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Det måste fungera 

Några synpu11kter på den örlogsmari11a maskintelmikens underhålls

och konstruktions jwobelm. 

Int räd esanförande i K öS 

av m a r in di re ktö r C U RT BO RGENSTA M. 

E n av ingenjörens främsta livsuppgifter ä r a tt syssla med tek
ni ska t ing som int e fungera r . Uppgiften kan uppdelas i tre avsnitt : 

l. Att få det att fungera = " reparation. " 
2. Att utröna varför det inte fungerar = " felsökning." 
3. Att förebygga ett upprepande = "utv eckling." 

Dessa tre delproblem ägnas olika tid och intresse beroende på hur 
pass bråttom det är och vederbörandens allmänna tekn iska inriktning. 
Punkten 3 bl ir tyvärr ofta försummad. Detta ;[r siikerligen en av 
orsakerna till att vi änn u i dag, nära hundra år seelan vi t ill sjöss 
tog maskinkraften i vår tjänst, ännu stöter på clriftproblem, som man 
kanske tycker att vi för länge seelan borde lärt oss att behärska. Det 
är emell ertid på detta område som ingenjören skall göra skäl för sin 
titel och söka motsva ra cle pretentioner som bör ställas på honom, 
i motsat s t ill elen rena driftpe rsonalen vars uppgifter kan begränsas 
ti ll punktern a l och 2, haverireparati on och fe lsökning. 

Reparation . 

Reparationsarbeten priiglas nästan alltid av tidsnöd. Den radika
laste metoden att hem~istra tidsnöelen ligger i en success iv övergång 
till planmässigt utbytessystem och före nkling a v monteringen. Detta 
måste kompletteras genom "nödreparationer" vid vilka maskinper
sonalens uppfinningsrikedom , händighet och förmåga att rätt utnytt ja 
tillgängliga resurser ~ir utslagsgivande. En vikt ig regel är dock att 
aldrig låta en nödreparation förb li permanent, så som man tyvärr 
så ofta ser e:-;empel på. Erfarenheten visar att en hel del drifth ave
rier i själva verket uppstår som fö lj d av tidigare utförda. mer eller 
mindre br istfä lliga nödreparationer som utförts uneler tidsnöd och 
seelan bliv it bortglömda eftersom de ti ll svidare fungerat, stundom i 
strid mot a lla naturlagar. 
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Felsökning. 

Felsökningen kräver framför allt stor envishet, praktisk erfarc1, 
het och ett visst mått av detektivsinne. De första rapporterna om ett 
haveri är nästan alltid felaktiga, och den verkliga orsaken visar srg 
ofta ligga mycket djupare förborgael än vad man till en början t rr . 
I allmänh et är det små och i och för sig bagatellartad e bristfäll i.g
heter. som är grundorsaken även till stora haverier. 

Utvecldiny. 

Denna måste baseras på en systematisk bearbetning av felsökn i1 
en. Konstruktören måste därvid samla ett så omfattande statisti < t 
unelerlag som möjligt. En god portion konservatism bör prägla ha'lS 
tänkande, så att han icke låter förleda sig till alltför stora konstru' -
tiva förändringar enelast på grund av tillfälligt upptriiclande haveri t 
vilkas verkliga orsak kanske ännu icke blivit fullt klarlagd. 

Den art av utveckling . som på detta sätt framtvingas ur de pra -
tiska erfarenhetema från clrifthaverier, kan ofta vara viii så fr ukt
bringande som det rena nyskapanclet. Man kan med fog hysa d l 
visst förtroende för elen utvecklingsingenjör, vars kontor ligger n ii··;, 
verkstaden och är belamrat med trasiga maskindelar. I varje fa ll 
är han en nödvändig medarbetare till sin mer spekulative koll e,g1. 
som hämtar sin inspirat ion ur boklig lärdom, på behagligt a v stå d 
från elen grymma verkligh eten. 

H averioTsakerua. 

kan tidsmässigt indelas följande avsnitt: 
l. "Barnsjukdomar" 
2. Drifthaverier 
3. Slitage. 

"BaTnsjukdomaT". 

Många av oss har säkerligen frapperats av elen mängel av tekn iska 
vanskligheter och haverier, som drabbar varje nybyggt fartyg elle r 
ny maskintyp, ofta i bjärt kontrast mot ä ldre konstruktioner, som 
förefa ller fungera betydligt bekymmersfriare. Dessa haverier uch 
bristfälligheter brnkar sammanfattas under elen oskyldiga och smi\ tt 
urskuldande rubriken "barns j ukcloma r". 
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Ti ll stor del är dessa haverier psykologiskt och mänskligt beting;1_ 
de. Fartyget eller maskineriet är under sin föde lseprocess föremal 
ifö r omsorger från en skara specialister, vi lka van ligen utveckla stor 
uppfinningsrikedom, då det gä ller att söka hänföra funktionsstörn i11.,_ 

" ar hos den egna materielen ti ll bristfälligheter inom de angränsande 
områdena. Motorn haverar fö r att propellern är fe ldimensionerad 
generatorns lindningar skakar sönder för att motorn är obalanserad' 
radaranläggningen fa ller ur därför att generatorn ej ger konstan t 
frekvens etc. 

När man går ti ll botten med dessa barnsjukdomar, finner m;tn 
blott mera säll an några påtagliga defekter hos de enski lda maskin
komponenterna , men däremot desto oftare i "skarven" mellan dem, i 
deras montering, sammankoppling o. dy l. etc . De enski lda specialis
terna. vet vanligen för li tet om varandras arbetsområden för att h m
na. få sina proclukter att umgås på ett friktionsfritt sätt. En stö rre 
teknisk allmänbi ldning och ett 'förenklat språk tekniker emellan skul
le bärvidlag vara mycket välkommet. 

Man kan med skäl fråga sig varför det oupphörligt är i huvudsak 
samma art av störningar, som återkommer under denna barnsj uk
clomsperiocl. Till stor del beror det på att ett fartyg och dess maski
neri tyvärr en dast sä llan är någon standardprodukt. När antalet tn
heter ii r så begränsat som det är på marinområclet. kommer erfaren
heterna. alltför sporadiskt för att ge til lräckligt statistiskt unelerlag fö r 
minskning av barnsjukdomarna. Så har t ex varje ny isbrytar
konstruktion måst genomgå i det närmaste samma födslovåndor därför 
att de tidigare engagerade teknikerna blivit utlY;tta eller hunnit glöm 
ma. de erfarenheter, som tidigare inhämtats. Då det rör sig om st ·p~
dardproclukter, som tillverkas i större serier, är det cbremo' i 
allmänh et möjligt att draga lärdom av barnsjukdomarna och succt·s
sivt minska. både periodens längd och störningsfrekvensen. 

" Varför ujtjthör bamsjnkdomarna efter en v iss tid".; 

Friimst tack vare elen möda, som nedbgges på korrigering aY de 
fe laktigheter som man begått vid konstruktion och tillverkning. })d
vis också därför att ingenjörerna med tiden måste släppa intre;,~et 
fö r de bristfä lligh eter som kvarstår, eftersom ideligen nya problem 
pocka på sin lösning. En del barnsjukelomar blir i verkligheten kro
niska. men blir accepterade och glömda i elen mån de sjunka ne cl till 
driftpersonalens plan , och man talar seelan icke mera om dem i ingen
jörskretsar. 

E n ytterligare anledning tillminskad störningsfrekvens ;ir att prov-
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ningstidens hårda påfrestningar enelast sällan återkommer vid normal 
drift. Proven bör avsiktligt göras så hårda att de med god margina l 
täcker de driftfö!·h~Ilanden~ . som man väntar sig. För ett krigsfartyg 
med dess krav pa lag vikt ar det normalt, att havener slwll mträffa 
uneler proven. E ndast därigenom kan konstruktören lära känna <.'ar 
de svaga punkterna ligger, så att man har någon chans att få fr ai11 
elen idea liska "jämnstarka" och därmed specifik t lätta konstruktion ( n. 

Drifthaverier. 

Om och när barnsjukdomarna blivit lyckligen överståndna inträc!tr 
en period av lägre störningsfrekvens, varu neler förekommande sti:;r
ningar närmast kan betecknas som " dri fthaverier". Dessa beror på 
att maskineriet utsättes för andra krafter än vad man tänkt sig el lc: r 
vad man utprovat, eller att det i praktiken hanteras och underhålks 
på ett annat siitt än det avsedda. De är synnerligen irriterande. efter
som de inträffar under en period, då driftstörningar normalt sd t 
icke förväntas. Det är därför mycket viktigt att haveriorsakerna nl 
ga analyseras på grundval a v haveristatistik såsom ovan nämn' s. 
Om man icke kan komma till rätta med haverierna på konstruk tiv 
väg återstår enelast två utv~igar nämligen: 

a ) Att sänka påkänningarna. Detta betyder i allmänhet, att man 
samtid igt måste offra prestanda. Man vill nämligen lätt sätta lik
hetstecken mellan minskning av påkänningarna, fö rstä rkning Ol h 

ökning av dimensioneringen (och därmed ökning av vikt och \t
rymmesbehov ). Emellertid kan detta vara en förriiclisk genväg. Tlct 
kan hända att viktökningen i sin tur leder till ökade påkänningar ! 
E legantare är att gå motsatt väg och i stället göra konstruktionen 
elast isk och eftergivlig, vilket ofta kan ge en viktminskning, och dar
med t o m förbättrade prestanda! (Exempel: flygplanvingen och triid
stammen som knappast skulle tåla vindkrafterna om de vore stumma, 
styva element ). 

b) A t t införa pla·n mässiga ufb)'fcn av de haverik~insliga dela rna . 
I lyck liga fall kan man finna ett samband mellan gångtid och haveri
frekve ns så att bytena kan baseras på gångticlen. ~i\ven om sådana 
utbyten också tager sin tid, är de alltid mindre besvärande än havener 
därför att de kan på förhand inplaneras i fartygets eller maskineriets 
program. Målet för våra strävanden måste alltid vara , att begreppet 
"driftstörningar" skall kunna elimineras och ersättas med "planm;i s
siga delbyten". 
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Slitagc. 

Med tiden uppstår så stort slitage. att haverifrekvensen ökar 
av, denna an ledning. I allmänhet lig!?er dock denna gräns betydligt 
hogre_ an vad man 1 al_lmanhet foresta ll er s1g. V erkligt slitage inträf
far gi~etvJS VId __ al!a rorliga maskiner i glidytor och lager, men dessa 
ytors livslangel ar 1 allmänh et i praktiken mycket lång. Man hör stun
dom uttrycket att en maskin är "slut" därför att den blir utsatt för 
en påf_allancle anl:?pning av clrifthaverier . Van ligen finner man, att 
an ledmngarna 1 SJalva verket är att hiinföra till att underhållet bi.ir 
jat bh forsummat. 

Vissa maskintyper, t ex flyg- och torpedbåtsmotorer måste. för 
att få en anständig driftsäkerhet, underhållas enligt ett så rio·oröst 
översyn~;ystem ,a.tt liv~längcle~1 k~n sägas ~) li oändligt lång od1 be
greppet slitage Icke langre far nagon tekmsk relevans. I sådana fall 
kasseras maskinen icke därför att den blir försliten utan därför att 
den med t iden blir föråldrad. 

Samma nfatt11i11 g. 

At_t stän_digto syssla med l~averier kan_ synas vara en deprimerande 
uppgift. L1kasa kan underhalls- och clnftproblemen förefalla tråkiat 
v2rdagliga för elen mer utvecklingssinnade teknikern. Emellertid ~r 
underhållsarbetets hårda mark just den bästa jordmånen för ett fram
gångsrikt utvecklingsarbete. Uppfattat på detta sätt blir underhålls
arbetet av mycket ädel och in spirerande natur särskilt när det crä!ler 
krig~fartyg 1;1ecl deras höga krav ]=>å funkti~nsduglighet uncle; all
varliga ~orhallanden . Farty_l?ets stndsvärde är inte bara avhängigt 
av maskmenets prestanda. Annu viktigare är att det måste fungera ! 
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Gemensam grundsyn 
En genmäle 

Av kapten PER RUDB E RG . 

T septembernumret av denna ticlsl~ rift var införd en artikel av 
överstelöjtnant Skogluncl med ovanstaende rubnk. Han cliskute r~H le 
där behovet av en för hela kr igsmakten gemensam grundsyn, gav nål~ra 
synpunkter på dess ic!Cinnehåll och inbjöd ti.ll for~satt ~li skl:.s s;"ll. 

Uppslaget är värt all t beaktande. J nom mann en fmns tu ll to r~ta
else för behovet av en grund syn, om vars stora drag enighet kan sl,a
pas. överste löjtnant Skogluncl kan därför vara övertygad om ett _.:ir
ligt intresse för en sådan d iskuss ion och en god vil Ja att genom lora 
den. Ur marinens - och hela försva rets - synpunkt hade clet natur
ligtvis varit önskvärt, att denna diskussion hade förts före e ll er under 
öH-utreclnino·arna 1957 (på samma siitt som skedde 19G+). Då hade 
en hel del o:aklio-t ell er illa unelerbyggt gods som alltjämt förefi nncs 
i dessa utrednir~·ar kunnat avföras ur diskussionen. L uften h; ,j,. 
r ensats och en väsentligt större enighet kunnat åstadkommas - cw g· 
h et om väsentligheter. 

Den naturhua missräkni1wcn inom marinen över att så icke S
1 

d t 
bör emellert icl,.,inte bgga hin~ler i vägen fö r en såv itt möj ligt av ii r
svarso-renssynpunkter obunden diskussion kring denna vitala iraga. 
Helt ~bunden därav kan elen väl aldrig bli, efte rsom v1 trots all t \J<!Sl 
känner ti ll och har ti1 nkt oss in i vissa fö rsvaJsfunktioner och cb r 'iir 
anser oss med siirskilcl tyngd kunna diskutera dessa. Men med l'lt 
h elhjärtat in stiimmand e från ömse håll i att vilj an till en ighet är dc' 
väsentliga kan en diskussion föras med utsikt till positiva resu ltat. 

I en grundsyn för vårt försvar är det två huvudfrågor. som omc
delbart kräver uppmä rksamh et : ett i ramtida krigs troliga kara\. w r 
och en fiendes sannolika upptr~iclande. 

För att i största utsträckn ing behandla samma frågor som över~tc
löjtnant Skogluncl gjorde i sin art ikel ska ll den första fr_ä.gan hä r La r~ 
kortfattat beröras. Senare kanske tillfälle ges att uttorhgare ate l · 
komma till elen. , 

Riskerna för ett globa lt vi1tebombk rig synes minska i samma man 
som vetenskapen k;n sprida kunskap om dess tro liga resultat _~ n te 
bara till stormakternas ledare utan till en bred opinion . Förutsättni_ng
en är dock en någorlunda jämn förde lning av befintliga mass to r
störelsevapen mellan maktblocken. 

Om " konventionella" atomvapen kommer att in sättas eller in te kan 
diskuteras; uppenba1·ligen måste vi vara förberedda på att så kan ske. 
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Liksom de traditionella g ränserna mellan försvarsgrenarnas an
svarsområden blir a llt diffusare synes utvecklingen också leda mot 
oklarare gränser mellan krig och fred. Det blir all t vanliga re att län
der för långa ticler lever i det "no mans land" som ligger mitt emellan. 
Vi har väl iinnu h ittills bara sett en liten del av elen provkarta på 
nya situationer, som framtid en kan komma a tt uppvisa. V i måste vara 
beredda att success ivt revidera vår uppfattning om krig och krigfö
ringsmetoder och om vad som är t roligaste och farligaste fall för 
Sveriges vidkommande. Den erfarenheten torde kunna dras av det 
senaste decenniets och inte minst de senaste årens händelser att en 
efter ett visst "farligaste" alternativ skräddarsydd krigsmakt 'innebär 
.en chanstagning utöver det godtagbara. Hur tilltalande det än är att 
Tenodla problemen till ett eller ett fåtal fall är detta i praktiken icke 
möjligt. Vårt försvar måste vara uppbyggt fö r att kunna möta en 
.serie troliga, mer eller mindre "varma" typer av krig . Det är heller 
inte en fråga om styrka eller uthålligh et utan vad som krävs är styrka 
()Ch uthållighet. 

I elen andra huvudfrågan - en f iendes troliga uppträdande -
finns anledning att i väsentliga stycken instämma i de synpunkter, 
<iverstelöjtnant Skoglund framför. Kustinvasion - delvis i samband 
m ed luftinvasion - blir genom elen härför speciella materi elens och 
taktikens utveckling snarast mer san nolik än tidigare. V ilka delar av 
vårt land , som i fö rsta hand är troliga anfallsmål, är s jälvfallet be
roende av fiendens slutliga operativa mål. Överstelöjtnant Skoglund 
:anser, att dessa är att finna i norr och söder. N ordkalotten ii r uppen
barligen uneler många år framåt av avsevärd strategisk betydelse. 
De båda maktblockens mani feste rade intresse för polartrakterna, 
den ryska ishavskustens "öppna läge, baseringsbehovet för ryska 
ubåtar och NATO :s strävan att bilda ubåtsspärrar så långt norrut 
som möjligt torde räcka som argument härför. I elen mån svenskt 
<lmråde beröres av detta strategiska kraftfä lt som genomgångsom
Tåde, innebär det en latent fara för denna del av vårt land. Att dm 
n?rra vägen skulle väljas av en fiende, som önskar ockupera Sverige, 
forefaller däremot helt osannolikt. 

Överstelöjtnant Skoglund anser, a tt Sydsverige och särskilt Skå
ne är primärt hotat vid en eventuell konflikt med tanke på Östers jö
~tloppens betydelse för båda maktblocken. Är fiendens operativa mål 
l. Sverige enelast att försäkra sig om flanken mot östersjöutloppen 
fmns det fog för hans resonemang. Det förefaller emellertid väl så 
sannolikt att en spärr för Östersjöutloppen i ett krigs inledande skede 
1<an upprättas genom en stor insats a v minor, för vi lka dessa far
V~tten är särskilt vällämpade och med utnyttjande av det flankerande 
1age, som redan nu existerar. Därmed bortfall er en del av en fiendes 
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behov att som en första operation gå mot Skåne. Önskar en fiende 
inom rimlig tid erövra Sverige för vida1:e op~rationer syr;es alltfort 
östra Mellansverige vara det mest sannolika forstahancl_smalet. , 

Om behovet av djupförsvar, där havet ända f ram t1ll motstanda
rens kust utnyttjas, föreligger tydligen r edan nu e:1 glaclJande enig
het. överstelöjtnant Skoglund fullständigar se_~lan b!ld:n_ med att tal,a 
0111 skärgårdarnas betydelse 1 forsvaret o~h aven dat k~n n~an hc,. 
hjärtat instämma i hans synpunkter. Enligt ma;·m -~p~tattnmg_ bur 
emel lertid samma tankegångar som han lagger pa skargarclarna_ aven 
kunna tillämpas på farvattensförträngningar och stora clel~r av oppna 
havet, där man till jämförelsevis ringa kostnad kan astadkomma 
ett starkt försvar. Det är mycket möjligt att detta aven ar ~versk
löj tnant Skoglunds uppfattning fast man inte direkt kan ~-tias~ el et 
u1: artikeln. Det förtj~inar emellertid understrykas, att det ar rorh,.;
heten till s j ö ss kombineradmed kvar l i g gan dc hinder, som ko;1stltuera r 
en stor del av det djupförsvar av oss omg1vande havsomraden, som 
vi behöver. 

överstelöjnant Skoglund komm~r slutlig~n in på problemet ~~rn 
kvalitet kontra kvantitet i anslutnmg till s1tt krav pa att alla 1 Jr 
vapentjänst dugliga måste ha en grundläggande utbildning ävc_n om 
sedan delar av de utbildade utrustas med enklare och billigare ut-
rustn ing. .. . . 

I den principiella frågan - antal kontra hog kvalitet - torde 1~g a 
större meningsmotsättningar föreligga. Mannen har under .. en lang 
följd år hävdat nödvändigheten av ett stort ~ntal enheter for :tt ge 
det marina djupförsvaret en nödvändig uthålhghet . Det ar ocksa ,de"n
na tanke som legat bakom utvecklingen mot en l~tt flot~a so:11 pagatt 
sedan andra världskrigets slut. Kvalitetskravet far . aldng ~In _vas c~ ; t r· 
hän att vi inom vårt begränsade försvarsanslag far en sa liten t or
sva1:smakt- om än aldrig så tekniskt fulländad- att vår uthåll ighet 
blir en chimär. . . .. 

En lika stor chimär blir dock vår försvarsmakt, om mte tdlflo0_e t 
bakifrån säkras. Den import och hjälp, av vilken vi är beroen?. e tor 
att ett kri<Y - varmt eller halvvarmt - skall kunna ~·enoml~~tmpas 
med utsikf till framgång, måste ges möjligheter ~-tt na oss. Aven 1 

denna fråga ~ir en gemensam grundsyn starkt av noden. 
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G emensam grundsyn 
Ett genmäle. 

