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.Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 6;43. 

Högtidssammanträde den 15 november 194-3. 

N.ärvarande: 18 heders- och arbetande ledamöter samt en 
korresponderande ledamot. 

Vid samm_anlrädet förekom bl. a. 

l. Omvaldes hedersledamolen G. Ehrensvärd till ordfö
rande för ett år. 

2. Lämnades tillträde för särskm inbjudna stadsfull
mäktiges v. onlförande, kapten C. L. Svensson, Borgmästare 
Dymling samt Chefen för de danska örlogsfartygen i Karls
k rona, kaptenlöjln:ml vVi.irtz, anförvanter till under året av
Jiclna ledamöter samt etl stort antal of:ficeTare. 

3. Uppläste ordföranden etl till H. M. Konungen avsänt 
t elegram s.amt Högstdensammes svar därpå. 

4. Erhöll kaptenen vid floHan Åk e Heinius hedrande 
omnämnande för ingiven tävlingsskrift över ämnet >> Aktuella 
problem i den moderna ubåtstakliken och deras tillämpning 
p:l svenska föi,hållandcn >>. 

5. Höll ordförande anförande jäml. Siillskapels stadgar 
§ 22 i anledning av nedläggande av sin befaltning. 
T idskrift i Sjöväsencle t. 48 
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6. Uppläste sekreteraren minnesteckningar .. över de le
damötcl·, som sedan sista högtidsdagen med doclen ayg~"l lt , 

nämligen: 

Hedersledamoten Hagströmer, 
Utländske hedersledamoten Börrcscn, 
Arbetande ledamöterna Gylden, 

Elmquist, 
Eneström, 
Lagerholm samt 

Korrcspondcr:mde ledamöterna Norinder och Land

berg. 

7 Föredra" sekreteraren »13erättclse över Kungl. Örlogs
mann~sällskapet~ verksamhet under arbetsåret 1942-1 \l-tih 

8. Föredrog ledamoten Thcrmaenius delar t~r av ll'<b
molcn Berthelsson avgiven årsberä ttelse i vetens z::tpsgrcncn 
» S j ö krigskonst och sjökrigshistoria». 

Karlskrona den 16 november ·1943. 
B. Ramel. 
Sekrctcrat·c. 
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Berättelse 
över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet 

under arbetsåret 1942-1943. 

1. Siillskapet h::tr varit somlat till c lt högtidssamman. 
träde och sju ordinarie sammanträden. 

2. Sällskapets ämbetsmän hava varil: 

Ordförande, Hedersledamoten Ehrensvärd, 
Vice ordförande, Hedersledamoten vVijkmark, 
Sekrelerare, ledamoten Ramel. 

3. I beredningsutskottet har, utom vice ordföranden och 
sekreteraren, ingått: 

intill 
31

/3 1943: ledamöterna Ågren, Sjöqvist och G. Holm
berg med ledamöterna Ciason och Thermaenius som supp
leanter; 

från 
1/± 1943: ledamöterna Agren, G. Holmberg och Möller 

med ledamöterna Svedelius., Sahlin och Thermaenius som 
suppleanter. 

4. Årsberättelser hava avgivits i följande vetenskaps-
grenar·: 

Sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamolen 13er
thclsson, 

Artilleri och handvapen av ledamolen Nyman, 
Torpedväsende av ledanwtcn Sahlin, 
Minväsende av ledamoten P. I. Lindström, 
~avigation och sjöfart av ledamoten Gahn, 
Reglementen och förvallning av ledamoten Callerström, 
Skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamolen Hult. 
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5. Inträdesanj'örancle jämlikt sällskapets stadgar § 31 
har avgivits av ledamoten Bcrthclsson. 

6. Minnesteckningar över avlidna ledamöter h aYa ingi. 
vits av därtill utsedde och upplästs vid höglid ssammanträdet 
samt införts i Sällskapets tidskrift. 

7. En tävlingsskrift över iimnet »Aktuella problem i den 
moderna ubåtstakt,ikcn och etcras tillämpning på svenska fö r. 
hållanden >> har ingivits av kaptenen vid flottan Akc HPi nius 
och belönats. med hedersomnämnande. 

Ytterligare två ingivna tävlingsskrifter i samma ämne ha
va icke befunnits värda belöning vare sig med pris eller med 

hedersomnämnande. 
8. Sdllshtpets ticlsluift har utkommit med sedvan ligt an-

tal häften. 
9. Arbetet med Sällskapels leda motsmatril,:el h ar a\ den 

tillsatta rcdaktionskommi tlen slutför ts. 
10. Beträffande bokförvärven till Sällshzpets bi lJ!irJ [e/; 

hänvisas till den varje halvår återkommande rcdogön·lsen i 
tidskriften. 

Inköpen av utländsk litteratur äro fortfarande försvarade 
till följd av krigsförhållandcna. Ett flerlal utländska tid
skrifter konnna av samma skäl icke biblioteket tillhantl.t. 

11. Inom Sällskapet hava följande j'öränclringar iig l rum: 

Med döden avgått: 

Hedersledamoten H agströmer, 
Utländske hedersledamolen Börresen, 
Arbetande ledamöterna Gylden, Elmquist , Eneström 
och Lagerholm samt 
I\orrespcmclerande ledamöterna Xorinder och Land-

berg. 

På egen begäran avgått: 

Arbetande ledamolen Boldt-Christm:1s. 

Uppflyttuts till hedersledamot: 

Förutvamnde arbetande ledamöterna Wcltcr , Ström
bäck och vVahlström. 
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Tillkommit: 

H edersleclamöter: 

Stals rådet och chefen för försvarsdepartementet P. E. 
Sköld. 

Landshövdingen i Blekinge hin E. Lindcherg. 

Arbetande ledamöter: 

Kaptenen vid flottan Stig Olof Bcrgclin, 
Kommendörkapten Gustaf Evert Lindh, 
KonunenclörkarJten Gunnar Olof Foaclbcrrr . b b ' 

:~VIajoren vid kustartilleriet Carl Gustaf En" 
"'' Kaptenen vid flottan Cm·l Hol~er Holler I-Ieiminf)' 

1.,_1 b' 

Kaptenen vid flottan ~iiagnus Oscar Stm·ck, 
Kommendörkapten Carl Axel Thorsten Lindaren 
.. b ' 
Oversten vid kustartilleriet Karl Rudolf Kolmodin, 
Kommendör Sven Adolf Fredholm, 
Kaptenen vid flott an Carl Einar Blidbcrg. 

