördärv e t.::-.D el var
f~rgäv e s, ly nu vet jag, att Ty~ldand måste gå und er. Jng
Y_ISstc detta redan 1942». Scdan gav Canari s Lundi ng ctl
s1sta hudska p till sin fru.
Klocka n 6 på morgon en fördes Canm·i s tillsam man s lllcd
flera a11dra få ngar däribla nd Oster, ut ur sina celler. L unding hörd e komma ndoord et: »Av med ldädern a» och sM
ge non1 dörrsp ringan få ngama ledas ut nakna. Enligt cn visn
rykten hängde s Canari s två g~"t nger. »N u vet du ~h u r del
l~änns att dö » p å sU1s en SS-man ha sagt, nät· man åt c r upP:1
l1vade honom . En vakt har uppgiv it, att Canari s h~in gd rs
en st å ltråd, och att det tog en halv timme innan ha n dog·
'
'
Liket bräncle s.
truppe rn a f icJ;
anska
amerik
dc
Canari s måste dö, innan

1

1

på h onon~. I-Iimlc.r och Ka~.tenbrunner v_åga<;te inte lå.~a
l ~ 10 nt falla 1 de alllerad es ha_nder. Canan~ visste ..alltfor
]lOrckct , och hans vetand e skulle m te komma till efterva rlden.
~)Il ty r ann, som han i hemlig het sökt bekäm pa i sju år,
Ö'~erievd e honont i sj u dagar.
8

0

slutord.
19-!8 k om två spansk a diplom ater till Miinch en och ordade m ed frn Canm·i s överfly ttning till Schwei z. Genera l
Franco inbjöd henne sedan till Spanie n som spansk a stat~ns
gäst. Ho n skulle där få en bostad i Barcelo na. Franco ville
ä!da en tacksam hetssku ld.
g Canari s var patriot , men delta hindra d e honom inte från
att ha förståe lse för andra länd er. Han hjälpte tusenta ls
människ or utan tanke på tack. Han var oegenn yttig ända
till självup pgivelse. I-Ian riskera de flera gånger sitt liv för
sina vä n ner och för främlin gar.
Han k ände sig alltid som tjänare för en sak. Ordet officer är avlett av olficiu m, p likt, men plikt betydd e inte för
h0nom kad averlyd nad . Han var inte bara ja-säga re. I hans
pliktupp fattnin g var samvet et hans ledstjä rna i kamp en mot
omänsk lighet och gemenh et. Framg ången förväg rades honom .
Visserli gen kunde han avvänd a enskild a olycko r, men i stort
gick h an s plan e r om intet, kanske därför att han inte själv
var äregiri g nog att ställa sig i spetsen , emeda n han först
vägd e varj e steg med sitt sam:vet e. Han kände sin hegeän sning. Han fö lj de Moltke s maxim : »Mehr sein als scheine n».
Om man i ett ord vill kon centrer a denna djupt religiö sa
tänkt
1~1ännis k as verksa mhet som var basera d på en genom
~~~såsk å dni ng så skulle det bli »förhin dra». Canari s ville
fo rhindr a ~rvmheter, mOI·cl, frihets beröva nde.
KÄLLOR:
Abshagen , K. H . : Canaris, Stuttgar t 1955 (6:e upp!.).
· 19 55.
Bartz, Karl: Die Tragödie der d eu tschen Abwehr, Salzburg
Colvin: Ian: Ch ief of intellige nce, London 1951.
Gisevius, H. B.: Bis zu m bittern Elnde;, Ziirich 1954,.
Leverkiih n , Paul: German Military Intellige nce, London 1954.
Pech el, Rudolf: Deutsch.er Widersta nd, Edenbac h 1947 .
Scnlabren dorff v. Fabian: Offiziere g egen Hitler, Zi.irich 1946.
'ridninge n »Das Parlame nts' specialn ummer den 20 juli 1952.
»Die Wahrh.e it Liber den 20 juli 1944».
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Utvecklingen mom den astronomiska
navigationen .
Av Löjtnant S. NORDL AN Dt:R.

v tvecklin gen sälte r give~v i s också sina spår i (~en n y~ läok i navigation, _som p_a UP)Hlr ag av d~cfen f~r m:trme~l
rob }{om mer~kolleguun for narvarande haller pa .?tt. utmoch till hisåret HJ56/57. Sjöofficeren konnn er harvtd alt
petad ann a t nylt finna de a m erik anska höjdtab ellerna
21-J., som således ersätta d en sedan gammalt v~ilbekan

bt3.

r·19 ~no.

6et synes därför berättigat a~t ll tlgo_t n~innare presenlera
0. 21-1, l_i_ksOJ!l del even.tucll_t 1 framtiden __k_onunande au lob tiska r aknemstrumen tc l for astrononnska beräkningar,
J)lll
.
l ar 1. us 1"'A" .
soill kon st ru c1·ats 1• et l provexemp
r.

Då man med kamrater diskuterar astr onomisk naviga tion
får man ofla höra, att denna avsevärt har förlorat i bet ydelse
i och med att de nya tekniska navigeringshjälpmedle n, L e\
Decca, Consol och Loran, nuntera stå navigatören til l huds.
Men om man beaktar den utveckling som skett även inol1\
-den astronomisk a navigationen kan m.an inle hålla m ed dcll)
som tala så. On1 dessa problem skriver nautiske överinspei;.
tören, kapten Sune Br att i Svensk Sjöfartskalender bl a alt
»sedan höjdtabeller av typ H. O. 214 under de sist a aren
blivit allt vanligare ombord, är det för övrigt inte otroligt,
att många nautiker lika gärna tar en sol- eller stjärnobservation när så är möjligt som en loran- eller consolobservalion». »Det har ryktats att för sjöfarten användbara ra dio·
.sextanter sn:::1rt komma i bruk. Med en sådan skull e man
kunna mäta solhöjden oberoende av eventuellt förekomman·
de moln, på grund av att radiosextanten påverkas aY so·
lens radiostrålning i stället för av dess ljusst rålning. Om det
finns grund för rykte1ia så förefaller den astronomisk a na·
vigatianens betydelse vara säkrad för framliden>>. Hä ruti
kan man ge kapten Brait rätt, liksom den insändare i s,ensk
Sjöfartstidning (30/ 1955) som på grund av den sparsamma
Tadioscrvicen i sydamerikanska farvatten skriver att »där·
för är det händigt vid angöring nallelid all ta några s lj ärn·
observationer i skymningen, som man snabbt kan rilk na ut
med H. O. 214. Ortbeslämningen är ju uträknad på nf1gra
minuter med tabellens hjälp . . . . och vad kan m an mer
begära?»