Av löjtnant NILS HELLSTRöM. 

Om hönan och ankungen i H C Andersens saga ""Den grimme 
Aelling" hade ombetts att efter ankungens jungfrutur inkomma med 
en gemensam grundsyn på riskerna av att simma, så skulle det för
modligen varit mycket svårt att sammanj~imka deras ås ik ter. Pro
blemet, som de agerande i sagan ställs inför. är mycket likartat det 
som vår militärl edning har att lösa var gång avvägningsfrågan mellan 
försvarsgrenarna blir aktuell. D et räcker tycl ligen inte med vidsynthet. 
Dessutom fordras mångsidig kunskap. En gemensam grundsyn måste 
växa fram som en proclukt av gemensamma cdarenheter. Sådana blir 
svårfångade mot bakgrunden av våra stabsofficerares nuvarande ut
bildning och bristande erfarenhet bet räffande de anclra försvars
grenarnas möjligheter och begrii.nsningar. Intill dess vi fått fram offi
cerare i ledande ställning med en allsidig utbildning, och elit har vi 
en lång väg att vandra, måste därför skälig hiinsyn tas till specialis
ternas synpunkter. Det kan ifrågasättas om detta g j orts i den se
naste öB-utredningen. Vi i flottan hävdar, att sjökrigföringen i våra 
dagar är så komplicerad och fordrar beaktande av så många faktorer, 
att det tarvas lång och dyrköpt erfarenhet för att bemästra hela det
ta problemkomplex. 

J ag övergår så till att lägga några kritiska synpunkter på den av 
överstelöjtnant Skoglund redovisade grundsynen på en del spörsmål. 
Jag gör det i dennes positiva anda samt med en fö rhoppning om att 
den fortsatta debatten skall kunna bringa värderingarna närmare 
varandra. 

Skogluncl har i sin a rtikel gjort en analys över ett antal viktiga 
beståndsd elar i en gemensam grundsyn på vårt försvarsproblcm. Han 
behandlar bl a frågan vilka lanelsändar försvaret bör koncentreras 
ti ll , berör det marina djupförsvarets framtida struktur samt gör slut
ligen en analys av kostnaderna för ett tekniskt avancerat försvars
system relativt ett mer primitivt med tyngdpunkt lagd på uttagande 
av elen levande värnkraften. 

Då det gäller försvaret av olika delar av vårt land anmäler sig 
genast en viktig principfråga. Är varje kvadratkilometer lika värde
full? Denna frågeställning kan givetv is betraktas ur flera synvinklar. 
Om ett område vägs mot ett annat mot bakgrund av krigsproduk
tionssynpunkter blir svaret lätt att ge. Läggs däremot moraliska eller 
Psykologiska värderingar till grund för ett bedömande är det inte så 
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lätt att ge ett entydigt svar. Men den gamla uppfattningen att varje 
tumsbreeld av fosterlandet skall försvaras måste väl modifieras 111~1 

bakgrunden av att vi inte hundraprocentigt kan garantera att försva
ret håller vid förödande angrepp mot våra befolknings- och industri
centra, med det större mänskliga lidande och elen större materiella 

förstörelse som, relativt motsvarande anfall mot glesbygder har ti ll 
följd. Vi måste stå l s~1tta oss mot farligt käns lotänkande och koncentre
ra våra knappa resurser till för det fortsatta försvaret vitala områden. 
]~etta ~~r, . för att använda ett av Skogluncl använt uttryck, realism, 
e j peSS11TIIS111. 

Mot bakgrunden a v det ovan sagda ter sig det s k ytfö rsvaret son1 

en anomali. Principen en buske - en bajonett har för länge seelan 
övergetts a v de ledande militärmakterna. Där framhålles i stället 
operativ och taktisk rörlighet som ledstjärnan för framtidens strids
krafter. Hög kvalitet hos staber och stridande förband, modern va
pen- och, i ordets vidaste bemärkelse. sambanelsmaterieL E ld och 
rörelse! 

Den begränsade men viktiga del av det marina djupförsvaret, sr•m 
innefattas i begreppet skärgårdsförsvar belyses av Skoglund på ett 
mycket intresseväckande sätt. På denna punkt synes f u Ilständ i g enig
het råda. De nya förband av snabba och rörliga övervattensstrids
krafter, helikopter- och kustjägarförband. som redan ingår ell er pla
neras ingå i elen marina organisationen, kommer med säkerhet att 
fylla en viktig uppgift. Men, som redan inl edningsvis framhåll its, 
skärgårdsförsvaret är blott en begränsad del av det marina d jup
försvaret. Det ensidiga skärgårdsförsvaret frångicks i vårt land redan 

vid sekelskiftet, och ingenting tyder på att nya faktorer dykt upp, 
som skulle motivera en omvärdering a v sfargårclsförsvaret relativt 
"utsj öförsvaret" till det förstnämndas fördel. 

I såväl Skogluncls som i kapten Adells artikel (TiS maj-1968 ) 
framskymtar i detta sammanhang tankegångar, som är värda att 
tagas upp till behandling. Båda författarna synes tänka sig ett kust
försvar med "motståndsöar" innefattande bl a fast kustartilleri och 
långskjutande robotar. I luckorna mellan dessa "öar" tänkes liitta 

övervattensstridskrafter som rörliga 1·eserver beredda till motstötar. 
Det kan ifrågasättas om ett elylikt låst utnyttjande av sjöstridskrafte r 
är rationellt. Man utnyttj ar på så sätt icke deras operativa rörlighet 
och förmåga att genom sin blotta närvaro utöva tryck på fiendens 
hanellande ända in på dennes egen kust. Redan termen motstöt innebär, 
att det är fienden som i princip väljer tid och plats för striden. Hela 
denna tankegång är mycket litet tilltalande, ty det måste betraktas 
som en omistlig det av försvaret till sjöss att flottan - och flyget 
- icke förlorar förmågan att kraftfullt gripa initiativet och inte hän-
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visas till ett ensidigt parerande av fiendens åtg~irder. I princip delar 
väl också Skogluncl denna uppfattning, det är egentligen först då det 
gäller. medlen att upprätta ett sådant försvar till sjöss som våra åsik
ter d1verg~rar. Skogluncl önskar lätta fartyg utan att ange någon 
närmare forklanng. Kan det vara kostnadsskäl eller ett resultat av 
slagordet "små och effektiva fartyg"? Lång erfarenhet s~io·er oss 
dock. att små fartyg är relativt dyra att bygga. Modern ;jökrio-

förin~ .. kräv.er bl a clärut.över, ~ÖJ.·utom c!et .stär:cliga kravet på goclta~
bar SJOdttgbghet och stnclsuthalbghet, tlllrackhgt stora fartyg för att 
kum~a bara den tun.ga och skrymmande teletekniska utrustning för 
spamng och elcllednmg, som är en nöd v~inclig förutsättnin g för att 
de moderna vapnen. inte minst sjö- och lvrobotarna, skall få god ver

kar:· ~e~sa krav kan enelast uppfyllas av relativt stora fartyg, san
nohkt 1 pgarstorlek. Dessa fartyg kommer, i likh et med de moderna 

ubåtarna, att dra ansenliga kostnader. Den all tmer komplicerade tek
niska utrustningen är dyr. På elen saken f inns det f~irska bevis inom 
alla försvarsgrenar - i många länder! 

Avslutningsvis sku ll e jag vilja eliskutera ett par av Skoo-lunds 
fram förda åsikter beträffande elen levande värnkraften. FÖr det 
första tesen att frikallandet av värnpliktiga, vilka i stället skulle an
vändas inom t ex rustninl!sinclustrien eller civilförsvaret allvarliat 

.., . ' b 

skulle unelergräva den nationella fö rsvarsviljan. I sanning ett klart 

unelerbetyg ti ll Sveriges kvinnliga befolkning, som ju inte fullaör 
värnplikt. Hälften av de riksdagsledamöter som utan större knot ~n
tog det nya 2700-miljonersanslaget är dock valda av kvinnor. 

För det andra skulle jag vilja ta upp värnpliktskostnaderna till 
debatt. En sak kan genast fastslås. Kostnaden per värnpliktsdag 
fluktu erar i takt med konjunkturerna på arbetsmarknaden. Här leds 

~anken osökt in på en sida av värnpliktskostnaderna som Skoglund 
1~te redovisat fullständigt, nämligen det förhållandet att elen värnplik
tige som lämnar produktionslivet nationalekonomiskt sett " byter tec
ken" . Från att ha varit n~i.rande blir han tärande. En fö rsiktig upp
skattnmg av det nationalekonomiska bruttoinkomstbortfallet i nuläget 

ger vid handen att 100 kr per dag är ett godtagbart närmevärde. 
Med andra ord: 60 värnpliktiga kostar c :a 2 milj per år att utbilda, 
d v _s elen summa för vilken Skogluncl säger sig kunna utbilda 1000 
partisaner. 

En personalslukande försvarsorganisation är verkliaen inte länoTe 
någon genväg till att nå godtagbar effekt för ett ri~ligt pris. "' 
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Navalstatsbegreppet 
Av jur. dr ERIC CARLQ UI ST. 

I en artikel om "den moderna vetenskapens syn på staten som livs
form" (införd i TiS 1956 sid 603) har jag tillåtit mig erinra därom, 
att belägenheten av en stat vid ett hav ell er en sjö i och för sig icke 
behöver betyda så mycket för en sådan stats innebyggares liv och 
kulturella utveckling. Från en havsstrand kan man visserligen fiska, 
bada, tvätta kläder etc. men just ej heller så mycket mera. Den blotta 
belä<Tenheten av en sådan gruppgemenskap vid ett hav eller en sjö 

b o 1 betecknar vi därför enelast som en maritim stat (av det latms .;:a ordet 
"maritimus" som betyder vid eller på havet) och närmast är att fa tta 
som ett rent fysiskt-geografiskt begrepp. Sin betydelse för ett folks 
liv och utvecklingsmöjligheter får därför en stats maritima läge först , 
då de en stat omgivande vattnen, utnyttjas som färdevägar och uppe
hållsort av dess egna innebyggare eller andra samfunds medlemm;Jr. 
Instrumentet härvid har först varit och är alltjämt i stor omfattnin 
farkosten och fartyget (latinets navis = skepp). - vi bortse då i detta 
sammanhang från att f lygmaskiner kunna överfara havsytan och 
även uneler vissa betingelser uppehålla sig å dessa - Graden av eu 
stats "maritima" struktur måste då bestämmas a v den betydelse f a r
tygen, enkannerligen handels- och fiskefa rtygen samt deras "natur
liga" komplement, örlogsfartygen, hava för en maritim stats inne
vånares möjlighet att hävda sig i kampen för tillvaron med andra 
stater: fysiskt, tekniskt, ekonomiskt, politiskt och militärt m m. F örst 
genom fartygen öppnade sig möjligheter för människan att uppehålla 
sig och förflytta sig å de delar av jordytan - haven, sjöarna, flo
derna etc. och de till dessa vatten gränsande landområdena - vilka 
eljest skulle varit henne helt förvägrade utifrån hennes av den ur
sprungliga naturen givna fö rutsättningar. Det är f ö spörsmålet om 
fartyget, som kulturfaktor, som här träder fram. 

En blick på transportväsendet i dagens kultursamhällen -- hä r nu 
närmast med tanke på dem i N orden och Västeuropa - ådagalägger 
ju oförtydbart den så att säga "kvalitativa" inskränkning i anvä~1d
ningen av sjötransportmedlen, som där ägt rum i tiden särskilt etter 
första världskriget . Den förnämsta anledningen till detta förhållande 
behöva vi ju icke sväva i ov isshet om. Det är samfärdsmedlens tt ll 
lands - bilarnas bussarnas och i viss mån också järnvägarnas -
tekniska utveck li~g efter sistnämnda tidpunkt, vilka i grunden fö r
ändrat sjötransportväsendets sociologiska struktur, ja i många tall 
tvingat detsamma att helt eller delvis upphöra i synnerhet efter ku s-
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terna, på kanalerna och insjöarna. Det gäller ju ej endast i vårt land 
utan även hos många andra nationer. Och så naturligtvis härtill fly
gets våldsamma "frammarsch", som särskilt vad den transmarina 
persontrafiken angår, på många linjer delvis konkurrerat ut fartyget 
sorn transportmedel för personbefordran, och icke heller lämnat gods
transporterna med flyg ekonomiskt opåverkade för sjöfarten. Så t ex 
transporterade SAS på enbart New York-linjen under år 1957 
1,6 mill kg fraktgods och på samtliga SAS-linjer under samma tid 
icke mindre än 17 mil! kg. När vi så veta, vilken betydelse flyget fått 
i sjökriget, och där de mest optimistiska företrädarna för denna va
pengren i det närmaste ve lat frånkänna örlogsfartyget någon större 
betydelse i nutidens krig, då kan man sannerligen tycka, att det börjar 
visa sig tecken som skulle hela sjöväsendet vara statt på avskrivning. 
- Så, som väl aldrig ti ll förne i mänsklighetens historia framstår 
därför nu kravet på en verklig vetenskaplig analys av det nuvarande 
sjöväsendets gestalt och livsformer som en tvingande nödvändighel 
för att därigenom få utrönt, i vilken mån denna radikala uppfattning 
om de nya transportmedlens verkan på sjöväsendets struktur i dagens 
kultursamhällen är riktig eller ej. Det gäller ju icke minst för de 
fo lk, vilka likt det svenska, för sin fysiska existens och ekonomiska 
samt politiska ställning i världen - alla bilar, bussar, flygmaskiner 
etc till trots - i övervägande grad alltjämt äro beroende av fartyget. 

Att nu fartygen "kvalitativt" sett fått sin användning som trans
portmedel inskränkt genom de nyssnämnda samfärdsmedlens tek
niska fullkomnande i dagens kultursamhällen, och att denna föränd
ring icke är avslutad utan säkert kommer att alltjämt fortsätta, är 
ett faktum, som ingen förnuftig människa, varken kan eller vill be
strida, särskilt då det gäller den transmarina persontrafiken och de 
lättare godstransporterna. Men då det gäller tyngre och mer skrym
mande gods såsom stenkol, malm, koks, spannmål, trävaror och trä
massa, för att nu inte glömma oljor av olika slag, alltså för produk
tion och avsättning oumbärliga ting har som bekant handelsfartyget 
som transportmedel a lltj ämt kvar sin dominerande ställning och intet 
synes i dagens transporttekniska utveckling kunna rubba detsamma 
därifrån. Den livliga tyska flod- och kanaltrafiken av i dag skulle 
bl a kunna anföras som ett säkert belägg för detta påstående. Aldrig 
förr i mänsklighetens historia har handelstonnaget i världen varit 
större än nu (över 100 milj bruttoton) och inga tecken tyder på, att 
det skulle upphöra att alltjämt utbyggas även om - helt naturligt 
fö.: Övrigt - en viss avmattning i byggnadstakten då och då kan för
markas. Det är ju inte minst ekonomiska skäl, som tvingar oss att 
alltjämt hava handelsfartyg. Som bekant kunna dessa fu llgöra sina 
transporter för en bråkdel av de kostnader, som erfordras till lanels 
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eller i luften. En intressant statistik om detta förhållande har f ö läm
nats av redaktören Ture Rinman i Marinens årsbok för år 1958 sid (j_ 

Vill man nu söka tränga in i cle mest karakteristiska dragen av 
Sveriges nuvarande samhällsstruktur, så synes mig ingen "introduk
tör" härför vara mer lämplig än vårt lands officiel la handelsstatistik 
för t ex de senaste fem åren. Snart sagt varje skolbarn vet från sin 
geografiundervisning, huru denna statistik gestaltar sig i sina grund
drag: en import omfattande en mångfald olika varuslag nödvändig-;) 
för folkförsörjningen och elen industriella produktionen såsom kaffe 
livsmedel, ull, bomull, djurhudar, stenkol, koks, mineraloljor, han
delsjärn, stål, maskiner m m. medan inom exporten ett fåta l varo r 
dominera såsom järnmalm, trävaror, pappersmassa, papp och papper. 
kul- och rullager, maskiner och nybyggda fartyg. Värdet av vår im
port uppgick 1956 till 11% miljard kr. Exporten för samma år t ill 
c :a 10 miljacler kr. Gemensamt för denna för ett sjumiljoners folk 
väldiga utrikeshandel var bl a att elen till inemot 100 % förmedlades 
av fart)'g . Här kunna vi nu börja skönja de första fenomenen, varur 
navalstatsbegreppet framväxer. Att en stat har sjöfart, även en trans
marin sådan , är tydligen icke tillräckligt för att kunna karaktärisera 
denna som. en navalstat. Såclan transportverksamhet har ju t ex också 
Schweiz. N ej, avgörande för spörsmålet om vad som särskilt utmär
ker en navalstat är uppenbarligen elen betydelse handelsfartyget i för e
ning med örlogsfartyget äger för ett folks fysiska existens, ekono
mis/w ställning och utveckling, förrnåga att föra en självständig ut
rikespolitik ävensom militära motståndskraft m m. Och detta som 
en enkel konsekvens därav, att grundschemat i det mänskliga san t
hällslivet, liksom inom växt- och cljurvärlclen, är organismernas "vil
ja" till liv i självuppehållelsens och artuppehållelsens tecken, främst 
yttrande sig uti deras strävan att söka sig fram till de näringsmedel, 
som säkrar deras fysiska existens . Härtill sluter sig så organismernas 
s k offensiva eller defensiva skyclclsanpassningsarbete, samt deras 
fortplantning. Utan denna biologiska och geografiska grundsyn på 
elen mänskliga sammanlevnaden kunna vi aldrig rätt fatta dennas 
"sanna väsen" och - vad värre är - icke rationellt praktiskt gestal
ta densamma. 

Sammanställer man nu vad här ovan yttrats om de grundegenska
per, som äro att tillägga en navalstat, med vad i det föregående an
förts ur Sveriges officiella handelstatistik, då torde icke någon tvekan 
behöva råda om elen sociologiska struktur, som är att ti llägga vårt 
landmed alla de praktiska konsekvenser detta har till följd för spörs
målet om vårt samhälles och vår stats organisation , livsformer och 
ledning. 

Även för icke fackmannen börjar det väl nu så småningom stå !dart, 
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att denna vår stats sociologiska struktur oundgängligen kräver, att 
vår sjöfart effektivt kan skydelas uneler krig eller eljest vid spända 
internationella förhållanden. Och härvid gäller det tydligen ej enelast 
den självklara importen till vårt land utan desslikes även dess export. 
Såsom v~il aldrig eljest behöver staten under krig inkomster och huru 
säkrare bekommes sådana än genom betalningen av vår export och 
ur denna härflytande skatter och andra "avgifter" . Vid skyddet av 
vår utrikes sjöhandel manifesterar sig nu navalstatsbegreppet därut
innan, att detta skydel enelast kan fullgöras genom en harmonisk 
samverkan mellan örlogsfartyget och flygp lanet. Intet av dessa trans
portmedel kan ensamt, el v s i och för sig självt, helt fullgöra nämn
da skycldsuppgift, därom synes elen sjömilitära sakkunskapen vara enig. 

Stat är nu en gång i första hand beteckningen för en totalorganisa
tion av ett folk närmast till skyeld mot yttre fiender och inre fridstöra
re. Vid fullgörandet a v denna yttre staten skyeldsverksamhet beträf
fande sjöhandeln intar örlogsfartyget flerstädes en dominerande ställ
ning men det är också härigenom , som det bidrager att utforma naval
statsbegreppet . 

U neler nu överskådlig tid torde viii en invasion Över havet mot vårt 
land vara elen enda anfallsform, som snabbast och säkrast för till 
krigsavgörande mål och vårt definitiva nedkämpande. Annu lära icke 
fullt övertygande bevis ha blivit framlagda därom, att en sådan inva
sion mot vårt land kan icke blott inledas och fullföljas utan även 
avgöras enbart med flygplan utan någon medverkan samtidigt av ör
logsfartyg. Å andra siclan kan en fartygsförmedlad invasion av större 
omfa ttning icke hejdas med enbart flygplan. Därom synes den sjö
militära sakkunskapen ävenleeles vara enig. Också här måste örlogs
fartyg sättas in - kanske med avgörande betydelse för vår existens 
som självständig stat- till statsterritoriets skyddande. Ingen ansvars
medveten statsledning skulle kunna ge avkall på denna fordran. Så 
bidrager då också invasionsförsvaret av vårt land till navalstatsbe
greppets utformning. 