J{orrespondercmcle ledamöter: 

Bergsingenjören S. V. Bergh , 
Arkivrådet fil. d:r E. ·wendt, 
Kaptenen i flottans reserv D. Hj. Th. Börjeson , 
Intendenten vid Sjöhistoriska museet G. Albe. 

För näruamncle utgöres Sällskapet au: 

Förste I-Iederslcdamöler . ....... . ... .. ... . 
Hedersledamöter, svenska ............... . 
Hedersledamot, utländsk ... ... ......... . 
Arbetande ledamöter ......... .......... . 
Korresponderande ledamöter, svenska 
Korresponderande ledamot, ullänclsk 

Tillsamm:1ns 217 ledamöter. 

Karlskrona den 15 november 19.:13. 

5 st. 
39 )) 
-- )> 

142 )) 
:·30 )) 

l » 

B. Ramel. 
sekreterare. 



- 746-

Minnesteckningar 
upplästa av sekreteraren på högtidsdagen den 13 nonmhcr 1\l-±3. 

Herr Ordförande, 

Mina Herrar. 

De ledamöter, vilka under det tilländalupna arbels ~ire t 
lämnat Sällskapets krets och vilkas minne Kungl. Örlogsman
nasällskapet på sin höglidsdag enligt gammal hii.vd önsl,;ar 
giva en hedersbetygelse, äro: 

L;ndshövdingen Sven Axel E :son Hagströmer, 
Konteramiralen i norska flottan Urban Jacob Rusmus 

Bör resen, 
Kommendörkaptenen I-lans Olof Fredrik Gyldcn, 
Marindirektören Elis Fredrik Elmquist, 
Kommendören Henning Axel Morny Eneström, 
Förs.te murinHi.karen Julius Lagerholm, 
Översten Axel Georg Norinder samt 
Kommerserådet Carl Erik Lundberg. 
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Sven Axel Eschelsson Hagströmer!') 

Den 28 maj delta år avled i silt hem i Stockholm heders
Jedumaten av örlogsmannasällskapet, förre landshövdingen i 
Blekinge län Sven Axel Eschelsson Hagströmer. Han var född 
i Uppsala den 29 januari 1877. Föräldrarna voro den fram
stående juristen och universitetsläraren professor Johan Vil
helm Hagströmer och dennes även högt begåvade maka, född 
Eschelsson. Efter avslutade skolstudier blev han 1895 student 
vid Uppsala universitet samt avlade därstädes år 1900 juris 
kandidatexamen. Hugströmer vann därefter inträde vid Svea 
hovrätt, där han år 1911 blev f<iskal och följande år hovrätts
råd. Snart togs emellertid hans framstående förmåga i an
språk för maktpåliggande uppgifter inom centralförvaltningen, 
i det han, som år 1913 förordnats till revisionssekreterare, år 
1915 utnämndes till expeditionschef i jusl'itiedepartementet, 
vilken befattning år 1917 vid omorganisationen av Kungl. 
l\Iaj:ts kansli förändrades till statssekreterare och expeditions
chef. I denna arbetskrävande tjänst kunde Hagströmer vid 
det jäktande lagstiftningsarbete, som utmärkte krigsåren och 
däq)å följande närmaste tidsskede, fruktbargöra sin stora ju
ridiska kunnighet och säkra språkbehandling. 

År 1923 utnämndes Hagströmer till lanelshövding i Ble
kinge län. Hade han under sin tidigare ämbetsmannatid hu
vudsakHgen ägnat sig åt det väsentligen teoretiska arbetet, fick 
han nu rikligt tillfälle alt visa, att han även var ·en de prak
tiska uppslagens man, som_ vidsynt förstod att på ·en mångfald 
av de områden, inom vilka en lanelshövding kan verka för 
sitt läns framåtskridande och födwvran i olika hänseenden, 

*) Minnesteckningen författad av ledamoten v. Otter. 
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göra insatser , som blivit av bestående värde för Bleking~' Oc h 
dess u l veckling. 

Så golt som omedelbart efter sin utnämning till l::m d~ hör . 
ding valdes Hagströmer traditionsenligt till ordförande i l il . 
ncts hu~;hållningssällskap. Här infördes han på ett för h nno11l 
förut s ~l. gotl som okänt vcrks.amhclsfält, men del dröjdl' l' j 
länge, innan han förstMt att ~illvinna sig lantbrnkarnes in onl 
länet fulla förtroende genom sina goda insatser och den kntrt , 
med vilken han tillvaralog deras intressen inför högre i n~t a n . 
ser. Bevis på den stora uppskattning h an fri'tn jordhruk 0ts 
målsmän, så väl inom som ulom länet, hänid tillvrmn sig, ih, 
att han ~~r 1934 kallad es Hl! arhclnnde ledamol av lan lh ruk~

akademicn samt att han [n· 1935 tilldelades Blekinge län s hus
h:illningssä liskaps st or a guldmed n l j. 

Inom läne t var det eljest kanske vägväsendet , som i nll 
deles sär~ kild grad tilldrog sig Hagströmers intresse. \ led 
kraft och synnerlig energi genomdrev han det aliinänna Yiig
nätcts förbättring genom nyanläggningar samt utrii l:t!Hh'. 
breddning cch omläggning av ii ldrc vägar med påföljd, all del 

med fog kunde sägas, all länets vägar som vid hans ti ll triide 
av l::mdshövdingeposlcP.. mångenstädes utmärkte sig för sm 
backighet och krokigh et, vid hans avgång hade namn all n 
ra bland landets b~istn. 

