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Meddelande från Kungl. Orlogsrnan nasällska pet nr 6j 53 .*
Ordinarie sammanträde den 7 oktober 1953.

1. Meddelade ordföranden alt sedan föregående sammanträde Förs !c hedersledamoten Prins Oscar Bernadotle och
ledam oten Licpc avgått med döden samt lyste frid över dcras minne.
2. Yaldes direktören vid AB Götaverken A. Linden till
korresponderande ledamol av Sällskapet.
3. Beslöts atl med val av förcdragnnde i velenskapsgrenen sk eppsbyggeri och maskinväsende skulle anstå lill efter
val et vid ordinarie novembersammanträdc.
4. Beslöts att för år 1954 icke utgiva särskilda tävlingsämnen utan endast inbjuda till inlämnande av tävlingsskrifter i fria ämnen inom Sällskapets ordinarie vetenskapsgrenar.
5. Beslöts alt till Sällskapels högtidssmnmanträde den 16
nov em ber inbjuda sönerna eller i förekommande fall en
manlig anhörig till var och en under året bortgången ledamot.
6. Av l edamoten Norinder inlämnat inträdesanförandc>,
»Förläggningsproblem på örlogsfartyg», fö1·edrogs av sekreteraren.
7. F öredrog ledamoten G. Li ljckvist sin årsberättelse i
vetenska p sgrenen skeppsbyggeri och maskinväsendc. Förcdraget behandlade »Aktuella krigsfartyg 1953>>.
Till för edr aget voro vid Marindistriktet tjänstgörande off icerare och ve d erlikar inbjudna.

-

") Nummerserien fö r m eddelan den f r ån Kungl. örlogsmannasällskapet
är ej fullstä n di g, sålu n d a för ek om mer ick e nr 4.
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Ära den, som äras bör.
Av Vi ce am ira l C L . LIND SSTR ö M,

I denna lidskrifts häfte 3/53 är intaget ett anförande, som
hållils vid saoda kårs nyligen timade femtioårsjubileun~. Anförandet har<=> givit mig anledning t ill följande reflex_~01:er.
Det är uppenbart, att med den ganska k~1a-1:Pa avlom ng,
som i seklets början bestods en ung marmlaka_re, de nn e
måste söka vidmakthålla och upparbeta sin enslulda P~' <'k
tik som i de fles ta fall gav honom det mesta av levebrö de t,
cll~r fortsätta sina studier för vinnande av högre aka<'cmisk grad . Den enskilda praldiken oc_~1 studierna måsle f\ll'bliva hans huvudintresse. Det övervagande antalet mar 11lläkarc, sär skilt unga sådana, togs i anspr åk q~enlligen L lldast som fartygsläkare . För dem blev r olle~1 1 flotlan_ cl t
gästspel, som i många fall inskränkte sig ~1ll att. omf ~: la
några ganska behagliga månad er, u_ndcr vJll~a dc~l l:n .tlllmässiga, dagliga tjänsten sköttes, omfaUandc SJnkmonstn ng,
vård :w dc fåtaliga sjuka eller nå~on ~ång s_ka~lade, ltaärder till förekommande av en cp1demis spndnmg smnl
kanske - särskilt under ullandsfärder -- någon operation.
Fartygsläkaren överansträngdes icke.
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H;irmed
är intet ont saot
om dessa marmlal"are.
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skötte sin ovannämnda tjänst väl och plikttroget, oc 1 m
gcnting annat fordrades vanligen av dem. Dc fl~sta var a ngenäma och sympatiska skcppskamra ter. Men 1 1·egcl fat t<1<le
de sin uppgift som fredlig, närmast n1.ots_varandc d_okt o ns
på ett passagerarefartyg eller den prakl1serande laka rens
i land.
Det gångna halvseklet var en t~d ~v sjudan~le ulveckl ng
inom m::u-inen förvisso icke kvanhtahvt men sa mycket mcra kvalitativt, och det i både tekniskt och taktiskt häns cl' nde. Fartygsmaterielen och vapnen ~ulll~omnades i l:åpw, 1::;väckan?e g~·.ad~ ski~!di~heten i n~v1g~nn~ och ma~lovet· .~ll~:
der stndsmass1oa forhallanden, 1 arL1llen- och tmpedsl~.lu
nino i bekämp~ndct av faror för fartyget, förorsnkadc ~1 v
läcl~;, brand och gas, utvecklades märkligt, och sjöman ~J-~
pcn blev i många fall förbättrad . Men all t_ ?~tta vanns 1_ ·1~~
blott genom instruktion~r och <;)]'der upp1~ran. u_l~n . m 1\
lika n1.ycket genom enskilda offleerares Ideer, m1twhv oc

för etagsamhe L Det är motsvarigheten h~i rt ill, som man å tminstone under min tjönstetid - förgäve~> efterlyste hos
näs la n alla nwrin läkarc i olika gr ade r. Lik::n-cn förblev
åskå d ar e till vad som prövades och övades ombord, för all
del m ången gfmg intresserad åsldtdare, och därvid stannade det .
Men det fanns undantag.
Till dem hörde emellertid icke blott den i ovannämnda
anför a n de framhåtlnc förutvarande mar inöverläkaren Gunnar Nilsson som inlade sloe förtjänst om stridssjukvårdstj än s tens utveckling, utan även och sannerligen icke mindre ö gm1 ~äkaren Carl GwdGf Boström. lJnder en 1<1ng tjänstgö ringstid som adillcriofficcr,fb ggadjutanl, sekond, fartygschef, eskaderchef och . flaggkaplen har jag haft anledning
och ti llfälle att fö lja BoslJ·öms Yerksamhcl och d~irvid tidvis att ~a marbeta med h onom. J ag tror mig dti.rföt· kunna
yltra rmg med gan:_..:ka slor s~ikerhet om betydelsen av hans
gäming, sedd ur sjömilitär synpunkt. \'ad han ulriiltat p tt
andra områden, s[lsom inom flygvapnet och stat ens järnvägar, och det icir icke li let, ligger u ianför min kompetens
aH sk ildra och bedöma.
En av Boströms högst betydelsefulla insatser Uw; ulanför hans specialområde. Det var ingripandet mol d~ smittsamm a veneriska sjukdomarna som i bö rjan av :hlmndra·det var ganska vanliga inom besättningarna, s~'trskilt efter
besök i vissa frånunanek hamnar. Boslröm, som Y ~lr fartygs~-äk ar c under Fylgias långresa vintern 1913-H , lyckades
overtyga farlygschcfen om nödvändigheten alt beo r dra obli-gatoriska profylax. I dåvarande marinläkar e Rudh crgs närmast följande årsberättelse karakteriserades resultatet som
»storartat». Endast tvf1 ven eriska sjukdomsfall h a d e inir~i.ffat
under hela l:"mgresan, och av dem uppträdde det ena hos en
man, som försummat profylaxen. över tusen b eh a ndLingar
had e företagits.
, D enna profylax tillämpades sedan inom kustfl o ttan, och
a1:. 1 ~18 stadfästes sådan behandling för hela krigsmaklc n .
For tJ änsten härav är till största delen Boslröms.
l Men hans insatser inom eget specialfack hnde hörjat m yccet tid igare. I början av 1900-talct lämnade skju lskickligh~ten inom floHan rätt mycket övrigt alt önska. År 190S
d~skuterades frågan livligt bland artille riofficerarna. Man
Vlsste att dc brittiska, tvska och österrikiska m arinerna haf e Uppmärl~ samhcten riklad på_ b~~10vet av bög synskä~pa
los k anonnklarna, och man mlsslanktc, att den var bnst-.
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fäll ig i den svenska flottan. Yinlern 1908-09 hade Bost.·ii 111
avslutal sin oflalmologiska specialutbildning, och år 1\l()\)
blev h::m omhordkomenderad som stabsläkare med sär sl~ilt
uppdrag att utarbeta föreskrifler rörande artillerimatrose rnas synskärpa. Boström utförde uppdraget men utvidgade
de:t på egel initiativ till alt omfatta även den optiska 11 1>])fallningshasiighcten. Den dåtida ar t illerimaterielen me d~-;nv
icke all hålla kanonernas siktlinje fast vid målet med tillräcklig precision under fartygels rullningar, ulan avfyrin ge n
måste ske i del ögonblick, då fartygd självt fullbor d~·de
riktningen genom sin rullning. Del ligger i öppen dag, hur
betvdclsefntll det då var, all kanonriktaren hade en v t:~ rst
snåhb optisk uppfatlningsförmt1ga, för att avfyringen -skulle
ske i det rätta ögonblicket. Ett f el på bråkdelen av en sekund kunde flytta projektilens nedslag hundratals n1elcr. lJc
föreskrifter, som Bm;tröm nu utarbetade, omfattade vi-;'-n
minimikrav icke blott på synski:i.rpun ulan i.iven pf1 uppLlllningsh astigheten. Föreskrifterna fick ett ampelt gilland e av
den framsEtende ögonspecialisten doktor Erik Norden so n,
och ungefär samma uppfaUning ullryckte profes~;orn i fysiologi I-lans Gcrtz. Genom föreskrifternas tillämpand e l;:u nde man i tid gallra ut individer, som i förevarande hänse ende
icke fyllde måttet. Härigenom kunde medelnivån hos art illerimatroserna höjas och mycket penningar sparas, som el,ics
hade slösats bort på utbildning av som riktare oläm plig::t
individer.
Boslröms arbete stöddes m ed välvilja och förståelse :l\ clc
ledande männen inom sjöofficerskåren men rönte mö_rk\ ii rdigt nog molhugg från slora delar av läkarldu·en. Dc n ndersökning::n- av synskärpa och optisk uppfatlningslw.slighct,
som dc närmaste åren utfördes av fartygs,läkarna, var i
många fall till den grad slarviga och ofullshincliga, alt r esultatet blev värdelöst eller missvisande. Endast till en viss
grad var läkarna ursäktade av, att undersökningsm etode n
då ännu icke var tillräckligt };:änslig i vad den avsåg Pp pfatlning:;;hastigheten och lämnade mycket rum för ett ytligt, subjektivt bedömande. Boslröm konstru erade därför ~tl
enkelt och lättskött instrument, avfyrningsmätaren, me d yJ l ken uppfattningshastigheten kunde mätas exakt. Scdan Blcdicinalslyrelsens vetenskap liga rådgivare, professor Gullstr and, u ttalat sig myck et positivt om instru mentets nyl lfl·
beo r drades des s användande v id flo Hans skjutskola år HJ13:
Instru mentet och p r övningsmetodern a u tvecklades ,nel0
och mer, ä ven sedan Boströ~n år 1919 l ä m nat den akt i''

tj~nst cn i flottan. _Dc ?evisade både nödvänd igheten av gall11mge.n h.land, a.r lJ llernnatroserna och den stora hctvd~lsen
av sta_nd1g ~.ran!ng av dem för att v idmaldhålla en -förvärva~ _nk t~rfo,rmaga. Instrumentets värde betygades vid åtslolll ~a hllfal~~n, bland annat år 1n27 av dåvarande marinöverlak
aren
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färgsinnels beskaffenhet men ocksfl för avslöjande av simn.
lanlcr. Även en lekman inser lätt den enorma betydelse n
för sjömän, likasom för lolsar, lokomotivförare, chaufförer,
flygare och åtskilliga andra yrkesmän att lätt och snabb t
kunna skilja de olika färgerna från varandra, särskilt natlc.
tid, då handlingss~i.ltct i många fall bestämmes av fär gl' n
på de ljus, som visas. Bosh·öms undersökningsme tod ba r
vunnit insteg bland annat inom flottan och betecknar l' lt
ofanlligt framsteg från dc gamla Holmgl'enska garndockor na,
Inom fiollan har ögats anpassningsförmå ga, dess adaption ,
en myck:et stor betydelse. I skärgård eller över huvud taget
i närheten av_ land måste ju den, som manövrerar farty g t.
tilt och ofta granska sjökortet, som nattetid måste vara u pplyst av någon lampa. Kär han sedan lyfter blicken ul i mörkret, ser han vanligen till en början ingenting alls. ögat h·u·
icke hunnit anspassa sig efter den helt olika belysningen.
Delsamma göller för personal, som vistas under däck Ol' ll
plötsligt kaltas till tjänst vid utkik, signalering, avståndsmätningsinstnnnc nt eller kanoner. I många fall kan det 'ara högeligen dyrbara sekunder, som förfly t a, innan ögonr• n
börja göra full nytla. Det kan gälla att undvika en grund stötning eller en kollission, att avläsa en brådskande sign·tl,
att upptäcka en fiende eller att öppna elden med framgång,
innan denne hunnit få överta get. D e nna svaghctsp eriod, som
kan bliva ödesdiger, undvikes endast, om. belysningen i k orllådorna och under cHick är sådan, alt ögats anspassningsti d
blir i möjligaste mån kort, och della beror i väsentlig gr d
av färgen på ljuset i dc förekommande lamporna.
Under 19-10- lalct blev frågan närmare stude rad inom fl< ltan. Ålskilliga ögonspecialister framträdde m.cd var sin å sik L
D e t blev en stor strid, och den nuvarande marinöverläl t ren sammankallad e en kommission, som skulle avgöra fra gan . Vissa av medlemmarna i kommissionen tvekade mc lhn
grått, blått och olika nyanser av rött ljus. Boström hade SdL dcrat frågan under clt trettiotal år och konnnit till en ]Jestämd åsiid. Det av honom grundligt utexperimenterad e l.iuset var buteljbrunt Inom 12ommissionen vann Boström ill
sist majoriteten för sin åsikt. Dess uttalande i kommissio nen s
rapport innebär, att ljus av denna färg bör användas i k urllådor, i mörkläggningsbel ysningen och i ad ap tionsglasii goncn. Därest det vanliga vita ljuset måste användas unde r
däck, bör personal, som kallas till tjänstgöring på tHi cJ.~.
dessförinnan anlägga sådana glasögon.
Marinens myndigheter utfärdade föreskrifter i e nl ighel
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]Järllled. 0cnom sin kunnighet, uthållighet och stridbarhet
i denna fråga har Boström bidragit väsentligt till ökandet
a v våra fartygs säkerhet till sjöss nattetid i fred och i kria
"'
och till effektiviteten av deras vapen i nattstrid.
J ag h ar kunnat beröra endast dc viktigaste sidorna av Boströms verksamhet som marinläkare. Det länder honom till
]leder, atl han lyckats skaffa sig gehör för sina goda uppslag och alt han vägrat all ge upp striden för dem. Tv det
bar varit en strid. Hans arbete har stundom bekämpats" med
det kanske verksammaste av alla medel: försök till ihjältigande. Men han har även stött på aktivt nwlstånd, icke
minst från kolleger inom läkarkåren, vare sig nu detta
ber ott l?å bristande insikter hos dem, på oförmåga att följ a
utvecklmgcn med krigels krav för ögonen, på jalousic dc
m etier eller på indolens. Betelenande i sistnämnda hänseende är elt svar, som en gång lär ha givits Boström i en diskussion av fr~tgan: Det man icke lägger sig i, det behöver man
icke draga sig ur.
För atl trygga och befordra en hög standard inom ett
vapen är det icke nog med disciplin och punklligt efterkommande av gällande föreskrifter. Det fordras därutöver
något, som kanske är ännu viktigare än dessa passiva dygder, nämli gen brinnande lust och vilja att föra vapnet framå t, u tmynnande i ideer, initiativ och företagsamhet. Det är
denna egenskap, som vid sidan av den stora kunnigheten
särskilt salt sin prägel på Bosh·öms gärning inom. flottan.
yad h~n ul~·ättat för höjandel av dennas tjänsteduglighet
ar enligt mm mening av sådan storleksordning och betydels e, att åtminstone ett omnämnande och kansk e rent av
ett erkännande hade försvarat sin plats i ett anförande, som
avser alt giva en bild av marinläkarkårens fcmtioårio·a
"'
historia.
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Storbritannien och Sverige