I sin "Politische Geographie" (sid. 305) har .Ma u! definierat sjö
staten med att "Seestaten sin d uberwiegencl au f Seeverkehr be i ihrem 
Verknupfungen mit anderen Staaten und Völkern angewiesen". När 
detta skrevs uneler mellankrigsåren åsyftades tydligen enbart far
tygen, som det viktigaste redskapet härvid, en uppfattning, som tyd. 
!igen väl stämmer Överens med elen hiir förut framförda åsikten om 
navalstatens karakteristiska kännetecken. Det kommer också väl till 
synes i Mauls uttalande å samma sistnämnda sida (305) att "das 
Streben nach Seeherrschaft ist danun die Folge des naturlichen 
Verkehrstruktur der Seestaaten". Inom elen moderna sjökrigsstra
tegien brukar man som bekant uttrycka samma sakförhållande med 
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att "flottans uppgift alltjämt är att möj liggöra utnyttjandet av ha\·ens 
färdvägar för egna syften samt att hindra en fiende att utnyttj a 
desamma" - ett marinpolitiskt idea l, som under senare tiden knap
past kunnat helt förverkligas ens av de stora s jömakterna. S torbritan
nien med sitt före första världskriget framställda anspråk på "t wn
power-standard" eller att den brittiska flottan skulle vara starkare 
än två andra länders flottor , av vilken kombination som helst, k0 111 

väl vid denna tidpunkt "Seeherrschafts" -idealet närmast Idag synes 
USA :s marin vara elen enda sjömakt, som kan göra anspråk på lik
nande aspirationer. 

Sammanfattning och slutord. 

Från allmän marinpolitisk synpunkt, och principiellt sett , ä r \ ä! 
också kravet på "sjöherravälde" - åtminstone på de vårt land nar
mast omgivande vattnen - den svenska örlogsflottans sjökrigsstra
tegiska uppgift_ Det är ett fa ktiskt förhå llande, som då ock bör vara 
ägnat att skänka oss en obje l? tiv norm, efter vilken elensamma \,ö r 
vara uppbyggd och fungera . 

I elen i början av denna artikel omnämnda uppsatsen om "de n 
moderna vetenskapens syn på staten som livs form" har jag ti ll al it 
mig framhå lla, att elen praktiska betydelsen av navalstatsbegreppet 
närmast är av teoretisk natur. Detsamma lämnar ju ti ll en bör jan 
ett bidrag till de olika statsformernas "typologi": kontinentsta t , mari
timstat, agrar- och industristat, handels- och sjöfartsstat etc. O ch det 
kan navalstatsbegreppet göra , emedan det framkommer som procluk
ten av en enligt elen moderna samhällsvetenskapens metod företagen 
analys av vissa speciella samlivsformer hos den nutida kulturm~in 

niskan. Men från denna analys kan begreppet ifråga också lämna 
bidrag ti ll faststä llandet av g rundlinjerna till s iöväsenclet , sett f rån 
a llmän samhälls- och statsvetenskap lig synpunkt : sjöväsendet som 
en självständig samhällsfunktion med egen struktur och egna prob
lemstä ll ningar. Särskilt kommer detta till synes inom sjöförsvare t, 
som på grund av geograf iska, transporttekniska, ekonomiska, r iks
strategiska m m fakta och förhållanden bildar sjä lva hörnstenen i na
valstatens ömtåliga "plats" . Och det utan att därför behöva inkräkta på 
de övriga försvarsgrenarnas " leg itima behov" och uppgifter. M en dar
till kommer någon extra ordinärt för en örlogsflotta. Denna som ditlo
matisla instrument åt statsledningen i en navalstat i dennas relationer 
till utlandet Det är möjligheter en örlogsflot ta har och ti ll vi lka inga 
direkta motsvarigheter finnas hos de övriga försvarsgrenarna. T ill 
denna mer allmänna uppfattning av sjöväsendet som en självständig 
samhällsfunktion sluter sig "organiskt" den tekniskt betonade sidan 
av detta såsom skeppsbyggnadskonst, nautik, sjökrigets taktik, lots-
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och fyrväsendet, isbrytartjänsten, handelsgeografin m m. N avalstats
begreppet k la rlägger m a o varest tyngdpunkten är att finna i dessa 
s k navala staters struktur, med a lla de konsekvense r, detta har i släp
tåg för både näringsliv, teknik och politik m m. Härigenom och eme
dan utvecklingen av nutidens ku ltursamhällen trots flyget alltj ämt 
riktar s1g mot navalstatens kännetecken, blir då också det vetenskap
liga u tforskandet av sjöväsendet en av elen moderna samhälls- och 
statsvetenskapens förnämsta uppgifter. 

Sin största betydelse har emellertid navalstatsbegreppet -såsom re
dan förut blivit antytt - genom de praktiska konsekvenser detsamma 
har ti ll fö lj d beträffande sjöväsendets gestaltning i en samhä ll sbild
ning av nu ifrågavarande art Det bidrager nämligen till skapandet av 
objektivt sett g iltiga normer härvid . Vad då först vårt eget land angår 
så fa ller här starkast i ögonen, att uppgiften för dess samhällsutveck
ling närmast måst vara att vidmakthålla och utveckla det "sj öhandels
imperiu m", som framsynta och handlingskraftiga män inom industri , 
handel och sjöfart alltsedan sekelskiftet byggt upp och nu med s in li n
jefart omfattar snart sagt varje hamn på jordklotet, som är av kom
mers iell betydelse. Det är en "maktställning" vi med berättigad natio
nell stolthet kunna blicka ut över. Den slitna termen om att ex portera 
e~ler dö har j ':1, son: hos kanske få andra stater sin ti llämpning på Sve
nges ekonOlmska h v med alla de konsekvenser detta har för både för 
måga att kunna föra en sjä lvständig utrikespolitik och uppnå en hög 
kulturell standard. Det är enelast det, att en sådan ekonomisk struktu r 
på en stat obönhörligen för till krav et på " Seeherrschaft" , ej blott på 
de oss närmast omgivande vattnen, utan överallt där svenska ekono
miska intressen måst hävdas och skyddas. De konsekvenser detta i sin 
ordning har för spörsmålet om sammansättningen och verksamh etsupp
gifterna för vår flotta kan säkerligen den sjömilitära expertisen lämna 
besked om. I det sammanhanget kan det här ha sitt intresse att åbe
ropa ett uttalande a v en erfaren engelsk sjömilitär om örlogsflottans 
betydelse i dagens internationell a relationer. Det är amiralen Sir Gerald 
Dickens, som under rubriken "British battleships" skriver i tidskri f
ten "Shipbuilding and Shipping R ecord" febr 27 .1958 sid 273 "Today 
the Navy is grieviously be]O\.v strength , ma inly because statesmen much 
?f the Press and the public, formed the extraordinary opinion that 
m a future war seapower would be of but secondary importance. The 
?Pposite is the case - space does not allO\·V my arguing this - and 
~ndeed, it becomes clearer every day, that sea power w ill be more 
wnportant to us than ever". Men då förstå vi också, att ledningen av 
en navalstat måste ha sin tyngdpunkt i marinledningen. Sådant detta 
begrepp nu är att utforma på grundva larna av elen moderna naval
ntatsläran. 
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Hochseeflottes slut 

Av PER-OLOF EK MA N. 

Tysk land nödgades se sig besegrat i de båda världskrigen. I bägge 
fa ll en var en av de till nederlaget bidragande orsakerna elen, att clenn;1 
kont inentalmakt, utan förståe lse för sjömaktens styrka och möj lig
heter råkade i krig med världens stora å detta gebit. Därtill ställde 
elen politiska ledningen landets flotta inför övermäktiga uppgifter. 
Båda krigen var långvariga och hårda och slu tade med Tyskl and~ 
neder lag och avväpning. Genom fredsv illkoren utplånades sålunda sa
väl elen mäktiga kejserliga örlogsflottan som Tredje rikets Kriegs
marin e. I dessa dagar har fyrtio år förflutit seelan elen förs tnämnda 
marina katastrofen. och dessa rader avser återkalla i minnet elen 
forna Högsjöflottans - Hochseef lottes - dramatiska sista dagar. 

Det stö rsta krig världen elittills skådat hade med oförminskad h~i f
tighet och seg uthållighet å bägge sidor rasat i fyra år. tills Tysklands 
stj~irna sommaren 1918 begynte dala och det för krigsledningen med 
ens blev uppenbart , att kriget oåterkalleligen var förlorat. Den tyska 
våroffensiven å västfronten gynnades till en början av framgång. 
men i augusti grep de allierade initiativet, gick till anfall med över
liigsna styrkor och tvang tyskarna till reträtt. U neler höstens lopp 
utvecklade sig händelserna snabbt. I början av oktober bildades i 
Tyskland en samlingsregering med elen för sin radikalism bimlc: 
prins Max av Baden som rikskansler. På krigsledningens entriigna 
uppmaning sökte regeringen därpå fred och sände den 4 okt. ett telc
gram till USA :s president \i\Tilson, vari hemställeles om ett allmiint 
vapenstillestånd. Denne fordrade, att ubåtskriget skulle inställas och 
att de ockuperade områdena skulle utrymmas. Därutöver framställ
des vittgående krav på vidare unelerhandlingars bedrivande. Medan 
noter växlades mellan \ i\Tashington och Berlin, for tsatte de allierades 
storoffensiv med oförminskad styrka och de tyska armcerna reti
rerade. Motgångarna utövade naturligtvis en tryckande verkan på 
stämningen därhemma och läget i Tyskland blev alltmera upprivet. 
Upplopp fö rekom här och var, revolutionära grupper bildades efte r 
mönster av de ryska arbetar- och soldatråden, oron spred sig inom 
h~i ren , och trupperna kunde man inte lita på . Matrosernas vägran att 
gå ut med f lottan fö ljdes slutligen av öppet myteri i Kiel. Uneler 
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de första novemberdagarna spred sig elen revolutionära rörelsen över 
nordvästra Tyskland och vidare över landets mell ersta och södra de
lar. Den 9. utbröt revolution i huvudstaden. Slutet var nära. 

Natten till elen 7 nov telegraferade tyska högkvarteret till elen allie
rade överbefälhavaren, marskalk Foch, och utbad sig mecldelancle om 
var man kunde få taga del av still eståndsvi llkoren. Den 8. passerade 
cle fem tyska delegaterna frontlinj en och nästa dag f ick de i en järn
vägsvagn i Compicgne-skogen 80 km NO om Paris stifta bekantskap 
med de hårda villkoren, som de hade att antaga eller förkasta inom 
loppet av tre dygn. V id avslag hotade en ny jättelik offensiv. Tys
karna protesterade, men hade inget val och kl 5 på morgonen elen 
11 nov undertecknade statssekreterare E rzberger, samt från allierad 
sida marskalk Foch och amiral \tVemyss. Det första världskriget var 
tillända. E nligt stilleståndsbestämmelserna skulle de tyska armcerna 
utrymma alla besatta territorier, oerhörda mängder krigs- och annan 
materiel utlämnas, likaså alla krigsfångar utan motprestation, Rhen
lanclet ockuperas av de allierade osv. Dagen förut hade kejsare \ i\Ti l
helm II begivit sig till Holland i landsflykt, där han senare avsade 
sig tronen. Tyskland blev republik. 

Bland vapenstilleståndets 35 huvudparagrafer fanns uneler avsnitt 
E fjorton artiklar , som berörde de marina förhållandena. H undra
sextio ubåtar skull e omedelbart uthimnas till segraren och större de
len av flottan interneras i neutral ell er allierad hamn. De för inter 
nering avsedda, närmare specificerade örlogsfartygen skulle inom en 
vecka efter fö rdragets unelertecknande vara beredda att lämna sina 
hamnar. Blockaden av T yskland skulle upprätthållas t illsvidare. Om 
villkoren ej uppfylldes, kunde de allierade besätta H elgoland och även 
de tyska flodmynningarna vid N ords j ön. 

Art. XXII löd: - Surrender to the A llies and the United 
States of America of 160 German Submarines (inclu ding all 
Submarine Cruisers and M inelaying Submarines), with their 
complete armament and equipment, in ports which will be spe
cified by the Allies and the U n i t ed States of America. A ll other 
Submarines to be paid off and completely elisarmed and placecl 
under the supervision of the A llies and the United States of 
America. 

Art XXIII avsåg avvecklandet av Högsjöflottan och därmed 
den tyska sjömakten: - The fo llowing German Surface \tVar
ships, which shall be des ignatecl by the A llies and the U ni ted 
States of America shall forthwith be elisarmed and thereafter 
intemed in neutral ports or, fai ling them, Allied ports to be 
designated by the Allies and th e U nited States of America and 
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placecl uneler the surveillance of the A llies and the United Sta
tes of America, only caretakers being left on board, namelv : 
6 Battle Cruisers, 10 Battleships, 8 Light Cruisers, includi{1g 
2 Minelayers, 50 Desb-oyers of the most modern types. 

All other Surface ·warships (including River Craft) are to 
be concentratecl in German N a val Bases to be clesignatecl by 
the Allies and the United States of America and are to be pai cl 
off and completely elisarmed and placecl uneler the supervision 
of the A llies and the United States of America. All vessels of 
the Auxiliary F leet (Trawlers, Motor Vesse ls etc) are to he 
disarmed . 

V illkoren var tunga och förödmjukande , men de av brittiska ami
ralitetet ursprungligen framställda var ännu strängare. De yrkade på 
ovillkorlig kapitulation och överföring av flaggskeppet Baden, l O av 
de modernaste slagskeppen, 6 slagkryssare, 8 kryssare, 50 jagare och 
alla ubåtar till allierad hamn . De av Allied Naval Council framförda 
villkoren talade om kapitulation av 160 ubåtar och följande fartyg- : 
slagskeppen König. Bayern, Grosser Kurfiirst, Kronprinz Wilh elm, 
Markgraf, Fricd1-iclz der Grosse, König Albert, Kaiscrin, Prinzrege nt 
Luitpold, Kaiser, slagkryssarna J-Jinde11burg, Derfflinger, Seydli t:::, 
M oltke, Von der T ann , M ackensen, lätta k ryssarna Kö/n, Dresden, 
Emden, Frankfurt, Niirnberg, Vviesbaden, minkryssarna Brumm er 
och Brcmsc samt 50 av de modernaste jagarna. Således yrkades på 
Överlämnandet av de nyaste och kraftigaste fartygen, vilka utgj orde 
flottans kärna. Men de allierade regeringarna prutade på dessa krav 
och enelast för ubåtarnas del höll man fast vid kapitulation i all ierad 
hamn. Internering av Högsjöflottan var det mesta man kunde fordr a. 
Den skulle alltså tillsvidare stanna i tysk hand, men interneras i neu
tral hamn eller - allierad. 

Den tyska Hochseeflotte hade under större delen av kriget spa
rats och legat sysslolös i hamn. Den kunde inte angripa Englands 
oceana handelsvägar och att söka ett sjös lag ansågs under rådande 
förhållanden vara för riskabelt. Öriket å sin sida behärskade N ord
sjön och behövde inte nödvändigt sträva till en avgörande sjöstrid . 
Så låg de båda rivaliserande flottorna och bevakade varandra i en 
strategisk defensiv och sökte genom nötningskrig ti ll foga varandra 
förluster. Genom att hålla sin position i Nordsjön och Atlantens vik
tiga färdvägar öppna vann Storbritannien allt vad läget fordrade, 
Hochseeflotte uppnådde däremot ingenting genom att hållas tillbaka 
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Moltke, en av de mängbeprövade tyska slagluyssarna. 

i Tyska bukten . Sjöslaget utanför Skagerack 31 maj 1916 var elen 
enda stora kraftmätningen slagflottorna emellan, efter detta var de 
större operationernas tid förbi, och det enformiga nötningskriget fort
satte. Visserligen g_iorcle Hochseeflott e ännu några begränsade fram
stötar, men mestadels låg elen overksam i hamn. Sista gången den visa
de sig ute till sjöss var den 23/24 april 1918, då en framstöt företogs 
mot norska kusten . 
. Overksamhet medför aldrig något gott , och det påtvungna stilla
hggandet verkade ofördelaktigt på sjöfolkets moral. stämningen bland 
officerarna kännetecknades av en nervös otålighet att komma ut och 
slåss, manskapet däremot visade en slapp likgiltighet eller missnöje. 
Revolutionära element fann här god jordmån för sin agitatoriska 
verksamh et . De mera sysselsatta jagarbesättningarna och det hårt 
betungade ubåtsfolket motstod mycket bättre den revolutionära pro
~agandan än de i hamn dåsande slagskeppens matroser. Oroligheter 
"· de större fartygen yppade sig redan sommaren 1917 i form av hung
erstre j k, arbetsvägran, s j älvtagen landpermission. Ovissheten om 
framtiden och USA :s inträde i kriget samma år bidrog till att öka 
oron samtidigt som pliktkänslan slappnade och förföll. D e stora far
!Ygen hade inte heller det bästa manskapet under de två sista krigs
aren. De hade efterhand fått lämna ifrån sig erfaret folk till ubåtar-
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na, jagarna, minsveparna, turkiska f lottan, till baserna i Flandern, 
Östersjön, Medelhavet. Tomrummen fy lldes med reservister och unga 
årsklasser. Bland dessa fanns kommunistiska och antimilitaristi ska 
element, påverkade av ryskt inflytande och allierad propaganda, S()tn 

förespeglade fred och försoning, folkförbund och internationalism. 
De drömde om ett nytt, socialistiskt Tyskland utan guldgalonerade 
herrar och adels junkrar med prefixet "von". 

Orsakerna till oroligheterna inom Hochseeflotte 1917 torde ti ll en 
början ha varit missnöjet med elen otillräckliga manskapskosten, men 
där ingick efterhand andra skäl: allmän krigströtthet, permissions
fö rbud , befälets bryska uppträdande m m. Den 19 juli vägrade en 
del av besättningen å slagskeppet P.ri11:::rcgent Luitpold att förriitta 
sin tjänst och gick i hungerstrejk, men ytterligare bråk avvärjdes 
denna gång genom ökning av ransonerna. Nästa dag gick halvtannat 
hundratalman å kryssaren Pillau i land, men återvände då den sj iilv
tagna permissionen enligt deras åsikt var tillända och fortsatte tj äns
ten ombord. Den 25 juli drunknade Kapt z See Thorbecke, che f å 
König Albert, plötsligt under dunkla omständigheter och vilda rykiC'n 
var i omlopp, att han röjts ur vägen av sitt eget folk. En vecka se
nare inträffade åter allvarliga interm ezzon å Prin:::regcnt Luitpold. 
Slagskeppet låg vid varvskaj, då ett 50-tal matroser utan lov ste
gade iland . Vid återkomsten ombord arresterades 11 man, resten 
g ick fria . Tidigt följande morgon lämnade 400 man sitt fartyg och 
höll ett protestmöte iland med anledning av arresteringarna. Militä r 
ti llkallades, större delen av matroserna burades in och stränga stra ff 
utmättes för ett hundratal. När oron det oaktat inte ville lägga sig, 
beordrades Prinzrcgent Luitpold ut till Schillig-redden och isole
rades från elen övriga flottan. Men den röda farsoten hade redan sprit t 
st g. 

Den 4 aug vägrade man å slagskeppet Kaiserin att befatta sig 
med vaktavlösning och skaffning och vid de förda underhandling
arna med fartygsledningen förde manskapet ett mycket hot fullt 
språk. A llvarliga oroligheter utbröt å Friedrich der Grosse, orck r 
åtlyddes inte, och hetsiga möten hölls inom synhåll för officerarna 
utan att notis togs om dessa. Av de upproriskas ledare dömdes t v å 
eldare till arkebusering, och skeppen förvisades tempo rärt till Schi l
lig-redclen. Efterhand lyckades man genom hårda straff och en del 
eftergifter sti lla oron och innan hösten rådde åter disciplin inom 
Hochseeflotte. Men elen röda gnistan var tänd, den hölls vid liv av 
Tysklands röda ledare och närdes av de revolutionäras framfart, i 
Ryssland. Genom sin oförståelse för rörelsen visade befälet fön_~ 

nansvärd brist på förutseende. Huru anfrätt av revolutionens ~~·t t t 
tyska flottan i själva verket var, skull e visa sig ett år senare. 
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Slagkryssaren Von der Tann under gång med thögsta fart . 

Den 5 aug 1918 utnämndes amiral Scheer till amiralstabschef och 
befälet Över Hochseeflotte övertogs av amiral Hipper. Efter dessa 
utnämningar väntade man allmänt en mera offensiv strategi, men 
Scheer behöll sina tidigare dispositioner och litade på att ubåtskriget 
skulle avgöra kriget. I oktober sände emellertid regeringen sina fr eds
trevare till vVilson och för att underlätta ernåendet av st illestånd 
inställdes handelskriget. Scheer opponerade sig först , men den 21 
okt var han tvungen att hemkalla samtliga ubåtar. De stod därefter 
till förfogande för omedelbar samverkan med huvudflottan. Den 
sista ubåtsframgången noterades den 9 nov då U B -50 på väg hem 
sänkte slagskeppet Britannia utanför - Trafalgar. Ett gott omen, 
men för sent. 