Varml nitälskade Hags trömer för länels strävsamma f i~ 
kal'bcrfolkning och sökte på allt sätt främja dess Yäl m ed ha de 
råd och dåd. Genom möten och p ersonliga s:umnanträff:wden 
med skärg{trdcns befolkning lärde han känna des'i behov och 
vad som erfordrades för fiske rin äringens upphjä lpande. li an 
ivrade kraftigt för förhällr ing av fiskehamnarna , men c lt n ~ l
delcs särskilt intresse ägnade Hagströmer {tt fr{tgan alt p a l t
klipporna erhålla en nödhamn för utomskärdiskarcna, d it dc 

· ·· l l ··d l d t · · t'tllflvkt 1-l·.,.,·strÖiner ha de v1d over 1anc s va er ~u n c aga sm J • c o· 
Lillfrcdsställclsen att strax före sin avgång fnl.n landshövdin gc-

n •• • l . . . l 1 ... lumn YilkCil ämbetet rfa narvara VJC JllVIgningen av l el nu c , 

han nog fallade såsom clt av sina käraste livsverk inom liinc t. 
Genom denna hamns tillkomst är det att förvänta , ntl {' 11 
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upprepande av de många olyckshändelser, som under tidernas 
lopp träffat Blekinge fis k arbefolkning uneler dess farofyllda 
::n·bclc, i väsentlig grad för framtiden skall kunna undvika~. 

Elt nnnat omfattande före tag, till vi lket h an tog iniliatiy 
och vid vilket h an fä s.tc stora förväntningar, blev det honom 
emell ertid ej förunnat a tt se slutfört. Det är arbetet med torr
läggningen av dc vattensjuka maderna vid Lyckebyåns Ö]vre 
lopp. Då detta företag, för vilket han genom kraftiga person
liga insatser lyckades erhålla s tatsmakternas förståelse och fri 
kostiga bidrag, blivit fullbordat , skulle enligt b eräkning omkr. 
2,000 hektar förut vattensjuk och ofruktbar mark kunna läg
gas under plogen, varigenom full bärgning kanuner att b eredas 
åt något mer än 200 lantbruk , av vilka visserligen ett mindre 
ant al förut funnits men endast i form. av »Ofullständiga jord 
bruk >> , vars innehavare blott genom arbete hos andra eller ge
n om hemslöjd o. d. kunnat 'förvärva sig en nödtorftig in
komst. Uppfyllas dessa förväntningar, viike l man h a r a ll an
ledning tro, har Hagströmer härvid givit uppslaget till en e j 
blott för länet utan för en stor del av södra Sverige gagnelig 
gärning. 

I följd av alt landshövdingarna vid tiden för Hagströmers 
ämbetsti llträde voro självskrivna ordförande i länets lasaretts
direktioner, kom Hagströmer tidigt alt iniressera sig för dc 
ärenden , som inom dessa in st i t u tioner skola h andläggas, en
kannerligen lasarettens byggna dsfrågor. Vad i dessa oc lt and
ra h änseenden av lasarettselirektionerna föreslogs, gav han in
för landstinget sitt kraftiga s löd och lyckades i regel genom
driva dess godkännande av förs lagen hll båtnad för sjukv[n· 
dcn inom länet. Ett beslående minne av h a ns insatser härvid 
utgör det kommunala vårdhemmet i Ronneby, genom vars 
tillb livelse dc talrika sinnessjuka inom länet ej minst å dess 
landsbygd, kunnat beredas en avsevärt förbättrad v[trd. 

Vid slutet av hans ämbetstid blev frågan om en samman
slagll'ing av lasarettet i Karlskrona och marinens sjukhus där
städes aktuell. Inom den för marinen och landstinget gcn1:cn-
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samma kommilte, som e1~höll i uppdrag att utreda denna frå. 
ga, nedlade Hagströmer .ett ingående och omfattande arbete, 
men han fick ej heller här tillfredsställelsen uppleva det nu. 
mera fattade beslutet om stalsmakternas godkännande av den
na åtgärd, rörande vars ändamålsenlighet dock skarpa l11e
ningsskiljakligheter, ej minst från marint håll, yppade sig. 

Det nu sagda utgör endast n ågra alltför korla data från 
Harrströmers omfattande verksamhet såsom ämbetsman och "' landshövding. Som sammanfattning torde utan risk för över-
drift kunna sägas, att han var en framstående exponent för 
vad man menar med en svensk äm'betsman. Med grundlig. 
het och noggrannbet satte han s.ig in i förekommande ärenden 
och släppte ingenting ifrån sig, innan han klart överskadat 
dess innebörd och därom bildat sig en självständig uppfattning. 

Bland övriga värv, åt vilka Hagströmer särskilt ägnade 
si t t intr.esse under sin l:mdshövdingetid, ntå här blott n i\mnas 
inspektoratet över härvarande högre allmänna läroverk -,amt 
ordförandeskap inom. ett flertal humanitära och liknande in
stitutioner, såsom. Röda korset, föreningen Norden m . fL 

Å'l· 1927 kallades Hagströmer till hedersledamot av örlogs-
mannasällska pet. 

Hagströmer var sedan år 1907 i äktenskap förenad med 
Sigrid Carolina vVising, med vilken han ägde trenne siiner. 
Makarna Hagström.er utövade i sitt magnifika hem en synner
ligen stor och omfattande gäs tfrihet. I det personliga um.
gänget utmärktes Hagströmer av en med stor hjärtlighet pnr:1 d 
vänlighet och en synnerlig lätlhet att komma till tals med 
alla. Inom den talrika vänkrets han härigenom förvän n ~e 
och inom det län, för vilket han så varmt nitälskade och at 
vilket han äo·nat sitt livs bästa krafter, blev därför ~orgen ~tor 
vid hans of;rmodade bortgång, blott några månader efter det 
han från november 19·42 erhållit avsked från land-;hövdi·lge
ämbetet. Den allmänna tillgivenhet och vördnad, varav Hag-

• • o •• l r·· t••• t l d o ks; 1):1° ett 111"rket strömer o·Jort s1o· sa va ·or Jan , 1a c c et ·' · ~: . :" . . ·· · ; . u er rlcn vackert satt g1vll s1g tillkanna v1d hans avgctll 0 ,enom 
gedigna och välredigerade minnesbok, »En bok om Blekinge, , 
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som därvid tillägn ades honom och som på ett överskådligt 
,sätt visar länets kraftiga utveckling i olika avseenelen under 
]lans ämbetstid. 