sj ökrigs-

histo ri skt perspektiv.
Av

Ko m m end ö rkapte n O

KR O K:jT E DT .

Vid ett flyktigt betraktande kan det synas märk! igt all
und e r alla krig, som Europas historia har att. upp v1:a , l va
marina nationer som Svengc och England haft sa htcl ,d t
göra med varandr a, som fallcl .faktiskt är. ~e n förh å!lan de t
är ej så egendom ligt. För S~?nge J:. a r d et ga llt att sla s~. < m
herraväldet i elt in nanhav, os tcrsJon; att bygga upp , sa kra
och försvara en ställning som suverän stat och strandägare
vid detta hav. England med sitt occana läge ulanför til' n
europeiska kontinenten och därför_större geografi_s ka svä ngrum blev redan på ett tid igt stadnnn engagerat 1 en k am p
om h erraväldet över världshaven och under denna k a mp
ha dc sjöstrategiska l.;:raftlinjc1ya vanligen g~tt över A tl ~m
tcn och Medelhavet. Men stort mtr csse har fran engelsk Sl< h.
alllid ägnats Östersjön, fr ~1m s t under segelfartygens lid, <la
ju hi.nderna kring dctla hav voro leverantörer av ~~c s_ln:tegiska, för skeppsbyggnad nödvändiga varo rna tra, tj<m :
ocl1 hampa. På g rund av ö s lcrsjö~1s direkta infl ytand e . pa
den brittiska sjömakten - industriellt sett - var fak tisk t
länge Östersj ön en integrerand e faktor i brittisk polilik ; ·l lt
bevara m aktbalansen i öslcrsjön samt fred en där v ar cit
vitalt engelskt intresse. Vad som inledningsvis sad es, at t
Sverige ~~h __Eng~and ej ha! t så 1~~yckct_ .?-u göra m ed ~-a~· a n~i
ra får darfor eJ tolkas sa al t ostersJon legat u la nfo t du1
bri ltiska intr essesfär en.
Sjön har för svenskarna på grund av landels slruk~u r sedan urminnes tid er varit den naturliga konun u nikat l o n sl ~ 
dcn. Väl känt och ofta citerat år ju d en r omerske hi s to~·~
sk rivarcn Taci lus u ttryck om svearn a som »e tt folk m ~ikl1 gt
genom m än, flottor och vapen». Det v a r också ätlli ngar
till d essa v ap englad a, sj öf a r a n de n<ä n som n ågra årh un <lr ~-·
d en senare m ed sina vikingafl ottor härj a d e Väs teu ropa, <ia r
d e br ittisk a öarna utgj ord e ett omtyckt och oft a h cm:-dd
m å l. D en f örsta kontakt en mellan sven skar och in nev ånarna
p å d essa öar gick sålund a i k rige ts och inva sion en s t ecken·
Men svenskarnas väg v ar först och främst Östersj ön , d eras

hu vudkurs os tli g och d eras fä rd ns m i\.l vid eller bortom d c
fin ska , r ysk a och balti sk a kus ter n a .
Sed a n vikingafärd ern a upph ör t, var u n d er m edellid en förbin d else rn a mellan Engla n d och Skand inavicn av betydande
omfatt ni ng. Värld sh andelns centru m var i Nord europa un der 1100- or..:h 1200-lalen ön Gotland i Öste rsjön, och sjöfar and e fdm denna ö ombesörjde praktiskt taget hande lsu tbytet m ellan Hysslancl, Skandinavicn oc h Väs teuropa , fri.imst
England . Engelska arkiv ha givit oss namnen icke blott p tl
dessa golhindska köpmän och redare ulan till och m ed p tl
de enskilda skeppen. \'ad man på modernt S}Jr ~lk skulle
kall a lullstatistik utvisar, att mellan å ren 1235 och 12;)0 fartyg från Golland s[ildc varor till d e n enge lska konu nge n för
ett värde av 1.216 pund sterling. (Inom p a rentes kan niimnas att u r sprunget till ordet s terling är omtvistat och okl a rt.
En version, smn fram till v tlra da['ar ans e tts n1est sa nnolik ,
säger, att del konuner av »cast~~·Jin!1.._, » eller Österlännina
.
b '
d v s betalningsmedlet föe dc va ror, som de österifrå n f ara nde gollänningarna förmedlade. Oxford DictiomHy si.i.ger
emell ertid , att man numera mås te anse d enna hä r lcdninu
dubiös, då det är svårt alt förkl ara d e n första, starkt bet(;=
nad e sta:vclscns bortfall och ge r för c lrä dc {ll den tolknin gen,
att sterling kan vara diminutiv a v »sia r» och därm ed beteckn a d c normandiska mvnl, son1 voro för sedda med e n
li ten stjärna. E ftersom sakci1 är oms tridd, bm jn en i sp rök veten skaperna obevandrad goHän1ing få roa sig m ed alt i
lokalp a triotisk rudbeckiani sm a nsluta sig till d e n först a ve rsion en och gläda sig å t, a tt hans förfäder her.il;:G l den komm ersiella vokabulären m ed ett värdefullt ord.)
E ngland var så lunda under m edeltid en ännu inte en sjö~·m· ~n dc nation. Så ha e emellertid England och sjön g<1 !t in
l vart och natudigtvis engelsmann ens eget - m edv e lande som n~is t an synonyma b egrepp, al t man lät t glömmer
bort, alt Englands intressen länge voro rik tade m o t konlincnt~ n och sä rskilt F r ank rike, och alt det försl var på T udorhd en - sed an Amerika u ppl~iclds och världshandeln tag it
a_~I an tisk a vägar - som engels m än nen fi ngo ögonen öpp~1a
for ett öril"cs för d ela r och va d som stod alt vinna borlom
haven . Men d å fick ock så E ngla nd s in i nriktning f ör k omlllan dc å r , n äm ligen a tt å t sig sk a p a h erravälde över h ave n.
»D eus afflavit et dissipati sunt» slå r d el på arm a d as egerns
llledalj , d v s »Gud andad es p å d em och d e skingr a d es>>.
E_t~gel m anncn h a r sedan Dra kes dagar h aft en n ä sta n r eligtos tro p å fl o tt a n och för hon om h a r »Hule Brita n ni a, r ul c
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the waves» varit inte bara begynnelseorden till en folks ån g
utan en trosartikel.
Den nya tidens tre första århundraden blev för Englan d
en i.id av ständiga sjökrig först mot Spanien och sedan mot
Holland och Frankrike, de tre nationer smn voro konknl'rcnskraftiga nog att tävla om m~kten på haven. __D~ct b lcy
en kamp, som avgjordes först 180ö med Nelsons fonnta udc
av de fransk-spanska flottorna vid Trafalgar. I skydd av
sjömakten utvecklades därefter under 100 år av rela lJY
t~·ygghet ett brittiskt imperium,.. men se(~an Jnåste kamp_en
åter hs upp under 1900-talet for att mota tyskars och Japaners aspirationer. Efter det an~ra -~ärlclskrigets sl~1 t iir
Storbritmmien alltjän1t obesegrat hll SJOSS, men den varl (hfamnande sjömakten - nu intimt allierad med luftmak t
representeras i daP av det resursrika USA.
Under motsvara~cle skeden var Sverige på sitt håll en gagerat i en kamp om Östersjön. Efter konsolidering av riket
under 1500~talet byggdes under 1600-talct upp en svensk
stormakt i norra Europa kring Östersjöns stränder. För d en
svenska flotlan blev huvuduppgiften att säkra förbindels erna med de fjärran från hemlandet i Tyskland, Polen, R yssland eller Danmark kämpade svenska armcerna. Und er
1700-talet gällde det för den svenska flottan att möta d en
rvska växande stormaktens strävanden att behärska östers.lön och att skydda Sveriges västgående sjöhandel f1~~.n k aperier och andra våldshandlingar under dc stora SJomaktenras krig.
.
Ännu under 1800-talcts början skyddade svenska kn g~
fartyg med vapen rikets intressen till sjöss; det gällde f ?r-;t
att hålla en kort strategisk väg öppen till den den östra n k . .;halvan och sedan Finland förlorats att skvdda det svensk,l
fasliandel och Gotland för invasion. Und~r 1900-talets tY'l
stora världskrig bar flottan hävdal landets neutralitet.