För att stödja den vacklande fronten i Frankrike och evakueringen 
av F landern uppgjorde sjökrigsledningen en plan för hela Hochsee
flott es utlöpand e mot Kanalen . Den brittiska Grand Fleet skulle 
därigenom lockas till sjöss, utsättas för ubåtsanfall och ledas över 
utlagda minfält. Ubåtarna skulle intaga positioner vid de brittiska ba
serna och anmarschvägarna, talrika minspärrar skulle orsaka fienden 
skador och samtidigt säkra flanken under framstöten. Om strid upp
stod, sku lle britterna dessförinnan ha lidit för luster, och Hochseeflotte 
kunna insättas under gynnsamma betingelser. En tysk seger eller en 
utj ämning av styrkeförhållandena skulle stämma ner de allierades 

48 
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krav för fred, resonerade man. Bland de ledande männen fanns fak
tiskt ännu sådana, som trodde på ett underverk, trots att det redan 
var uppenbart, att Tyskland förlorat kriget. Rikets inr~ motstånds
kraft var bruten, dess armeer retirerade, dess bundsforvanter var 
kuvade och - regeringen hade anhållit om stillestånd. . 

Företaget som hölls strängt hemligt, uppsköts av ohka orsakf·r 
gång på gång, men den 25 okt l)Örjad: ubå~arna _urpmarschen och 
den 28. samlades Hochseeflotte for avgang pa Sch!lhg-redclen. Trots 
hemligstämplandet cirkulerade bland manskapet allebanda rykten om 
att en strid på liv och död med den brittiska flottan ~-'för att rädda 
äran" var förestående. Situationen utnyttjades av de roda aptatorer
na till att sprida oro och oppositionslust: varför gå _ut att dö, _nu ni~r 
freden var inom räckhåll? Kriget var ju slut, knget var forlorat, 
varför detta onödiga offrande av sjöfolket, som bara Önskade kom~1l:t 
hem till de sina? Reo·erino-en hade ingen vetskap om detta hopplosa 
företao- officerarna ~ille bara offra manskapet för att tillfredsställa 

b' dl" sin ärelystnad. De önskade förhindra fredsunderhan mgar, störta 
den nya samlingsregeringen. Gå inte ut, släck fyr:n under panno_rna 
vägra lätta ankar! Så hetsade brandtalarna upp s ma ska ror och mte 
utan verkan. 

Den 29. gav Hipper order om upptagande av ånga för avgång un
der kvällen. Då brast fördämningarna. Oroligheter utbröt på skepp 
tillhörande III. Eskadern, order åtlyddes inte, det upphetsade man
skapet uppträdde hög! ju t t och hotande, __ eldarna s~äckte elden å en 
del fartyg. Å König sattes två av de varsta uppv1glarna bakom las 
och bom men detta betydde föga. Oppositionslusten ökade och sprt d 
sig från' fartyg till fartyg. Befälet v ä el j a de till de u_~derlydandes fos
terlandskärlek till faneclen, hederskänslan, de betrangcia kamraterua 
i Flandern, n~en förgäves. Situationen var kritisk. Detta grä_n~a.de 
ti ll öppet myteri. Om man nu ~av upp företaget, var det def;1:1t~Y~ 
slut med disciplinen. Å andra stclan var en framstot med opahthgt 
folk ombordmycket riskabel. Hipper beslöt vänta till nästa dag, men 
då folket fortfarande vägrade gå ut, såg han sig tvungen inhibera 
företaget tillsvidare. . 

På kvällen gjorde besättningarna å I. Eskaderns s}~gskepp ! !_w
ringen och Helgoland öppet m~teri, Marh9.rafs .. blajaekor fol1~~e 
exemplet och faran för blodsutgjutelse var overhangancle. M?tetts
terna å Thiiringen, som förskansat sig föröver, tvangs ~mellert1_d t, ll 
kapitulation av marinsoldater, som sattes ombord av pgare, mnan 
skottlossning hann äga rum. H el golands kanoner hann ej h~ller av~ 
lossas innan det hela var över. Hochseeflotte beordrades ttllbaka 1 

hamn': III. Eskadern till Kiel , IV. Eskadern till Jade, I. Eska~crn 
till Brunnsbiittel och de upproriska föreles iland uneler bevaknlllg, 
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Slagskeppet Thuringen, där myteri utbröt 29 okt. 1918. 

från Markgraf 180, från Thiiringcn och Helgoland 400 myterister. 
Upproret å Hochseeflotte tycktes ha kuvats. I själva verket hade 
revolutionen i Tyskland redan börjat. 

Det visade sig vara en oklok åtgärd at t återföra fartygen i hamn 
för att där göra upp räkningen med de röda, därifrån spred sig bara 
oron iland , där det också redan jäste. Matroser från III . Eskadern 
och strejkande varvsarbetare i Kiel började röra på sig och elen 3 
nov förek om vilda upplopp och skottlossning i staden. Under natten 
och fö ljande dag fortsatte oroligheterna i allt större omfattning, ka
sern er och upplag besattes av de upproriska, arrestanter befriades 
och militär, som insattes mot flottisterna, vägrade lyda order. De 
första arbetar- och soldatråden bildades efter ryskt mönster. Myndig
heterna var maktlösa och inom kort var den stora örlogshamnen och 
st_aclen Kiel i myteristernas händer. På morgonen elen 5 nov begynte 
roda fanor vaja från krigsfartygen clärsbcles och i omnej elen. Den 
första röda duken hissades av eldaren Ernst \i\Tollweber från slag-
skeppet H clqoland, fyra årtionden senare välbind och fruktad säker
hetschef i östtysklancl. Vid avbgsnandet av elen kejserliga örlogs
flaggan kom det till sammanstötningar mellan myterister och offi
cerare. Å slagskeppet König, som låg i docka , satte sig officerare till 
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motvärn, varvid sekonden, Korv Kap t Heinematm och ad j utanten 

Leutn. Zenker blev nedskjutna och chefen Kapt z See \ i\Teniger svårt 

sårad vid försvaret av flaggan. Detta var tyvärr icke det enda vålds

dådet. 
Från Kiel spred sig revolutionen som en löpeld över flottan och 

från el en ena stael en till elen andra. Lastbilar med beväpnade mat

roser ru llade från hamnarna in över nordvästra Tyskland, cEir 

nyckelpositioner utan motstånd besattes. Liksom i Ryssland utgj orde 

huvudsakligen sjömän även här revo lu tionens stormtrupper. När lV. 

Eskadern skulle gå till s jöss från \IVilh elmshaven, släckte eldarna 

fyren uneler pannorna, l. Eskaderns avgång från Brunnshuttel hinfl

Tades från land av de upproriska. I \iVilhelmshaven lämnade en sto r 

del av besättningen flaggskeppet Baden och deras exempel föl jeles 

av andra. A llt f lera fartyg hi ssade röd flagg, en del vit. Jagare, ubå

tar och några kryssare beröreles däremot inte av oroligheterna i sam

ma utsträckning. 
Dagar av stor oreda följde. En del fartyg fo rtsatte att bevaka 

Tyska bukten, men större delen fö rbl ev till ankars. Från Högkv:t r

teret gav sjökrigsledningen order om att a lla fartyg med röd fl agg 

skulle betraktas som fientliga och torpederas. Ordern kom för Sf'nt 

och var omöj lig genomföra. F lygspaningen kunde konstatera, att re

volutionens röda duk redan vajade över K iel, Bremen, E mclen, V/il

helmshaven, Hamburg, Helgolancl, som helt var i so ldatrådens h;in

cler. Enelast kryssarna Köln och Königsberg, några jagare och ubå

tar, som låg ute på fö rposttjänst, fö rde ännu örlogsflagg. På fartygen 

i hamn ersattes elen av röda flaggor efterhand som matrosråelen öve r

tog makten ombord. Snart låg så gott som alla fart yg i hamn, varför 

avvärjanclet av ett plötsligt brittiskt angrepp var omöj ligt. Inför ett 

dylikt rekommenderade flottans Högsta råd att hissa vit unclerkas

telseflagg. Den 7 nov satte flaggskeppet röd flagg, varefter fl ott

chefen nedhalade sitt befälstecken och gick iland. Den 10. förde alla 

enheter i Wilhelmshaven röda dukar. 
Från Berlin, där omstörtningen skett dagen förut, meddelades, att 

statssekreteraren för R eichsmarineamt, v am Ritter von Mann, trots 

revolutionen kvarstannat på sin post, man väntade detsamma av 

Hochseeflottes befäl. Genom att avhålla sig från all politik lyckades 

officerarna även att vid siclan av de självbildade matrosråelen upp

rätthålla en viss daglig tjänst å fartygen. Vid tnidclagsticlen elen ~ l. 

nov trädde stilleståndet i kraft och händelsen firades med gläclJ e

salut : kriget var slu t. Men entusiasmen dämpades något hos de re

volutionära, när de förödmjukande villkoren blev kända. Den 12 nov 

återvände kryssarna Köln och Königsberg åtföljda av jagare och 

ubåtar från sin förposttjänst till \i\Tilhelmshaven. De var de enda, 
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som ända till det bittra slutet förblev den svartvita ör logsf laggan 
trogna. 

Förhållandena i vVilhelmshaven var, liksom annorstädes, tämligen 
kaotiska. Högsta makten i denna stora marinbas innehades a v ett 
21-manna centralutskott ur arbetar- och soldatrådet, officerarna ha
de ingenting att säga till om. President över Oldenburg och Ostfries
land var f el eldaren Kuhnt. Matroser och folkhopar strövade om
kring i staden bärande röda baner, sjungande Internationalen, firan
de elen nyvunna friheten . Polisen kunde inte hindra dem från r~tt 
lägga sig till med marinens egendom, som stals och såldes i mängd 
Krigsfartygen var även mer eller mindre "avrustade" genom att de 
revolutionära lagt beslag på allt löst gods. Mitt i denna oreda kom 
den 12 nov ett telegram från chefen för brittiska flottan, amiral Beatty 
som beordrats genomföra stilleståndsvillkoren till sjöss: "The Com
mander-in-Chief of the Grand Fleet requests that a F iag-Officer he 
sent to Rosyth to make arrangements for executing the N a val Armi
stice terms". Förfrågan var riktad till H ochseeflottes ledning, inte 
till soldatrådet eller den nya regeringen i Berlin. Rådet var oförmöget 
sköta denna angelägenhet och såg sig nödsakat tillkalla amiral Hipper 
och andra officerare som "tekniska rådgivare", men förbehöll sig 
rätten att själv föra underhandlingarna. För detta föga avundsvärda 
uppdrag utvalde Hipper konteramiral Meurer och lät meddela Beatty, 
att Meurer omedelbart skulle avresa som befullmäktigat ombud med 
kryssaren Königsberg. Detaljerade instruktioner om kurs och mö
tesplats gavs därpå av Beatty. Vid avfärden vidhöll Meurer, ignore
rande det faktum, att sjömännens och arbetarnas råd förde befälet 
ombord, att örlogsflagg skulle hissas å Königsberg tillika med hans 
befälstecken och parlamentärflagg ; under röd flagg vägrade han gå 
ut. På grund av de tyska minfälten kunde anbefalld kurs inte hållas, 
men positionsrapporter gnistades regelbundet till Beattys flaggskepp 
Queen Elizabeth. 

Under tiden gick konteramiral Sinclair med HMS Cardif.f, åtföljd 
av tre andra kryssare och tio jagare ut från Rosyth för att möta 
Königsberg. Vädret var disigt, varför förbandet gick fram på bred 
front för att ej missa den väntade gästen, Cardif.f bogserade där
jämte en observationsballong. Kl 14 den 15 nov siktades Königsb er<J, 
Sinclair lät hissa signalen "Följ mig" och eskorterade den tyska 
kryssaren in till Firth of Forth. Vid mörkrets inbrott lät Königshag 
ankaret gå invid ön Inchkeith, medan de eskorterande fartygen l~~e 
sig runtom för att hindra all förbindelse med land. J agaren Oak f_? r
de Meurer och hans följeslagare till Queen Elizabeth och den van
tade konferensen med segrarna. Runtom påminde myriader av ljus 
om närvaron av världens mäktigaste flotta. Kort efter kl 19 änt rade 
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de tyska delegaterna ombord. De mottogs korrekt: båtmanspipor dril
lade och vakthavande officeren gjorde honnör. Några andra äre
betygelser för den tyske amiralen förekom inte, beroende på att 
krigstillstånd ansågs vara rådande, trots vapenvilan. Tyskarna led
sagades av commodore Brand längs led av Royal Marines med på
satta bajonette r ti ll Beattys kajuta. De tre matrosrådsdelegerade, som 
befullmäktigats deltaga i mötet, fick till sin förvåning inte tillträde, 
utan avvisades bryskt. 

Den första konferensen hölls kl 19.40, då Meurer presenterade c;in 
fullmakt. Från brittisk sida deltog amiralerna Beatty, Madelen och 
de Brock, assisterade av kommendörkaptenerna Bellairs, Spiekerneli 
och Bagot, elen sistnämnda som tolk. Amiralerna Browing och Tyr
whitt var tidvis närvarande, då ubåtarnas kapitulation diskuterades. 
Meurer åtföljdes av Korv Kapt Hintzmann, Kapt Leutn Saalwächter 
och Freuclenreich samt Leutn Brauneck. Alla detaljer hänförande sig 
till stilleståndets marina bestämmelser genomgicks noga. Beatty namn
gav de fartyg, som avsågs uneler art XXII, vart de skulle sändas, 
deras utrustning och de kurser de skulle styra. För att kunna ge svar 
på en del frågor måste Meurer alltmellanåt träda i radioförbindelse 
med hemlandet. Nästa dag hölls tre sammanträelen och kl 22 debar
kerade den tyska delegationen och avseglade med Königsberg till 
Wilhelmshaven. På f m elen 18 nov Överräckte Meurer resultatet av 
förhandlingarna till sin chef amiral Hipper. 

De väsentliga bestämmelserna var som följer: Ubåtarna överläm
nas i Harwich. Huvuddelen av Hochseeflotte överföres till Firth of 
Forth för kontroll av desarmeringen. Den kommer att mötas av nö
digt antal brittiska fartyg elen 21 nov kl 8 Greenwichtid vid ön May 
och eskorteras till ankarplatsen. Kurs 270, fart 10 knop, formering 
kolonn: slagkryssarna i täten, sedan slagskepp och kryssare, jagarna 
sist. Varje fartygsgrupp leeles till ankarplatsen av en brittisk krys
sare med blå toppflagg. Fartygen skall vara avrustade, durkarna 
tömda, eldledningsinstrumenteringar avlägsnade, kanonerna surrade 
i långskeppsriktningen. Bränsleförråd för 1500' med 12 knop från 
J.ade, därtill för hjälpmaskineri till17 dec. Proviant för 10 dagar för 
overföringskommanclot, till elen 17 dec för vaktmanskapet. 

Enligt art XXIII skulle förb;;.nclet interneras i neutral hamn eller 
om lämplig dylik ej fanns, i allierad hamn. Men redan nu hade från 
brittisk sida beslut fattats, att fartygen skulle föras till flottbasen 
Scapa F low, där de bäst kunde övervakas, tills fredskonferensen 
h~slöt om deras slutliga öde. I Tyskland visste man ännu ingenting 
harom, men anvisanclet av en brittisk ankarplats som första etapp 
och kontrollhamn väckte onda aningar om att också internering skulle 
ske i någon engelsk hamn. 
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V id överläggningarna hade Meurer påtalat de rådande oklara för
hållandena hemma i Tyskland , vilka möjligen kunde ställa hinder i 
vägen för utförandet av de givna instruktionerna. Alla de av Beatty 
namngivna fartygen t ex var icke klara för omedelbar avfärd. siag
skeppet König och kryssaren Dresden låg uneler reparation och ku ncle 
omöjligt avgå inom utsatt tid . Den s jätte slagkryssaren Mackensen 
var ännu uneler byggnad, likaså kryssaren Wiesbaden och var sålunda 
inte heller k !ara för avgång. Vid fo rtsatta förhandlingar avstod seg
rarna från Mackensen, som i jan 1919 ersattes av slagskeppet Baden. 
I stä ll et för Wiesbaden avgick Karlsruh e inom utsatt tid tillsammans 
med de andra. 

Alltseelan stilleståndet låg Hoch seef lottes enheter fördelade på oli
ka hamnar, där avrustningsarbetena pågick. Marinledningen antog, 
att fartygen härifrån enskilt ell er i grupper sku lle Överföras till 
neu t ral hamn fö r internering. För avrustning och överföring måste 
off ice rarna, som med få undantag avlägsnats eller frivilligt lämnat 
sina fartyg vid den röda flagghissningen, återinsättas i tjänst . För
utsättning härför var, att de till erkändes en v iss auktoritet. Med 21 -
mannautskottet i VVilhelmsh aven lyckades man nå en överenskom
melse, att officerarna till försäkrades bestämmanderätten i navige rings
f rågor, men i elen inre tjänsten måste matrosrådens samtycke inhäm
tas. Större delen av officerarna återvände ombord, i f lera fall bärtill 
ombeelda av manskapet, som inte kunde klara sig utan dem. På grun<l 
av de oklara förhållandena, allmänt rådande arbetsovillighet och lik
giltighet fortskred desarmeringen långsamt och vårdslöst, men som 
väl var skedde inga allvarliga olyckstillbud vid lossn ingen av ammu
nitionen. När det blev bekant, att alla fartyg skulle överföras till 
en engelsk hamn, blev man orolig. Rykten visste berätta , att alla 
skulle fä ngslas vid ankomsten dit och att ubåtsmännen skulle skjutas 
som krigsförbrytare. Andra visste däremot förtälj a. att också brittiska 
flottan revolterat och förde röd f lagg vi lket stimulerade ohörsal1l
heten och ovilligheten. 

Inför den nya fordran om överföring till brittisk hamn tvangs 
man sammandraga fartygen till Schillig-reclclen, varifrån de under 
befäl av en amiral - som britterna även fordrat - sku ll e avgå till 
F irth of Forth. Med arbetar- och matrosråd befattade sig Havens 
härskarinna inte. Den tyska officerskåren ställeles inför ett svårt val. 
Man fordrade av elen att överföra flottan till fi enclehamn, vari från 
möjligtv is ingen återvändo fanns. Vägrade man, kunde segrarna be
sätta Helgoland och nordsjöhamnarna samt säkerligen söka beslag
taga fartygen. Medverkade man inte, sku lle manskapet självt söka 
föra dem till England för att .hindra krigets återupptagande. Att 
sänka dem , såsom kejsarens yttersta, uttryckliga order föreskrev, var 
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på grun.? a v matro:ern~s hotande h~llning och påpassligh;t omöjligt 
aenomfora. Den p!tktkansla, som kannetecknat officerskaren uneler 
krigsåren, segrade även här. Man va r beredd att medverka vid över
resan , foste rlandets väl och ve ställdes framför allt annat i denna 
svåra tid . Hippe1· hade nu att utse el en man, som skull e övertaga det
ta föga ef ter strävansvärda kommando. Endast två f laggmän kom 
ifråga: Meurer och R euter. 

På kvällen el en 17 nov lä t han kall a ti ll sig konteramira l Ludwig 
v R euter, tidigare chef å Derffiinger och ledare för spaningsstyrkan 
och bad honom övertaga befälet, då M eurer var oumbärlig för stille
ståndskommi ssionen i VVilhelmshaven och hans återresa från E ngland 
kunde fördröjas av tjocka. R euter såg sig tvungen att acceptera och 
övertog el en 18. förbandet, som erhöll beteckningen "Oberfuhrungs
verbancl" och gäll de som en från Bachseeflotte detach erad styrka. 
Fartygen låg ännu spridela i olika hamna r och inom ett dygn skulle 
de avsegla f rån Schillig-redclen. Otvivelaktigt fann s ännu mycket 
att göra inom den återstående knappa tiden. På kvällen tog Reuter 
och stabschefen Freg Kapt Oldekop jämte medarbetare sitt flagg
skepp Friedrich der Grosse i besittn ing. Ute på redelen samlades 
fartygen efte rhand, men det var än så liinge omöjligt att fas tställa 
om de var a vru stade enligt föreskri fte rn a och förseelda med bränsle 
och proviant. Reuter fick helt lita på att tysk organisati onsförmåga 
ännu sku lle hävda sig i virrvarret. Och så skedde : på morgonen elen 
19 ncv låg 9 slagskepp . 5 slagkryssare. 7 kryssa re och GO jagare sam
lade å Sch illigredclen. V id råclphlgning med avdelnings- och fartygs
cheferna fram lade Reuter rikt linj erna för förbandets ledning under 
överresan. Överenskommelsen med 21-mannarådet gällde i allt, na
vigeringen skull e så lunda skötas av off icerarn a , utan inblandning av 
matroserna. Dessa höll å sin sida ett möte, där förbandets Högsta 
soldatråd vald es. Dess ordförand e hade aldrig varit i sjötjänst, men 
orden , varmed han presenterade sig för stabschefen var karakteris
tiska för elen uppfattning rådet had e om sin ställning: - J ag har 
nu övertagit förba ndet och Ni ~i r min tekniska rådgivare ! 