Utöver detta kan framhållas, att den astronmnisk P navigationen troligtvis kommer att få ökad betydelse i kr i~s·
tid, då man sannolikt kommer att försöka förstöra eller at·
minstone störa de tekniska navigeringshjälpmedlens sä ndaf'
statim-:.er för att försvåra utnyttjandet av dessa. Det ä r c]ä r·
för klart, att stor vikt fortfarande måste tillmätas den as tro:
nomiska navigationen som ett hjälpmedel vid navigeri ng 1
öppen sjö.

k

Tab les of Compu!Pd Altit udP und A::hnztlh (U. S. Nuvy
Hydrogralic oftice pub. no 21ft).
Då de numeriska. ortlinjeberäkningarna bli gallsbl vid~

Jyftiga h a t abeller konstruerats, av vilka _H. ?· 214 ans~s utgöra en av de elegantaste och snabbaste losmngarna JlH orlli njeproblemct. o
••
•
.
.
,
Tabell en inneballer tabellerade losmnga r av den odelade
sfäriska grundtriangeln och finnes i 9 band, varelera om·fattande 10° i latitud upp till 90°, oberoende av om man
befinner sig på nordlig eller sydlig latitud. Den kan anv.~_n
das på samma sätt för solen, månen, planeterna och stJarnorna. Latituden är tabellerad i hela grader, varje grad omfattande 24 sidor med 2 efterföljande sidoe för stjärnidentifiering. Deklinationen på heJ.- _och halovgr~~l når,__ rned ~am-1
ma ell er nwtsatt namn som lat l tu den, aterhnnes overst 1 lmvudkolu mnen medan H. A. (limvinkeln på stället på hel
grad) återfin~1es i huvudkolumnens sida. I varje deklinationsr ad finnas dessutom und enader nämligen Alt. (höjd)
Az (asi mut) 6. å (multiplikalionsfaktor för dekl. diff) och
6 t (multiplikationsfaktor för timvinkel).
6 fJ och 6. t representera förändringen i höj d beroende
På l' deklinations- respektive limvinkelförändring.
Man kan bestämm a ortlinjen p å olika sält beroende på

?In man vill utgå från rålmal ellee antagel ställe enligt fölJande tre metocier:
l. Antagen lat och Iong. Användning av 6. å
2. Antagen lat och räknad Iong. Användning av D.o och 6. t
3
6 0•· Räkn ad lat och lang (DR posit_ion)_.. _Använ.dni~g av
6 t och 6. L (6. L är l.::orrekhon for d1Herens 1 lalllu<l) .
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Ortlinjen med hjälp au 6 v.
Räkn eop e rationen är kort och enkel. Man utgå r fr a n 1
antagel ställe. Detta väjes så att latituden ( rp) och t i 111 ) 1 1 l
kc,;ln ..<O bli hela gradtal. Mot f, t och deklina tion en· ( ~ pa narm aste halva gradtal erhaller man ue tabell en lll )
svarand e höjd , asimut och ~. iJ. Men man önskar få höj<[o,t.
mol <_len exa kta. d<=:kli t~ationen. Denna interpoler i1~g ske 1• e~;~
kelt.' c1_1 »M~t ltipll ca tiOn Ta~le», sedan man tagtt r e da lli1
d eklmatwnschfferens e n (v -d1ff). Om exakt deklinati o u t
är 14°28',7 går man in i tabellen med 14°30'. ö-Jiff ä 1• ~;
1',3 _vilket multipliceras med 6 ö för att erhålla den k~~~
r.ektwn, son1 skall fogas till höjden på grund av d eldi na.
tlonen.
Ortlinj e n utlägges sålunda från det antagna ställe L, s 0 111
kan ligga långt från d et räknade.
1.

Orllinjen med hjälp av 6 ö och 6 t.
Om man önskar utlägga ortlinjen från räknad lo ngit ud
och antagen latitud p å närmaste hel grad, m ås te man an Yånda en höjdkorrektion för limvinkelski llnaden på sa mma
sätt som vid deklinationen. Då denna korrektion, tillsam·
n1.ans med 6 ö -korrekti<,.>nen, har lagts till tabell ~ra d höjd,
ät· det så erhå llna värdet den höjd, som svarar n:10l latitud
på hel grad, exakt limvinkel och exakt d eklination.
Man utgår således här från ett antaget ställe, so m dock
ligger närmare räknat ställe än vid metod 1.

2.

Ortlinjen med hjälp av 6 o, 6 t och 6 L.
Om man slutligen önskar utlägga ortlinjen från r i.i k nal
ställe med användning av 6 o och 6 t, måste man även
använda en korrek tio n för latituden, som tillfogas t ab ellc·
rad höjd, kallad 6 L korrektion (»differens i latitud » kor·
rektion) .
Emedan man går in i tabellen med närmaste hel grad i
latitud, kan det således bli nödvändigt att korriger a ä ndn
upp till 30' differens mellan räknad latitud och d en i ta·
hellen använda latituden. Härför finns en 6 L multiplikationstabell ur vilken korrektion en kan erhållas. Ingån gsYä r·
dena äro asimut och latitudsdifferensen.

3.

Stjärniclenlifiering.
Stjärnidentifieringen är enkel. Man tar ut deklinati on ac\1
timvinkel 1not höjd och asimut. Sedan SHA bildats id entJ·

. ·nr ]ll a ll stjärnan i ~A m ed hjälp av d ek lination e n och
" a n s SHA .
fJC'... rn
sl.1:1etoden .!ned 6 . O' torde på grund av sin snabbhet och en. J]l et a nvandas 1 d e flesta fall. Men varför skall man då
J,: J11 ed de andra tv å metoderna'? Detta hör ~;amman med
~~ för~ o.<:!t nackdelar, som ~1ppst å vid ullä_ggande~ av ortJinj er 1 SJOkm:~et, beroende pa OJ?l n~an anvander raknat el]er antaget stalie eller en komhmahon av dessa.
Förd el arna m ed metoden som bygger på det räknade stälJet äro l ät~are J'-~mstruktion i sjökor~et ge~_wm att besticket
kontin uerligt fol]es och genom att v1cl ullaggandel av flera
ortlinj er konstruktion en blir enklare, (U de utläggas med
utgångspunkt från ett enda ställe. Yid metoderna med antaget stä ll.e ~näste man använda ett separat antaget ställe för
varj e ortlmJe. Nackdelarna äro längre ber~ikningar ( 6 l och
6 L) och därav följande felanledningar.
Det vanligaste torde bliva att man beräknar ortlinjen med
hjälp end ast av 6 ö och sedan tar nackdelen av att utgå från
fl er a a nt agna ställen. Den fördelen framföt· NT10, som också använ der ett antaget ställe, finnes dock, nämligen att man
utgår fr ån samma latitud för d e olika antagna ställena vilket und erlättar konstruktion e rna.