Då en brittisk flotta för försla gången koncentrera des
till skandinaviska vatten, kom den Sverige till hjälp. Det
var år 1659 under Carl X Gustafs danska krig, då en svensk
arme opererade på Själland med Köpenhamn som mål. Enii r
en holländsk flotta förenat sig med den danska och hota de
att avskära svenskarnas förbindelse över Öresund och att
landsätta trupper i svenska armens rygg, var det strategiska
läget föga gynnsamt. England, som noga bevakade hollän-
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darn as förehavanden och inte kunde tillåta alt de fingo ett
dominerande inflytande i Skandinavien s~i.ndc en flolta till
k rigssldldcp1atscn och ehuru det icke kom till strid förhindrade engelsmännens närvaro holländarna att verJ,samt bidra
till danskarnas skydd, och silnationen kunde därför så småni ngom reda upp sig för Carl X. Men lägg märke till att det
engelsk a ingripandet gjordes mindre för atl hjälpa Sverige
än för alt mota Holland och bevara jämnvikten kring östersjöinloppen.
Icke långt efter denna händelse i en platonisk vänskaps
t ecken skar sig de engelska och svenska intressena. Under
d et av Vilhelm I'li ledda koalitionskriget mot Ludvig XIV i
Frankrik e utfärdade engelsmännen och hoJländarna år Hi89
en konvention, varigenom alla franska hamnar förklarades
i blockad och all neutral handel på Frankrike förbjöds.
Detta V'lr kännhart för Sverige och Danmark, desto mern
som fran;,:J~a kapare i sin tur hindrade deras sjöfart på England. Sverige och Danmark ingingo då ett väpnat neutralitetsförbund 1691 för att skydda sin sjöfart genom utsändande av konvojerande örlogsfartyg och till handelns skydd
kryssande eskadrar. Denna neutralitetslraktat lär vara t!en
för sta i internationell rätt kända och genom densamma lyck ades Sverige och Danmark att hävda sina intressen gentemot dc stora sjömakterna och att åstadkomma betydande
lättnader i den engelsk-holländska blockadkonvcntionen.
Under Carl XII :s landstigning på Själland opererade en
en gelsk eskader i Öresund och bidrog till att försvåra läget
fö r danskarna men å andra sidan tvang tillbakadragandet
av den engelska esh.:adern Carl XII att nöja sig med den ingångna uppgörelsen med Danmark i stället för att såsmn
ursprungligen planera ts helt krossa fienden. Målet för engelsm ännens operationer var - liksom under Carl X:s krig inte att hjälpa Sverige aU i grund besegra Danmark utan
att återställa freden, bevara maktbalansen och tillgodose de
engelska sjöhandelsintresscna, och sedan dessa affärer regler a ts var det icke något engelskt intresse att öka Sveriges
m ak t.
Under al1a dc labila åren 1715-1721 och 1726- 1727 opererade brittiska fartyg i Östersjön och på västkusten; !_lUder 1715- 1718 för att skydda brittiska fartyg mot svenska
kap are, hindra en svensk invasion sjöledes av Xorge och
av Skottland (rykten hade nämligen varit i omlopp, att Carl
XII ämnade stödja den stuartska pretendentens krav på
engelska kronan genom en lands tigning på Skotllands kust) ;
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under åren cflcr 1718 bidrog? dc _hrit~isk a . ~arty~~n till att
skvdda Sveriue från en rysk mvaswn over ostersJon. Und er
alla dessa år ~ar det av vital be tydelse för England att ku!lll ~t
få de för sjökrigföringen vildiga v arm, som l?vercradcs fri1n
östersjöstaterna: trä, hampa, tjära o s v. ~or Engl~nd v ar
del aldrig fråga om ett ställnin~~taganc~_c For Carl XI~ ~~l er
för Peter den store - e lt p oll l1skt stod]al1(1c av s, c ugc,
Danmark eller Ryssland i dessa staters uppgörelser me d
varandra - utan den, smn hotade Engl ands handel, blev
Enu·lands fiende. Em{lands handel skulle svårt hotas, om
nå;;!on a v östersjöslaterna blev alltför mäktig. Därför h a<lP
Englands ingripanden blotL ett syfte: at t bevara en gynns a1~1
maktbalans i Norden.
På motsvarande sätt som 1691 ingick Sverige med P.yssland och Danmark ca förbund om väpnad neulraJitct år
1780 under det krig, som ledde till, att de nordarner!k~ns];.a
kolonierna skildes från moderlandet England. De kngforandes - Frankrike och Spanien togo parti för kolonierna kaperier v&llade å t erigen den n ordiska handeln stort avbräck. Även denna gång lyckades dc neutrala att l~tan att
bli indragna i kriget hävda sina in tress en, och d?.n mtcrn alionella rättens principer om neutrala farhgs r att att u nder krig frilt skeppa varor, som ej är krigskontraband ell er
direlda krigsförnöd:cnhcler.
,
.
Unde1· det stora kriget mellan England och l' ranknke~ som
började 1792 efter den franska revolutionen, _{tter_upplt~'rHle
Sverige och Danmark n eutralitetsfö~·b un~lct, tlll vJlk<;t <n_e n
Rvssland och Preussen senare ansloto s1g. Denna gnng H1g1:ep emellertid England med ':ap~nmakl för att hindr_~l dc
förbundnas flottor alt bli en farlig maklfaldor och sandc
år 1801 en eskader under befäl av amiralen Sir Hyclc Pa rker med Nelson som underbefälh avare Ull Östersjön. Den na
expedition kom. att resultera i Nelsons seger över den dan sl~ 't
flottan vid Köpenhamn. Den svenska flottan h~dc al~ln B
hunnit fören a sig med den d anslw; medan den annu lag I
Karlskrona utsatlcs den föt· observationsblockad av del nr
av den engelska, vars huvudstyrka avse~lade för alt upt:söka och slå den ryska. Den engelska flottans tack. va 1c
X elson resoluta ingripande resulterade i under_h andl~nga r ,
varigenom del väpnade neutralitetsförb undet 1 real1teten
blev sprängt.
Så länge Napoleonk ri gen pågingo, bevakade sederm ~ra
Engl a nd under kon tinentalblockaelens å r omsorgsfullt SJ !~.~
in tres sen i Ös tersjön. På svensk begäran sändes 1808 en SJ O
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styrk.~. till öste~· sjön un~~er b_efäl, av ~miralcn Saumarez för
att h]alpa det :\apoleonflcn thga Svenge mot det med Frankr ike allierade Hyssl::md.
Denne sir J a m es dc Saumarez är värd aU ägna ett ögonblicks uppmärksamhet, ty han kom alt spela en fnmisläende roll i svensk historia såväl politiskt som sjömiliHirt; äracl
och aktad som vän och iiven som - åtminstone till namnet
_ fi ende i det märkliga skuggkrig, som Sverige tvangs att
föra mot England 1810.
,
H an var en erfaren och skicklig sjökrigare som fört s!-::.epp
under Hoclney i Väslindien och under John Jcrvis vid den
stora segern på SL Yalcniim; dag. Han t.ilhördc den absoluta elit, som utgjorde Nelsons Band of Brolhcrn och lwdc
som äldste skeppschef varit ::"Iclsons Sccond-in-Command i
slagei vid Aboukir, the Balt1c of the ~ile. Han var en av de
f å männi;;kor, som aldrig kom X clson nära; han atlr aheraclcs inte av Xcisons personlighet och charm, och denne å
sin sida kände aldrig för Sa umarcz den vänskap eller sn'lr ar c Hästan fcmjnint l1ängivna kärlek, som han hy:stc för
mån ga and r a av sina skeppschcfcr, främst Tronbridge och
Hard Y. .Man skulle efter elt studium av deras karakl.ärcr kunn a säga, att de tvfl sjömän, som möttes i skiftet mellan två
sekler också representerade dessa tidsvarv och därmed två
skilda typer och ideal. Nelson var på gott och ont en utprä&d ad 1700-talsmänniska, medan den ett år äldre Saumar ez '~ar av en typ, som alltmer kom. att karakterisera 1800talet och som f] ck sin slutgiltiga utformning i viktorianen:
han var högdragen och oåtkomlig, allvarlig, djupl religiös
och familjekär med stränga moralisk grundsatser och en
n ästan dvsler pliklmcdvcicnhet.
Det va~· kanske dessa hans egenskaper, som gjorde honom
ägnad att umgås med och bli respekterad av svenskarna;
huru som helst blev han med sina linje skepp en förträfflig
ambassadör där inte bara kanonerna skötte ambassadtjänsten. H~n var Sveriges hjälpare under kriget med Ryssland 1808-09~ då hans eskader 'i ntimt samverkade med
svenska flottan, och han representerade ända till 1812 Englan ds sjömald i Östersjön och utövade reellt dess .he~-rav~~lde
där, på lagligare än någon gång förr ~Il er senare 1 h1stonoen;
det gällde ju också, att under kontmentalblockad~n h~lla
andningshålet till Östersjön öppet. En engelsk h1stonker
(Richn~ond) har om Saumarez' operationer under dessa år
sagt : »Dessa operationer voro föga iögonenfallande och öve~
skuggades av de väldiga striderna i Spanien och på kontl·-
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ncnlen, men det r yska herraväldet över ös lcrsjön hade vil lnående inflytande på läget i Europa. l\apolcons försök a tt
strypa England m öttes, och sjöfarten, som för d e brittiska
varoe Wl ös lersjöha n marna, hemförde laster av sådana lll aei n a för n ödenheter som oundgän gl igen erfordrades för u trustande av den ständigt växande flottan. Sist men inte
minst påvedcades Ryssland, så att det slutligen wolsalle sig
::\a pol eon».
Jag har tidigare talat om det egendomliga skuggkri get 1810. Nog bör det ha varit en egendomlig situation,
när landshövdingen i Göteborg talade om för Saumarcz, ~1tt
nu har vi förklarat er k r ig, men vi tänker inle skjuta och
in le la era handelsfartyg i hamnarna i b eslag; lika m~) r],_
ligt var att engelsmännen inle dömde detta som en krigslist
utan log landshöYClingcn på orden och en tid lågo kvar pn
Hakefjorden under fortsall v~inskaplig samvaro med s ina
fiend er.
:\ör Saumarez slutade sin tjänst i Sverige har han Svärdsordens storkors och fick av kronprins Carl Johan en värJa
med briljanterat fäsle, av hans minnestecknare värderad t ill
1.000 pund. Senare, när Cad Johan blivit kung och Sauma n'z
satt hemma p:\ födclseön Guernesey, fick han Carl Johans
porlrätt i helfigur. :.;: hans korrespondens påträffas d en tJclcns kända svenska sjöofficerares och politikers namn; h ertig Carl, Puke, Rajalin, Cederström, v . Platen, v. Hosen,
\V c tters te d t m fl.
Cndcr det nyssnämnda kriget med England, som ald rig
fick något lraklatsmässigt fredsslut, lossades icke elt sl(otl.
Efter Xapoleonkrigen blev Östersjön ett lugnt hav för låm;
tid fram å t. "Cnder Krimkriget, då Sverige var neutralt, O]Hrcrade cmcllerlid en brittisk flotta i Östersjön och var slunLtals hnserad på Fårösund, vilket möjliggjordes genom d en
svenska neutralitetstrakta ten som medgav de krigförande a i
utnyttja svenskt vatlen och svenska hamnar med und an h g
för vissa förbjudna. Att Slite - ett f å tal distansminuter fr un
den tillåtna basen Fårösund - var en sttdan förbjuden hantl l
förtjänar att nämnas som en kuriositet.
Under det första vtirldskriget kom Östersjön i de hritlisl a
strategernas blickfält år 1915, då västfronten slehw t i ett
skyttegravskrig med människaslukand e offensiver i förs iil.:
att bryta sig igenom och nå ett avgörande. Det var frä mst
Churchill, som påyrkade ett bättre utnyttjande a v sjöm n1'ten, en återgång till marin flankstrategi i den gamla britti ska
stilen. ChurchiH säger härom i sin \Vorld Crisis (Det storn
kriget, del II) :
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»Låt oss nu till en början k asta en blick på stridslinjens
bå da flanker.
På n orra flanken låg en grupp små, m en stolla och kultiverad e folk, Alla dessa levde u nder intrycket av Tysklands
makt och voro med många band knutna t ill detta land. Men
all a vor o livligt medvetna om, att en tysk seger skulle försätta dem i en beroende ställning i förhållande till erövraren, och alla bävade för det öde, som drabbat Belgien. Det
mobiliserade och stm·kl beväpnade Holland höll ängsligt
vak t vid sina gränser. Danmark, över vars territorium vägen till Östersjön gick, var så gott som ulan försvar. ::\orgc
och Sverige fruktade Ryssland lika myckcl som Tyskland .
Det skull e ha varit orätl att draga in n~1Nm av dessa makter i kriget, om vi icke voro säl.::ra på ~ll kunna försvm·a
dem till .tands och sjöss och förmå dem alt föeena sina styrkor. Hade detta varit möjligt, skulle Tysklands ställning ha
blivit förtvivlad. Den holländska armen vnr en faldar alt
räkna med. De holländska öarna erbjödo den brittiska flotta n ovänlerliga strategiska fördelar. Danmark kunde öppna dörr e n till Östersjön för engelska krigsfartyg, och dc
allierades herraväde över Östersjön skulle ha möjliggjort en
direkt kontald med Ryssland. Della skulle i sin tm· ha gjort
blockaden fullständig och utsatt hela norra Tvskland för det
ständiga hotet av en rysk invasion över havet.
Vid denna tidpunkt fanns det i själva verket två stora planer för användandet av flottan till lättande av det mördande stilleståndet i väster. Båda syftade till alt tränga in i och
sätta sig i besittning av dc landomslutna vatten, som skyddade centralmakternas flanker. Båda skulle skänka direkt
kontakt med Ryssland och rädda vår öslra allierade från
~1a ns dödliga isolering. Båda skulle på ett avgörande sätt
mv erka på en grupp av neutrala stater. Båda skulle, i den
mån dc lyckades, i hög grad verka uttömmande p å centralm akternas resurser. Skulle vi kasta våra blickar på Holland,
Norge, Danmark och Sverige eller på Grekland , Bulgarien
o.ch Rumänien? Skulle vi genom Bälten tränga in i österSJ Ön eller genom Dardanellerna till Konstantinop el och Svarta havet?»
D et blev, som bekant, det södra alternativet, även om
f?rstc sjölorden Fisher under planläggningen av Dardanellerfor etaget å terinförde det norra allernatiYet i diskussionen.
Men då var tärningen redan kastacl.
Innan j ag övergår till det andra viirdskriget, kan det vara
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lämpligt att i detta sammanh ang påpeka Churchill s fem strategiska grundsat ser beträffan de lantkrigf öringcn, sådana ha 11
formuler ade dem under det första världskri get; de återfi 11_
nas i tryck i »Det stora kriget»:
»1. Den avgör::md c krigsskåd eplatsen är den, där ett Yitall avgörand e kan uppnås vid ett givet tillfälle. Huvudsk adeplatsen är den, dit de slörsta armccrna eller flottorn a iito
förlagda. Den ~ir icke vid alla tillfällen den avgörand e ska-

depl~Lsen.