Flaggfrågan vållade något huvudbry. Rådet hävdade, a tt man sku l
le segla under röd flagg, v ilket off ice rarna uneler inga villkor kunde 
gå med på; skeppen var tysk egendom, tysk örlogs flagg var den enda 
tänkbara. Off icera rna klarlade för besättn ingarna vilka följeler nytt
i~n det a v röd f lagg kunde ha: elen skulle av britterna betraktas som 
Piratflagg och gav dem rätt att sänka varj e skepp som förde elen . 
Entusiasmen över att få befara N ords jön under revolutionens duk 
1~inskacles då märkbart och man förklarade sig villig r esa under det 
s~~~rare skydel den hatade k ej serliga örnen och det svarta korset er
b]od . Alla fa rtyg satte än en gång örlogsflagg, amiralen och grupp-
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Ludvig von Reuter. 

cheferna sina befälstecken. Röda vimplar, som tillika vaj ade i ma~
terna, fö rsvann efterhand. Hochseeflotte var redo för sin sista res.l. 

Överlämnandet av ubåtarna hade påbörjats dagen förut. Av desq 
var c :a 100 omedelbart avgångsklara och sändes över Nordsjön i 
grupper om 20-30 båtar. En del chefer vägrade kapitulera och 
sprängde eller förde sina båtar till neutrala hamnar. Detta var fa llet 
med de flesta ubåtar, som var på hemväg från Medelhavet, då sti lk
ståndet undertecknades . På morgonen den 20 nov väntade ami ra ! 
Tyrwhitt med HMS Curacao, fyra andra kryssare och ett antal p
gare till sjöss å den avtalade mötesplatsen, för alla eventualite•e r 
klara till aktion, om någon ubåtschef skulle försöka sig på en despe
rat sista attack. Men allt avlöpte korrekt. Tyskarna eskorterades t tl l 
Harwich i grupper om fem, där de övertogs av brittiska kommandon. 
De förtö jdes vid kaj i Parkestone, och besättningarna sändes tillbaka 
till hemlandet. Samma skådespel upprepades under de närmaste da
garna, då nya grupper av ubåtar anlände till Harwich. Tyrwhitt h:1de 
förbjud it alla demonstrationer och glädjeyttringar. och hans orde r 
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följdes strikt av Harwich Forces. Ubåtarnas kapitulation ägde rum 
utan några intermezzon under disciplin och värdiga former. 

Den 19 nov en solig höstdag gick tyska högsjöflottan ut f rån Jade 
som så ofta förr, men denna gång icke till kamp för sitt land, u tan 
avväpnad för att överlämna sig åt segrarens nåd. I spetsen gick slag
kryssarna, de fruktade slagskämparna från krigets dagar, förda av 
Kapt z See Taegert å Se)1dlitz, därefter IV. och III . Eskadrarna med 
Friedrich der Grosse i täten, de följeles av sju kryssare under Kapt 
z See Harder å Karlsruhe och sist kom fem jagarflottilj er (50 båtar) 
ledda av Korv Kapt C01·des å S 138. Efter att ha passerat H elgoland 
kom förbandet in på mininfekterat vatten och trots att kursen tidigare 
svepts och utprickats, stötte jagaren V 30 på en mina och sjönk med 
förlust av 2 döda och 3 sårade. Så snart Beatty fått rapport härom, 
yrkade han och fick ersättning med en annan jagare. Ett annat miss
öde inträffade på kvällen den 20. då kryssaren Kö/n rapporterade 
kondensatorläcka och måste sacka efter. Vid midnatt var förbandet 
c :a 100' från May Island vid inloppet till Firth of Forth . 

Kl 02.15 el en 21 nov satte Grand Fleet sig i rörelse för att möta 
tyskarna å elen avtalade platen lat 56°11' N, Iong l 0 20' Vv. Det va r 
en väldig armada om halvtannat hundratal örlogsmän av alla slag 
ledd av sir David Beatty från HMS Queen Elizabeth. Amiral Sims, 
chef för USA :s europeiska flotta och fem amerikanska slagskepp 
uneler amiral Rodman var även närvarande. Frankrike representera
des av konteramiral Grasset med kryssaren Amiral Aube och två 
jagare, en ovanlig syn i dessa nordliga vatten. I allt fanns 19 flaggmän 
ombord å denna flottstyrka. Konteramiral Sinclair med Cardiff och 
ett par j aga re hade äran att gå ut i förväg för att möta Hochsee
flotte . Morgonen var disig, men vid 8-tiden stack solen fram mellan 
molnen och sikten förbättrades. Snart siktades de tyska slagkryssarna, 
och Cardiff satte sig i spetsen för dessa och eskorterade hela styrkan 
mot mötesplatsen. När tidpunkten för det historiska mötet närmade 
sig, gjorde man klart skepp på Grand Fleet beredd att vid behov 
förinta fienden. Ty det tycktes otroligt, att världens andra flotta, 
den fruktade motståndaren från Skagerack, skulle ge upp utan ett 
enda skott . Den kunde ännu utnyttja tillfället till ett lömskt överfall. 
Men all t var tyst och lugnt, inga kanoner rörde sig. 

Med sakta fart stävade fartygen in i Firth of Forth och på e m 
gick ankarna. Tyskarna låg i sex rader i mitten av fjorden mellan 
Kirkcaldy Bay och Aberlady, jagarna fördes längre upp till Hadding
ton. När HMS Queen Elizabeth passerade linjerna av brittiska ör
logsmän hälsacles flaggskeppet av rungande hurrarop . Därpå signa
leorade Beatty, att elen tyska örlogsflaggan skulle halas ned vid solned
gangen kl 15.57 och att den inte fick hissas igen. Detta förbud över-
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ensstämde knappast med internationell sedvänja, men genom clet11. 
a rrangemang ville Beatty, som inte i öppen strid till sjöss varit i till
fä lle slå Hochseeflotte, visa dess slutgiltiga strategiska neclerla!-!-. 
segern tillhörde Albion, havens behärskare. Reuter protesterade, m~· 1 ~ 
fick beskedet, att eftersom forme ll t krigstillstånd fortfarand e rådcle, 
var det omöjligt ha en fiendef lagg vajande i brittisk hamn. Därvicl 
blev det och vid solnedgången ha lades elen kejserliga örlogsflaggan 
ned å samtliga fartyg, som man trodde för evigt. N å got förbud m n t 
föranclet av befälstecken hade av någon anledning inte utfärdats . K l 
18 lät Beatty hålla tacksägelsegudstjänst "for the vietory which Al
mighty God has vouchsafecl to His Majesty's sh ips". 

Samma kväll gick amiral Madelens stabschef, commancler Hodges. 
åtfölj d av commander Roy le, lieut Deare och lieut command er Tiarl.s 
(to lk ) ombord på Friedrich der Grosse för att delge Reuter för
hållningsorder under inspektionsticlen i Firth of Forth. All kommu
nikation med land eller fartyg emellan var st rängt förbjud en, posten 
var unelerkastad censur. U ndersökningen verkställeles fö lj ande dag 
av grupper från motsvarande brittiska skeppsklasser, medan de tyska 
besättningarna stod uppställda å däck. Samtliga sektioner genom
söktes noggrant, i en del fall vände man t o m upp och ned på kolen 
i bunkrarna, men ingenting fanns att anmärka mot desarmeringen, den 
var helt genomförd , delvis alltför grundligt. Britternas upptr~tclande 

var mestadels kyligt, men korrekt. Matrosråclen, som smyckade med 
vita armbindlar och röda rosetter fattat posto vid fallrepen , ignorere
des fu llkomligt och förbrödringsförsök avvisades. Efter in spekt ionen 
var det tyska förbandet redo att överföras till sin interneringshamn. 

Redan elen 20 nov hade tyska marinledningen fått telegrafisk or
der att sända transportfartyg till Scapa Flow för att avhämta be
sättningarna, förutom de små vaktkommanclon. som skulle stanna om
bord, i allt c :a 200 officerare och 4300 man. Men först den 22. fick 
Reuter besked om att denna brittiska stödjepunkt å Orkneyöaru ct 
var elen slutliga destinationsorten. Stillestånclsvi llkoren fö ljeles alltså 
inte, men där var de tyska fartygen förvisso i bättre förvar än i nå
gon neutral hamn , tills fredskonferensen beslöt närmare om dem . 
Överförandet skedde i grupper uneler eskort: den 22 nov avgick ja
ga rna, slagkryssarna följde elen 2-:1-, IV. Eskadern elen 25. och resten 
elen 26 . Redan en vecka efter avfärden från Tyskland låg Hochsec
flotte så i säkert förvar i Scapa-bukten, omgiven av Orkneyöarnas 
karga, stormpiskade klippor .och bevakad av brittiska örlogsmiin 
av "Oberfiihrungsverband Firth of Forth" hade i all tysthet blivit 
., Internierungsverbancl Scapa F lo w". 

De tyska fartygen låg till ankar's e11er förtöjda vid bojar kring ön 
Cavas nordspets och mellan denna ö och Hoy i SW-delen av bukten. 
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Scapa Flow-bukten med det internerade tyska förbandet 1919. 

En brittisk slagskeppseskader och en jagarflottilj utgjorde permanent 
bevaknmg. D~trjämte rörde sig armerade trålare clao- och natt bland 
. b 

mternerna noggrant övervakande g~illancle föreskrifters efte rlevnad. 
All kommunikation med land, all personlig kontakt tyskarna emellan 
?c~. med de brittiska besättningarna var strängt förbjuden . Senare; 
mforcles postcensur och all gnisttrafik förbjöds. Enelast Reuter och 
hans stab fick på dagen besöka fartygen, likaså kunde fartyo·schefer 
~å ti llstånd att besöka flaggskeppet. För vaktkommandona h~de föl
Jande styrketal inklusive officerare fastställts: slagkryssare 200, slag
skepp 175, kryssare 60, jagare 20 man, resten skulle hemsändas till 
Tysk~ancl. Dessa ar:tal överskred de å brittiska fartyg brukliga, varför 
ytterbgare reducenngar av besättningarna senare kunde ifrågakom
n~a. Kol och vatten lämnade engelsmännen mot betalning, men pro
Vtant o dyl måste anskaffas den långa vägen från Tyskland, där förut 
stor knapphet å livsmedel rådde, och elen hämtades var j e månad av 
en ~ngare från vVilhelmshaven. Postbefordran och en viss person
tra~_Il~ upprätthölls med jagarna B 97 och B 98, som en gång i veckan 
anlop_te Scapa Flow. Den första hemtransporten skedde med ångar
na Sterra Ventana och Graf W aldersee, som elen 3 dec an lände till 
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Scapa. Några dagar senare kom ytterligare fyra transportfartyg, och 
den 13 avreste den sista kontingenten överflödigt manskap till hem
landet. I motsatt riktning hade slagskeppet König, kryssaren Dresden 
och jagaren V 129 den 3. avgått därifrån för att ansluta sig till in
terneringsförbanclet. På nyåret kom slutligen det sista slagskeppet 
Baden, ersättning för elen halvfärdiga slagkryssaren M ackensen. O h 
så begynte för de i denna avkrok av världen internerade tyskan 1a 
en tid av ovisshet och enformig väntan. Den 18 jan 1919 öppnades 
fredskonferensen i Versailles. Där skulle världens store även besluta 
om tyska flottans öde. 

Den monotona rutinen ombord, isoleringen från yttervärlden utan 
tillfälle till rekreation i land, ovissheten om framtiden, sysslolösheten. 
elen urusla kosten och underrättelserna om oroligheter och gatustrider 
därhemma bidrog i hög grad till att öka retligheten och elen förb itt
rade stämningen bland sjöfolket och av minsta anledning kunde d<.:t 
komma till skarpa meningsskiljaktigheter och brott mot ordninge1>. 
De radikala elementen bedrev en intensiv propaganda mot offi ce
rarna, i vilka man såg reaktionen förkroppsligad, reaktionen, som villt 
beröva det arbetande folket revolutionens frukter. Kampen förel es 
av Högsta soldatrådet, understött av de olika fartygens råd och mat
roser med rött sinnelag. Befälet skulle hindras få sin tidigare för
h~irskancle ställning, helst alldeles utmönstras, ett mål, som likväl vi
sade sig svårt att nå, då britterna inte erkände råelen som förbandets 
officiella representanter. 

l\IIeclan Reuter vid årsskiftet befann sig på tjänsteuppdrag i hen1 
landet, sände man en kommission till Berlin för att utverka vissa 
ekonomiska och politiska rättigheter av Reichsmarineamt. Dessa rä,
tigheter, såsom erkännandet av Högsta rådet och dess fortbestån l 
så länge interneringen varade, ökning av avlösningen och tilldelning 
av hemförlovningspenning och permission, fastställeles i protokoll av 
de 24 j an. Sålunda blev soldatråelen i Scapa Flo w bestående, t rot ,; 
att elen nya regeringen upplöste dessa institutioner hemma i Tyskland. 
Dessa för förbandets säkerhet skadliga gruppers inflytande och mak! 
sökte befälet med de mera sansade elementens medverkan utmanÖ'. ·· 
rera, men det kom till flera sammanstötningar, innan de radikalast 
medlemmarna och värsta bråkmakarna avlägsnats och hemsänt:-<. 
Konflikten leclcle slutligen å ett av slagskeppen till myteri, som ned
slogs först efter brittiskt ingripande. Ä ven i andra farliga situationer 
var Reuter mycket mot sin vilja tvungen anlita den engelska amira
lens hjälp. om också den tyska äganderätten till fartygen hi:irigen01,1 
råkade i farozonen. 

Flaggskeppet Friedrich der Grosse hyste en av de radikalaste !><
sättningarna. Uneler ledning av en spartakistiskt sinnad eldare hade 
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ett 40-tal man bildat ett rött garde, som styrde och ställde ombord. 
Så avsattes bl a chefen vid ett tillfälle, om också blott för några titn
mar. S ituationen tillspetsades slutligen till den grad, att de röda med 
brittiskt bistånd avlägsnades och hemsändes. Likaså anhöll R euer 
att av de ä ldre årsklasserna få skicka bort 150 man, vilket också be
viljades av britterna. Den 25 mars nedhalade amiralen sitt befäls 
tecken och flyttade över till Emdcn, som nu blev flaggskepp. Denna 
kryssare med Järnkorset och det förpl iktande namnet, _ett fåtal an ~lra 
och så gott som alla jagarna hade besättningar, som mte _sympati se
rade med de radikala råden och deras hejdukar utan hol! pa onl-
ning och disciplin. . 

Den 11 maj blev de fyra dagar tidigare i Versadl:s av E nten_ten 
offentliggjorda hårda fredsvillkoren bekanta m?m mterne;m?>s t•J r
bandet och för några dagar framåt verkade de. forlamand e a st :mes
stämningen ombord. N u måste ä~en de ~törs~a tdeahste rn~. ttll~_ta,. att 
det inte var mycket bevänt med mternat10nahsm ?ch ~olkfor?roc~nn g. 
Av segrarna kunde man verkligen inte vänta stg _nagon. forstaelse. 
Medan en del av folket förbittrat utlät sig om de stranga vtllkoren lat 
en annan del sig drivas allt längre in i det radikala lägret, påverkade 
av agitatorer, som sökte bevisa, att villkorens h~rd~ et b~ rodde _ _På 
att revolutionen "förråtts" därhemma. De ansåg st g m te l<mgre tor
pliktade att tjäna uneler en sådan regering, de var fria arbetare 
och önskade fara hem. De skul le få det också. 

Under elen långa enformiga vistelsen i Scapa hade eon gr~P_P lik
väl inte förlorat hoppet: officerarna. Bland dem hade sa smanmgom 
mognat en plan, som även vann Renters bifall. H~n hade_ kon11mt 
till insikt om, att det var hans plikt att som en ststa utvag sanka 
fartyg för att hindra dem att falla i fienclehancl . ~en så länge f_reds
villkoren var obekanta, önskade han inte fat ta nagot beslut harom; 
ej heller hade han närmare diskuterat saken med si_na ?ffic:rare. da 
planen skulle ha sipprat ut och som en löpeld ha spntt stg fran skepp 
till skepp och vidare till britterna. . . .. .. .. 

N u då villkoren var kända, var tiden mne att narmare overvaga 
vilka följeler ett antagande eller förkastande av clesat:nma skulle :1a 
för interneringsförbandets vidkommande. Tyska regenngen, vars m· 
ställning till flottan Reuter icke hade några informationer om, kun~e 
avslå villkoren såsom oantagbara eller omedelbart antaga demo, \_tl· 
ket på grund av deras hårdhet tycktes uteslutet. Den kunde ~cksa fo r· 
söka utverka vidare förhandlingar. Vid avs 1 a~ hotade nytt kngsuth ~·ott 
med ty åtfölj ande brittiskt besittnin~st~gande av de internerade .. t a~~ 
tygen. Denna åtgärd kunde enelast forhmcl r<J s ge~1om omecl~ lbar_ sank 
ning . Att överlämna, låt vara desarmerade kngsfartyg ttll ft e n~len 
kund e inte komma ihåga. Den k ej serliga ordern till alla chefer att l or-
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störa sina fartyg, om de på grund av omständigheterna hotade falla i 
fiendehancl , hade inte upphävts av elen nya regeringen. På denna punkt 
kunde Reuter helt lita på sina officerare. Tvenne omständigheter 
måste likväl allvarligt tagas i beaktande: den otillfredsställande för
bindelsen med hemlandet och besättningarnas opålitlighet. 

Efter fredsvillkorens överlämnande hade censuren skärpts, all 
post ~ven _den från Tyskland måste g~n?mgå c:ns~ren i Londo;1 med 
en forsenmg om 3- 4 veckor som fo ljd, en atgarcl som avsag, att 
avskära förbands ledningen från all direkt förbindelse med hemlandet 
och de senaste nyheterna från fredskonferensen. Skulle läget plöts
ligt tillspetsas och t ex krig ånyo utbryta, hade Reuter ingen möjlig
het att i tid få besked därom. Det gällde att vara på sin vakt för att 
vid en överraskande brittisk kupp inte bli tagen på sängen. Manska
pet var inte att lita på, och kunde knappast vinnas för planen att 
borra fartygen i sank. Och om man också lyckades dölja förberedel
serna, vi lket var föga troligt, kunde männen i varje fall hindra de 
fåtaliga och sin auktoritet berövade officerarna att fullfölja sin avsikt. 
Återstod sålunda att ytterligare söka reducera besättningarna till ett 
absolut minimum. Efter det allvarliga myteriet å ett av skeppen och 
inför hotet om allmän strejk, ifall regeringen inte avlöste folket, 
fann Reuter ett tillfälle att yrka på hemtransport, utan ersättning, av 
större delen av besättningarna. Den tyska marinledningen gick med 
på förslaget, likaså det brittiska Amiralitetet och detta mer än gärna. 
En eventuell äntring skulle då stöta på mindre motstånd. Enligt pla
nen skulle blott följande kommandon stanna ombord: å slagkryssarna 
75 man, slagskeppen 50, kryssarna 20 och å jagarna ett 10-tal. En 
första kontingent om 2700 man avsågs hemförlovas i början av juni, 
resten i mitten av månaden. Ett återförande av fartygen till Tysk
land med de kvarblivande besättningarna var inte mera möjligt, ej 
heller avvisaneJet av ett brittiskt besittningstagande, men chanserna 
för en omedelbar sänkning efter order hade ökats. Mecldelanclet om 
den förestående hemresan utlöste allmänt jubel å de flesta fartygen 
och det var svårt att finna nödigt antal frivilliga att stanna kvar. 
Endast å j agarna fanns elylika mer än nog, och unelerrättelsen om 
reduceringen mottogs med förvåning, som övergick till förtrytelse , 
då det blev bekant, att hemsändandet berodde på den dåliga andan 
å de större fartygen . Å jagarna hade man redan vidtagit förberedel
ser att sänka båtarna och så väl lyckats hemlighålla planen, att R euter 
först nu fick kännedom om elen. Livet ombord å jagarna var vid det 
ofta stormiga vädret betydligt mera ansträngande än å de stora bjäs
sarna, men folket var av annat skrot och korn. 