Konteramiral Urban Jacob Rasmus Börresen.*) 

1\f.ed amiral Börresen har en av nyare tidens mest egen
artade begåvningar •inom norska flottan gått bort. Han var 
född 1857 och blev alltså nära 86 år gammal. Fömtom. sjö·
krigsskolans liigsta och högsta avdelning genomgick h an ock
så militär högskola i Oslo och t.eknisk högskola i Bel'lin. Un
der den snabba utvecklingen inom elen norska flottan i slutet 
·av förra århundradet avancerade han 1899 till konleramiral 
och blev chef för den nyuppsatta amiralss.taben. Från 1900 
'till 1905 var han varje :lr chef för Skagerackeskadern, det 
sista året under mobiliseringen med anledning av det spända 
förhållandet vid unionsupplösningen. 

Amiral Börresen var en synnerligen mångbegåvad per
sonlighet. Pft minväsendets område har han konstruerat en 
elektromekanisk mina, på torpedväsendets en apparat för vin
kelskjutning med torpeder och på artilleriets område en oro•
graf. Under provskjutning med flottans artilleri blev han vid 
en sprängningsolycka allvarligt skadad och kunde däreft er ej 
använda den högra handen. 

Hans största intresse låg emellertid på det tekniska om
rådet och här har han utarbetat elt system med manöver på 
den »taktiska cirkeln ». Han höll i anledning härav föredrag 
i England för de högre sjömilitära cheferna. Det kan i detta 
sammanhang ha sitt intresse att peka på att ett liknande sy-

*) Minnest ecknin gen författad av norske Kommendörkaptenen 
Olov Derger-sen. 
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slem synbarligen legat till grund för commouorc Ilarwoods 
taktik under den omtalade striden med Graf von Spl'l' u tan
för La Plata umlcr innevarande krig. 

Efter den olyckliga amiralsstriden tog amiral Biirrcscn 
för sin del konsekvenserna av elen kritik han blev uls:\lt för 
och Log 1910 avsked fn'ln lön för att år 1917 helt lämna flolta n. 
Företeelsen är ett sorgligt bevis på små förhålland ens inver
kan på sammansatta personligheter, och floltan förloradt• Iller 
vid Börresens avsked än vad han själv gjorde. Efler av~kedct 
kastade han sig med sin vanliga energi in i slorincht<; tr il'n och 

var under [n·cns lopp mecllcnl. av styrelser och represent ant fö r 
s lora företag som Korsk Hydro, l\[eraker Bruk, Vamm a, Evje 
i\1 ikkelvcrk och Kris.tiansancls Nikkelraffi neringsvcrk. 

Amiral Börresen har ocks:.1 varit verksam 1inom det li tte
rära området. Under årens lopp har han utgivit en rad sjö
berättelser av lättare slag, till och med ett sångspel. Av hi
storiskt intresse är hans bok Tordenskiold, son'1 h :Jn kallar 
en karaktärsstudie. Den är av åtskilligt intresse för belys:mdc 
av sjöhjällens personlighet. År 1936 skrev han sina m emoarer 
(livscrinringar), som i vissa avs2cnden ha väckt en berättigad 
kritik. 

Det är endast äldre pct•soner som idag minna<; amiral 
Börresen från hans tjänstelid som eskaderchef, men det är 
elt minne som har värden alt ge. Mycket få ha driv it öv
ningarna så hårt som Börresen, men mycket H h a var it s[t 

avhi'tllna som han. Officerare och manskap hade ett orubbl igt 
förtroende för honom som eskaderns chef, och var h an en 
)) harcl driver», så var han också elen förste i hamn när del giill ·
dc att skaffa rekreation efter en )) hard tun1» . Han vnr en 

charmör av rang, vilket säkert äldre svenska sjöofficerare kan 
intyga efter det m innesvärda eskaderbesöket i l\Iarstrand år 
1901 och amiralens senare gästuppträdanden ri elen svc nsk:-t 

flollan. 
Visst hade amira len sina fel, han som andra männ i~kor. 

Det var det, som bringade honom pft fall. När det gällde val 
av medlen, var han mer amiralen än diplomaten, någol so!11 
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till och med k ommer fram när det gäller hans. memoarer. ~Icn 
nu n~ir han är borta s.k ju tes dessa rent mänskliga ting mera 
i ba kgrunden, och han framstår för oss som den mångbegåva
de sjöofficeren med en rik personlighet, som ger honom ·en 
årad plats i våra hjärtan och i vårt fackmässiga omdöme. Och 
därför: Frid över hans minne. 

Hans Olof Fredrik Gylden."') 

F. d. ministerpresidenten och kommendörkaptenen av l :a 
graden Hans Olof Fredrik Gylden avled i Stockholm den 13 
juli 1943. Han var född i Jcna den 7 november 1867. För
äldrarna voro elen världsberömde astronomen professor Hugo 
Gylclen och dennes tyskfödda maka Therese von Knchcl. 

Olof Gylclen antogs till sjökaclclt 1881. Under kadellftren 
1881- 87 erhöll han sin praktiska sjömansutbi ldning å resor 
ti ll främmande farvatten med korvcltcn Saga. Ännu ej fyllda 
20 år utnämndes han 1887 till underlöj tnant vid flotta n. Ef

ter alt hava genomgått den då för ticlen vanliga bcfälsuUJild
ningen av nyutnämnda sjöofficerare, varunder han bl. a. 1888 

-89 deltog i en långresa med korvetten Saga ti ll Sydamcr,ikn 
och Sydafrika, utnämndes han 1890 till löjtnant. Av dc sjö
expeditioner, till vilka han under de närmast följande ftren 

var kommenderad, må nämnas kadettresor 1893 med frega tten 
Vanadis och 1894 med korvetten Saga sam t långresa 1895- 913 
till V~istindien m ed korvetten Freja. Under perioden 1801- 95 
tjänstgjorde han vid olika tillfällen i flottans stab. 

1891 genomgick Gylden navigationskursen vid Deuts.che 
Seewartc i Hamburg ooh utgav sedermera 1894 av trycket en 

*) Minnesteckningen författad av leclamoten Lindstedt. 
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tidvattenslära jämte tidvaltenskartor, elt värdefullt verk, so111 
under många år användes på flottans far tyg och såson1. läro. 
bok vid sjökrigsskolan och navigationsskolorna. 