Elektriskt räkneinstrwnent j'ör solvering av dPn
astronom iska grundtriangeln .
För solvering av den astronomiska grundtriangeln har
länge f u nnits mekaniska räkn einstrument, av vilka elt av
de bäs ta torde vara Bygraves Slide Rule. Denna räkn ecylinder användes framför allt av flygnavigatörer, men har nu
alltmer kommit ur bruk i och med de moderna höjdtahell er na.
l USA har på senaste tiden framkommit en elektrisk räk·
Ilema ski n för triangelsolvering.l l Maskinen finnes för när~·.a_ra i ett provexemplar och utgör det senaste bidraget till
O~nd e t av ~:trono11.1.iska w:undtriangeln _På snabbaste s~.tt.
r ob lemet ar att fuma ho.]d (h) och asimut (A) mot gal1ande värden på o , t och rp •
,Den astronomiska grundtriangelns sidor och vi nklar framga av f ig. l.

---__:::._

t _') »High precision computer for automa.t ic so•l ution of the celestial
o7ang] ~» by R. Marner återgiven i »Navigation Journal of the Institute
Navigation,.» (September 1955.)
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I ställd för den vanliga sfäriska triangeln kan prohle n1et
åsk åd liggöras med hj i:i lp av veldorer.
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'-lL-Fig. 2.

I fig. 2 är XZ-plan e l ekvatorsplanet Enh etsvekto m -:-' iir
riktad mot d en punkt p å himmelssfären dä t· himlakrop pen
befinner sig. Riktningen bestämmes av å och t. Y-axel n är
parallell m ed jordaxeln, z-axeln är en ost-väst linj e od i ~
axeln (i N-S plane l) kompletterar koordinatsystem et.
Men vektorn X kan även anges i ett höjdasimut k.oordi nnt·
system som framgå r av fig. 3.

Fig-. 3.

Y'-axeln pekar mot observatorns zenit, x'-axeln mot söder, med an z' -axeln är densamma som. i föregående system,
d v s z' -.axeln pekar mot väster. h och A bes.tämma vektorns
riktnin g. Origo i d e bå da koordinatsystemen utgöras av observatorns ställe.
Fig 4 visar de båda koordinatsystemen inlagda i förhållande till joPdeu, där jordaxeln betecknas med N-S. D en
för de båda koordinatsystemen gem.ensamma z-axeln går
vinkelrätt ut från papperets plan. Latitudens komplement
beteck nas med e . Det ekvatoriala koordin a tsvs temet kan
~
vridas runt z-axeln denna vinkel.
Man önskar nu erhålla vektorns koordinater i höjd-asimutsystem et uttrycka i vektorkoordinater från det ekvatoriala
sys tem e t. Z-koordinaten är densamm.a i de båda fallen, medan x och y koordinat ernas samband framgår av fig. 5 där
x' = x . cos
y' = x . sin

e - y . sin e
e + y . cos e
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Fig. 5.

Fig. 4.

L_

[Lat.konz.pl.{e) J

Räkneinstrum entets principiella konstruktion fram gå r av
fig. 6 och 7.

~

(J)

('3)x' =~·cose -y sin e
Fig. 6.

I fig. 6, som är en principskiss av en av d e 5 koo rdinat·
omvandlarna , ~iro spolarna (1) och (2) fasta medan (3) och
(4) kunna vridas en viss vinkel (e) i förhållande till y af·
andra. Då växelspännin gar med a1nplituderna x och y Jä g$,as
på (l) respektive (2) (via förstärkarna F) uppstår et t faJt.

som utgör vektorsumma n av x och y. Fältet inducerar i spo·
larna (3) och (4) växelspännin gar, som repres enter a kooe
elinaterna i ett koordinatsyst em, som har vridits vinkel n ·,
i förhållande till det ursprungliga koordinatsyst emet.

Fig-. 7.

Som fr a mgår av ~ig. 7 pålägges spi:inningen för deklinationen
koordinatomv andlaren I. Spänningen delas upp i komposailtem a sin o och cos o vilka läggas på III respektive II. Då cos
o har sammanställt s med t i II för att erhålla z komposanten
kan, på grun d av att z-axeln är gemensam för de båda systemen, z k oordinaten sändas dir ekt till IV, varur så sm å ningom asimuten erhålles. Detta lå ter sig emelle rtid icke
göras m ed x och y koordinatern a, som ju först måste om~andlas till x' och y' koordinater. Denna koordinatom vandh~g ske r i III varefter d e nya, till höjd-asimut systemet
hanförd a koordinatern a, i koordinatom vandlaren IV lmnna
ge asimut eftersom den bestämm.es av x' och z' k oo rdina:~rna . O!n nämligen en ,vä ~elspänning med amplitude1? x'
agges p a spole (l) och z pa spole (2) kanuner vektorflodel
~t.t rpresen tera projektionen av X på horisontalpla net. \'rides
earför sp ole (4) en sådan vinkel att spänningen d~1r Llir noll ,
spolen (3) att bli parallell med projektionen av X på
kor~nner
1
?l'Isontalp lanet. Höjdasimutsy stemet har således vridils kring
Y; ax eln så att x' axeln blir parallell med projektionen av X
~a horisontalpan et, vilket måste innebära att axelvridninge n
h~~rar m ot den önskade asimuten. På liknande sätt kan
OJden erhållas i koordinatom vandlaren V. Vridningen av

1
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spolen 0) ombesö rjes av en motor, som erhålle r i mp 111 ,
från en spänni ngsför stärkar c. Denna erhålle r i sin lur set1
svag impuls från spole (-l) endast när spolen är vr ide n e1l
' '}!1kcl, som _avv~ker_ från_ det~. _aktuel la l.1öjdcn och as iinutee l
.:\agon handm stallmn g v1d hojd och asnnut behöve r sa lcdli.
es
icke göras.
•
fö
två
dc
att
~ägas,
alltså
181
San~manfatlningsvis kan
~worchnalomv.andlarna (I och_II) gtva vektorn s k_?o rdi nn te~1
hestam ma s .1
1 det ek.vato rwla system et, dar deras axlar
an dl are'1"
natomv
koordi
tredje
deklina tion och timvink el. Den
dcn )s
latitu
å
p
de
(beroen
_e
n
:vin_l_c_el
man
(III). axel vric~cr
o/
v~ reiter koordm a tern a J ho .J d as n nu t system et erhålla s. Ko
höjd.
och
asimu~
cn
dm,~tomva_~ldlarna IV _och V giva slutli~_
\Hl dc forsak som gJorts med denna raknem aslun, h ar Ili e.
delfele t i höjd varit 0',9 och i asimut 0',8 för höjder uncleJ.