Veckor av spänning följde, medan man inväntade transportfar
tygens ankomst. För att kunna följ a med fredsförhandlingarna var 
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Reuter helt hänvisad till engelska tidningar, då posten från TysklatH[ 
inträffade med en månads försening och det var svårt att bilda sig 
någon uppfattning om läget, isynnerhet om tyska regeringens stånd
punkt. Den tycktes emellertid inte vara vidare intresserad av internc
ringsförbandets öde. Enligt villkoren skulle flottan vid fredssl utet 
överlämnas till de allierade, men det blev oklart ända in i det sista, 
om detta skulle ske omedelbart eller först seelan fördraget ratificerats. 
Enligt uppsnappade rykten avsåg den brittiska bevakningsstyr k: n 
att omedelbart efter fredens unelertecknande sätta sig i besittning :J.v 
internerna. Å andra siclan visste man berätta, att tyska regeringtn 
fann villkoren oantagbara, varför ett nytt krigsutbrott inte hölls för 
osannolikt. Uneler detta sakläge utarbetade förbandsstaben en skrift
lig order, där alla fartygschefer informerades om Reuters avsikter. 
Så snart elen bebådade minskningen av besättningarna skett den J 7 
juni, då den sista ångaren avgick från Scapa Flow, distribuerades 
ordern. Breven föreles omkring av elen brittiska trålare, som dagh
gen skötte postbefordran mellan flaggskeppet och det övriga för
bandet. Enelast en bråkdel fördelades genom amiralens chefsbåt Or
dem var riktad "Till alla Fartygschefer och Chefen för J agamil" 
och löd: 

1) Nödväneliga förberedelser för fartygens sänkning bör 
genast träffas samt säkerställas, att fartyget vid mottaganeld 
av en order så snabbt som möjligt sjunker. 

2) Fullständiga förberedelser bör göras, sedan manskapet 
debarkerat. De enskilda cheferna får avgöra, huruvida visst man
skap härvid kan vara behjälpligt och bli delaktigt av planen 
utan att därigenom äventyra elensamma t ex genom förräderi 
till engelsmännen. 

3) Följande preliminära åtgärder bör vidtagas: ett fort satt 
öppethållande av alla inre dörrar och luckor, såsom vallgångs
dörrar, bunkerclörrar, dörrar till längs- och -tvärskott, ned
gångar, ventilatorer, sidaventiler osv. Enligt chefernas pröv
ning kan ytterligare följande mått och steg vidtagas: nödväneliga 
åtgärder, som garanterar ett snabbt öppnande av torpedtuber, 
kondensatorer och bottenventiler. 

4) Båtar. Om möjligt bör enelast en båt - för upptagande 
av manskapet - klargöras för sjösättning. Parlamentärflagg 
hålles i beredskap att medtagas i båten. Båtarna med besättning
arna ombord har att bege sig kortaste vägen iland; de håll c:; 
i sluten trupp under befäl av sina officerare. 

5) Sänkning bör ske 
a) i händelse av ett med våld genomfört besittningstagande 

från engelsk sida, 
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h) vid emot tagandet av en särskild order från mig. 
6) Till 5a. Cheferna bör omsorgsfullt överväga vilka åtgär

der, som bör vidtagas för att säkerställa fartygens sänkning, 
ifall engelsmännen överraskande skulle söka taga dem. En av 
engelsmännen framförd , men av mig icke godkänd fordran om 
utlämning är att anse som ett fråntagande med våld och bör 
hesvaras med sänkning av fartyget. 

7) Till 5b. Order kan ges, antingen a ) att genast s~inka far
tyget, eller b) att vid bestämt klockslag sänka detsamma. 

8) Signaler. Vid omedelbar sänkning enligt 7a ges följande 
signal: "Till alla Chefer och Chefen för Jagarna. Paragraf 11. 
Re kräfta. Chefen för Interneringsförbandet". Denna signal bör 
med alla tillbudsstående medel vidarebefordras . Fartygens sänk
ning bör genast verksbllas. För sänkning av fartyget vid viss 
bestämd tidpunkt enligt 7b ges följande signal: "Till alla Chefer 
och Chefen för J aga rna. Paragraf noll, nio, ett, tre. Bekräfta. 
Chefen för Interneringsförbandet". I denna signal betyder de 
bägge första siffrorna datum d v s elen 9. och de båda sista 
klockslaget, då sänkningen bör börja. Ticlen räknas från mid
dag till middag (astronomiskt). 

9) Bekräftelse. Mottagandet av signalen bör bekräftas som 
följer: "Till Chefen för Internerings förbandet. Paragraf 
bekräftas. Chefen Emden." 

10) Då antagandet eller förkastanclet av fredsvillkoren och 
återupptagandet av fientligheterna nu står inför ett avcrörande, 
är de närmaste dagarna s~irskilt kritiska. Fr o m onsclage~ den 18 
juni är ökad vaksamhet både dag och natt av nöden för att i 
tid observera varje ovanligt beteende från engelskt håll och 
även signaler från Emden. Då manskapet inte helt är att lita 
på. måste officerarna själva övertaga nödig vakthållning. 

11 '1 Det är min avsikt att sänka fartygen blott ifall fienden 
mot vår regerings samtycke försöker bemiiktiga sig dem. Skulle 
vår regering i fredsvillkoren gå med på ett utbmnancle av våra 
fartyg, då bör desamma överlämnas, till evärdelig skam för 
dem, som försatt oss i denna situation. 

12) Cheferna bör hålla denna skrivelse bakom lås; den fe! r 
t'J falla i f iendens hand. 

undert von Reuter. 

Hemlighållandet av denna sänkningsorder lyckades. Blott å tvenne 
fartyg läckte saken ut bland folket, som misstroget följt med offi
ceramas förberedelser. För att icke äventyra hela företaget såg sig 
Reuter tvungen delge manskapet planen. Större delen var med på 
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noterna och de, som inte ville ha någonting att skaffa därmed, lo
vade hålla tyst. Genom Times av 16 juni erfor R euter den 20. att 
tyska regeringen beviljats en frist om fem dagar att an~aga "eller 
förkasta villkoren. Lördagen den 21. utlöpte således vapensbllestandet 
beräknade han. Var fredsfördraget inte då undertecknat vilket tycktes 
osannolikt, rådde åter krigstillstånd. Något officiellt tillkännagiv~ncle 
från tyskt eller brittiskt håll över vad som avtalats, had~ han eJ er
hållit utan var helt hänvisad till de engelska pressuppg1fterna. Att 
stille~tånclet i själva verket förlängts till måndag den 23. hade Reuter 
ingen aning om. Avgörandet närmade sig. .. .. . . 

Den 21 juni grydde solig och klar, en !att vasthg bns krusade 
vattenytan i Scapa-bukten. Chefen för brittiska I. slagskeppseska
dern amiral Freemantle beslöt utnyttja det gynnsamma vädret för 
torpedövningar och stack vid 9-ticlen till sjöss med alla sina fartyg, 
sånär som på jagarna Vega och Vesper, vilka tillsammans med trålare, 
bogserare och andra hjälpfartyg stannade kvar. Tyskarna höll skarp 
utkik, de trodde knappt sina ögon, bevakarnas avfärd kom som på be
ställning. Så snart elen brittiska eskadern var utom synhåll, lät Reuter 
vid 11-ticlen ge den avtalade signalen om omedelbar sänkning. D enna 
uppfattades genast av de närmast Emden liggande fartygen, gavs 
vidare genom hela förbandet och en halvtimme senare inlöpte bekrä f
telsema. Officerare och manskap skyndade ned, bottenventiler, tor
pedtuber, vattentäta skott, kondensato~·er_ slets upp ?ch vatb:et for
sade in i strida strömmar. För att de mv1d Emden hggancle angarna 
inte i förtid skulle slå larm, dröjde Reuter ännu med sänkningsordern 
för sitt flaggskepp. Britterna märkte till en bör j an ingenting ovanligt, 
men då den kejserliga tyska örlogsflaggan, som en novemberdag ned
halats för alltid, plötsligt gick i topp å fartyg efter fartyg, blev det 
uppståndelse ombord å vaktskeppen. Först förstod man inte vad s?m 
höll på att ske, men då Friedrich der Grosse kort efter kl 12 f_1 ck 
slagsida, och manskapet gick i båtarna, medan skeppsklockan klam
tade "Alle man överbord" blev elen hemska sanningen med ens klar: 
tyska flottan höll på att sjunka! De fåtaliga ~eval~arna rusade fr~m 
för att rädda vad som räddas kunde, medan angv1sslornas alarmt jut 
steg mot skyn. För sent. Kl 12.16 sjönk Hochseeflottes _forna flagg
skepp med flaggan i topp och kölen i vädret. Dess klocks1gnal t~cktcs 
ha väckt de övriga fartygen till liv, ty de började kränga och SJUnka 
det ena efter det andra. Slagskeppet König Albert lade sig allt djupare 
med aktern, krängde hårt styrbord, masterna knäcktes _och kanon
tornen gick överbord, och kl 12.54 försvann kolossen 1 skum och 
vattenvirvlar. Andra följde. Kl 13.05 sjönk Brummer, tätt följd av 
Moltke och Kronprinz Wilhelm. Sedan kom turen till Kaiser, Grosser 
Kurfiirst, Prinzregent Luitpold, Seydlitz, Köln, Kaiserin, König, V on 
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Samtliga fem slagskepp av Kaiser-klassen sänktes Scapa Flow. 

der Tann , vilka alla gick under med flaggan blåsande, hälsade med 
hurrarop av manskapet, som gått i båtarna. Å Kaiserin lyckades man 
ej sätta ut båtarna, och folket fick kasta sig handlöst i vattnet. Be
vakningsfartygen ilade omkring i panik och deras besättningar tycktes 
fullkomligt ha tappat huvudet: man sköt vilt med handeldvapen på de 
värnlösa i livbåtarna, som enelast kunde sträcka upp händerna och 
vifta med dukar till tecken på underkastelse. Blodsutgjutelse kunde 
tyvärr ej undvikas, men då området inom kort var uppfyllt av liv
båtar och räddningsflottar, och det engelska sjöfolket tämligen plan~ 
löst sköt än på den ena än på den andra, blev dödsoffrens antal 
lyckligtvis inte stort. För att få ett slut på skjutandet begav sig Reuter 
jämte stab skynelsamt iland att uppsöka elen brittiska befälhavaren 
därstädes. 

Under tiden fortsatte de tyska fartygens dödskamp. Derffiinger 
kantrade och blev liggande med bottnen upp, likaså Bayern, bägge 
gick under kl 14.45, följda av Karlsruhe en timme senare. L ikaså 
gick det med Bremse, som britterna höll på att bogsera iland. Efter 
hårt arbete lyckades man emellertid bärga den vattenfyllda Baden. 
Emden sattes i sista stund på land, likaså Frankfurt och Niirnberg, 
som därigenom räddades . Med Hindenburg var man också nära att 
lyckas, ankarkättingarna sprängdes och aktern bogserades iland, men 
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Slagkryssaren H i ndenburg efter sänkningen den 21 juni 1919. 

därifrån gled den likv~il ner, och slagkryssaren lade sig kl 17 på rät 
köl med endast skorstenar och märsar ovan vattnet. När besättningett 
å det sista fartyget M arkgraf gick i båtarna, möttes de av mördand.: 
gevärseld från en trålare, som förgäves sökte hindra sänkningen. H är 
vid dödades chefen ombord Korv Kapt Schumann och två under
officerare. 

Liksom de större skeppen gick också jagarna sitt öde tillmötes 
men sälmingen var förenad med stora svårigheter. De låg längs 
bort från flaggskeppet och fick, isynnerhet VI. Flottilj en, som !å;.., 
bakom en utskjutande udde, sänkningsordern så sent, att britterna 
redan hunnit observera vad som höll på att ske med de större skep
pen. De i närheten liggande j agarna Vega och Vesper, trålare, bog 
serare och motorbåtar ingrep omedelbart, öppnade eld och tvang en 
del besättningar tillbaka ombord. De fick snart hjälp av bevaknings 
eskaderns j aga re, som alamerats per radio och med högsta fart åter
vände till platsen. Med jagaren Spencer lade flottilj chefen ca pta in 
Mae Cean till vid S 132, satte VI. Flottiljens chef och officerare 
under bevakning och hindrade jagarens sänkning. Med vapenmakt 
tvangs manskapet å G 102, S 60 och V 80 att uppgiva försöken at ' 
sänka dessa jagare. Ytterligare 14 sattes å grunt vatten, men 32 fö r
svann i djupet. Denna sista fas i det stora dramat utspelades uneler 
villervalla och eldgivning hån brittisk sida, varvid 4 man dödades 
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och 8 sårades. Av dessa var 3 resp 5 från V 1:26, vars livbåt med 
berått mod togs under eld. I allt omkom 10 man och sårades 16, då 
Bachseeflotte definitivt sattes ur tjänst den 21 juni 1919 i Scapa 
Flow. 

Reuter anmälde sig hos Freemantle å HMS Revcngc och påtog 
sig hela ansvaret för vad som skett, han ensam. Den brittiska ami
ralen betecknade hans tillvägagångssätt som en förrädisk handling 
och förklarade honom och hans män för krigsfångar. Nästa dag gick 
eskadern till sjöss och ankrade på e m i Cromarty Firth. Här ut
spelades sista scenen ombord å Revcngc. Amiral Reuter med stab 
och samtliga fartygs- och flottilj chefer ställdes upp mittemot slag
skeppets officerskår å akterdäck, som kantades av beväpnade marin
soldater. Därpå anlände Freemantle åtföljd av eskaderns fartygs
chefer. Han uppläste ett till Reuter riktat tal, som tolkades till tyska: 
den tyske förbandschefen hade handlat förrädiskt, han borde ha vetat, 
att han av honom - Freemantle - skulle underrättas så snart stille
ståndet utlöpte. Hans antagande, att det redan utgått var falskt och 
oberättigat. Genom att hissa krigsflagg och sänka fartygen hade han 
begått en krigshandling, en handling, som väckte avsky hos varj e 
ärlig sjöman. Liksom Tyskland börjat kriget med en militär förbry
telse genom infallet i Belgien, hade han avslutat detsamma med en 
marin förbrytelse. Han och hans män skulle nu överlämnas till myn
digheterna som krigsfångar. Reuter svarade, att han inte kunde accep
tera amiralens påståenelen och förebråelser. Sänkningen hade skett 
på hans uttryckliga order, han ensam var ansvarig för den. För öv
rigt var han övertygad om, att varje brittisk sjöofficer i hans ställ
ning hade handlat precis på samma sätt. Därpå fördes han jämte 
följeslagare iland, där de omhändertogs av skotska högländare. I olika 
fångläger hade de 1860 tyskarna seelan sju långa månader att tänka 
över vad de gjort, innan befrielsens timme slutligen slog och de kun
de återvända hem. 

Storbritannien inlämnade en skarp protest mot sänkningen och på 
fredskonferensen bebådade Clemenceau, att Tyskland dyrt skulle få 
ersätta de sänkta fartygen. Reuters schackdrag mildrade inte just 
Ententens krav, och segrarna gick inte med på att ändra någon pa
ragraf i fredsfördraget. Och på fristens sista dag gick tyska national
församlingen med på underkastelse utan villkor och freden i Versailles 
var ett faktum. 

Det var en hård fred och en orättvis fred med vittgående följder. 
För tyska flottans vidkommande betecknade elen slutet på en epok, 
slutet på världens andra sjömakt. Enligt Art 184 upphörde alla över
vattensfartyg, som inte befann sig i tyska hamnar, att vara tysk 
egendom, de i allierad hamn internerade förklarades slutgiltigt vara 



714 

avlevererade, de i neutral hamn liggande skulle likaså överlämnas . 
A rt 185 fordrade utlämnandet av 8 slagskepp, 8 kryssare och ett 
100-tal moderna jagare, som vid sti lleståndet den 11 nov 1918 kvar
blivit desarmerade i Tyskland . Härigenom lade segrarna beslag på 
I. Eskadern och resten av Bachseeflotte: slagskeppen Oldenbur!f, 
Thiiringen, Ostfriesland, Helgo!and, Posen, Westfa!eu, Rheinla11d, 
N assau. De användes seelermera som målfartyg eller nedskrotades. 
Samma öde vederfors större delen av kryssarna, jagarna och ubåtar
na, enelast några få tjänade vidare uneler ny flagg. Sålunda gick 
kryssarna Metz (ex Königsberg) , Strasbourg (ex Regeusburg), Miil
house (ex St?'alsund) , Colmar (ex J{olberg) under fransk och B ari 
(ex Pil!au). Ancona (ex Grauden::;), Tara11to (ex Strassb~trg) undlT 
italiensk flagg. Båda makterna överförde ännu några j aga re, och 
fransmännen dessutom en del ubåtar till sina flottor .. Art 186 fö re
skrev nedskrotandet av uneler byggnad varande icke färdigsblida 
fartyg. För denna paragraf fö ll bl a slagskeppen Saclisen och T17ii ?·t
temberg, slagkryssarna Graf S j> e c och Jl;J achensen, ett tiotal kryssare, 
flera jagare och ubåtar. Övriga artiklar föreskrev utlämnandet av 
samtliga ubåtar och framtida förbud för detta vapen, ti llåtna örlogs
fartygs antal, tonnage, tjänstgöringstid, personalstyrka m m. 

Tysklanels efterkrigstida flotta fick enligt Art 181 omfatta endast 
6 pansarfartyg av typ Deutschland eller Lothringen. 6 kryssare, 12 
jagare och 12 torpedbåtar, ubåtar var förbj udna och övriga fartyg 
skulle överföras till reserven eller ombyggas ti ll handelsfartyg. Vad 
som återstod var gam la, omoderna örlogsmän, byggda vid seklets 
början - alla nyare hade segrarmakterna nogsamt lagt beslag på. 
Sålunda bestod den nya Reichsmarine 1922 av de 20 år gamla slag
skeppen Hannover , Braunschwcig, Elsass, H essen, Schlesien, Schles
wig-Holstein, Lothringen, Preusscn, av vilka de fyra sistnämnda ej 
var rustade. Kryssarna var lika gamla: JV!edusa, Thetis, Hamburg, 
Arcona, Berlin, Amazone, Niobe, Nymphe , de två sista icke i tjänst. 
Därtill kom 26 jagare, de modernaste från 1912, men flertalet från 
åren 1906-08. Det var allt som återstod av elen fö rr så mäktiga 
örlogsflottan, Tirpitz' skapelse , Kaiserns stolthet. Resten låg på Scapa 
F low-buktens botten, seglade under främmande flagg eller var fö r
vandlad till skrot. Det skulle taga två decennier, innan Tyskland åter 
kunde göra sig gällande till sjöss, men någon sjöniakt i ordets rät ta 
bemärkelse blev Tredje Riket aldrig. 

Den forna Bachseeflottes kärna fick aldrig ligga ostörd i sin våta 
grav vid Orkneyöarna. Den närmaste tiden efter sänkningen, som 
väckt en storm av förbittring i England och uppseende i elen övriga 
världen, fylldes tidningarnas spalter av' mestadels hätska artiklar över 
dådet, om också en del skribenter anlade en mera sportslig syn på 
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Tysklands slagflotta 1930: Gamla skepp från seklets början. 

händelsen och förstod att uppskatta schackdraget. Sedan föl jde en 
våldsam polem ik om fartygen kunde bärgas eller inte. Det stora 
flertalet, däribland världens förnämsta bärgningsexperter, kom till 
slutsatsen, att ett lyftande var omöjligt, armadan var fö r evigt bun
den vid havsbottnen. Polemiken hade redan upphört och saken bort
glömts, då en del affärsmän begynte intressera sig för elen väldiga 
skrotmängel c :a 400000 ton som låg häruppe. En lokal redare var 
elen förste som av A miralitetet köpte fem j agar e och också lyckades 
bärga dem. En blygsam början till en av de största bärgningsopera
tioner världen skådat var gjord. 

År 1924 uppträdde firman Cox & Danks på arenan och nu blev 
det fart på arbetet. Ingenjör Cox hade ingen erfarenhet av bärgning, 
men han såg här en möjlighet till strålande skrotaffärer och utver
kade rätten till att lyfta 27 fartyg, mestadels jagare, men också bjäs
sarna Hindenburg och Seydlitz, som delvis syntes ovan vattnet, loc
kade honom att göra ett försök. Det blev ett gigantiskt bärgnings
arbete, som p~gick i åratal, kostade mödor och besvär, massor av 



716 717 

pengar, men ti ll sist kröntes med framgång. Lyftandet av den torsta 
jagaren tog sex veckor, den sista togs upp på tre dagar och efter tre 
års idogt arbete var ett 20-tal jagare bä rgade och skickade till smält
ugnarna. De stora fartygen vållade Cox mycket besvär, men han 
lyckades till slut. Efter att medelst tätning och länspumpning a v 
Hindenburgs skrov förgäves ha sökt resa kolossen, lämnade han den 
åt sitt öde och tog itu med en annan slagskryssare, Jlloltkc. Här be
tjänade han sig av elen enorma kraft komprimerad luft ~i.ge r och i jun i 
1927 f ick han upp skrovet, som bogserades till Rosyth för upphugg
ning. Nästa fartyg var S eydlit:::, som 17 månader senare efter ansträn
gande arbete och flera bakslag slutligen bärgades . Våren 1929 lyftes 
Kaiser och sommaren 1930 Hindenburg i fjärde fö rsöket. I decem
ber 1931 följ de V on der Tarm och på följ ande sommar Prin:::regcnt 
Luitpold, varefter Cox drog sig tillbaka. Övriga fartyg låg så dju pt, 
att det inte lönade sig att göra ett försök. 