När kaptenen vid flottan, sedermera generallöjtnanten och 
che.fcn för kustartilleriet H. \Vrangel 1897 lämnade lärarbe. 
fattningen i navigation m. m. vid sjökrigsskolan, blev Gylclen 
hans efterträdare och kvarstod därefter i befattningen till 1903. 
För denna, den då mest krävande av skolans hirarherfatlningar 
var Gyldcn synnerligen väl kvalificerad genom sin prak tiska 
erfarenhet, sina teoretiska insikter och sin klara intelli gens .. 
Han visade sig också vara .en ovanligt framstående lärare och 
blev av sina elever livligt uppskattad, ej minst för sin OYälcl 
och sin aldrig svikande humor. Under lärarliden tjänst gjorde 
Gyldcn, som utnämnts till kap ten 1898, såsom navigeringsoffi
cer å kadettfartygen Saga och Freja samt deltog l 901 sftsom 
befälhavare å ångfartyget Antarclic i en svensk-rysk gradmiit
ningsexpedition till norra Spetsbergen. 

Då fångstfartyget Frithiof l 903 utsändes från Sverige för 
alt uppsöka och hemföra O. Norclenskjölds sydpolsexpedition 
med .Antarc lic, fick Gyldcn det hedrande uppdraget alt vara 
ledare för undsättningsexpeditionen. Efter hemkoms.ten 190-± 
tjänstgjorde h~m hl. a. l 905 såsom chef å kanon bä ten Skagul 
och å jagaren Magne samt 1906 såsom sekond' å pansarbåten 
Oden. 

Då vid den omorganisa tion av diplomat- och konsulatvii
sendet, som i följd av upplösningen av unionen mellan Sverige 
och N or ge genom:fördes l 906, en svensk beskickning upp rät
tades i Argentina och det gällde alt till chef för denna utse 
en man med »vaken intelligens, energi i a!'betet , säkert om
·döme och praktisk b egåvning», föll Kungl. Maj:ts val på Gyl
dcn , som utnämndes till minislerresident i Buenos Aires och 
i samband därmed erhöll avsked från sin kaptens.lön. I sin 
b efallning som besk,ickningschef gjorde Gylden betydelsefulla 
insatser för befrämjande av handelsförbindelserna mellan Svc'
rigc och Argentina. Han lämnade ,emellertid befallningen re
dan 1910. Anledningen därtill synes närmast hava varit, a tl 
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den knappt tillmätta lönen visat sig o tillräckNg för bestridan
.de av leYnadskostnaderna i Buenos Aires, som var »en av 
världens dyraste huvudstäder», och att Gylden, vars av rege
ringen underslödda framslällninu om erforderlin löneökninn· ~ o o 
icke vann riksdagens bifall, blivit erbjuden en förmånlig an-
ställning i hemlandet. 

Under vis.telsen i Argentina hade Gylden 1909 utnämnt s 
till kommendörkapten av 2 :a graden i fiollans reserv. Efter 
h emkomslen till Sverige var han under e tt par [u· anställd 
b os rederiaktiebolaget Nordstjernan. 

Gyldcn återinträdde i militärtjänst l 913 och tjänstgjorde 
1913- 1± såsom chef för sjötransporter i generalstabens trans
portavdelning, 1914- 15 såsom chef för sjökrigsskolan och 
1915- 16 såsom chef för marinförvallningens nautiska avdel
nin g. Han utnämndes till kommendörkaplen av l :a graden 
1915 och avgick ur reserven 1922. 

Gyldens duglighet och erfm~enhet togos i nuspråk för åt
.skilliga särskilda uppdrag. Sålunda var han 1905-06 leda
m ot av navigationsskolekommitlcn och av kommitlen för om
arbetande av reglementet för fiollans pens.ionskassa m . m . 
samt 191G- 17 ledamot av 1916 års flottstationskommittc. 

Ed'tcr slu tad militärtjänstgöring ägnade SJig Gylden åt den 
enskilda industrin och handeln, bl. a. såsom ordförande i Au
tomobiles Citroen aktiebolag och i aktiebolaget Le Cm·bone, 
-såsom vice ordfö,rande i franska handelskammaren i Slack
h olm och såsom ombud för olika firmor. 

Gylden var sedan 1894 i elt sällsynt lyckligt äktenskap 
förenad med Yvonne Hedal från Frankrike, vilken avled en
da5t några månader före honom. Han sör jes närmast av sö
n erna Yves, exportchcf, och Holand, kapten, samt tvenne dötL
r ar. 

S ~'t som människa vann Gylden genom sitt tingängliga och 
fl ärdfria väsen, sitt goda hjärta och sin uppfriskande humor 
aktning och tillgivenhet av alla, som kommo i närmare berö
ring m ed honom. Av underlydande och elever var han högt 
uppburen. 
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I detta sällskap invaldes Gylden 1899. Han var föredra. 
gandc i navigation och sjöfart 1900, 1901 och 1903 samt still
skapets bibHotekarie l 904. 

Elis Fredrik Elmquist.*) 

Den 21 augusti 1943 avled i Slackholm marindir rklii rcn 
Elis Fredrik Elmquist. Han föddes i Örebro den 21 juli 1873 
och var son till filosofie doktorn Carl Fredrik Elmquist och 
dennes maka AlJhild, född Pcterzens. 

Elmquisl genomgick och utexaminerades från lek Piska 
elementarskolan i Örobro 1891. Efter anställning vid Domn
arvets Järnverk och Munktells Mekaniska Verkstads. AB hl·gav 
sig Elmquist i slul~t av år 1892 till Amerika, där han var an
ställd på Newport News Shipbuilding and Dry Do~k Com pany, 
Ncwporl, och hos The William Cramp & Sons Ship & Engi ne 
Building Co, Philadelphia, i vilken fiirma han efter några år 
tilllrädclc kelande befattning för under byggnad varande slag
skepp. Under därpå följande anställning i England vid Pal
mers Shipbuilcling Co, Jarrow on Tyne, deltog Elmquist i l.;on
struktionsarbelcna för engelska slagskepp och jagare. ll ä t•
efter återupplog Elmquist sina studier och avlade år HlOO 
skeppsbyggnadsexamen vid universitetet i Glasgow. Sa mma 
år ansUiJldes. Elmquist som torpedingenjör vid maPinin grnjö r
stalcn (sedermera n1ariningenjörkåncn), där han erhöll !jiins lc
s lällning som kaplen år l 904 och som kommendörkap len av 
2 gr. år 1916 san1.t utnämndes till marindirektör av l gr. i ma
rinen å r l 933. 