70 o. Då dcssu lom räknem askine n icke innehå ller nån 011
ko_~1.1J?li ccrad rörin~tallation (undan tag förstär karna) , ii 1· ~l el
moJhg t att de~~a mstrumen~ så sn~åningom dyker u pp på
markn aden. Tanker man s1g slutlige n detta instru ment i
kombin ation med e n radiose xtant, komme 1· förvis so den
astrono miska ortsbes tämnin gen alt även i framtid en H1 myc·
kel stor betydel se.

Meddel anden från främm ande marin er.
Meddela nden från Marinsta bens pressclet alj .

Amerik as Förent a Stater.
j\nterilmn ska flottan had e vid årsskifte t
p, 35 »flotthan garfartyg », 66 eskortha ngarfat-t yg, 2 slag15 slagskep
kryssare , 44 lätta kryssair e,. 3·69 jagare,_ 265 eskorttunga
29
e,
kryssar
g, 118
·. •are 92 clestroye r escort transpor ts, 206 ubat:ar, 246 nnnfarty
amfi3
55
,
ers)
y
la
mine
r
clestroye
(
jagare
ande
J:~rul{fartyg, 10 minlägg
~iefa.rtyg, 551 hjälpfar tyg (auxiliat ies), 1.080 tjänste.f a.rtyg (service craft).
ngarfarty g,
Av dessa fartyg är följande rustad e: 3 s lagskepp , 14 attacklha
gare,
eskortja
84
jagare,
2.50
,
fregatter
5
,
]{lryssat~e
18
,
!3 lätta han garfartyg
och omkring
110 ubåt ar, 280 hjälpfart yg, 220 amfiblief a.rtyg, 115 minfarty g
700 servicefa rtyg.

3.670
Personal en bestod av 579 .073 manskap , 73,551 officerar e och
kadette•r.
Flottans tillgånga r uppgick till 56.500.00 0.000 clolla.r.
antalet
Tyngdpu nkten !'äggs m e t· och mer på slagkraf t och m!indre på
shastigfartyg. Nyckelo rden är nu robotvap en, atomene rgi och överljud

heter.

(Our Navy 15 januari.)

Ha ngarfarty g:

elen
Saratoga , det andra jättehan ga rfartyge t av Forresta l-klass, togs
ngspir
tttrustni
en
till
>;
förhalade
och
27 januari ut ur byggnad sdockan
i allt väsentllled hjä lp av tolv bogserbå tar. Fartyget överenss tämmer
utligt med Forresta l utom beträffan de maskine riet.. Forresta l uppges
kommer
iner
ångtut·b
Electlic·
veckla 23.0.{)00 hkr medan Saratoga s General
större
att arb eta med lhögre tryck och tempe·ra. tur och utveckla !Jetycllig t
effekt.
(The New York Times 29 jan.)
e av ett
För budgetår et 1956-.57 äskar presiden ten m edel för byggand
konstruk
för
också
ärs
g
be·
Medel
~ätte han garfarty g av Fonesta l-klass .
hattgar·
e:
atontclriv
första
ett
till
t
skinerie
ningsma
f Onsarb et e på framdriv
artyg_ (Äskand ena har numera godkänts av kongress en.)
(United states Informat ion Se.rvice 16 jan.)
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K ryssare:

sl<ePP:

För budgetåret 1956-:57 begär presidenten medel så att de s ed a n 1..
närda planerna pa en atomdriven k ryssare s k all lmnna r··orverklig;as.an~e

Sl~ g

;v!a!l
1

o

förhoppning ar om att slagskeppet Kentuck.v skall tas fra'n
ll .vser
o
»ma lp åseo oclh byggas om till ro botvapenfartyg,.

ur sin

(United States Information Service 16 J··

(O ur Navy 15 januari.)

<l !J.)

Ytterligare uppgifter om robotvapenkryssar'e n Boston (jfr 'ris febr
Fartyget
kommer att ingå i Atlantic Fl.e et i början av dertta å r. - v J.
.
dera robotbatteriet består av en durk, en e,l dledningsradamnh et och ett
utskjutningsställ på ett cylindriskt fundament. M·e llan durken o ch huvud.
däck finns en liten välförsedd serviceverkstad för periodiska översyner
och reparationer av Tenier-Tobotarna.. Under huvuddäck .l'igger också
förrådsutrymmena och den automatiska manöver- och laddningsapparatureu.
~

Vid klart för strid är varje ställ laddat med två robotar. l lad dl äge är
ställen svängda rätt förut och eleverade till 90°. Luckor i däck öppnas
hissar för upp robotarna so1n äntrar stallets rännor oc\h komm er clirek;
på plats .
När eldledningsradarn lokaliserat och börjat följa ett mål kopp las f.iärr.
riktningen in. Från detta ögonblick kan robotarna avfyras av AO.
Terrier avfyras från robotstället genom att en stor startraket ini tieras.
Efter tre sekunders bränntid är denna utbrunnen och faller av och drir·
raketen fortsätter att driva roboten under resten av banan. R obata.rna
skjuts ut i radarstrålen. De fö.ljer strålens rörelser och styr k ollisions·
kurs med målet. Ett radartändrör bringar Terrier att Jetonera .
No rmal besättning på Boston är 1.635 office·mre och manskap. Av dessa
är 103 robotspecialister.
(Naval Institute Proceedings jan.)

Boston kan också avfyra robotar mot land eller övervattenfartyg genonJ
att medföra transportabla a.yfyringsanordningar för Regulus-robot en. Fasta
anordningar kommer troligen att inmonteras så småningom,.
Förutom syste.rfartyget Canberra, som snart är färdigt, komm er även
lätta kryssaren Galvesrton att byggas om till robotvapenfartyg. Den kOill·
mer att bestyckas med den nyare roboten Talos , som. har större r äckvidd
Det är också på tal att lätta kryssaren Juneau skall bli robotva·
penfartyg.
Tunga kryssaren Los Angeles har fått ett fast monterat ställ för Il~
gulus-robotar och de flesta andra k1·yssare· kan medföra trans portabl;
robotvapenställ utan alltför mycket besvär. Regnlus har en atom ladda
stridsspets och en porte av fl.era hundra miles. En över'ljuds"robot , !l~
11
gulus II, håller på att konstrueras . Den skall också kunna s k jutas
från fartyg _

Ubåtar :
,
gressen har redan givit sitt tillstånd till byggandet av sex atom011
R a ub å t ar förutom Nautilus och Seawoif. (Denna uppgift innefattar
df! V!l
. te 19 56-t57 års byggnads program). Fyra av dessa nya fartyg skall bli
\~indre än Nautilns och Seawolf. En av de återståen,d e två skaU bli av
1
nY attacktyp med en fart som t o m är större än Nautilus' (jfr
. uppgifterna nedan ). Den andra skall bli flottans största ubåt med två aggreo·at och beräkn as bli snabbt nog att operera tillsammans med en snabb
~angarfartygsstridsgrupp och skall kunna förse denna med radarinfor~

mationer.