N u uppträdde en ny företagare på skådeplatsen, Meta l Industr ies 
Ltd, som köpt ett antal av de bärgade fartygen .. \.rbetet leddes av 
Cox' bärgningsexpert Mae Ke112ie och resulterade i lyitandet a v 
Bayern i september 1934, samt König .'-i.lbcrt och 1\"aiserin våren 
1936. Bärgningsarbetet avbröts emellertid, då kostnaderna började 
överstiga det skrotvärde vraken presente rade . En av bevakarna från 
interneringstiden, slagskeppet R o :;•al O ah, sällade sig i förbigående 
till dem hösten 1939, sänkt av ubåtsässet Prien. 

Först efter kriget var skrothandlarna åter på fiskafänge i Scapa · 
bukten. I november 1946 togs slagkryssaren Derffiinger up p och 
bogserades till skeppsvarven i Clyde för nedskrotning efter at t i 
tre årtionden ha legat på havsbottnen. Resten av kamraterna från 
·den forna , kejserliga Hochseeflotte ligger alltjiimt kvar i sin våta 
grav däruppe. 

Femton år senare: s tagskeppet Baye rn bogseras till Rosyth 
för upphuggning 1934. 
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T)'slw l nterncrin.r;sförbandct i Scapa Flow 1919. 

Fartygsnamn l Sjösatt l Deplacc-
ment Huvudbestyckning 

Slagsleepp: 
Baden 1915 28 600 t 8-38 cm, 16-15 cm. 
Bayern 1915 28 600 t 8-38 cm, 16-15 cm. 
Kronprin z Wilhelm 1914 25 800 t 10-30.5 cm, 14-15 cm. 
König 1913 25 800 t 10-30.5 cm, 14-15 cm. 
Grosser Kurfi.ir ' r 1913 25 800 t 10-30.5 cm, 14-15 cm. 
Markgraf 1913 25 800 t 10-30.5 cm, 14-15 cm. 
Kaiser 1911 24 700 r l 0-30.5 cm, 14-15 cm. 
Kaiserin 1911 24 700 t 10-30.5 cm, 14-15 cm. 
Friedrich der Grosse 1911 24 700 t 10-30.5 cm, 14-15 cm. 
König Al ben 1912 24 700 t 10-30.5 cm, 14-15 cm. 
P,rinzregcnt l uitpold 1912 24 700 t 10-30.5 cm, 14-15 cm. 

Slagkryssare: 
Hindenburg 1915 27 000 r 8-30.5 cm, 14-15 cm. 
Derfflinger 1913 26 600 t 8-30.5 cm, 12-15 cm. 
Seydiit z 1912 25 000 t 10-28 cm, 12-15 cm. 
Moltke 1910 23 000 t 10-28 cm, 12-15 cm. 
Von der T ann 1909 19 400 t 8-28 cm, 10-15 cm. 

K ryssare: 
Emdcn (flagg) 1916 5 300 t 8-15 cm, 4-torp. 
Karlsruhe 1916 5 300 t 8-15 cm, 4-torp. 
NLirnberg 1916 s 300 t 8-15 cm, 4-torp. 
Dresden 1917 s 609 t 8-15 cm, 4-torp. 
Köl n 1916 5 600 r 8-15 cm, 4-torp. 
Frankfurt 1915 s 150 t 8-15 cm, 4-rorp. 
Bremse 1916 4 400 r 4-15 cm, 400 m mor 
Brummer 1915 4 400 t 4-15cm, 400 m mor 

jagare: 

l H 145 1918 1 030 t 3~10.5 cm, 6-torp. s 131 , s 132, s 136, 1917/18 950 t 3-1 0.5 cm, 6-torp. s 137, s 138, v 125, 
v 126, v 127, v 128, 
v 129. 
B 109, B 110, B 111' 1915 1 350 t 4-10.5 cm, 6-torp. 
B 112. 
G 101, G 102, G 103, 1915 l 200 t 4-10.5 cm, 6-torp. 
G 104. 
v 100. 1915 l 315 t 4-10.5 cm, 6-torp. 
G 86, G 89, G 91, G 92. 1915/16 950 t 3-10.5 cm, 6-torp. v 70, v 73, v 78, v 80, 1915/ 16 910 r 3-10.5 cm, 6-torp. v 81, v 82, v 83 . 
s 53, s 54, s 55, s 56, 1916/17 900 t 3~10.5 cm, 6-torp. s 60, s 65. 
s 49, s 50, s 51, s 52. 1914/ 15 790 t 3- 8.8 cm, 6-torp. 
v 43, v 44, v 45, v 46. 1914/ 15 830 t 3- 8.8 cm, 6-torp. 
G 38, G 39, G 40. 1914/15 890 r 3- 8.8 cm, 6-torp. 
s 32, s 36. 1914/15 780 t 3- 8.8 cm, 6-torp. 
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Den sjöburna kustinvasionen framtiden 

Av major JAN BECKMAN. 

Den amerikanska, starkt armebetonade tidskriften Army Review 
har med ett par artiklar under år 1957 belyst de tekniska och tal :
tiska möjligheterna för en sjöburen kustinvasion i framtiden . Mot
svarande tankegångar har emellertid framförts även av marinens 
fö respråkare. 

Ett kort sammandrag av hur man på ett stormaktshåll kan se 
problemen är därför på sin plats i denna tidskrift, några reflexioner 
må fogas därtill. 

Atomvapnens inflytande på invasionsn'Löjlighcterna. 

Man fastslår, att en invasion av Normandietyp, med anfallsför
band, understödsstyrkor samt transport- och underhållsenheter kon
centrerade till ett begränsat område under en begränsad tidrymd, är 
omöjlig att utföra under atomvapenhot 

Snabbhet, rörlighet, spridning och övrig anpassning blir nödvändig. 
Anpassningens storlek blir beroende av riskerna för atomvapnens in
sättande. 

V id ett totalt atomkrig blir en större invasion över sjön måhända 
omöjlig att genomföra. Den nödväneliga spridningen kommer att 
åstadkomma sådan svaghet hos de skilda stridsgrupperna, att ett an
fall kanske icke kan genomföras med erforderlig kraft. Atomladd
ningar ersätter då så erfordras elen eldförberedelse med artilleri, 
bomber och raketer, som uneler andra världskriget drevs fram till 
tidigare icke utnyttjad omfattning. 

Totalt krig med begränsad atomvapeninsats utgör emellertid en 
mera trolig form. Det blir i så fall nödvändigt att icke inleda mot
ståndaren i frestelse att utnyttja sina atomvapen. 

S1nåkrig, utan atomvapen, utgör en tredje form av krigisk verk
samhet i framtiden. 

Krigsformerna övergår i varandra utan alltid klart skönjbara 
gränser. 

l alla former måste därför vid planläggning av såväl anfall som 
försvar hänsvn tas till möjligheten av och risken för att atomvapen 
kommer att Jutnyttj as. 
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I samtliga former kommer invasion över SJOn i någon form dock 
att leva kvar. Det är ett strategiskt vapen, som ej kan avvaras, mö jli<T_ 
heten att utnyttja det tvingar motståndaren till spridning och defe~
siv, försiktighet under beredskap, i längden till svaghet och retriitt. 
Utnyttjas vapnet skänker det sin ägare ökad rörlighet samt möjlig
het till snabba stötar, isolerade svep, förstärkningars insättande, väx
ling av allierade och andra stridskrafter o s v. 

Ett hastigt, överilat beslut kan emellertid vända kriget från elen 
ena krigsformen till den andra. Det gäller därför att bruka vapnen 
så att atomkriget i sin totala form ej släpps lös. Invasionen planeras, 
som om den kommer att utsättas för atomvapeneld. I så fall kom
mer denna sannolikt icke att utlösas . 

Mot denna bakgrund bör elen tekniska utvecklingen och taktiska 
anpassningen ses ! 

Te k11isl? utveckling. 

H uvudtesen är att landstigningen måste anpassas efter försva
rarens huvudstridsmedel, robotar, samt risken ior atomvapen. Ryska 
robotar med atomstridsdelar och skottvidder om 100 mil betraktas 
som sannolika. 

Kustinvasionen sönderfaller i två faser , en landstigningsoperation 
med strid om strand och brohuvud samt en unclerhållsoperation. Den 
senare striden förs främst mot dåliga lastnings- och lossningsför
hållanden. 

De bägge faserna drar åt sig och träffas av samma fientliga elcl, 
om de icke säras. 

Bägge operationerna kräver stor rörlighet bl a genom att många 
landstigningspunkter och lossningsplatser, vitt spridela i tid och rum 
och långtifrån fienden, måste komma till användning. Risken att få 
två eller flera landstigningspunkter samtidigt utslagna minskas. En 
marschfart till sjöss om c :a 20 knop anges komma att ersätta andra 
världskrigets 12 knop. 

Utnyttjas hamnar, ökas försvararens möjligheter att förbereda sin 
eld. Kajer och fasta lossningsanordningar, som nu betraktas som 
nödvändiga, måste därför undvaras. Den tid, som då kommer att 
åtgå för försvararen att lokalisera och identifiera före elclöppnande, 
kan avses för lossning. 

Luftbron är lämplig för lokala och mindre transporter, evakuering 
m m. Sjöflygplan beräknas åter komma att spela en roll i framtiden. 
T o m en stormakts ekonomiska bärkraft är emellertid för liten, då 
det gä ller lufttransport av stora truppmängder med tung utrustning 
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Bild l. 

och erforderliga förråd. Räknar man vikter i ton - ej i kilo - krävs 
fartyg, transport- och stridsfartyg. 

Helikoptertransport däremot är lämplig och möjlig för stormtrup
perna i framtiden , sannolikt för hela elen anfallsstyrka, som skall säk
ra brohuvudet. Främst nås härigenom en startpunkt belägen längre ut 
från försvararen, ett lyft över strandförsvaret och dess hinder samt 
ett anfallsmål längre in bakom elen försvarade kusten. Styrkor kan 
kastas från den ena platsen till elen andra, behovet av stränder, lämp
liga för urlastning, går mot noll. En transporthastigh et av 100 knop 
(lfi-20 miljtim ) ersätter tidigare landstigningsfarkosters 5- 6 knop 
(l miljtim ). 

För lossningsoperationerna därefter gäller främst tesen: "In snabbt 
- lossning snabbare - ut snabbast !" Härför krävs specialtonnage. 
Som bilderna visar finns grunden lagd redan nu . Med teknikens hjälp 
kan transportmaterielen vidare utvecklas. 

Varje fartyg, som lossar vid strand el dyl, har sin stridsenhet sam
lastad. I denna ingår fordon, tross, livsmedel och övrigt underhåll. 

LSD (bild l ) moderniseras och utgör såsom LPD ett verkligt mo
derfartyg med en "våt bädd" för större och mindre landstignings-
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Bild 2. 

båtar och med en plattform för helikoptrar. Snabbheten fördubblas, 
dels ökar fartygets marschfart, dels försvinner helt den äldre t icls
öclancle lastningen och lossningen över fartygssida och kran. 

Super duck--Drake-- BARC -- Beach lighter (bild 2) duger vid 
strand med gynnsamma förhållanden . Andra världskrigets L VT hör 
i snabbare, större och sjövärdigare skick även framtiden till. 

En förbättrad amfibievagn avses för transport av personal. Den 
ger pansrat skydd åt denna, bär med sig erforderliga förråd och för
flyttar sig med hög fart över stranden, landstigningens farli gaste 
moment avkortas till tiden. 

Men ogynnsamma lossningsstränder kräver en helt ny teknik. H ii r 
kommer den flygande "Skyhook" -- en helikopterburen lyftkrok -
in i bilden. Denna ersätter i framticlen sådana speciella landstignings
farkoster som LCT och LCV. "Skyhook" kräver dock speciella depå
och landstigningsfartyg (bild 3), samt lämpliga lossningsfartyg med 
öppna luckor och enhetslaster färdiga för påkrokning. 

Naturligtvis erfordras även i framticlen "pipe Iines" men därjämte 
tror man på permanenta lossningsplatser, på pontonkranar, linbano r 
(bild 4) och t o ·.11 rörliga rullbanor enligt löpande bandets princip. 
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Bild 3. 

Skulle kusten vara särskilt brant, klippig och omöj lig kan atom
sprängladdningar jämna vägen. 

Samlade konvoj er mellan i- och urlastningsplatser betraktas som 
otänkbart. Även uneler gång krävs spridning. Varje fartyg och far
kost håller samma fart som eskortens stridsfartyg. 

Den operativa ledningen av denna skenbart löst hopfogade armada 
- i verkligheten opererar varje fartyg efter noggrann tidtabell och 
färdrutt ingående i ett sinnrikt mönster -- kräver speciella stabs
fartyg med goda förbindelser för övervakning och dirigering. 

Ä ven ilastningshamnarna anpassas. Sicilastning av fartyg efter
strävas. Varje fartyg arrangeras vidare efter principen "roll on ·
roll off" . 

Man får räkna med att den sålunda skisserade materielen kräver 
många år för sin utveckling. Redan idag disponeras emellertid viss 
materiel. 

Som exempel härpå kan anföras en övning där till att börja med 
3000 man med lätt utrustning och erforderliga förråd landsattes med 
helikopter 25 km innanför en strand, utanför vilken transportfartyg 
manövrerade på ungefär 20 km avstånd. Operationen upprepades 

50 
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Bild 4. 

efter ett dygn, och landstigningen avslutades under tredje och fjärde 
dygnet med en landsättning över stranden om 120 000 man. 

Ä ven landsättningarna under Suez- och Libanonkri serna har u -
förts efter ett motsvarande tidsprogram. Däremot kunde åtminstone 
i det senare fallet en avsevärd försen ing av tung materiel konstateras. 

Tahtisll anpassning. 

Koncentration och spilltider måste förhindras, detta utgör "fiio
sofin" för framtidens sjöburna invasion. Skilcla medel används fi r 
att uppnå dessa mål. 

Framsynt planläggning utgör grunden . Små balanserade last- och 
tillika landstigningsenheter försedela med ett väl beräknat underhåll 
och erforderligt understöd utgör de " tegelstenar", varmed väggan n 
resas. 
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Sprielda lastområden med en funktionellt uppbyggd industri pro
ducerar byggelementen. Många rutter och snabb fart uneler färd 
vägen utnyttj as. Specialbyggt landstigningstonnage under, på och Över 
vattenytan nedbringar urlastningen t ill ett minimum av tid. 

överfart och landstigning under mörker, indimning, raider, sken
landstign ingar, falsk ljud- och raclarverksamhet, allt utnyttjas för 
att överraska, förvirra och lamslå motståndaren. 

Spridela lanclstigningsstränder, på många ställen långt avlägsna 
från avseelda mål, tvingar till snabb rörelse inåt från stranden. En
dast ökad kraft och räckvidd i eldunderstödet kan möj liggöra detta . 
Mellan stött rupp och strand få r fö lj etrupp klara upp förbirända mot
ståndsfickor. Små enheter kvarlämnas för lyssning, bevakning, spa
ning och beställning av erforderligt eldunderstöd. Utnyttjande av 
helikoptrar möjliggör erforderlig snabbhet vid transporterna. 

Ett dygn för lossning med inlöpande och start efter mörkrets in
brott utgör en möj lig norm vid tidsbegränsningar och målsättning 
för underhå llstransporterna. 

Den sjöburna invasionen kommer sålunda att utföras även i en 
framtid med skärpt hot från atomvapen, den kräver emellertid om
läggning av taktiken, viss utveckling av mate rielen och omsorgsful
lare planläggning. 

Förberedelser i fred genom stort upplagda och verklighetsbeto
nade övningar erfordras. Utprovade och faststä llda tillvägagångs
sätt måste finnas . Trupper måste tränas. 

Operationerna under Korea-kriget, vid Suez-krisen och ingripan
det i Libanon visar tydligt att ovanstående teser även tillämpas i 
praktiken. I varje fall är Väst beredd att utnyttja de fö rdelar, l) som. 
kan nås genom anfall från sjön med sjö-, flyg- och landstridskrafter. 
Många tecken tyder på att Öst ej heller är främmande för detta an
fallssätt, måhända tillämpat endast i mindre skala. 

Försvarsproblcm. 

Som synes blir försvarets svårigheter att bekämpa en SJOmvasion 
ej mindre i framticlen än i dag. T o m riskerna för en begränsad 
insats från försvarets sida med atomvapen kommer en anfa llande 
fiende att försöka eliminera. 

~) Anm: Ett exempel härpå utgör det läge som inträffade i Korea vid 
landstigningen mot Inchon. Någon tid därefter drog USA en landstig

rängsdivision ur striderna och förlade denna i reserv. Ung. 200 000 man 
förlades omedelbart till olika "hotade" punkter vid den nord-koreanska. 
kust en. 
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Redan erkända principer för försvarets anordnande kommer fort
farande att gälla; en viss anpassning främst genom ökade krav på 
skydel mot atomstridsmedel, spridning och eldkraft hos det enskilda 
vapnet, blir dock nödvändig. 

Försvaret måste kunna tas upp såväl framför som vid kusten 
F lyg-, s jö- och kustartilleristridskrafter utnyttjar vapen med härf(i; 
erfo rderliga skottvidder och/ eller verkan. F ienden måste hindras f ran 
att utnyttja lastnings- och lossnings-möjligheter i hamn, vid kaj el 
dyl liksom sådana stränder, som bedöms särskil t lämpliga för land
stigning med specialtonnage. 

Ett ökat antal platser kommer att kräva kustartilleriförsvaL Vid 
viktigare punkter eller områden bör detta utgöras av välskyddade 
fasta anläggningar ( eldpunkter ) kompletterade med erforderliga rör
liga stridskrafter. Vid mindre viktiga måste försvar snabbt kunna 
anordnas med härför anpassade rörliga kustartilleriförband. Dessa 
kan även utnyttjas såsom ersättning (reserv) för anläggningar, som 
kan komma att slås ut vid fiendens eldförberedelser. 

Det ökade behovet av fortif ikatoriskt skyeld kräver en motsv;, _ 
rande ökning av det enskilda vapnets prestationsförmåga. Kraven på 
spridning verkar åt samma håll. Ökningen måste innebära kaliber
höjning eller, där så ej kan ske, övergång till robotvapen. 

Rörligheten och snabbheten i morgondagens sjöinvasion kräver ett 
försvar med hög beredskap, materiell såväl som personell. Den fasta 
kustartillerianläggningen har i detta avseende många fördelar att 
bjuda. 

Fiendens utnyttjande av mörker, insatta skenföretag m m ställer 
slutligen stora krav på stridslednings- och sambandstjänsten, icke 
minst på radarmaterielens kontinuerliga, drift- och störsäkra funktion. 
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Matematiken vid sjökrigshögskolan 

Ett inlägg 

Av kapten C.-M . von DöBELN. 

I juli-augustinumret av denna tidskrift har löjtnant L Forsman 
ställt matematikundervisningen vid KSHS under debatt . Såsom före
trädare för de i denna eviga fråga konservativa, vill jag här med nåo-ra 
rader redovisa delvis avvikande uppfattning. b 

Först kan konstateras - i anslutning till Forsmans unelerrubrik 
"Nytta ell er_ självändamål" - att matematiken, i sig själv en hjälp
vete~skap , ar ~:ytttg, oom den k?mmer ti_ll använclt:ing i tillämpade 
studter 1 andra amnen sasom tekmk, stattsttk, ekonom t m m men att den 
blir självändamål om de förvärvade kunskaperna icke utnyttjas utan 
"?låser bort n~ed de förs~a sommarvindarna". Detta är dock icke ty
ptskt enbart for matemattken, utan gäller alla studier av vad slarr det 
vara må. Det är bara konsten att, innan man ger si()" tid att stt~clera 
e~ t ämne, km:na avgöra om stuelierna kommer att bli till nytta eller 
e]

0

• I en orgamserad skola som KSHS ankommer detta avgörande icke 
pa eleverna, utan den gemensamma kursplanen måste genomlidas av 
alla, oavsett om något eller några ämnen för den enskilde individen 
blir tillmindre nytta . Strävan är givetvis, att alla elever skall ha nytta 
av de flesta ämnena, även om icke all a har nytta av samma ämnen. 
~orsmans resonemang om matematikens nytta kan överföras på vilket 
amne som helst , vilket dock inte hindrar, att frågan är värd att dis
kutera. 

Enär våra dagars officersutbildning till följd av den fortO"ående 
utv~ckli1_1gen alltmer tvingas in på teknikens domäner, är det höJt över 
~aqe tv1vel, att matematisk grundutbildning i nåO"on form är omistlio-

f
.. o 0 do 0 b b 

a~en or oss. Aterstar a ft·agorna hur mycket matematik som behövs, 
nar den behövs och hur utbildningen skall bedrivas. 

Hur m'yckct matcmati!? behövs ? 