*) 1\finncstcclmingcn författad av lrclamotcn I~jung1 · crg. 
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Då Elmquist inträdde i flottans tjänst befann sig torped
vapnet i ett nydaningsskedc, både med avseende på organisa
tion och utveckling. År l 900 hade särskild torpedavdelning 
inrättats å marinförvallningen och torpeddepartement hade 
tillkommit å såväl Karlskrona som Stockholms örlogsvarv. 
Torpeder .anskaffades i allmänhet genom inköp från utländ
ska torpcdfabriker. Utredningar beträffande anorduandet av 
inhemsk torpedtillverkning pågingo. Jämsides med det ordi
narie rutinarbetet med torpedmaterielens översyn, vård och 
rinskjulning, kommendering som lärare vid torpedskolor etc. 
togs Elmquist, som fr. o. m. år 1902 tillhörde Karlskrona sta
tion, i anspråk som kontrollant vid torpedleveranser från Whi
teheads torpedfabrik i Fiumc och firman Schwartzkopff i Ber
lin samt för undersökningar och utredningar angående svensk 
torpedtillverlming. 

Sedan l 907 års riksdag fäst uppmärksamheten »å de 
stora summor, som gingo ur landet för tillverkning av torped
materiel, som borde och kunde tillverkas inom landet» samt 
önskemål uttalats., »att en sådan tillverkning snarast möjligt 
borde komma till stånd inom landet», upplogs i statsverks
propositionen till 1908 års riksdag marinförvaltningens alll
sedan år 1904 gjorde hemställan om medel för byggande av 
torpedverkslad. Dc äskad e medlen beviljades av rikselagen 
utan debatt. 

Realiseramlet av planerna på svensk torpedfabrikation 
h ade tagitlång tid i anspråk, men då torpedverksladen i Karls
krona år 1910 stod färdig, ansågs elen som ett mönster fö·r 
en finmekani sk verks.tad. Utrustningen var förstklassig och 
organisa lianen stod långt utöver vad som då var vanligt i 
Yart land . Förtjänsten hiirav kan huvudsakligen tillskrivas 
Elmquist , som genom sin föregående verksamhet i utlandet, 
genom företagna stuelicresor och genom kontrollantskap vid 
utländska torpedfalwikcr skaffat sig grundlig utbildning och 
rika erfarenheter. 

Under dc följande åren vidlog ett rastlöst arbete med tor
pedens utveckling. Varm- och ängtorpeder na kommo till. 
Tidskr ift i Sjöviisendet. 49 
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En mångfald fö,I·bättringar i torpedens organ infördes. Driften 
i verkstaden rationaliserades . Verkstaden utbyggdes än Yller
liaare för att täcka flottans allt större behov av torpeder lln-o 
der världskriget 1914- 1918. 

Elmquist kvars.tod som arbetschef för torpedverksladen 
till i december 1918, då h an lämnade flottan för alt tillt riida 
befattningen som verkställande direktör vid AB Lomma Slip
industri och Svenska Naxos. 

I slutet av år 1921 återinträdde Elmquist i fJollan som 
verkstadsingenjör vid ingenjördepartementet i Stockholm , <liir 
han verkade till år 1927 , då han som torpedingenjör återbLir
dades till torpedvapnet och till uppnådd pensionsålder år l \J:B 
tjäns tgjorde i marinförvaltningens torpedavdelning. 

Elmquist, som. år 1929 av marinförvallningen förordna ts 
a lt vara ämbetsverkels föredragande i ärenden avseende indn
striens krigsberedskap, blev år 1932 fö,redragande i den ny
inrättade industriorganisationsdetaljen , där han fr. o. m. upp
nådd pensionsålder tjänstgjorde som chef under åren 1933-
38. Under de därpå följande åren var Elmquist under vi~sa 
perioder flygförvaltningens respektive marinförvaltning<'ns 
kontrollant för tmpedmaterieltillverkning vid utländska och 
inhemska fabriker. 

Elmquists stora förmåga togs under årens iopp i anspr{d: 
i ett flertal kommitteer och utredningar. Så blev han 1 \ll 1 

sakkunn~g vid utredningen beträffande anläggande av ännu 
en torpedverkstad och 1925 ledamot av Flottans organis~li~ns
sakkunniga samt sakkunnig i 1930 års Försvarskommt ss~on. 
Dessutom var han försvarsväsendets representant i Svenges 
Maskinindustriförenings standardiseringslwmmission 192ö-2~ 
och i Industriförbundets standardiseringskommission 1930--:l-l. 

Under åren 1928-33 var E lmquist marinförvaltningens 
representant ri Ingenjörsvetenskapsakademiens tekniska. bci~(~d
skapskommitte och ledamot i ett flertal arbetsu tsko~t 1 Rt~s : 
kommissionen för ekonomisk försvarsberedskap. V1dare 'ar 
han lärare i Kungl. sjökrigshögskolans högre torpedkurs un
der åren 1926-34. 
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Elmquist var riddare av Kungl. ~ordstjärncordcn och 
kommendör av Kungl. Vasaorden. I Kungl. Örlogsmannasäll
skapet invaldes Elmquist till ledamot år 1910. 

Elmquist var begåYad med klart förstånd, snabb uppfatt
ning och eminent arbetsförmåga. Utrustad med ett ulpräglat 
detaljsinne hade han även en sällsynt förm[tga att på clt ex
ceptionellt klart sät t kunna se ärendena i stort. Begåvad med 
uppfinnarens fantasi ägnade han dock s tort intress.e åt drifts
ledarens rutinm~issiga arbete. I bcsitlning av god iakttagelsc
förmåga och e lt sällsynt gott minne samlade han crfar,enheter, 
som satte honom i s tånd att lösa nya uppgifter med dc medel, 
som s todo honom till buds . Med rik fantasi men med blick 
fö r vad som var möjligt och m ed levande intresse för tekniska 
och konstruktiva problem fann han ofta sinnrika och OI'i"i-o 
nella lösningar på uppgifter, som mötte honom. Vittnesbörd 
härom bära exempelvis hans konstruktioner av torpedtuber 
och nätsax. Begåvad med stor ·energi drev han sin vilja ige
nom och övervann svårighe[cr av alla slag. Samvetsgrann 
och alltid medveten om sitt ansvar arbetade han för arbetets 
Egen skull ulan tanke på belöning. Skicklig var ,han som in
genjör och organisatör, driftig arbetsledare, plikttrogen och 
rättvis. 