2. Om armccrna s fronter cHcr centra icke kunna gc nOillbrytas, böra dessa flanker kringg~ts. Om dessa flanker stiidja sig på hav, måste operation erna för att kringgå dem lJcffagn a sig uv både l::tn t- och sjöstrids krafterna och lila lJu~uclsakligcn till dc senare.
3. Dc svagast försvarad e strategisk a punktern a böra 'iii jas för anfallet, icke dc starkast försvarad e.
4. I varj e fientlig kombina tion bör, så snart man för vis,;,J t
sig om, atl den starkaste makten icke kan direkt bcscgr·ls,
men icke heller kan hålla stånd utan den svagaste, d enn a
svagare makt anfallas.
5. Ingen landoffen siv bör igångsätt as, förrän effck.tiva
medel - numerär, snabb slagkraft , utrustnin g eller tckmsk a
hjälpmed el - för dess genomfö rande finnas till hands. »
Med det ovan citerade - såväl allernativ cn Östersjön Svarta Havel som dc fem punktern a - i minnet och me d
kännedo m om människo rs benägenh et att tänka och h and l:l
efter vissa en gång skapade principer eller trossatse r }Jli r
man inte förvånad över, alt Churchil l redan tidigt unde r
det andra väddskri get började spekuler a över hur Tysklan ~
skulle kunna angripas från flanken. Han säger hä rom l
»Andra världskri get»:
»Först och fdimst riktade jag blicken mot Östersjön . E n
brittisk kontroll över detta hav skulle kanske medföra avgörande vinster. Om Skandina vien befriades från det tys~;:a
angrepps hotet skulle dess länder på clt naturligt sätt inf ogas i vårt krigshand elssystcm , såvida dc inte rent av hlc ''
medkrigf örande. En brittisk flotta, som behärska de ösic rsjön, skulle vara en hand, som_ sträcktes ut mot Ryssla1:d
på ett sätl, som kunde bli avgörand e för Sovjets hela p oli td:
och strategi. Herrav~ildct över Östersjön var tydlige n det
hövsta pris som vink ade, inte bara för flottan utan för hela
St~~·britannien . Kunde man vinna det? I det krig, so m Jll l

}Jade brulit ut, utgjorde den tyska flottan inget hinder. Yår
överlägse nhet i slagfarty g gjorde det angeläge t för oss att
engagera tyskarna var och när tillfälle yppade sig. Stora
styrkor. kunde avdelas för minsvepn ing. Ubåtarna utgjorde
inget lnndcr för en flotta, som hade tillräckli g jagaresk ort
Men i stället för 19H- 1915 års starka tyska flotta hade vi
nu flyget all räkna med; det var mäktigt och oberäkne ligt
och fick säkerlige n större betydelse för varje månad som
gick.
Om det ~vå eller tre år tidigare hade varit möjligt att
sl~l~a. en allwns m.cd .Ry~sland, kunde en brittisk slagskepp sdivisiOn ha anslutit s1g lJll den ryska flottan med bas i Kronstadt. J ag rekomme nderade detta för min vänkrets på den
tiden. Det blir aldrig känt om en sådan rörelsefr ihet låcr
inom möjlighe ternas gräns. Det var onekligen ett sält att
stoppa Tyskland , men det fanns också lättare utvägal' som
inte utnyttjad es. Xu, på hösten 1939, var Ryssland ~vvisan
de neutralt och balansera de mellan antagonis m och direkt
krig. Sverige hade åtskilliga himpliga ha1~111ar, där en brittisk floila kunde baseras. Men del kunde inte vi.intas att
Sverige skulle utsätta sig för ett tyskt an<>repp. Utan h~rra
välde över Östersjön kunde vi inte begär~ en svensk hamn,
men utan en svensk hamn kunde vi inte få herraväld e över
Östersjön . ~ä.r hakade den stratcgisl.;:a planering en upp sig.
Var det moJhgt att komma ur dilemma t? Det skadade inte
~-~t försö~.;:.a. Under kriget tvang jag staberna att göra upp
forslag tlll allehand a operation er, som jag sedan studerad e
o.~l~ vanli~tvis lade på hyllan, då dc inte passade in i krigformgen 1 stort. Av dessa planer gällde den första östcrsjökontrolle n.
.. Under min fjärd e dag på amiralite tet (kursiver ingen gjord
har ) uppdrog jag åt marinsta ben att ularb eta en p lan för
for cering av inloppen till Östersjön .»
I d en PM för plan »Catherin e» (forcerin gen av Öresund) ,
son~ Churchill egenhänd igt uppgjord e, och som står alt läsa ~ »Andra v~irldskriget», band I, funnos detaljera de fun(~~n ngar över hur den forcerand e flottan skulle föt·stärka s
f?r att motslå flygbomb er, och hur slagskepp en skulle lättas
~or a tt kunna flyta genom Öresund m m; han säger där
aven följande :
»De strategisk a fördelarn a med en kontroll över detta
0
~nrådc behöver inte utvecklas . Det är fiollans stora offenSIVmöjl igh et Tyskland s isolering från Skandina vicn skulle
avsk ä r a tillförseln av järnmal m och liv~medcl jämte all
'I'idslcrifl i S)ö 1·usendet
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annan handel. Flottans ankomst Lill dctla område och iiYe 1·,
tagandct av kontrollen skulle troligen bli bestämman de fö e
de skandinavi ska s taternas handlande . De kunde föras iiver
på vår sida, i vilket fall vi kunde förvärva en lämpl ig bas
och underhålla den landvägen . Svårighete n är att dc Jn ie
vågar något, innan vi är där; dc tre månaderna s oljcfö na d
ger oss dock den erforderlig a marginalen , och i värsta all
kan ju flottan återvända på samma sätt, som d en kom .
Fiollans närvaro på detta område binder alla därva n 1.1 de
fiendestyrk or. Fienden vågar inte skicka ut några fartyg på
handelsväg arna utom i ytters ta nödfall. I-Ian måste s!zy<ld a
hela sin nordkust mot bombardem ang och kanske till ()e ll
med - i händelse en allians med de skandin avislza län 1h rna kan åstadkomm as - mot en militär landstignin g. En
ålgärd, som denna, skulle också få vittgående verkning<1•· i
Ryssland, även om v i inte kan ta dem med i ber äknin gen .>>
Planen blev ju aldrig förverkliga d . Den mötte llla ilg ::t
praktiska svårigheter , so1n iiro lä lta atl inse för var och l n,
som hafl alt göra med problem rörande fartygs opcrationn ,
bascring och underhåll, och så kom det tyska anfallet mo t
Danmark och Norge den 9 april. Dänned kunde pla ne n
läggas till många andra i skrivbords lådan för orcaliscrb D ·a
projekt. Händelseu lvecklingcn gjorde, a lt sj ökriget seda n
kom att föras i brittiska farvatten, Atlanten, Medelhave t och
Stilla Havet, och att Östersjön kom utanför västmakter na s
intressesfä r.
Den i kronologis k ordning gjorda över sikten av den b rittiska flottans ingripande n i svenska farvntlen utvisar sa n; manfattnin gsvis, att endast i undantagsf all ingripand e t llc1 r
skett i följd av en formell överenskom melse eller i anslt tning till traktater och pakter. D'Ct vanliga bar va r it, alt i.1gripandet förestavats av rent brit tiska intressen för att fi rhindra uppkomste n av hotande maklkonst cllationer, för ·;l t
återslåila en ur brittisk synpunkt önskvärd fr ed och jii,;1vikt och för att hålla dc brilliska sjöhandels vägarna öpp na ;
Yid flera tillfällen har det lyckals Sverige att med stöd 1V
sin flotta därvid håvda en neutral höllning eller inlcrna lioncllrätlslig a principer för sjöhandel n.
Dc brittiska ingripande na kunna sågas van. typiska fi ir
det sätt, på vilket England u tövat sin sjömakt genom tid rna liksom de två senaste världskrige ns plane1· på östers.l in
1
även klart belysa en marilim strategis möjlighete r. Dc'-<
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plan ?r ha. h~r ~ignals c~cl slörsta utrymme t dels därför att
de r ora SJ~ .. l modern tJd, dels därför att dc m å tjåna som
b akgr~md for en.. ~~·slutande , kort betraktelse över vårt nutid a lagc och moJhghclc ma att hålla sia ulanför ett even"'
tnel~t ko~nmandc tredje världskrig.
som bos oss
diskussion
den
om
som
del,
syn~s
.nug
For
för e,s 1. denna ±t:~g,~~ al~.~för litet tar l1i1n syn tih den marina
st~·.a Lcgu~ och .darfor f orlorar i realism. l\Ian ser hi:i ra rna
mo tas P~ kontmente n och flygvapnen sh'\. mo t industrier och
r~va r ukallor; m an diskuterar - ibland och då med försikt~gh e t ~ dc ev.c ntucllt }:l egärliga m å l för dc krigförand e, som
fwn,as. l och. km:na 11~1s g~nom ett besittnings lagande ell e r
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f I v erklighetoen blir d~~ väl en kombinatio n av alla tre
~llen. ~len latmn oss for systemalik ens skull ta dem som
~arfal.l.~ I tur och ordning. Om östersjöflo ttan är avsedd endå mås le r"'s·:ar·r1a fo·· ,._
a~~ f or det egna områdets försvar
'
'
J "'
·· · · '
f"
tt
u satt
alt tränga in i och
!.l10Jhghct
har.
Icn.d~.
en
ODer ~· a ,o
bh he 1 .~ ,fld~1 .~ascr I OstcrsJon; hut· kunna vi d<'l undgå alt
i Ös e~o~.?a · ~r den avs?dd endast för offensiv verksamhe t
ktlll~eisJ? 11 •,o sa my;kct va~Te, t.Y var ~.igger då dess mål, och
ratio 1a : 1 da 1~~~dW~ ~tt ~).!l berorda? Ar den avsedd för op e1~t ulanfor o_ StCl'SJOn - och var skulle väl ubåtarna
'
tlt nyttJ
o
· 1·· - c1ao maste
rvssarn a säkra dess ulfa,·t
om C.J (ar
..
.
Ocl.l h u 1as
"
o
d
o
d
.
. I·
a un ~a att ~Ii berörda? Ligger det inte
... unn~ VI
i sak
kam1) i och mn bn.se
att
natm,
ens
' 1·. .. bh en
nas u ti
.. maste
.. l . det
er Ost~rSJOn med Bälten och Öresund samt
v·· . .opp.. l.. soc
ast er h 'lvet, 1 HOLT det rckc så breda fnrYaltnet meJJan Xord-

t

629
628

skandinavien och iskanten, varvid i båda fallen dc k~:ing
liggande ländernas terrliori~r bli. ~~ stor bety?clse? "~Y en
om huvudkriasskådeplatsen llgger 1 os tern eller _1 Sydem ~)lh<,
så ha flottor~1 a sina operationsområden ocl~ .. sm_a ~p.ccte lln
uppgifter. Elt studium av .. an~~o-amcrikansl~ S]okngforn~g
visar en klar linje: uppsak henden och sl.a honom vm hc.~ll
.. ar,
.. · tr'll. sJ'o"ss
eller i baserna.
Här
uppe 1 norra
an
c
c
..
1 Europa
s .· t al'
han _ vid ett krig mellan vastmaklerna oc 1 ov Je . i vårt on1edelbara grannskap. För eg~n . deol ans.?r )ag,
att vi inte tillräckligt noggrant sätta oss m 1 var bdag~.nhct
och därför ej heller kunna draga konsekvenserna d arav.

Lätt eller stark flotta?*
Av Byråingenjör H. ÅHMAN.

t;t-

Världsläget av i dag inger föga hopp om en varaktig fred .
För att vi skola ha en chans att hålla oss utanför ett kommand e krig, eller att med utsikt till framgång kunna taga
upp striden, borde vi låla överdriven partipolitisk omsorg
om vårt välstånd anstå och i betydligt högre grad stärka
försva ret.
Vårt folk är sorgligt omedvetet om den betydelse örlogsflo ttan har för vårt försvar och för vår försörjning i krigstid. Det är ju till stor del tack vare en relativt stark flotta
och vårt genom haven isolerade läge, som vi under en ena·stå ende lång tid undgått att indragas i krig. Delta synes tyvärr ha medfört att vår frihet förefaller alltför självfallen;
ej ens våra grannländers öden under senare tid synes längre man a till eftertanke.
Inte ens det faktum, att vårt land blivit en buffertstat mellan två kolossala maktgrupper tycks kunna verka väckande.
Sovj et har trängt fram vid Östersjön och utbygger kraftigt
sin flo tta. Genom alt det ej längre finnes någon tysk flotta
som motvild har maktbalansen i Östersjön för vår del radikalt försämrats, så att våra långa kuster numera äro mera
uts atta och Gotland mera isolerat. I krigsfall är sjögränsen
des sutom praktiskt taget avbruten vid Öresund, vilket borde
aktualisera en särskild västkustflotla. Trots allt detta minskar nu flottan till atl omfatta relativt svaga, lätta fartyg.
Ehuru flygvapnet övertagit en stor del av ansvaret för sjögränsens tryggande, kan flottan knappast anses ha förlorat
i betydelse.
*) T idiga r e har i TiS återfunnits de t stående tillkännagivandet att de
åsikter, som i införda artiklar uttalas, icke därför må anses som_ KöMS
eller r edaktion€ns. Denna föreskrift har numera utgått såsom varande
obehövlig för en tidskrift av TiS karaktär. Vid l1Ublicerandet av denna
byråingenjör H . Åhm.ans artikel vill emellertid Red påminna om den
gamla principen, som fastän outtalad givetvis alltjämt gäller för införda
artikl ar. Red fö rklarar även härmed den sedan en tid i tidskriften förda
disku ssionen om psk i flottan avs lutad för denna gång.
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Del behövs en upprycknin g, f r ämst hl~1Hl t~em. som lllak.
ten hava, men ocks[l i vidare kretsar, nagot 1 st1l n~~d d en
anda, som år 1912 genom. storar~ad försvars- och off ~n Ilja
v l trade sig i den nationalms amlmg, som rcs1~lleracle ..~ .h ) g:,.amlet av pansarbåte n Sverige och dess t va eftcrfo! J<~t·e .
J)essa Sverige-sk epp represente rade 1~ncler senaste v~r1 lsh·ifJ en respekting ivande maktfaktor . l~~rlygen ha .~m l] <lll~lt
ut ~ch trots i god tid företagna utrednmga r oc~1 forslug ''11
e rsti.liningsb ygg nad saknar flottan nu sbgkraft1g a och ll!IJtständskraf tiga m·tillcrifar tyg.
I Thörnell-S trömbäck-u treclningen 1938 deklare~ades. 'ltt
kryssare med 15 cm kanoner ~~n:;tPl?.:st.Jmnna avv:~.a.,;.oL~ll t
liga tunga krys sare och alt - saval for forsvar a~ sl... a~,d l \<.;områden som övriga delar av kusten - den...h~tta !lott l !l,
trots dess större rörlighet, icke har samma mo]hghete r SOill
en flotta med välskyddad e artillcrifar tyg.
Y<'lra strax efteråt beslutade Jälla kryss~n·c v~:n·o Ul'Sl?ru J gligen avsedda endast som ~n komp1~llcnng tl~l. kus~flo t: 1;1
för alt giva denna ökad rörllghet. Enl1gt l?ropos1tw n t1ll 1J12
års riksdag skulle kryssarna leda op~ral~<?.nsgrupperna, .s<:m
skulle utgöra kiirnan i vårt försvar hll SJO.~s, men samh rk; t
förutsattes att som stöd och för lokalt for~Yar ~Jakom de
lätta ytstridskra fterna samt fö:· försva~suppg~fler u:.om, ~~ n~l
ra omn\den iin huvudoper atwnsomra deL s~.._ullc fmnas .~
:;tödstyrka, tillsvidare bestående
Sueng~-skeppen .. ::'\a
snart lämpligen kunde ske, bor.~lc v1da~·.c C1~l1gt prop?s li.wncn fr[wan om ersättnino av dc aldre arunenfart ygen 1 s.t<doch 'rokalstyrk orna pröva~ och konstruktionsfö~·s~ag uppgå r ts:
I proposition till 1018 :'irs ril~sda~, .d:n. J~.l~~nd~, so:,~: ~
}Jöarc 0orad behandlat nyanskaffm ngat fm S]of01sva1 cl,Jl·· n
hålles att flolians kiirna måste utgöras av elt antal. lall r;n·Jiga och slagkrafliu a operations grupp?r och alt den fram l1 b
utveckling en m~thända kunde l eda l1ll att fartyg av an JULl
typ kund~ er:;ätta kry ssarna som kärna i dessa eskadrar.