(Military Review jaJmari.)
Flotta.n kanuner att illa ett femtontal atomdrivna ubåtar när uybyggnadsprogra.nunet för budgetåret 1956-57 genomförts . Egendomligt nog väntas
de nya ubåtarna inte likna Nautilus elle-r Seawolf utan en ubåt som nl.ycket få har hört talas om - Albacore, en exper'imen,t ubåt scm använts
fö r försök med hög undervattensfart. Den uppges nå en ulägsfart av
25 knop.
(Our Navy 15 januari.)
Albacare upp ges ha överträffat Nautilus ulägesfart t rots att den har
konventionen a dieselmotorer. Ytterligare tre sådana kommc,r att byggas
vid sidan av en första atomdriven. Albacare ha.r riskliknande skrov med
spetsig stäv, luftskeppsliknande akter och manöve.rorgan som i ett flygplan,. Dfcn har e n enda, fembladig propeUer. Konstruktionen e,r bjuder
större aktionsradie, större uläge·sfart och bättre manöverförmåga till ungefär samma kostnad som »vanliga» ubåtar. Skrovet är kortare och smalare
än den konventionena attackubåten. Ubåten är fö~·sedd med säkerhets·bälten för personalen liksom i ett flygplan .
(Military R&view februari.)
.. Nautilus och Seawolf har länge ansetts som experimentfartyg snarare
an Yerkhga stridsfartyg-. Det ursprungliga projektet tyngdes inte av nå~Cltt bestyckning utan här togs endast hän.s.y n till sådant som sammanangde llled atomdriften,. De fick också ett öve·r dimensionerat skydd mot
fara f""
<l
o.r radioaktiva läckor, vilket kraftigt ökade fartygets skrov och
elllacemeut.
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Tidiga:r e prov har visat, att det in,te finns n,ågot direkt behov Qv
mycket skydd, som ansågs nödvändigt av fdrsiktigheltpskäi vid d e för sa
försöken med en så farlig nyhet. Som ett resultat härav skall lien at st,
ubåt som nu byggs vid Portsmouth-varvet, bli på end8st 2.200 ton 111•
Nautilus 2.980 och Seawolfs 3.200. Det är betecknande, att byggnads~~01
trakt ännu ej tecknats för atomubåtama nr 4____,8, cl:1uru de är hevi]J· n.
ad e
(Obs,. ! Detta publicerades den 2,5 s•e pt. 55). Kantrakt hm· dock te cJi:na
om byggande av en liten ubåtsren.ktor. Detta betyde1· 'i nte att dvärls
ubåtar med atomdrift är påtänkta men det hetyder att flottan siagit g.
på en ny linje med en atombåt, avgjort mindre än Na utilus 'o ch S eaw~l~
och t o m mindre än nr 3.
(Baltimore Sun, 2::! S€·lJt.)

°

Dvärgubåten X l (jfr TiS febr.) anses vara ett betydelselfullt fralll,
steg och typen kommer att mång·faldi.gas i en nära framtid.
(Our Navy 15 januari !
De fartyg som vid årsskiftet är under byggnad omfattar inte ba ra ett
hangarfartyg och två atomdrivna ubåtar utan också »down to ea r th » .
objekt som: fem jagare, en konventionell ubåt, åtta esko r tfartyg (DEJ,
tre minsvepare, landstigningsfarkoste.r av oiilm slag m fl.
Under ombyggnad är: sex attackhangarfartyg-, tolv »radaresko r tfartyg»
(DER), en tung kryssare, en sjöflygplantender och två libertyskr ov, som
ändras till »radar pickets».
(Our Navy 15 j an uari. )

tre 12,7 cm helautomatiska kanoner, åtta 40 mm akan i kvadruppeliJ,tta »K» kanoner, två DJ och två hedgelhogs'. Maslöneffekten 15 .000
stP:\eraknas ge 30 knop. Yukikaze sjösattes den 20 augusti och Haru11~1 ct en 20 septembe·r förra året.
J;<'z;ter som konstruktörerna inte haft några erfarenheter under 10 år har
]j). te hunnit med utvecklingen beträffande maskineri och vapen fram
rle Jll
·,ring och Mitcher. De har därför tagit den mindre mod.e rna Gem·ing
till D'"
.
förebild.
soll1
(The Navy januari.)
o

JijJb

Fregatter:
De nya B-klassjagarna Ikazuchi , lnazuma och Akebono sjösattes under
september-:oktobe·r förra året. De llQir på 1.070 ton med en längd av
87 ,5 111 , bredd 8,7 m ocö djupgående 3 m. Bestyckningen består av två
76 1111n lvakan och två dubbe!fyrtior, åtta DJ och en hedgehog. Beräknad

ra.rt 25 knop.
(The Navy januari.)
To rped t i llv erkni ng_
Japan som enligt amerikansk uppfattning- gjorde andra världskrigets
bästa torpeder har nu återupptagit tillverkningen.
Nagasakivarvet har släppt ut en ny »pilot mode!». Torpeden ä,r 7,93 m
lång och 53, cm i diameter. Den är akustisk.
(Stars and Stripes 15 januari.)

Frankrike.
Fregatter:

Kanada.
Han,g artfa rtyg:

Le Picard av Cor's e-typ l everer ades den 14 dee. 1955 ,
Tarto sjösattes den 2 dec. medan sys terfartyg et Casabianca b er äknades
bli levererad under samma månad.
Minsvepare:
Centam·e avslutade sina provturer den 30 nov . 1955 . Systerfartyget Ca·
nopus, som ursprunglig-en slm!le sjösatts under oktober sjösattes under
decem:ber. Etoi!e Pola.ire, ytte•r ligare ett systerfartyg, kölsträcktes under
novembe1· medan Fomalllaut och P egase l evererades und er de-cem b '"r.
(Marine News dec em ber.)

Japan.
Jagare:
Om A-klassens jagare- förelig-g~er nu närmare data (jfr TiS jan.) . u eplW
cement 1.700 ton. Långel 106 m, bredd 10,5 m, djupgående 3,6 m. B estYc~·

Det förväntas att Bonaventure skall rustas und er oktober detta år.
När detta skett är man skyldig att återlämna Magn.ifi cent till Storbritannien, men det uppges att den senare får behiLllas som övn ingsfartyg
och he;ikopte.rhangarfartyg. Om så sker kommer övningskryssaren Quebec att rustas av.