En i:irligarc, trognare, mer i sitt arbe te helt uppgftende 
ingenjör än Elis Elmquist får man söka efter. Det område 
där h an gjort sin långvarigaste och mest betydelsefulla gärning, 
Sveriges. torpcdvapen, är honom stor tack skyldig för många 
värdefulla rön och förbättringar; det torde icke vara obefogat 
att angiva Elmquist som ckn tekniske skaparen av vårt lands 
modernare torpedvapen. 

Elmquist Yar en man med outsläcklig strävan alt göra 
sitt liv gagneligt för flottan, a l t göra alla rätt och när det 
stod i hans förmåga äv,en gott. 

Som närmast sörjande vid hans bår stodo hans hustru, 
född Jern, sonen Sölvc, avdelningschef, och dotternJ :Margit, 
sophiasys ter. 
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Henning Axel Morny Eneström.*) 

F. d. kommendören Henning Axel l\Iorny Eneström av
led i S tockholm den 22 septem'hcr l 943. Han var född i Yiis t

manland den l mars 1866. 
Eneström antogs till elev viJ sjökrigsskolan 187\l . l'n

der kadettåren 1880- 86 dellog han i expeditioner till friim

m ande farvatten med korvetten Saga. Efter avlagd ofl'iens
examen 1887 genomgick E. verlerbörlig befälsutbildning, ii' en . 
som. minskola samt skjulskola vid Rosersberg. 

1890 utnämndes E. till löjtnant och fick två år senare 
sitt första befäl på briggen Snappopp. Åren 1896- 99 lj!inst
gjorde E. smn kadettofficer. Efter vunnen befordran l'ill k·q)
ten 1897 och fram till 1917 anförtroddes E. ett flertal hcf'lll
ningar som sekond och fartygschef. Landtjänstgöringen Im
der denna tid var huvudsakligen knuten till Karlskron a. Ef
ter kommendörkaptensbefordran upprätthöll E. härvid hl. a. 
befattningen som adjutant hos SBK en följd av år. E. iiwaldPc 
1012 so~m arbetande ledamot i KÖl\IS. 

1918 utsågs E. till sakkunnig vid utt~edning beträffande 
vissa lönefrågor. Aren 1198- 19 tjänstgjorde E. som ekipa
gemästare samt tf kårchef i Karlskrona. 

I september 1919 utnämndes E. till kommendör vid flot
tan och överflyttades i samband hänned till Stockhohn som 
kårchef, vilken post han upprätLhöll till uppnådd pensionsal
der 1926. 1938 avgick E. ur reserven. 

Vid siclan av sina tj}insteplikler ägnade E. under Siwk
holmstiden sitt inlr.esse åt Röda Korset. Under 19 år var E. 
såsom representant för marinen ledamot i överstyrelsen fi.ir 
Svenska Röda Korset. Ar 1920 blev E. ordförande i k mnmit
ten för s.venska tuberkulosanstalten Grimmcstein i Österrike, 
i vilken egenskap han på övcrstyrels.cns uppdrag företog resor 
till Östen'ike 1921 och 1926. Kär E. 1937 lämnade sitt upp-

*) Minnosteckningen författad av Sällskapets Sekrehwarc. 
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drag som ledamot i överstyrelsen, blev han kallad till h eders
ledamot i Svenska Röda Korset. 

Eft:r uppnådd pensionsålder Yaleles E. till ledamot i sty-
relsen for Stockholms Boro·ar·sl:ol" D& E 1941 o J · .. o , .. ,. « . pa e"en )C-

garan av å ldersskäl nedlade sin befallninn· betygade ~o ..,. ._ 
l l "l l l l o L r o a r 

s ~o esa s w pet 1onom si l t vanna och uppriktiga tack för det 
a.~·hete, som han under 14 år i egenskap av slyrcls.ens kassa•
forvallare ägnat skolan. 

E. ingick l 895 äktenskap med l\fagda Schillcr och hade 
n~ed henne tre barn, sonen Kils - avclelnin"schef vid Sand
VIkens Järnverk, sonen Sten - tjäns lemar; vid Sandvikens 
konto~· .. i Stockho1m samt doltern :Maud, gift med Kaptenen vid 
IngenJorstrupp.ern a Stig Knulson . 

.. Kommendör E. efterlämnar minnet av en försynt, rätt
tankand~ ocl~ älskvärd personlighet, som med vannhjärtat nit 
och aldr1g sv1kancle intresse gick upp i sitt arbete. 

Julius Lagerholm.*) 

Julius Lagerholm föddes 1867 i Örebro. Föräldrarna vo
r~ .k:):rkol~erden fil. doktor Per Diclrik Lagerholm och Juliana 
hn stma Astrancl. Efter skolgtmg i Södertäljc och Orebrn av-
lade Lagerholm studentexamen i Örebro ] 88' H. J .. • l 

.. • L . "'· an )OI'JaC r 
darefter sma akademiska studier i Upsala •inom filosofiska fa-
kulteten med botanik som hun1clämne och avlade 188\) fil. 
kan~t examen, vilken · examen efter fortsatta studier vid uni · 
ver s1tetet i Lund kompletterades 1890. Först därefter ägnade 

*) Minnesteckningen författad av lodamoten Molander. 
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han sig åt medicinska studier och blev 1896 medicine k au L] j_ 
dat och 1903 medicine licentiat vid Karolinska institutet. La
gcrholms akademiska läroår kommo sålunda alt omfalt a en 
betydande tidsrymd och användes uv honom n tt förska ffa -; ig 
omfallande och mångsidiga kunskaper och intres sen. 