az:

Den !älta flottan.
I 1952 års prOJ?Osition, baserad på förslag tn: dc.n ko~m11 i dl~t
som förherett g a U an dc nybyggnad splan, neghgc1 as hade . "'
Jt'cli.g'trc erkända behovet av en stödstyrka med slagkrafl L.,ct,
vä1skvddad c artillerifar tyg och kompronu ssen mecl en JJ '1l't
, _
eskadrar vari tunga kryssare äro huvudf~rtyg. Ma~~..~~~~' ~~
rerar dock alt 19L12 ärs försvarshe slut betraffan? e SJofol s\'
rets u tformning i h u vudsak alltjämt är tillämphgt . Man nb cL

'L

.

.

•

·op a r detta beslut bl a sålunda: »Ornvandli ngen av den tidi o·ar c pansarskep ps-flottan till en lättare flattyp i enlighet
1 ~d 19-12 års försvarsord ning har, framhåller kommitten ,
~:1 edfört att torped~n och minan fått ~v~rt~ga det svår~ artiller iets roll som sankande vapen». Sav1tt Jag kan bedoma,
är de t dock vilseledand e alt såsom stöd f6r en helt och hållet
au lä tta slridsj'arty g bestående lfoUa åberopa nämnda försvarsordnin g, ty denna förutsatte ju en stödflotta av pansarfartyg!
Ur samma citat framstår även svagheten i principen m ed
en h elt lätt flotta, ty man erkänner indirekt att den måttli ga artilleristis ka slagkraft, som en dylik flotta ka_n prester a, ej är tillfyllest för att kunna sänka större stndsfartyg .
Flottan blir beroende av om eskaderns enda lätta kryssare
får tillfälle att med sitt relativt svaga artilleri skada fartygen
så a tt torpedvapn et kan göra sig gällande. Varken jagare
eller torpedbåta r torde numera ens i skydd av mörker lamna b eräknas leonuna så nära oskadade fientliga större stridsfar tyg, att de få anv~indning för sina torpeder. Mörkret skyddar d em måhända tillsvidare i viss grad mot flyg, men om
fiend en anser det lämpligare att komma på dagen eller und er lj usa nätter, hur går det då? Därtill kommer att torpedbåtar na ha svårt att benyttja sin luftvärnsbe styckning då det
rå der sjöhävning . Ej heller våra fåtaliga ubåtar synas kunna u tr ätta mycket på grund av ubåtsjaktv apnens utveckling.
Åter står sålunda minan, som knappast kan hejda en fientlig flotta med minsvepar e i täten, skydelade av kraftiga
stridsfartyg och flygförban d.
D et är Yisserligen möjligt alt vi med en helt och hållet
av lätta fartyg uppbyggd flolla kunna mäta oss med en krafti g fi endeflotta, men då får ej skillnaden i antalet likvärdiga
enh eter vara alltför stor. En för samma kostnad uppbyggd
flott a med huvudfarty g av tung typ kan dock bätlre. göra
sig gälland e, emedan dessa far tyg äro betydligt effektivare ,
vilk et jag påvisat i denna tidskrifts decembern ummer 1952.
D·e f artyg som uppdrivas till förhålland evis hög fart (som
t ex lätta kryssm·e och jagare) erfordra avsevärt större maskin styrka i förhålland e till deplaceme ntet. Delta innehär
att d c måste göras möjligast lätta, vilket även nödvändig gör avsevärd 1;ppoffring av vapenmate riel och skydd. Kostnad en blir särskilt för mindre enheter betydligt större i förhållan de till det minskade stridsvärde t samt minskad livslängd, så a lt elen »seghet» ett någo t större antal lätta småfartyg och b åtar me d hög r e fart erbjuda, blir mycket dyrköpt.
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Idecrna om den lätta flottans övcrhigsc nhct har man ll1e t[
vederhäf tiga informat ioner på följande sätt sökt rättfär diga
i en stort upplagd artikel »Svenska flottan bantar» i ti dningen Expresse n (den 3/3 -53):
»Vår flottas ändrade silhuett från tung till lättare fl otta
torde i stort sett bero på följ ande faktorer :
Den hastigt växande Sovjctflo ttan.
Ubåtshot et och ubåtsjakt vapnens utvecklin g.
Invasions teknikens fulländni ng.
Atombom ben.
Dc »tradition ella» förstörels emedlens ökade effekt.
Flygets utvecklin g.
Luftvärn ets ökade eldkraft och precision .»
Det första argumen tet verkar så absurt i kombina tion med
den träffande rubriken att det icke torde b ehöva några k ommentarer . Skall i korthet bemöta de följande punktern a.
Ubåtarna synas knappast kunna utgöra mindre hol fö r
lä t ta kryssare än för pansarsk epp. Vardera typen erfordt ar
ju ubåtsjaga re som. eskortfar tyg. Pansarsk eppen ha dessutom fördelen av bättre girförmå ga, mindre målyta och större
bredd för sidaskyd det Om dc lätta kryssarn a utnyttj a sin
högre fart torde dc nödgas avstå från möjlighe ten tW torpcdvarni ng med hydrofon .
För avvärjan de av invasion erfordras , förutom lokall 1ul'lhcrraväld e, slagkraft iga och välskydd ade fartyg, som ej
omedelb art kunna sänkas och som säkrare kunna b eräk nas
komma fram till en hotad plats och där göra sig gällande
med annat än fart.
Att räkna med a lt fartyg av lätt typ komma alt bli mi tHlre u tsatta för atombom ber verkar omotiver at, isynne rh et
som det redan finns taktiska atomproj ckt ilcr. FöL" »segh et»
erforderl igt större an tal fartyg kan i någon mån ern [ls med
torpedbå tar, men dessa ha ju högst hegL"änsade möjlighe ter. I stället erbjuda dc tunga fartygsty perna betydligt större
förutsätt ningar till skydd mot på avstånd kreveran de at ombomber.
Även mot »tradition ella förstörels emedel erbjuda sj iilvfallct dc tunga fartygen större möjlighe ter till skydeL Ehuru
man låter påskina alt behovet härav växt så att det ej liingre kan tillgodose s, är det åtminsto ne mot det mest trad itionella vapnet, artillerie t, mindre än tidigare på grund aY a tt

633
svårt artilleri ej längre förcl-.ommcT i Östersjön å moderna
fa r tyg. T:orpcd- och minträff ar äro mycket farligare för de
Iätta fartygen, vilka, även om dc ej omedelbm~t gå födoracle, herövas sino höga fart, deras måhända enda skYdd
'
v
som man off rat sa mycket för.
F lygel utgör otvivelak tigt en större fara nu än tidigare,
m en detta kan knappast vara en anlednin g att uppgiva
skyddc.t, ty :ka~legörclsc genom flygbomb er synes kunna
hållas mom n~ultga gränser om fartkrave t är måttligt, varigenom skydd 1 form av (läckspan sar, ce1lhllna d och riklio·t
luftvärn kan erhållas. Kunna lätta fartyg tttla flera timma~s
~n fall, så tåla dc bättre skyddade fartygen det ändå bättre,
aven om anf~llcn vara n ~tgon timme längre innan fartygen
t ex kunna na skydd av kustbcfäs tningar.
n?. två sista punkt.crn a ~ ovan citerade motiveri ngar för
en Iatl floila neutrails era JU varandra , m en luftvärne t kan
d ess~1tom bättre utnyttjas ~\ de tunga fartygen, som erbjuda
s t ach~arc plattform ar m_~d lugnare rörelser i sjöhävnin g än
de mmdec farlygen av latt typ . Detta är desto viktiaare som
jaktflyge l fått sv:"trigheter att göra si~· aällandc mot det 0acnom readrift allt snabbare bo~nbflyg~l~
.. Sammanf attningsv is torde man kunna sägn, atl det är pä.
!osa grunder, som man ansrr sig kunna kullkasta det sedan
gammalt påuisaqe beh?uet .av kraftiga fartyg j'ör floitwl.
Ehm:~l det ot_v1velaktJgt llggcr en viss sanning i tesen att
~ ~1fall ar det basta forsvarct , synes detta knappast motivera
la tta, snabbare fartyg. Hög fart är visserlige n uödvänfli rr f ö r
att man si~all k~~~11:a förfölj a en fientlig styrka , men fö~ vår
~el ~yn es f n moJ!Jghe terna att kunna göra delta med utsikt
hll fran.1~ång ~'ltcrst begränsa de. Om man går in för mera
sl_~gkra_~tJga, Iangsamm arc fartyg behöva vi alltså ej göra
~_J-amnv ar t avkall på denna möjlighe t. Man får ej glömma att
aven molparte n kan ha initialiv och då aäller de t fö r oss
~tt ha krafiiga fartyg, som kunna uthi:ird;' en strid. D·dika
f a~·tyg l~_:mn a med Hitt grövre artilleri nå längre och d~irför
skjuta forst, med större träffsäke rhel och träffverk an samt
uth ållighel genom effektiva re skvdd och säkrad flytbarhe t.
J? et är på detta sätt vår flolta kan göra sig gällancfe för alt
bil sammans m ed flyget hålla en fi ende på avstånd.
Sås<;>m nackdel för dc lunga fartygen h ar framhålli ts, att
~e er~ord.ra snabba småfarty g, utökat flyg och större berglUin t~ll sitt skydd. De dyrh arare och på grund av sin storlek
~ch ::mga skydd mera sårbara lätta kryssarn a måste ju i
an h ogre grad vara heroende härav.
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Till att pansarskeppstypen kommit i visst vanrykte h ar
säkert bidragit att flera stora slagskepp under senaste världskrig sänkts av flyg och lätta sjöstridskrafter. Detta to rd e
ha berott på brister i fartygens konstruktion eller i otillräcklig eskortering. Det finnes intet som talar för att ens de
kraftigaste lätla farty gen, kryssarna, skulle klarat sig bätt re.
Mot pansarskeppen talar visserligen, att farlygsstor lekc• n
ökar så att kostnaderna bli betungande, om fartygen, för utom numera önskvärt skydd mot flyg, skola ha såväl h iig
f art som kraftig bestyckning. Det är tydligen med hän syn
härtill, som. marinledningen ej ansett sig kunna framl ä gga
förslag till dylika farlyg, vilket är deslo mer beklagligt som
vårt försvar saknar slagkraft i form av tunga bomb- och
torpedplan.