Fregat t er:
St Laurent (se TiS nov. 55) har fått m y cket beröm av övrig-a medlemmar av Atlantic Alliance. Detta är första gången som Kanada brutit
~~t t raditionen. a:t an~in~en bygga fart~gen i Storbritannien eller i
t nact a efter bnttiska ntnmgar. Kanadensiska flottan har byggt eti far.. Yg, som kan slåss i alla väder och framför aJlt i ar•ktiska farvatten , och
~Udå ä r anordningarna för besättningens trivsel omfattande. St Laurent
låostacte 15 miljoner dollar att bygga. Det är på 2.600 ton ocfu är 110 m
ngt _ Bestyckningen består av akustiska torpeder, 76 mm 50 caJibers
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radaniktade kanoner och squids (se nedan). Fartyget är nästan f ull~t:·
digt luftkonditionerat och kan skydda sig mot atomkrevader sa n1t a1l·
111
bakterie- och kemiska stridsmedel. Konstrue,rat för att klara sig trots
Gl
SVft
skador lh ar fartyget en ny typ av skott, fem olika elektriska kraftkäl ra
och extra stålförstärkning i vattenlinjen (för gång i is) . Varj e de] lor
utrustningen har blivit chockprovad och alla svetsar röntgad e. Ank av
har blivit inbyggt i skrovet för att minska skummet ö vm· dä ck ~aret
viktig faktor för att förhindra nedisning. Aktionsradien är h emlig 1 en
fartyget har proviantförråd för 90 dagars förbrukning , vilket bör j:~n
föras de 14 dagarsförråd som anclm värlclslnigets. eskortfartyg hact:·
St Lam·ent byggel es i 72 sektioner, varierande i stor·l ek me'lan 5 Och
26 ton.
(Military lleview fe bruari )
Fyra år och elva månader förflöt mellan St Laurents kö lsträ ckni ng Ooh
den sista varvsp.rovturen . Antiubåtsraketen Limbo är det intre Hs antaste
vapnet ombord . Två trippelställ är uppställda på halvdäck. De har ti\l.
verkats i Storbritannien men tillverkning skall snart sättas igång i Ka.
nacla. St Laurents fart är över 25 knop1.
Full besättning är 20 officerare och 270 man .
S.iu varv bygger nu klassens övriga 13 fartyg. Fem skall färdigställas
19 56, fem 1957 och de återstående tre 1958 ..
(Gazette lR okt ober )

Norge.
Frega tter :

De tre fregittter , som ska.ll lånas från canadensiska flottan är Pene·
tang, Prestonian och Toronto på 1.445 ton . (Se TiS febr.)
(Marine News de ce mber.)

. t är snart färdig efter ombyggnad och skall gil. till Nya .Zea00yallS
.. att förfå n ga Bellona. Hon har i Umvuclsak genomgått samma
d fo r ·
]nJJ
d som N ewfoundland.
byggna
(The Navy januari .)

""

0111

J~ g~re:

sandra har avs lu tat en modernisering uneler noven1ber förra å r et
"
"tt t 1'll reservflottan
sedan aterga
ocl~onstance upp ges skall läggas i materielbereclskap .
JV[nsketeer, Nizam, Noble och Opportune började skrotas i slutet av

cashar

fö rra året.

(Marine News december .)

Fregatter:
Eastbonrue av Whitby-kiass sjösattes elen 29 cleo. 55.
Exmouth, systerfartyg till Hardy, sjösattes elen 16 nov.
HardY är den första av de nya efterkrigsfregatterna, som tagits i tjänst.
Detta skedde elen 15 dec. 55.
(Marine News de cen11ber .)

Ha rdy har försenats p g a vissa besvär med turbilwrna. Kritilt ha1·
mot den svaga artilleribeväpningen ~ tre 40 mm akan __, som
inte anses tillräcklig vid eldstrid med en presumtiv fiendes ubåtar, V,ilka.
är väl bestyckade. Det mest karakteristiska hos denna farygskla\ss är
deras höga frib ord förut. De har en kanon på vardera sidan om bryggkomplexet och en akterut, två dubbla torpedtuber och två tre rörs antiubåtsraketställ. Turbiner på 15.0 00 hkr driver den enda p:r opellern oclh
ger en fart av 22 knop .
(The Navy januari.)

1i ktats

Llandoff sjösattes elen 30 nov. 55. Det är en flygdirigeringsfregatt av
Salisbury-klass .
(Marine News december.)

Polen.
En polsk femårsplan för fartygsproduktionen har i dagarna fr amlagts
Polska varvert i Stettin, Danzig och Gclynia skall bygg·a 2.70 örlogs fartyg
på sammanlagt 750.i.l00 bruttoton. PlaJ1 en går ut på att Polen 1 960 sl\ail
ha ett tonnage på cirka l miljon bruttoton.. Före kriget var siffran

»Det är egendomligt att vi utrangerar våra River·klaJSs fregatter me·
dan Kanada har moderniserat alla sina utom tre.
Vi har nu nästan lika många amiraler som rustade fartyg och amira...
litetels politik går tydligen ut på att sälja eller skrota reservflottans
fartyg.

250.000 ton.

.. Fastän ub~ten Expl01rer sjösattes i mars 1954 har inga upplysningar
1

(Expressen 10 f ebruari.)

Sto rbritan ni en.
Kryssare:

Argonaut har anlänt till Newport uncle·r november för nedsluo tnillg
Cleopatra, Dido, Phoebe och Sil·ius skall snart utrangeras enli gt etl
uppgift i pressen nyligen.
rl
(Marine News de cen1b8 ·

kallUtats om lyckade prov. Under tiden fortsätter vi att bygga åtta stora
~Yentionella ubåtar av Porpoise-klass avsedda för minläggning (Porllolse
.
åt • N arwhal, Rorqual , Grampus, Sealwn,
Whale och Cackelot - den
~'llde har ännu ej påbörjats). De blir färdiga »om ett eller två år»
\l!lhgt fo··r s t e •SJO
· ··1 ord en oc h bl'1r vara
"
avsista konven.tianella. De skall följas
atomdrivna »in a matter of time» uppgav han vidare».
(The Navy december.)
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Litteratur.
Harry S . Truman. Avgörandenas år.
Bonnim·s. 430 s. 34 kr .

Truman har funnit rätt titel till sina memoare·r - Avgöranden as år .__.
Få, om ens någon, har i modern tid varit tvin1gade att fatta stä li1l in ~
till problem av saclan vikt för mänskligU1eten som just Harry S. T ruman
uneler sin presidenttid. Det är tillräckligt att nämna atombomb beslutet
de europeiska säkerhetsfråg01·na. vid Potsclamkonferensen, elen n ya anu:
kommunistiska politiken präglad av Trumancloktrin, Marshallplan och
Atlantpakt, besiut ont vätebombtillverkning samt ingripandet i Korea.