Som nyss antytts erfordras viss matematisk grundutbildninO" för 
a~t kunna förstå teknile Behovet av kunskaper i elektro- och teletek
mk har mig veterligt aldrig ifrågasatts, att detta behov ökar i takt 
med den fortgående utvecklingen inom detta område, som ju är av 
f~ndamental betydelse i det moderna kriget och det moderna sam
hailet över huvud taget. Den matematikkurs, som läses vid KSS och 
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sedermera repeteras i väsentliga delar vid KSHS a ll männ a kurs : 
avpassad med hänsyn till elektro- och teleteknikkurserna och · · 1 ~t r 
vapentekniska utbildningen vid KSS och VOS. Denna kurs to rde 1 c~

1~ 
kunna tummas på om nuvarande utbildningsmål skall bibehållas. l\ 1- c 

kan istället vänta sig behov av ökat timantal vid K SS, n~ir kad l'tt'~\1 

med stuelentexamen från allmänna linj en (enligt de nya antagni11 .,.s-
bestämmelserna) börj ar sin teoretiska utbildning. ,.,. 

I detta sammanhang skall också noteras elen vikt, som fästes vid 

maternatiken i den av överste H Callerström år 1957 slutförd a ut 

redningen rörande officersutbildningen vid KA. Där föreslås hil,e

hållande av KSS-kursen i matematik, avskaffande av matematiken '·id 
KSHS allmänna kurs ( 49 t im ), men ersättning av denna kurs 111 d 

matematik vid förs lagen VOS ti ll en omfattning av 120 tim, el v s i r .t

liteten en ökning av nuvarande KSHS allmänna matematikkurs w >d 

i det närmaste 150 %. Denna stora ökning har sin förklar ing i ;1 t t 

denna utredning inte räknat med ökad matematikkurs vid KSS tn ts 

de f ramtida elevernas sänkta matematiska förkunskaper ( stuelen 1 ·;· 

från allmän linj e), att nuvarande kursomfång anses erforderli n-t ,, m 

grund för elen tekniska allmänbildning varje officer behöver s~~11t tt 

man, som Forsman nu förordar , inför en elementär kurs i statistik rl'

dan på detta stadium. Arbetsgruppen för sjöofficersutbildningen l tr 

icke kunnat fö lj a överste Callerstt·öms förs lag på denna punkt, men de t 

beror icke på, att man ansett behovet av teknisk allmänbildning \' ara 

mindre vid flottan än vid KA, utan bl a på att kursplan en för flo ttans 
VOS redan nu är hårt ansträngd. 

När behövs matematillutbildnittgcllf' 

Eftersom den tekniska utbi ldningen börjar redan vid KSS är ,, ·l 

naturligt och nödvändigt att bibehålla matematiken där i sin nuvaran

de omfattning och det väsentliga problemet i detta sammanbang :ir. 

om KSHS allmänna matematikkurs fyller något påvisbart syfte. DL'Il

na kurs för ju inte framåt utan utgör repetit ion av tidigare förv ii•
vade kunskaper. 

Med hänsyn till sina framt ida öden kan allmänna kursens ele ver 
indelas i tre kategorier: 

l ) de som går vidare till teknisk kurs (häri inräknat den gam d; t 

stadgans förb indelsekurs och det nya stadgeförslaget nautiska kurs), 

2) de som går vidare till stabskurs och 
3) de som icke går vidare till högre kurs. Av dessa t re katego ri er 

har nr 1), blivande tekniker, en direkt påvisbar nytta av allm~innt 

kursens matematik; om denna kurs inte fu nnes, skulle de tekniska 
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kursernas matematikutbildning behöva förlängas i motsvarande grad, 

vilket med hänsyn till elen hårt pressade timplanen svårligen låter sig 
göras. Kategori 2), blivande stabskurselever, har omedvetet nytta a v 

allmänna kursens matematik i deras vidare studier i stat istik och ope

rationsanalys, som genom att eleverna nyligen uppfri skat sina mate

matiska grundkunskaper och uppövat sitt matematiska tänkande ha 

lätta re att tillgodogöra sig statistikkursen. Denna kan dock mycket 

väl läggas om och göras tämligen matnyttig även om eleverna icke 

hade läst matematik vid allmänna kursen. E n sådan omläggning skul

le dock medföra antingen krav på ytterligare ökat timantal, om ut

bildningsmålet skall bibehållas, eller sänkt standard. Det iir sålunda 

för stabskursens del inget absolut krav att ha allmänna kursens ma

tematik som bakgrund, även om det utan tvekan medför väsentliga 

fördelar om dessa förkunskaper finns färska hos eleverna. i synner

het när kursen, som nu planeras och som Forsman önskar, inriktas 

mera än tidigare på operationsanalytiska problem. För kategori 3) 

kan som regel inget behov av matematik vid allmänna kursen påvisas. 

Forsman har anfört, att eleverna vid allmänna kursens början 

vanligtvis vet vilken högre kurs de önskar välj a. Erfarenheten visar 

motsatsen. Efter varje allmän kurs fu ngerar lärarkåren som rådfråg

ningsbyrå i detta hänseende och ofta har elevernas matematikbetyg 

och den uppfattning om lämpligheten för teknisk utbildning, som 

eleverna genom matematikundervisningen bildat sig själva, varit av 

värde för vederbörandes val av högre kurs. Det är visserligen som 

Forsman säger ingen väsentlig skillnad mellan 7,8 och 8,5, men mate

matikbetygen sållar dock ut en stor grupp, som icke bör bli tekniker, 

även om några för teknisk utbildning mindre lämpade elever slinker 

igenom med höga matematikbetyg. I sådana fall har dock undervis

ningen kunnat ge vederbörande elev själv en uppfattning om hans 

förutsättningar och ansökningsförfarandet ger honom möjlighet att 

välj a. J ag hävdar bestämt, att matematikundervisningen och mate

matikbetygen vid allmänna kursen är av stort värde för såv~il elen 

kommenderande myndigheten som individen själv vid val av högre 

kurs, j u st därför att denna utbildning kommer så sent som på all

männa kursen, då vederbörandes läggning och intresseriktning mog-

11aP ) 

l) R ed. anm. 

1931 utfärdades go med bl a fö ljande lydelse: 

"att CSHS, på framställning under arbetsåret av elever i allmänna 

kursen och då särskilda. skäl därt ill anses föreligga, må befria eleven från 

att vidare fö lja u ndervisningen i mekanik och ryska språket i sagda kurs, 

dock att sådan framställning icke må göras av elev, som önsk ar söka 
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Mot Forsmans förslag om matematik eller språk enligt elevernas 
eget val talar kravet på rättvis och jämn arbetsfördelning för alla 
elever. Den, som väljer språk kommer sannolikt att gynnas av, att 
han får mera tid över till studier i andra ämnen än den, som v~iljer 
matematik. Rättvisekravet i betygssättn ingen, som i så fall måste hli 
jämförbar mellan två väsensskilda ämnen, kan icke fyllas, utan för 
slaget medför att ämnena måste bli betygsfria. All erfarenhet och 
alla framförda önskemål om betygen i flera ämnen, flera skrivningar 
m m ger en klar antydan om det olämpliga i ett sådant arrangemang·. 
I synnerh et torde detta gälla matematiken. 

Undervisningsmetodiken . 

Forsman har också vänt sig mot skrivningstvånget och problem
lösandet i elen form det nu förekommer. Mina erfarenheter från all
männa kursen stämmer inte med Forsmans, men det är möjligt, att 
det mtmera ökade tempot, som blivit en föl j el av fl era ämnen på schc
mat och som ytterligare belastat elevernas tid för egna studier, har 
framtvingat en olycklig schablonmässig metodik i matematikens till
lämpningsexempeL Det finns dock inga genvägar att lära sig varken 
matematik eller något annat och om utbildningen skall fylla sitt syftL, 
måste teorierna tillämpas på lämpligt valda problem. Den metodik, 
som Forsman önskar, skulle vara någon sorts "matematik för millio
ner", men även en sådan uppläggning kräver tillämpningsproblem 
för att bli effektiv. Det är givet att problemen måste väljas med om
sorg och i vårt aktuella fall finns det kanske en möjligh et att i viss 
utsträckning hämta trevliga problem av lämplig svårighetsgrad från 
den operationsanalytiska verksamh eten. Om problemlösningen ges 
verklig eller nära verklighetstrogen bakgrund, blir den stimulerande 
och berikar undervisningen, men man får dock icke glömma bort, 

högre kurs, vari ämnet förekommer, ej heller av kustartilleriofficer i frå
ga om mekanik;" 

Vid denna tidpunkt förekom mekanik på alla högre kurser utom stabs
kurs 

ryska på stabskurs och förbindelsekurs ( + allmän. kurs). 
Under kriget försvarm ryska språket ur bilden men "rätten" eller sna 

rare möjligheten att slippa mekaniken kvarstod och utnyttjades ofta av 
f d reservofficerare, · 

Med den senare undervisningsstadgan försvann rätten att välja bort 
mekaniken. 
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att tillämpningsproblemen av sådan art kräver g~cla kunskaper. i ele
menta. Att däremot lägga om matemattkkursen tdl enbart. teon utan 
ti llämpningar och utan prov skulle vara helt bortkastad ttd. 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts, vill jag som motbud mot 
Forsmans förslag förorda bibehållande av matematik vid KSHS all
männa kurs, dock att deltagandet blir frivilligt för dem, som icke 
aspirerar på högre kurs av något slag. Med en sådan .~.tfor.mning l~an 
elen plan för stabskursen, som ar~etsgr.upp~n. fo r SJOOfhc~rs~tbtld~ 
ningen föreslagit och Forsman tyd!tgen 1 pnnop ansluter stg t:ll, .bh 
av väsentligt mycket större värde, än om 1en enbart byggde pa for
kunskaper från KS S, förvärvade och glomda 8-9 ar fore stabs-
kursens början. 
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Notiser från när och fjärran 
Sammanställda vid Marinens pressdetalj. 

Sverige. 
Undersökningar av skeppet Wasa. 

Under hela mitten av 1600-talet gjordes talrika försök av såvät 
svenska som utländska experter att bärga skeppet eller dess värdefulla 
utrustning. Samtliga misslyckades totalt, tills svensken Albrecht von 
Treileben m ed en dykarklocka av egen konstruktion lyckades bärga 
största delen av de dyrbara bronskanonerna. Vidare har kanske Treil e
bens arbete räddat hela skeppet åt eftervärlden; det är nämligen trolig 
att skrovet störtat ihop under den fullständiga bestyckningens enorma 
tyngd. 

1600-talsdykarna var även förutseende nog att lämna några "referens 
exemplar" till senare tiders forskare! Det var en sådan pjäs, som i början 
på september togs upp från sin plats i en kanonport akter ut om babord 
på nedersta batteridäcket - samma p lats där den placerades sommaren 
1628, då Vasa tog ombord sina kanoner vid Logården (lod = kanonkula ! 
nedanför slottet Tre Kronor. Vasas vrak är det enda i världen, där man 
kan se en så gammal skeppskanon på sin plats på batteridäcket. 

Pjäsen var en 24-pundig (d v s med en kaliber av c:a 15 cm) kanon 
av brons, av vilka Vasa förde 48 stycken, i allt vägande c:a 70 ton 
Tillsammans med övriga 16 kanoner utgjorde detta en för sin tid k o
lossalt l'raftig bestyckning, vi lket måhända bidragit till katastrofen. De 
flesta kanonerna är gjutna vid "byssegjuteriet", som låg vid Brunk e
bergstorg, och uppborrade vid amiralitets "borrkvarn", som fick sin kraft 
ur Norrström. 

Enligt kommendörkapten G. Hafström, som bedriver den historiska 
forskningen i samband med Vasa, skulle de 46 stycken år 1627 gjutna 
24-pundiga kanonerna vara försedda med "Vapen, namn, åratal, delfiner 
och geprängen eller lövverk". De övriga två 24-pundarna är av okänt 
ursprung; kanske är de utländska pjäser, som erövrats i strid - s k 
trofekanoner. 

KaP. vapen, namn eller åratal a lltjämt tydas efter 330 år på Ström 
mens botten, blir måhända denna kanon det första fullt bindande beviset 
på att det verkligen är Vasa, som påträffats 

Storbritannien. 
Hangarfartyg. 

Planerna på att sälja Magnificent har nu uppgivits. Fartyget kom
mer sannolikt att byggas om för att kunna operera med helikoptra r 
och Garnetflygplan. Marine News aug 1958. 
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slagskepp. 

Vanguard skall till skillnad mot vad förhållandet varit fallet de två 
senaste åren förläggas i en lägre materielberedskap. 

Marine News aug 1958. 

Krys.sare. 

Blake kommer troligen inte att hissa befälstecknet förrän i slutet 

av 1960. 
Glasgow har bogserats till en nedskrotningsfirma för upphuggning. 
Kenya kommer att utbjudas till försäljning. 
Tiger kornmer att rustas i början av år 1959. 

Marine News aug 1958. 

Jagare. 

Barfleur har överförts till r eservflottan. Jagaren, den första av Battle
klass, trädde i tjänst 1944 och är den enda som aktivt deltog i VK 2. 

Cornus, Consort och Zephyr håller på att skrotas. 

Marine News aug 1958. 

Fregatter. 

Enligt uppgift från officiellt håll skall "Castle" -klassfartygen Am.
berly Castle, Pevensey Castle och Rushen Castle byggas om till väder
fartyg. 

Marine News aug 1958. 

Farnham Castle och Lancaster Castle skall enligt uppgift säljas 

till Norge. 
Marine News aug 1958. 

Ubåtar. 

En stor atomdriven ubåt, tänkt att kunna krossa Atlanten utan 
någon besättning, är under konstruktion. Navigering och skötsel av far
tyget skall ske automatiskt. Försök med modeller av fartyget har ut
förts och fullbordats med framgång. 

Military Review juli 1958. 
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Väst-Tyskland. 

Jagare. 

Kontraktet för fem jagare, som beställts vid Howaldtswer k e har 
annullerats. 

Arbet et på de fyra jagare som är under byggnad vid Stulken Sohn 
varvet ska ll fortsätta, och fartygen skall vara klara 1962/63 . 

Marine News aug 1958. 

Minsvepare. 

Kustminsveparen Dtiren sjösattes den 12/6. Göttingen , som är av 
samma klass , hissade befälstecknet 29/5. 

La R evue Maritime aug-sept 1958. 

skolfartyg. 

Västtyska Marinens första övningssegelfartyg, den trem astade bar
ken Gorch Fock, sjösattes den 23/8. 

Fartyget som är 81 m långt, 12 m brett deplacerar 1760 ton. s egel
ytan uppgår till nära 2000 m 2 . H on väntas bli färdigrustad till å rsskiftet 
och beräknas kunna göra sin jungfrufärd någon gång på nyåret. 

Arbetet 24;8. 

Frankrike. 

Es,ko rtfartyg,, 

Jaureguiberry hissade befälstecknet 15/7. 

Marine N ews aug 1958. 

Ubåtar. 

R equin och Dauphin har efter omfattande prov m ottagits av den 
fra nska flotta n. 

The Navy sept 1958. 
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Sovjet. 

Världens första atomdrivna övervattensfartyg, den ryska isbrytaren 
r...enin, är enligt rysk källa för närva rande ute på provturer i östersjön. 
r...enin är på 16000 ton och har ett maskineri på 44000 hkr. Längden är 
134 m och bredden omkring 30. 

Turkiet. 

Minsvepare. 

10 flottminsvepare av "Bangor" -k lass samt fyra kustminsvepare av 
Bay-klass har överförts från den kanadensiska till den turkiska flottan . 

The Navy sept 1958. 

Bulgarien . 

Två kustjagare av Riga-klass, samt ett antal snabba kustminsve
pare har överlämnats från Sovjet. 

The Navy sept 1958. 

Amerikas Förenta Stater. 

Enligt bestämda uppgifter har kontrakten för byggande av två ro
botkryssare, fyra robotfregatter samt ett amfibie-hjälpfartyg annullerats. 

Marine News aug 1958. 

Kryssare. 

Galveston, som färdigställdes för 13 år sedan och sedan dess legat 
i materielreserv, har byggts om till robotkryssare. Robotbestyckningen 
utgöres av Talos-robotar. Fartyget är det första i amerikanska flottan 
som utrustats med sådana robotar. 

Military Review aug 1958. 
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Robotjaga re. 

Henry B Wilson kölsträcktes n'lars år. 

Marine News aug 1958. 

Jagare. 

Beatty erhöll svåra skador efter kollision med hangarfartyget Intrepid 

Engelska kanalen. 
Jagaren bogserades efter l;:ollisionen till Devonport för reparation. 

Marine News aug 1958. 

Fregatter. 

Farragut sjösattes den 18/7 1958. 

Marine News aug 1958. 

Ubåtar. 

Försöken med den amerikanska dvärgubåten X l har lagts ned 

Beslutet motiveras av i första hand ekonomiska skäl. I anslutning t ill 

detta meddelande är det ganska intressant att konstatera att Förenta 

staterna för kort tid sedan lånade en brittisk dvärgubåt av Spiggen

klasr. för operationer längs den amerilmnska kusten. 

Our Navy 15 aug 1958. 

Den amerikanska atomubåten "Seawolf" är i färd med att slå ett 

nytt världsrekord i undervattenssegling. "Seawolf" har varit under vatt 

net sedan den 5 augusti, meddelar konteramiral Adam Hyman Rickover. 

Ricl~:over talade vid en festmiddag för besättningen på atomubåten "Skate" , 

som löpte in till Boston efter att ha fullbordat sin färd under nord

polen i. "Nautilus" kölvatten. Rickover avslöjade inte var " Seawolf" be

finner sig eller på vilket uppdrag den är ute. 
DN 24/9 

Isrekognocering med helikopterburen TV med mottagare placerade 

p2. isbrytare har utförts på prov i den amer_ikanska flottan. Resultaten 

från proven betecknas som mycket lyckade och man räknar med att 

systemet i framtiden till stor del kommer att underlätta isbrytarverk

samh eten. 
Our Navy 15 aug 1958. 
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Australien. 

Jagare. 

Vendetta erhöll svåra skador när hon - på väg till leveransprovtur 

kolliderade med dockportar till torrdockan i Williamstown. 

Marine News aug 1958. 

Fregatter. 

Quickmatch som låg i dockan när kollisionen inträffade, erhöll div 

skador när vattnet strömmade in genom de skadade dockportarna. 

Marine N ews aug 1958. 

Indien. 

Fregatter. 

Ta lwar sjösattes den 18!7 1958. 

Marine News aug. 1958. 

Nyligen sjösattes en andra fregatt för indiska flottan, Kripan. 

The Navy sept 1958. 

Japan. 

Ha ngarfartyg. 

Ett hangarfartyg på c:a 11000 ton är f n under konstruktion. 

Military Review juli 1958. 

Ubåtar. 

Oyashio, den första ubåten som konstruerats i Japan sedan VK 2, 

beskriver. vara ett övningsfartyg. Ubåten, som får deplacement på c :a 

1000 ton får fyra 50 cm torpedtuber och plats ombord för 10 torpeder. 

Farten i övervattensläge blir 23 knop och i u-läge 19 knop. 

Military Review aug 1958. 



738 

Chile. 

Efter Brasiliens inköp av hangarfartyget Vengeance, Argentinas 
inköp av Warrior har nu också Chile börjat undersöka möjligheterna att 
från Storbritannien inköpa ett hangarfartyg. 

The Navy sept 1958. 

Markerad av dc båda stillaliggan de dykarbåt::trna nä ra bildens mitt ses här ovan platsen, di r 
örlogsskeppet \1/'asa den 10 augusti 1628 försvann i djupet i Stockholms hamn. 

Middie for eground: Diving operations on the Vasa. Background left: The Old Town rr:ith The 
R oyal Palace. Background and foreground right: R oyal Navy establishments. 

MEDDELANDE 
Sedan vraket av örlogsskeppet TVasa hösten 195G påträffades i Slackholms 

Ström ha r ledamoten och f. el. Kommendörkaptenen Georg Hafström arbetat 
med att kl a rlägga skeppets historia från dess kontrakterande 162G till dess vraket 
Övergavs och g lömdes i slutet på 1600-talet . 
. Det första avsn ittet av Kommendörkapten Hafströms for skninga r redovisades 
1 Tidskri ftens majnummer 19G7 och avsåg h~iml elseförlopp et t o 111 katastrofen 
1628. 

Denna artikel belönades med S~i 11 skapets fört jänstmedalj i sil ver . 
Det andra avsnittet, som behandlar illch·e ticlers bi1rgningsoperat ioner på vraket 

redovisas i detta häfte . 
. l\1ecl anledning av att 1957 års majnummer slut såldes ha r i detta nummer iiven 
~lforts ett reviderat nytryck av sagda års 1{7asa~arti kel, varvid författaren kunnat 

0tnplettera elensamma med en del nyvunna torsknmgsresultat . 
. P.å grund av det internatione11 a intresset för Wasa-projektet har på sid 8-±'i 
lllfo rts ett sammandrag på engelska av de båda artiklarna. 

R eda fltörcn. 