P ansarskeppsfrågans mwarande läg e.
De vilka i det längsta hoppats på en effektiv ersätln ing
för Sverige-skeppen, blcvo djupt besvikna, då den utredni ng,
som föregick nybyggnadsplanen, t o m ansåg det möjl igt
att kompensera dessa med torpedbåtar! Man har därvid ty<lligen endast tänkt på dessa fartygs roll under senaste tid,
nämligen i lokalförsvaret, men den slagkraft, som de re p r esenterade i kustflottan kan därmed omöjligen anses ersa lL
Härigenom överges definitivt den av 1942 års riksdag beslutade principen om en slagkraftig stödstyrka för op er,ltionsgrupperna och frånhänder man sjöförsvaret den sisla
möjligheten till effektiv förstärkning av flottan. För lokalförsvaret lamde väl vårt land ha råd att bygga några torpedbåtar utan att härför off ra flottans tidigare lmvudfartyg!
Att »slagskeppen äro ett uldöende släkte» må gälla för
stormakterna. Dylika fartyg byggas ej av västmakterna cm"dan dessa för närvaran de ej behöva flera och emedan de
ävenledes tunga hangarfartygen med sina mera långt nå ende vapen i fonn av flygplan anses fördelaktigare för op erationer på oceanerna. Sovjet torde anse del lönlöst al t kapprusta i detta hänseen de. 1 östers}ön kunna vi därj'ör göra oss
yiillande med pansarskepp. Andra länder bygga visserli gen
ej dylika fartyg, utan hålla sig i stort sett till kryssare, vilk a
på oceanerna få användning av sina höga fribord. Vi ha
dock rätt att visa så stort självförtroende, att vi med h änsyn till de speciella förhållanden, som karak tärisera va rt
sjöf örsvar, k u nna gå vå r a egna vägar.
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F ör vår del torde den gamla »pansarbåtsfrågan » ku n na
ans es ha kommit i elt nytt läge av följande skäl:
1) Våra jagare ha växt i storlek och kostnad så mycket
att för våra förhåll~ndcn lämpliga pansarfarty g med inåltliga prententwncr pa bestyckningen kunna erlu\tlas för motsvarande kostnad (med beaktande av livslängd). Liknande
jämföre lse med lälta kryssare ger pansarfartvgcn klart för eträde; de äro ej längre de dyraste enheter;w.
2) Pansarskcp11en kunna numera göras ytterst svårsänkbara med tillhj~ilp av fyllning med porös plast eller liknande m~tc~·ial i de I~:ii_ldrc väl skyddade för- och akterskeppen
sam! ! s1don~a. ~ange_nom._undvikes att det uppkommer för
stab i~Iteten farliga fna vatskcytor och nedsänkning samt
sl agsida och därmed kan tringsfara ävensom trim. ~Genom
denna princip behöva fartygen ej konstrueras med lika stor
stabilitet som normalt och få lugnare rörelser i sjöhävnincr,
till fördel för eldgivningen. Dc erfordr a ej lika stort reser~
clep lacemcnt och kunna nedlastas, d v s utnyttjas mera. Detla
möjliggör även att däckspansaret kan koncentreras till överdäck, varigenom bombkrevader inne i fartvaet undvikes i
stor utsträckning. Ett far tyg kan knappast gö~·as osänkbart,
m en om det kan flyta en längre tid, kan det vara till större
nytta .

3) Å p~msarskepp kan en viss konstruktion tillämpas,
som effekhvt skyddar botten, som för vanliga fartvg är helt
oskyddad.
~
P ansarskeppen s relativt låga fart må begränsa möjlighet ~n alt m~väuda dem för att leda operationsgrupper, men
lu ndrar eJ alt typen utnyttjas för stödslyrkor. Emedan anskaffningskostnaden ej behöver innebära mer ~in ca 4 milj.
l}r: per fartyg och år livslängd (dc övriga kostn a derna, för
drift och nnderl!åll m m äro av något lägre s torleksordning)
ka~~ kosina.den. Imappast anses för belungande ens för anstrangda nksfmanscr. Det är vilseledande alt angiva an-·
skaffningskostnaden fördelad endast på antalet budgetår;
:man glömmer lätt den förd el de tyngre, mera robust byggda
f~.rtygen med sin större livslängd erbj uda genom att ej behova ersättas s~\ ofta. I detta sammanhang må även erinras
o:rn att dylika fartyg äro bättre användbara vintertid.
. I stället för särskild stödstyrka med pansarskepp finnes
.möj~igh.~tcn aU anvä.~Hla pansarkryssare. som eskaderle~ a1 e. Jamfort med dc latta kryssar na föreligger dock även
1
detta fall en fartunderlägsenhet, som på sina håll ej anses

Jf
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kunn a kompenser as av större slagkraft och molståndsfiirmåga.
J{ommend örkapten Hammars förslag till lätt f"lolta.
Problemet har numera kanunit i ett förenkla t läge sedan
kommandö rkapten M. Hammar i Kungl. V etenskapsa kademiens Handlinga r och Tidskrift, nr 1, 1953, i en artikel »Onl
sjökrigets teknik, taktik och personal förr och nu» framlagt
ett nytt förslag till flottans framtida sammansä ttning enl igt
den Iii tta principen.
Fiollan skulle enligt detta förslag - utom torpedba lsgrupper och ubå lar - beslå av 3 operations grupp er, vardera bestående av 5 jagare av en »standardt yp» med 30 knops
fart och 1.800- 2.000 tons deplaceme nt. Typen skulle u tbildas i lrc olika versioner: »artillerij agare», luftvärns- o<:h
cskorljaga rc, av vardera typen två fartyg, samt en lcdar.iagare med luftvärnsbc styckning. D e s k artillerijag arna sku lle
föra »den artillerislis ka slagkraften », d v s en 1;) cm ka non
av ytterst snabbskjul ande modell.
Aven om man tack vare den snabba eldgivning en kan
komma tillrätta med inskjutning en med enelast ett cld rin·
per fartyg, synes detta för en lekman vara sämre ä n med
en momentan salva av 3 å ,1 skott.
Det kan ej vara lämpligt alt dela upp huvudartil leri , fji.i. n Iuftvärn och stabsperso nal på särskilda småfartyg, som Lli
ytterst beroende av varandra. Hela operalions gruppen h1i1·
ju satt ur funktion och äventyras, om stabsfartyg et eller clt
par a ndra av fartygen s~inkas eller blott skadas, vilket liitt
kan ske, isynnerhet som de äro oskyddade och beslycka le
med clt fåtal ömtttliga kanoner.
Om man med tillämpnin g av Landlester s teorie r för j~im
förelsc av eldkraften för olika krigsfartyg sgrupper räknar
med alt antalet fartyg gör sig gällande kvadratisk t, så ka n
-;a man J.mappast räkna med gruppens två 15 cm kanoner
2
Hl,
=
5
X
2/5
utirycket
t
enlig
fartyg
5
som. fördelade på
utan med att endast två fartyg äro försedda med va r
sil t eldrör, vilket ger blott 1 X 2 2 = 4. Hela fördelen med
uppdelning i flera enheter synes därför förfelad. En såtla n
har sitt berättigand e endast om. enheterna kunna operera
mera oberoende av varandra. Iden strider även mot de n
gamla goda regeln att ett krigsfartyg bör vara starkare ä n
dc snabbas te eller snabbare än de starkaste motstånda rna.
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l{K Hanunars förslag visar dock alt 30 knops fart är acceptabel och kan försvaras, ty han har val t den för en fartygstyp, vilken som bekant utan stönc svårighet kan uppdrivas till 35 knop. Ehuru 30 knops fart synes måttlig, iir
den dock så hög i förh~dlande till fartygets rjnga storlek,
att den nödvändig gör, atl man äYcn måste nöja sig med
ytterst måttlig heslydenin g och åtminstone prnktiskl tage t
total frånvaro av skydd.
Jämj"örelse lyp.
Ä ven dc för våra förhttlland cn ifrågakom mande tunga fartygstypern a kunna med en slankare ulformning uppdrivas
till 30 knops fart, som bättre kan försvaras då den kombineras med kraftigm·c bes tyckning och skydd. Såsom jämförelsetyp har överslagsv is beräknats ett fartyg med ca 6.000'
ton s standard-d eplacemen t, ca 155 1~1 längd och 16 m bredd.
En direk t .i~imförelse mellan lälla resp. tunga farlyg blir
möjlig då farten är densamma och samma snabbskjut ande
15 cm kanoner v~iljas även för den tunga jämförclsc typcn.
(Man bör för~öka finna sig i benämning en tung typ trots
att bestycknin gen motsvarar en lätl kryssares m edelsvåra
kanoner!) Detla fartyg kan utan svårighet bära 8 dylika
pjäsce, rikligt Juftvärn och dessutom ubåtsjaklv ap en.
För jämförelse typen har endast lätt hepnusring valts ungefär som för lätta kryssare - och endast av fartygs stå l'.
storleksök ningen är avsevärd, men den ökade målyta och
girradie som detta innebär, synes kunna kompens eras genom fartygets större motsh\nds- och flytförmåg a (isynnerhet om cellfyllnad smateriel användes) samt sjövärdigh et.
Låt oss jämföra effektivite ten av dessa fart:vgstyp cr i förh_~llanc:.le till kostnaden. KK Hanunars olika j agartyper beraknas nu kosta 40 milj . kr. Den sammanlag da kostnaden
för 5 j agar e blir då 200 milj. kr. och årskvoten 11 milj. kr,
~öru tsatt en livslängd av 18 år (ökad från 16 åe för vanliga
Jagare på grund av att farten är mindre uppdriven, vilket
möjliggör e l t mera robust utförande) . J~imför e lsctypcn kostar
för närvarand e ca 110 milj. kr, ,,ilkct per år är obetydligt
Inera än vad en jagare av Halland-ty p kostar. För årskvoten
1_1 milj. kr kan 2,:1 fartyg av j ämförelset yp en erhållas, om
hvslängd cn liksom för tunga kryssar e antages vara 23 å r.
Dessa jämförelse fartyg bära sammanlag t 18 st. 15 cm kanoner och besilla således 9 gånger större eldkraft för huvudbestycknin gen! Luftvärnet är likvärdigt.
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Om antalet fartyg beaktas kvadratis kt, blir jämförel set alet för eldkrafte n för denna typ 8 X 2,3 2 , d v s -12, mot c· ndast -1 enligt oYan för den Hammar ska opcration sgrupp en.
Detta bevisar alt den större bestyckn ing, som. det större j ä nlförclsefa rtyget kan bära, icke blott absolut setl, utan även j
taktiskt hänseend e mer än väl uppväger fördelen av <i l'[
större antal enheter, som erhålles med dc mindre jaga r na .
H iirigenom har el en lunga j'artygsly pens stora j'örelräcl c b,,_
styrkts. Det är alltså oekonom iskt att lägga alltför stor v ik t
Yid antalet fartyg, ty mindre enheter äro mycket dyra r e
förh å llande till sina prestand a .
Förslag till pansarkr yssare.
I anslutnin g till jämförels etypen framföre s härmed fö r slag
till en pansarkr yssartyp (A) n1.cd. ca 8.000 lons standard d l pla<.:ement, 150- 160 m längd, 17,5- 18 m bredd och ca G m
djupgåen de. Med L15.000-55 .000 hk erhålles 28-30 kn OJ· s
fart. Typen ä r jämförba r med de Champs' kryssarty p a\'
år 1937. Den avses bära en för större skjutavst ånd samt p a1 sargenom slag även i tunga kryssare erforderl ig bestyckn in'-(
av 4 st 25 cm eller 6 s t vanliga eller 4 sl automati ska 21 CJl l
kanoner - eller varför ej 20,3 cm kanoner? Även rob o tvapen kan med fördel ingå. För luftvärne t har antagits 18
st 40 mm och 4 st 57 mm kanoner av senaste modell.
Fartyget avses att bepansra s med högvärdi gt material. E t roende på vilkende ra av ovan angivna farler som välj es,
kan pansarvä rdet p (uttryckt genom viklen i förhållan d e li Il
skrovvoly men, enligt ovannäm nd, i TiS framförd m etod fi ·r
jämförel se av stridsvär det) fås sii pass effektivt som 0,9' re sn.
0,7, vilket innebär att såväl däd:. som sidor kunna pan sr ~ s
med ca 140 resp. 110 mm.
Denna fartygsty p kostar för närvaran de ca 135 milj. k'·,
d v s ca 6 milj. kr per år (livslängd ) och fartyg.
Såsom el t allernativ (B) kan samma fartyg tänkas f ii· sett med en lättare, medelsvå r huvudbes tyckning , t ex G . , [
15 cm kanoner av den för Tre Kronor-t ypen använda h cl aulomati ska modellen . Hela denna bestydm ing synes m ed
förd el (om trippelto rn väljas) kunna placeras i förskepp ll,
varigeno m akterskep pet kunde fritt disponera s för lufh·ärn :-> pjäser av samma antal som typ A. Även ubåtsjakt vapen in-

kludera ~;.

På grund av den anspråks lösa bestyckn ingen kan skyddd
för detla fartyg till största del göras av fartygsstå l utan pt t
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p-värdet (med beaktand e aY kvalitete n) blir lägre än ca 0,75
resp . 0,6.
Genom dessa förenklin gar kunna J.::ostnade rna hållas nere
vid ca 100 milj. kr, vilket medgiver byggande t av ett större
antal fartyg. Yid bedöman d et av denna typ bör man beakta,
att den molsvara r en endast ca 6.000 standard -tons kryssare .
Denna typ synes kunna komma i fr i.'t ga både för k ompi e tlering av operation seskadra r och såsom eskorfart yg.
Bestyckn ingen kan synas obetydlig jämfört med pansal·skepp, men en j~i.mförelse med kryssare av Tre Kronor-t ypen
visar, att man för samma kostnad erhåller ca 70 'lo flera
fa rtyg och 50 % flera 15 cm kanoner. Även luftvärns bestycknin gen ökas i motsvara nde grad. Lanchest ers jämförel setal
.för lmvudbe slydming en blir 3 gfmgcr större för typ B än
för motsvara nd e lätta kryssare. Farlskill naden är ju minimal och synes kunna uppvägas av det kraftigar e skycfdct.
Särskill i detla senare, mindre kraftigt bestycka de fartyg
av typ B kunna stora utrymme n utanför det vitala, relativt
väl skyddade inre skrovet disponer as för fyllning med cellfyllna dsmateri al , vilket i hög grad måste kunna bidraga till
att effektivt säkra dess flytförmå ga och alltså göra dylika
far tyg svårsänk bara.