Den som fattade alla dessa beslut var en sympatisk amerikans k medel.
svensson, en kommunalpolitiker från Missouri, som genom plikttr oget Qch
idogt arbete be·i'önacles med en plats i senaten oeh som sena re blev
Roosevelts vice,p resiclent, främst därför att han var tillräckligt oförarglig.
Roosevelt ville nämligen personligen ha elen sena,re så omclebatt erad.e
Henry ·wallace till vicepresident men lyckades ej genomdriva si n vilja
Då befattningen dessutom räknades som. tämligen betydelselös inom amerikansk politik, ansåg Roosevelt det elj vara yärt att sätta. in sin politiska prestige på denna fråga utan föreslog istället en kandid at. Truman, som betraktades som po!ittskt ofarlig. Genon1 omständigheternas
mald blev Truman elen, som snart fick övierta ansva.ret som statschef
och överbefälhavare för världens största krigsmakt och '·genom fa stll et
och villighet att fatta beslut och ta ansvar vann han även sitt fo lks för·
troende, vilket 1948 tog sig uttry ck i ett förlängt mandat.
Trumans historia är historien om mannen som växte med sina upp·
gifter. Det var hårda, erfarna och drivna motspelare lhan mötte i Clmtchill
och Stalin. Churchill fö,rsökte tämligen ogenerat ta initiativet efter Roo·
sevelts död och även Stalin tycks ha unelerskattat elen lille amerikanens
sammanbitna beslutsamhet. Truman visste, vilka som v·a r de erfarnaste
men kände sin plikt som Förenta State1·nas pre-siclent och handl a de solll
han ansåg vara riktigt, även om det stred mot Churchills åsikt. - Andra
hade kanske kunnat sköta uppclm.get bättre, säger Truman, men det v~r
som: had e jobbet och som måste ta ansvaret. ----' Churchills a ttitYd
J·a.o·,;
b
. •
fö,ränclracles mycket snabbt, när han kom till insikt om sin felbeclömn!lb
av elen ~n:erikalnske »nollan».
.. .. .
..
.
ued
Som forfattare ar Truman att beklaga clarfm att han ar samhela 1
Churchill. En läsare kan e.j uncle,r låta att göra en jämfö,~·else mellan de
båda statsmännens memoarer vilka båda är av .histnriskt int1·esse. 111 eil
det finns intre.ssant och det finns t1·åkig historia. Churchill h or aetl
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·tern s förmåga att fatta och skildra även invecklade situationer,
r ePOl
.
ctrivne.
h an är elen store statsmannen och dessutom. nobelpnsk'l.·a1 o·t sol11
...
_
1
·atur Truman äger ingen av dessa eg·enskape·r eller formagor.
saJ1lt ~
·
...
1· 11tte1
. g·et av genialitet vare sig över hans person eller forfattargare
finn s lll
pet
n kar akteriseras is.tället av hederlighet, plikttrohet och ansvarsskaP- Ha h h an s skriftställeri av en ovanligt livlös nonnalpros a, som kraf·
Jdi,nsla oc sterar mot hans vid flera tillfällen lysande politiska tal. Som vid
. t kontr a ·
ug
Churchill äve'll inräknad - får
1 ver k författad e av politike-r de f]e~;;a förs iktig med att dra alltför vittgående slutsatser ur dem..
ma.n
memoarer bör säke.rligen till en del ses son\ ett drag i elen inre
Trumans
.
··k 1slm politiken. Det är valår i USA 1956! - Republlkan.)rna
anten al
.
.
'll makten 1952 tlll en del beroende av att de 1 sin propaganda
kOJ11 t l
.
.
. .
,
tt" acle vissa proryska drag 1 Roosevelt kngspohtlk samt genom att
utnY
J
...
·
nl
..
kr
t
t'k
·
a.nklaga Truman och Acheson for att eJ vara 1 rac 1g an 1 ommums. 1 Sen ar e led i samma kampanj var exempelvis publice.ringen av Jalta~~
..
..
dokument en. Det är påta.gligt, att Truman känne•r ett behov att rattfardiga sitt h anel lande gentemot denna republikanska kritik, varför behanellingen av vissa frågor i boken förefaller tillrättalagda för detta syfte,.
Dä förfa tt ar en av naturliga skäl är ivrigast att försvara sina beslut, är
när han motive·rar varför atombomber insattes mot Japan i krigets slutskede. Hans önskan att rättfärdiga åtgärden är förståelig. (Och kanske
till en cl.el ber oende på tvivel om beslutets riktighet??) Recensenten har
emell ert id svårt för att bli övertygad av hans argumentering mot bakgrund en av a t t Japans fiotta och flyg var i de närmaste tillintetgjorda,
landets ekonom iska och materiella resurser uttömda eller förstörda samt
att Tysk land och Italien var kro>ssacle och Ryssland stod i begrepp· att
inträda i kri get och dessutom Japan redan hade gjort allvarliga fredstrevar e över M,oskva, är det svårt att se, varför USA var tvungna att
insätta dessa massförstörelsevapen. Indirekt var det kanske ett resultat
av »un conclitional surrencle r » - politiken, som tidigare diskuterats i en
artikel av k ommendörkapten Hammar i denna tidskrift. Att presidentens
militära r å dgivare verksamt påverkat honom vi.cl hans beslut är tydligt:
Han gör däremot inga försök att överflytta ansvaret för detta helt el161'
~ ns deivis på elen, vilket bestyrker hans moraliska resning.
En anna n atomfråga är intimt förknippad med Trumans namn, nämligen den om det amerikanska atombombmonopolet. På denna grund hm· elen
amerikanska utrikespolitiken vilat uneler ett antal år. När ryssarna lyckades framställa en egen bomb, förlitade am;eri,kanenla sig på sin atom~aPenöverl ägsenhet i stället för som tidiga.re på sitt 1nonopol., Denna
overlägsenh et lhar varit gruncllä.g gancle för hela. eHBrkrigspolitiken och idag
befinner vi oss i elen situationen , då denna g1rund rycks unelan eller cle,s s
V"
arde i varj e fall avse,y ärt recluce,r as genom. elen tillta.gancle ryska atomllroduktonen. Uneler de gångna åren förefaller elen Trumanska atomll Olitiken , som även anammats av hans efte,r följa.re, på kort sikt ha varit

221

220
riktig, men ä r d en det ntot bakgr un den av dagen s förä n drad e läge?
Hur betydelsefull har denna temporära atombomböv(erlägsenh et v~ .."