Sammans ättning au j'loltans eskadrar .
Visserlig en är det sjömilitä ra fackmäns sak all bestämm a
f~ottans sammans ättning, men må det tillåtas mig att åskådliggöra möjlighe terna härför:
Kostnade n för flottans under ulhyggna d varand e 33 knops
lä tta eskadrar kan analysera s enligt följ ande:
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I varje eskad er ing:.\ clessnlom 6 torpedbå tar av större typ.
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En_jäm förcl sc mellan d essa olika möjligh eter till samman s~llnn:g av es_ka~ra:-na b?.r ge en uppfattn ing om. att den
latta flottm~ CJ pa langl nar har den styr/w som kan vinnas
med utnyttJa nde av pansarj' artygsty per.

För samma f1 rdwstna d k an 30 knops eskadra r byggas ,, 11 _
ligt följ ande:
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Härav framgår att det tekni ska slridsuii niet för äen,la
eskader är nära 8 gånger slörre än för den lätla eskader n.
För samma årskostn ad som de 6 torpedb åtarna, näinligc n
5,5 a 6 milj. kr, kan man bygga 3 torpedb ärande 35-knop s
ubåts j aga re av »stadsj agare»..;Lyp eller 5 av kustjag artyp!
Detta belyser att det ej är ekonom iskt alt lägga an på »seuhet» genom så små f'artyg som torpedb åtar, isynner het som
dessa ej ha samma sjövärd ighet som j agar e.
Utan merkos tnad skulle alltså vårt sjöförsv ar kunn a fö rstärkas avsevär t om det skulle baseras på kraftiga re far tygstyper. Härigen om skulle dessuto m en utbyggn ad av flot tan
kunna vinna större förståel se genom. att dessa fartyg giva
större utbyte av invester ade medel.
En minch·c extrem samman sättning av dc tunga eskadra rna vore : 3 pansark ryssare typ A och 6 ubåtsja gar e av s ta:lsjagartyp , vilken eskader kunde erhållas för 10 % merkos t na d.
Utom eskadra rna erfordra s dessuto m givetvis i varje fall ubåtar, eskortfa rtyg, torpedb åtar, minsvep are och minfartyg.
Särskilt för det nuvaran de alternat ivet med lätta sjög<i.cnde eskadra r vore del av största vikt med stödstvr kor, d ,. s
en kustflot ta ( !) . Följand e 25 knops eskader kui1dc erh åll as
för motsvar ande kostnad som den lätta eskader n:
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Pansarske pp enl. tidskr.
Sveriges Flotta, sept.-52
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Eskadra rna bli fullt jämförb ara om man tillägge r d c.. 3
ubålsjag are, som enligt ovan motsvar a 6 torpedb åtar. I stnlJet för d essa samman lagt 7 »stads» -jagare kunde l1 i1 12
ubåtsjag are av kustjag artyp erhållas .

Det had? självfal let varit bäst om förslag till pansarf artygen s r enassan s kunnat.. kmm_n ~ fn'ln marinle dningen , men
efter den deklare rade latta linJen synes denna uiviig utesluten . Det hade även varit till fördel, om härmed berörda
problem had_c kL~~-llla~. behandl as utan publicit et. Detta betyder . docl~ litet Jamfort !lle_d d en obotliga skada, som kan
ti~_lfoga.s vart land om VI eJ ha en tillräckl igt stark flotta
nar kngct komme r.
Den arbetsro som marinen efterl,·s t och fått med nuvarand e _bygW~~dspl~n till viss ersältnir 1gsbygg nad av lätta cnh_~ter ar eJ for~nh~ n_1ed ~idsHigcts krav på ett starkare sj öfors_var. Man bor. C.J fors1Hll a ytterlig are tid utan omedel bart
proj ektera nya fart~·g, som kunna ~öra våe flolla till en
vårt. försvar. Annars g&r det lätt s<'l, att man
m ak~fak tor
f?rtsalte r pa d en Inslagna linjen och i sinom tid åter framlagger ett 1~1cd ..häns;yn till statsma lderna tillrätta bgt, sken.,
bart ansprak slo st forslag till ersättni ngsbygg nad av lätta
fartyg, som snart åter måste ersättas .
. När kriget o står ~?r ~lönen bör var man, som kan bidraga
hll de~ma f:·aga~. losn~~1g, med rent samvete kunna säga att
h~~: ~Jort s1lt basta fo r att vi skola kunna möta det med
l1lOJhga st stark flotta.
. Ov anst~ende uttaland e a.- en civil tekniker , som blott beSI!ter ytl.~ga begrep J?. om de sjömilit ära problem en, ä r mås. Denna fråaa kan dock få liv , om
handa domt att avfarda
b
·
· som mse
a-~l d ra Ytt ra s1g,
pansarf artygen s betydels e för vårt
forsvar.
' En »resning i målet» bör vara av intresse för alla skattebetaland e försvars vänner.

J

Ovanslå ende artikel var färdigsk riven då jaa först i juli
(trots prenum eration) fick del av denna tidskrift s majn~m
~ll er med artikeln »Profe t eller gengång are» aY kommen dör<apten lVI. I-lamma r.
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Med risk att ånyo bli påbörda d en sän~min_g av disk ussionsniv ån, profet erar jag, att vark en _d~n n:?m ?ennc t'.· ellerar i eller hans påståen den och cns1d1ga Jamforel scr (genom att negliger a marinen s deklare rade behov a': kry ss ~r e)
äro tillräckl iga för att kullkas ta rcsultat cl av mm tekn iskekonom iska analyse ringsme tod.
D enna ger visserlig en ej belägg fö r » ~id e_ns tecken » ~ en
lätt flotta, men väl för en flotta m ed stndsfa~· lyg 1_11?d sl orr~
motstån dskraft och flytförm åga. Eftersom m1na hcll garc artiklar ej klarlagt denna huvudp rin_cip för I~_K _Hamma r . hoppas jag att denna artikel kan b1draga hartJlL __On~. fa rtc- n
verklige n borde värdera s så högt sC?m denne gor g~lla ndc,
:så är elen oförklar ligl låg för hans Jagarlyp cr och far ma n
inte glömma flygets överläg senhet i. de_~ta avseend e.
Det är ganska sökt att bekymr a s1g over pansars keppens
docknings~nöjligheter. Dessa ha i långa tider ac~cplerals ul'l 1
äro ej sämre än för våra nuvaran de Iu:yss.~rc,_ v1lka man ansåg sig kunn a bygga innan någon tdlra_ck llgto stor d~1d:.a
fanns vid ostkuste n. Av KK Hamma rs artJkel far __ man a::l n
den orik~i~a uppfattn ingen at~ dc~ v_ore mycket sa~1~~·e sla;lt
med mÖJligh eten att efter .stnd ~a 1 ham~1 pan~.ms.~cpp ,1_11
jagare - trots den _kolossa la skillnad en 1 flytf~rn~ag~.
en docka med innellgg andc pansars kepp vore sa~m? 1 usl ,ul
mot flyganfa ll än en m ed jagare ~r uppenb art onkl1gt. Pa n:
sarskep p må ha sämre förutsäl tmngar alt k~mna .. skyaddas l
bergrum än småfart yg - on1 man med dyl1ka fors tar torpedbåta r, men icke jämfört med kryssar~ och knappa st __ cllS
jagare. Emedan anskaffnin~skostnaden for bergrmnsanla g:~
ninaar är ungefär proport ionell med fartygsk ostnade n ...(c a
1j5 5 av denna) kan den ej in_yerka på ~~rågavara:1clc ~yp]a.Jll 
förelse, isynner het som den ar en utpragl ad engang3kosln c~< l.
Ehuru ändamå let tydligen helgat uttrycks medlen synes d e
av KK Hamma r anförda citaten om tvärsäke rh et i y ttr an<~l' ll
på område n som man inte behärsk ar även kunna var?- til llämplig a på honom själv, å tminsto ne då han ullalar s1g o1 n
fartygsk o stnaden . I varje fall kan det k_nappa st kallas o»fnttigl» att intresse ra sig för det ekonom iska utbyte t, da d et
g~ller att välja mellan olika ifrå~.al~omman~~~ _fartygsl ypcr.
En pessimi stisk inställn ing betraffa ndc mo)hgh ctern a a tt
för nä rvarand e kunna få fram större fartyg är mot bakgru nden av vad vi tidigare prestera t y tters t beklagli g, ty så dan
mentali tet i försvars frågor kan innebär a att vårt folk onodigtvis riskerar sin frihet.

·:tt

Orn under visnin g

sjökrigskonst.
Av Kapten B. Ar;l. UND.

sjökri gskonsl en kan i stort sc lt sägas bestå av tre delar:
histori a, strategi och taktik. Vad som här skall avhandl as
är hur ämnet enligt författa rens mening bör undervi sas vid
KSS. D et reglcmc ntsmäss igi reglerad e kursom Hmact i ämnet ger lycl~~ig~ vis lära.ren e_lt ganska storl spelnan o alt lägga
upp un dervism ngcn efter sm egen uppfalln ing.
Många anser alt den allmänb ildande historie undervi sningen hö r till dc saker som elevern a böe klara ut i civila
skol ~r. och ~enom själ:'slu dicr. Detta förfaran de tillämpa
s
ocksa 1 mannen , som JU k räver sludcntk omp etcns i historia för antagni ng till officers aspirant . Nu skall emeller tid
alla v~_ta att del inte är några vidlyfti ga hislorisl et kunskaps~ o~·dor son_1 eleverna i genoms nitt :släpa med sig
från
den CIVJla skolt1fic n. Del krävs därför en fortsatt hisloric utbildni ng vid KSS. Undervi sningen bör därvid vara - och
är - särskilt tillrätta lagd med hänsyn till att historis ka kunskaper icke är ett självänd amål ulan ett medel till ökad
först å else för sjökrige ts skiftand e problem .
En sådan inriktni ng ay historie undervi sningen kan knappast ske ulan medver kan av militära f ackmän . Därför är
talet om civila lärare i detta ämne vid KSS onödigt.
~rån många håll kanske främst från reprcsen tantce
f1:an d c andra vapeng renarna - har ofta framhål lits aH
~~1stori cu n dcrvisningen vid KSS innebär bortkas lad tid och
ar gammal modig och att man borde ägna mer tid å t d en
modern a taktiken . Detta måste vara ett felaklie t betrakte lsesätt. Det går ej alt jämföra flottans taktik m~d de andra
vap enslagen s, ej ens med RA-takt iken. Inom armen t ex anses nära nog den enskilde mannen s fö'rflyttn ing i terränge n
s~nn taktile ~ flottan är även det enskilda fartvgcl s och
dc
~~gsta förband en s taktik komplic erad och svårl~i~·d. Det för1:allan?e t . att motsvm :ande mi.d er~isning i histori~. icl~c äger
llm VId dc andra kngssko lorna 1 landet (men val v1d t ex
d_anska och norska sjökrigs skolorn a) motiver ar icke alt mal'Inen avslår från de fördelar som arrange manget för dess
del m edf ör. En nedskär ning av kursom fånget skulle rcsul-
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drabb ninga r stude ras ur taktis k synp unkl såled es kke
blott m ed hänsy n till den verka n som utgån gen
av stride n
fick för krigs förlo ppet Del gälle r då a tt belys
a viktig a taktisk a grund regle r och växe lverk an i taktik ens
och mate rielen s utvec kling . Geno mgån gen av sjösla gen kan
myck et väl
sk e i fonn av clcvu ppgif tcr, fören klade >>spel»
med elt par
eleve r som agera nde. Erfar enhe lerna bör påpe
kas efter band
av lärar en och kan bli förem ål för disku ssion
er.
använ da farty gsmo dellc r, som flytla s utefl er spår, Man 1-.an
som upprit ats med ledni ng av de »tarm vred> > som finns
i dc flestG.
beskr ivnin gar över sjösla g. ~ågra taktis ka krigs
spel i vanli g
m ening äro eleve rna därem ot knap past mogn
a för.
Vilka delar av hisi.o ricn äro då värda clt studi
um? Här
har lärar en ett gansk a frilt val. Det är ett faktu
m alt de
viktig aste strate giska och taktis ka grund regle rna
kan studc r as i n ågra få, för dc olika epok erna repre senta
tiva exem pel. Detta är vad som sker vid KSS; tiden
medg
ann at Man kan hävd a att bär finns plats för ytter e L· inget
ligar e nedskärn ingar , men måst e då ha klart för sig att
allt för få
exem pel gör det allmä nbild ande und erlag et tunt
och mins kar
möjli ghete rna alt stude ra grund regle rnas tilläm
pning unde r
skifta nde förhå lland en.
D et är kansk e i detta samm anba ng på sin plats
alt redogör a för den aktue lla dispo sition en av den knap
pt tillm älta
tid en för unde rvisn ing i sjökr igsko nst vid KSS.
Lägr e kursen sjöka dette r har 3 tim / vecka ; högre kurse n
2 tim/ vccka ,
vilke t samm anlag t gör c :a 100 tim. Av dessa
anvä ndes c :a
30 timm ar för studi um av den äldre sjökr
igshi storic n, 50
timm ar ägnas åt andra värld skrig et och ungef'
~i r 20 limm ar
åt form ell och tilläm pad taktik m m. A v vägni
ngen mella n
d_en äldre svens ka och den allmä nna sjökr igshi
storie n fram
t~ll och med först a värld skrig et är
sådan att omkr ing 20
tumn ar ägnas ål den svens ka histo rien, meda
n nclso ncpok~ n , rysk- japan ska krige t och första v~irld
skrigct geno mgås
Pa samm anlag t c: a 10 timm ar.
D en svens ka sjökr igshi storie n är j u tyvär r knap
past en i
a~~ a avs eende n uppm untra nde läsnin g. Misst
ag och nede rlag
hora emel lertid icke utelä mnas eller bortf örkla
ras ulan i
ställ et analy seras . Men djärv a insat ser, bklis
k skick lighe t
och b evis på förstå else för sjökr igets probl em
måst e särsk ilt
framh ållas. Både storm aktst idens svens ka sjöm
akt och ancll'a m indre heroi ska epo ker få nu sin
skäli ga ande l av undervi sning en. SJage t vid K0ge Bugt stude ras
lika väl som
slaget vid Feme rn!
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Av dc c:a 20 timmar, som avsetts för m.odcrn taktik m n1
går några åt för aktue~!a ori~~1teringar (t e:'" Koreal~t·ig,
:',l"ATO o s v), några anvandas for att ge ele~~rn_a_ ~-n o u~ n
ter.ino" om Sveriges sjöfartsintressen och SJOI11Jhtara lage
m m~Resten av tiden användes för studium av den mo derna
taktiken och vapnens utnyttjande. Här måste ett samat·he le
ske med lärarna i vapenämnena. I fråga om den mod en_~a
sjökrigskonstens grunder gör sig behovet ::.v e~1 ele~~e n~ar
och lättfattlig lärobok p åmind. TF II t ex a~~ badc for VIdlyftig och för koncentrerad för att __kunna _sma~~~s av, cl~ver
na på detta stadium. ~n ele_~nentar taktisk lar~bol... sl...u~le
säkert fylla elt behov aven for de andra vapcnsl::lge~1s skolor och - varför inte - innebära en god upplysmng mu
flottans verksamhet för allmänheten.
. .
..
Med full insikt om att steget mellan v1l] a ?el~ km~_ n a ar
stort, synes det författaren att anty~-~::: un~_erv~snmgssa tl g~ r
ooda resultat. Dessutom blir det mo]llgt for larat·en att h tlsig en uppfattning om en hel del sidor: av elevens p ersonlighet. E leven s egenskaper komma t~l-~ sy_~1es. gen <_~m
intresse, förmåga att (lära sig) arbeta_ SJalvstandJgt, fo rmåga att förbereda och föredraga takilska exempel o lll m
och slutlioen genom ådagalagda kunskaper. Kravet pa faktiska min~eskunskaper kan därvid hållas lågt om blo lt de
andra egenskaperna finns i erforderlig grad.