1
Att den verksamt bidragit t ill att omöj liggöra in.ternationell atomkont:. l~
11
är säkert. Kansk e hade en liberalare am:erikansk atom.politik resulte ~
i att ett effektivt kontrollsystem möjliggjorts samt att atomkraft ens freat
liga utnyttjande i stor skala påskyndat&. Sann olil\lheten utav d etta und d.
al!.
drar sig recensentens bedöm.and,e, men mot bakgr unden av den nya r~
lationen mellan stormakternas atonwapen.fö~Tåd är probl emet vä rt att betraktas. Att det även på ansvarigt amerikanskt håll vid vissa ti llfäl!el!
framförts a llvarliga. förslag om en omprövad atomvapenspolitik ä r Yäl
känt.
Truman ställdes inför problem av en sådan räckvidd och väld igh et att
det hade Juävt;s ett politiskt geni fö r att lösa dem. Tyvärr är in te flarn
S. Truman något geni. Han lyckades heller aldrig fullfö l ja R ooseveit~
storsla,!tna pianer eller genomföra hans politik. Svårighetema v ar honom
för sto·ra och när han lämnade sitt ämbete, var det kalla Jo;get kanske
närmare det varma än någonsin,. Truman har emellertid , även om hau
salmade en Churchills eller en Rosevelts genialitet, p-liktmedvetet och
ansvarsfullt oclh utan t1·ångsynta politiska sidablickaT gjort si tt hästa.
Recenseuten är dessu tom speciellt tacksam för att han även bidragit
till att ge nytt u n derlag för en positiv värdering av vår samtid s störste
statsman ---4 Franklin D. Roosevelt.
Le nn a rt Fo rsm an .

1

Anders Lindbla d. Kon struktio n av linj e r
för m oderna ha nde lsfartyg. Chalmers Tekn.
Högskolas Handlingar nr 163.. 1955., 176 sido-r, 144 il!. 20 Ju.
.. Ett av skeppsbyggarens grundproblem består i att giva fart yg et dess
rätta storlek och form i förhållande till last och fart. Många syn punk·
ter. måste han då beakta. Gör han fartyget l å n gt och smalt för att få
låg maskineffekt, ökar skrovets vikt utan att lastförmågan fö rbättras.
men samtidigt minskar också fartygets stabilHeL Det gäller att ta lläu·
syn till farl edernas djup, hanmamas dimensio~1er och s:jöhävningens van·
liga frekvens. Skrovets linjer skall väljas så, att de ge fartyget ett Jitel
motstå nd vid framdriften, men även strönu1ingen till propellern, öyers pol·
nigen av däcket och rörelserna i sjön måste bedömas.
Det är tydligt att fartyget måste bli en kontpromiss där den telw iskl
bästa lösningen ändå kanske är oläm,plig ur ekonomisk synpunkt .
Under de senaste sjuttiofem åren har en stm• forskning på fcLr tygs·
linjernas område bedrivits i skeppsprovningsan.stalte1· världen runt. F€'
sultaten lhar publicerats i tekn. facktidskrifter och avhandi'ingar ocll ärO
ofta svårtillgängli ga.

orn i teo-r etisk skeppsbygg·nad vid Chalmers, Anders Lindblad,
p rof;; ; 1. män ga å r ägnat sig åt sådan foa·slming. Hans nu utkomna
11af ~~ung ä 1· en u tomordentlig sammanfattning av internationell erfaren.bearb etats och kompletterats med egna resu ltat från nwdeller,
arba
0111
]!et, så ]lans uppdrag körts vid S•tatens skeppsprovningsanstalt i Göteborg.
5 0111
_~ppsbyggaren kan här återfinna diagram, som belyser bl a hur farSk1.. gd b red d och djupgående samt skrovkoeffici m1ter av olika sla,g
tygs an •
Jl väJj as då deplacement och fart äro fastlagda ., Diagrammen visa
skaretiska förlopp enligt olika auktoriteter, men även hur dimensionerna
~eoralctilcen valt s för ett stort antal nybyggda fartyg'. Fartygen indelas
~ ~i]ca grupp er beroende på skrovets fyllighet, och för varje grupp finnas
~eräknin gs di agram och lämpliga span,t rutor.
Den slankaste gr uppen omfattar jagare. Författar en har måst arbeta
med stand a rdd eplacementet, vilket gör att någ·on osäkerih et uppstå1· vid
beräknin g av skrovkoefficien ter för utländska fartyg. Det samlade figurmaterieJet är ändä betydelsefunt som referensmateriel för jagarkonstruktö ren.
Curt Fa lkemo.

»Les Flottes de Comba t» - den franska m,arinkalendern --' har utkommit med 19 56 års upplaga med Henri och Jeröme Le Masson som redaktörer. Denn a marinkalender är den enda, som lämnar en bild av de olika
marinern as st yrka, ty ·~ i motsats till andra liknande publikatione1· mari nflyget. Man får en
redovi sas h är även flottornas huvudvapen klar bild av de använda flygplan- och h elikopter-type rna samt d~'as
prestanda.. USA äger fo r tfarande några luftskepp,.
Huvudvikten lägges dock på fartygen . Här framträder det kända förhållandet at t västmakternas flottor långsamt a v tar i styrka genom bristande ersättningsbyggnad av fartyg (med undantag för minsvepare) , medan
Sovjet må lme dvetet fortsätter en nybyggnadsverksamhet, som gör att
dess flott a nu är starkast näst USA: s. Storbri.tannien har sålunda nu
fått en tredje-placering, vilket för många måhända är en överraskning.
Några exempel visas i nedanstående tablå:

h yssar e
iagare
Ubåtar .

eskortjag~;.~: -~r·e·~~;t~~·

24
69
62
185

Storbritannien,
3 under byggnad
»
+ 2 »
»
»
11
»
»
32

+

+
+

So-vjet
25
140
370
76

+ 8 under
+ s »
+ ? '>
+ ? ;)

byggnad
»
»
))

Sovjet s flotta uppg;ives om 1 % år komma att bestå av: 30t kryssare
(
hv-arav 24 m oderna), 150 stora jagare, 500 ubåtar, 3.00 eskortfa.rtyg, flera
· svepare samt 4.000 f!ygplal~.
Undra nun
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Bland smärre uppgifter må framhållas , att det brittiska hanga rf artv
Indomitable har - trots nyligen genomgången modernisering - lll åst get
rangeras som resultat av sabotaget mot den elektriska anlägg11i 11
Den columbiaaska flottan skall under 1956 påbörja 2, jagare a v Rang ·~
typ, den ena vid Göltaverken, den a ndra vid Kockums Mekaniska \Verks:lld.
En »aquaviom> (d v s en bärplanbåt) U1ar införlivats med den frans~d.
nottan och liknar den i Sverige för några år sedan konstlruerad e ty a
11 en
·
Bildmaterialet har förnyats med omkring 200 nya bilder och skisser. ·

:t·

A. K..