da

Litteratur.
Malenkov. Martin Ebon: »Malenkov. A biographical
sltud y of Stalin's su ccessor», Weidenfeld & Nicolson,
London.
När Malenkov efter Stalins död trädde fram för världens blickar som
den ledande i det triumvirat som skulle överta makten i Sovjet efter
den döde diktatorn var han nästan helt okänd i västerlandet. I världspressen framkom också tvivel om att den okände Malenkav skulle kunna
hävda sig mot de båda andra storheterna i triumviratet, Molotov och
Beria. Nu sedan världen fått skåda den allsmäktige Berias fall trots
att denne kunde stöda sig på sin sedan många år grundlagda ställning
som chef för världens största polismakt är det väl inte många som tvivlar på att Malenkov, mänskligt att döma, under år framåt konu111~r att vara den dominerande inom sovjetstaten - och därmed en av d e statsmän
som har frågan om krig eller fred i världen i sin hand.
Martin Ebons lill a biografi över Malenkav fyller därför ett verkligt
behov. Klart och sakligt söker han i boken - med stöd av det begränsade material som finns tillgängligt i Västerlandet ont den nye sovjetledaren - ge en bild av Stalins arvtagare, Malenkov.
Malenkav avviker i flera avseenden ganska markant från de bolsjevikledare som sedan revolutionen haft makten om hand. Han har alldeles
uppen bart borgerligt ursprung vilket hittills varit en svår belastnin(g
för en karriär i Sovjet och han har inte heller deltagi-t i revolutionen,
vilket annars samtliga av de högsta ledarna i Sovjet gjort. Hans anslutning till kommunismen ligger i tiden förlagd till tiden närmast efter den
genomförda bolsjevikrevolutionen.
Malenkovs, karriär är därför enastående i sitt slag eftersom han komIllit ur den forna »bourgeoisin» . Främst kan han väl tacka det förhållandet
för sin framgå ng att Stalin fick upp ögonen för hans kapacitet och gjorde
honom till sin sekreterare. De uppdrag Malenkav fick av Stalin - bl a
ett fl ertal ur Stalins synpunkt viktiga utrensningar - löste han med
en kallblodi ghet och hänsynslöshet som nästan saknade motstycke t o m
i Sovjet. I Sovjet betecknas Malenkav före Stalins död som. specialist på
Upprensningar - Berias försvinnande från scenen tyder på att han också som innehavare av den högsta makten fortsätter praktiken.
Kannstöperier pågår dagligen i den västerländska pressen om vad som
härnäst skall ske i Sovjet. Frågan man ställer gäller om det skall komma
en avspärrnin g till stånd eller bli ett fortsatt kallt krig eller något ännu
Värre. Den optimism som ibland skymtar fram i sammanhanget - också
i Viss mån hos Ebon - är det dock bäst att h ålla inom rimliga gränser. Det

649

6-!8
troliga är att Malenkov enelast stärker sin egen stä llning inå t innan ha n
fortsätter Rysslanels tradition ell a imperialistiska politik - Ivan den för skräcklige, Peter I, Nikolai II och den »röde tsaren» Stalin har visat elen
väg han troligen kommer att slå in på.
K. R. Perhuse n.

Sjöhistorisk årsbok 1951-1952.

Som rubrik på en ar tikel av m arindirektör Halldin har ställts frå ;an :
»Vad för slags fartyg återge de sydskandinaviska hällxistningarnas skepp;;bilcler'?» Såsom lwmplettering till fö regående artiklaT angående sjöfa rt i
äl dsta tider kommer här en lika fascinerande utredning, vilken baserar
sig på synnerligen omfattande källmateriaL Med utomordentlig sal,kunnighet har författaren kunnat fånga även lekmannens intresse och v isa r
hurusom de äldsta typerna av återgivna båtar sannolikt äro sådana som
motsvara en flotte utan plattform. Därnäst kommer så en typ m ed lag
plattform, på vilken senare tiders forskning även fått fram bilder. Författaren har hä1· kunnat visa likheter med båttyper från egyptis!w, gr2ldska och kinesiska källor.
Därefter Jwmmer han senare in på andra arter från västkusten, hiir
kallade elen slutna slädtypen, och anknyter återi gen till vad som omtaJats i grekiska skildringen om Oclyssevs. Om denne säges, att han. »sammanfogade balkarna i flytkroppen medelst dymlingar och mellan de bord·
varts ställda plattformsstöttorna flätade han in vidjor till skyeld mot
vågen».
På många h ällristningar från denna tic! avbildas nu »dessa männ i slwr
ej längre i hela sin län gel på farkosten, man ser av dem enelast överkropparna_ De befinna sig inom skeppsbord, i en farkost».
I och med det äldsta båtfyndet, elen s k hjortspringsbåten, kunde m'ln
få fram likheter mellan hällristningarnas typer och verkligheten. H i r
kommer författaren med intressanta tekniska funderingar över farko sternas konstruktion och byggnad, ägnar därefter ett särskilt avsnitt åt styrning och framdrivning för att slutligen komma fram till segling.
Såsom sammanfattning sl utar författaren med följande återblick: 'Da
syclskanclinaviska hällristningarnas skeppsbilder äro med den utveclding
under en förhistorisk tusenårsepok, man av dem kan utläsa, dokument
utan motsvarighet i världen. Även om man i bilderna kan finna vissa
likheter med äldre skeppsbilder från andra länder, såsom i fråga n om
de höga stävama, vilka tyckas gå tillbaka på en för antikens fark oste r
typisk företeelse, så äro de nordiska farko sterna dock så unika och deras
typologiska samband så påtaglig, att man med all sannolikhet h ar att
räkna med en - av de geografiska förhållandena gynnad - sjäJvstäa·
dig utveckling, möjligen grenande sig i en väst- och en ostskanclinavis i'-

Detta antagande bekräftas av skrivna källor, n är sådana framkomma
r ör ande Norden. Av romerska författare, som vid ticlen omkring Kristi
födelse berätta om germanerna och d eras farkost er, veta vi, att svionerna voro mäktiga genom flottor, och att de h ade skarpstävade roclclbåtar,
medan germanstammarna vid Nordsjön stoclo kvar på stockbåtsstadiet
Jiksom också brittiannierna, av en gelska båtfynden att döma_ Något direkt inflytande från sjöfarten i Medelhavet torde ej ha nått fram till
nordsjö länderna eller Skanclinavien vid denna tic!».
skeppsfyndet vid Falsterbo 193.2 redovisas av Harald Åkerlund, och
i anslutning därtill ger doktor Claes Bommerberg Falsterbobåtens mUjö.
Fyndet h a r först efter senasto kriget kunnat rekonstruerats, och det ä1·
av intresse att se huru detsamma förefaller att stå nära en typ avbildad
från en dopfunt i Löderups kyrka.
I logisk följd kommer sedan en mycket intressant skildring från en
resa till Holland, som år 1546 företogs av ett av Gu[ltav Vasas skepp
kallat Svanen. Författaren , konteramiral Carl Ekman, har påträffat handlingar förande denna expedition i kammararkivet i skeppsgårdshandlingarna från Vasa-tiden och lämnar en uton)orclentligt levande skildring av
denna expedition med utblick över många förhållanden inom landet. vilka
mer än väl förtjäna att bringas i dagen. Redan så tidigt som 1523 hade
Lybecks och Danzigs köpmän fått dominerande privilegier. Hoilänclarna,
som voro lybeckarnas konkurenter, skulle utestängas och kontroll fri!.n
Bornholm kunde för svenskarnas viclkommancle undvikas därest sjöfart 11il
Holl and utgick från ~\.lvsborg eller Löclöse.
Gustav Vasa hade ordnat depåer från vilka »räntepersedlar» försåldes
och vidare uppm anade han köpmännen att bygga fartyg av ek, samt Ei.{
kronan s fartyg uneler freclsticl ombesörja viss del av varutransporterna.
Efter Grevefejden kunde Konungen sätta sina planer i verket. Till
Holland skulle nu sälj as bl a koppar, tenn, diverse skinn, fläsk, ost,
spannmål och virke_ Därifrån ville man seelan införa salt, kläde och diferse varor såsom huvuclbonacler, kolonialvaror, vapen, krut och svaveL
Unel er s lottet Tre Kronors fön ster rustades Svanen, och såsom överskeppare förordnad es Olof Roskarl. Starten ägde rum elen l 3 maj och
den 26 maj befann sig skeppet utanför ölancl. Efter angöring a v ~~lvsborg
an lände Svanen till Holland i mitten av augusti. I Veere Jossade och
lastade fartyget och var i oktober äter till ankars vid Älvsborg_
Sin tJigen återgives en både spännande och klarläggande ski ldring av
motorfartyget Christer Salens äventyrliga resa från Yokoham.a den 14
februari 1951. Redan följande dag bräcktes fartyget kl 1845 och efter endast 30 sekunder var förskeppet bortslitet.
Tack vare lyckliga omständigheter kunde hjälp tillkallas, och två ame-
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rikanska fartyg hunna fram påföljande morgon, då bärgningsarb etet igilng.
sattes i dagniEgen efter kaptenens på »Christer Salen» avgivna förslag,
Tio passagerare och 14 man av besättningen sattes ombord på det a 111e.
1 i kanska fartyget »Marine Phoenix» efter ett utomordentligt arbete av
d ess livb:ltsbesättning, och sedan kunde haveristen kl 0813 åter sä tta
igång för att söka nödhamn i Yokohama, dit fartyget ankom. på r edde n
den 18 februari kl 0530. Där påbörjades lossning följand e dag och sallltidigt tillverkning av ett provisoriskt förskepp _
Reparationerna hade hunnit bli klara till den 7 juni, då »C hrister Sal en» bec;ynte resan mot Europa och på vägen dit i runt tal lastade 2.000
ton copra och 1.000 ton kokosnötolja. Tyvärr måste kapten Båtelsson avpolletteras i Singapore på grund av sjukdom, men under överstyrm:tn
Linders befäl anlände farty get den 28 augusti välbehållet till Antwerpen.
Under hela resan hade medelfarten varit 8,7 knop!
A. F. S .

N yförv ärv till Marinstaben s b ib liotek u n d er tiden 1/ 7-31 / 8 1953. Utdrag.
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Bron i FART:s jul-nummer:

"Fjädringskombinationen swinggaffel fram och bak
ger klistrande väghållningsförmåga.. . "flytande''
körning ... lönlöst göra en "mordattack" mot den
perfekt arbetande framgaffeln. Växlingen gick
smidigt . . . utväxlingsförhållandena var mycket
lyckade .. . lätt hålla rätt varvtal vid varje ha stighet,
utan att körningen blevd"dhuggande". Cykelns yttre h
linjer i kombination me
en välkända kvaliteten oc
gör att Husqvarnas nya "Drömbåge" är
mc-schlager i världsklass!"
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