1899 blev han fältläkarstipendiat och året d~irpå l!ikars ti
pemliat vid flottan. Han förblev sedan under hela sin hnna 
knuten till marinläkark:heu, där han 1903 blev m a rinliikarc 
av 2 graden, 1908 av l graden och 1925 förste marinl äkare 
vid kåren. 

Lagerholm fullgjorde under sina förs ta ~u· s.om m arinliikare 
ett stort antal sjökommenderingar bland vilka m å nämnas sa
som. fartygsläkare å korvetten Saga under långresan 190:1-
1904 och såsom stabsläkare vid kustflottan 22r4- 18/9 1~)09 
och 7/7- 19/10 1914. Han tjänstgjorde såsom sjukhusliikare 
vid flottans sjukhus i Karlskrona 1\H2- 1922 och såsom iil cl
slc läkare vid Karlskrona kustartilleriregemente 1922 till l \l25, 
då han blev äldste läkare vid Vaxholms kustartillerircgcmrn te 
1illika fästningsläkare i Vaxholms fästning, vilken tjänst han 
uppehöll till 1929, då han erhöll avsked med pension . 

Under sin Karlskronatid bedrev Lagerholm omfattande 
läkarpraktik särskilt på landsbygden, bland vars befolk ning 
han åtnjöt stort anseende som läkare. Han skydde inga mör
dor alt komma sina patienter till hjälp. I ur och skur pft 
dygnets alla timmar förelog han sina sjukresor, under dc fö r:, ta 
åren med hästskjuts eller på cykel, seelermera på motorcykel 
eller med bil. Ännu bevaras hans minne i tacksam hågkoms t 
bland forna patienter på landsbygden i östra Blekinge. 

För att följa med utvecklingen inom sitt fack förelog han 
sludier,esor 1905 till Frankrike, Italien och Tyskland, 1912 ti ll 
Danmark och Tyskland och 1922 till Frankrike. Hans \"id
sträckta intressen togo sig därjämte uttryck i ett skriftst i.i.llat"
skap av populärmedicinsk och personhistorisk art. 

Han ingick 1905 äktenskap med Lydia 1\Iaria Ericsson, 
som avled 1938. Närmast sörjande äro två dötlrar Bri ll;l 
Maria, född l 906, lärarinna, fil. s l ud., Up sala, och Bad)l'O Wil-
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helmina, född 1907, gift med t f professorn i civilrätt jur. 
doktor Folke Schmidt, Lund. 

Under Lagerholms många akademikerår förvärvade han 
en både mångsidig och djup bildning, och han stiftade under 
dessa år bekantskap och knöt vänskapsband med flera av ti1-
dens litlerärt och konstnärligt betydande personligheter såsom 
t ex August Strindberg. Lagerholm bibehöil också, så läng·~ 
han levde, elt drag av akademisk boheme av det älskvii.rda 
och försynta slaget, vilket i förening med hans stillsamt hu
moristiska livssyn bidrog till att göra honom avhållen som 
kamrat och vän. 

Frid över hans minne! 

Axel Georg Nodnder.*) 

F. d. översten Axel Georg Norinder avled den 21 oktober 
1943 i Slockholm, där han vm- född den 27 maj 1867, son av 
rektorn Alfred Viktor Norindcr och Gcrtrud Schuberth. 

Norindcr utnämndes till underlöjtnant vid Fortifikal'ionen 
1887 och befordrades till löjtnant 1892, kapten 1902, major 
191 2, överstelöjtnant 1915 och blev överste i armen 1921. 

Under sin aktiva officerstid tjänstgjorde Norinder bl a 
som fortifikalionsbe:fälhavare i Karlskrona fästning åren 1911 
-13 och därefter till 1916 såsom chef för armeförvaltningens 
fortifikationsdepartements fästningsbyggnadsavdelning, varun
der han 1914- 16 tillika var chef för marinförvalttningens for
tifikationsavdelning. Chefskapet för Bodens ingenjörkår var 
Norindcr anförtrott åren 1916- 20. Såsom militärattache i 
Japan verkade han några månader 1913. Hans stora sak-

*) Mi nnest cckningon författad av Sällskapets sekreterare. 
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kunskap togs i anspråk för flera militära utrednin gar ; hl a 
var han ledamot av kustbefästningskommissionen l \J l+- 1 fl. 

Norindcr var en i m ånga avseenden rikl b egåvad lWl''-llll. 
U trus tad med ett utpräglat matematiskt .sinne genomgick h· 111 

Artilleri- och IngenjörhögskoJan m ed ovanligt höga betyg. i 
vissa ämnen med högre vitsord än som någonsin fiirul giYil: 
där. Sedermera var han i icke mindre ~in 1:3 [u· en sk icklif!; 
och m ycket uppskatlad Hirare vid samma högslwla. 

För k ommunala angelägenheter h yste ?'{orinder ~lori in
h·esse, varom talar hans tid b åde i Karlskrona som s la<hlull
mäktig och i Boden, där h an först var ordföramle i kommillh1 
för Bodens stadsbildande och sedan s-tadsfullmäkti ges ord
förande. 

Efter avsked l 922 fr ån (len militära tjänsten blev X orlll
der verkställande direktör i föreningen Samhällshjälj , p a \il
kcn post han kvarstod i 10 å r. Han nedlade här e tt intressant 
och mycket uppskattat ~mbete. 

Inom frimurareorden, vars höga mål han varmt omfalla
dc, var han under sin kommendering i Boden onlförandemii~-

' tarc i därvarande frimurarclogc. 

I Kungl. Örlogsmannasällskapet invaldes Korindcr l~l12 

till koncsponderande ledamot. 

Axel Nol'inder efterlämnar minnet av en verksam och 
trofast h elgjuten svensk man . Han var en god och klok miin
niska, som genom sin klara syn på livet och sitt sinne fi.•r 
humor skaffade sig många vänner. 

Änkling sedan några år tillbaka överleves Norindcr .n· 
sönerna Gösta , kapten vid K. Svea artilleriregemente, Carl
Robert, notarie i marinförvaltningen och Bengt, tjänsteman i 
Svet·igcs Allmänna H ypotek sb ank, döttrarna Gertrud och Ce
cilia, svärdöttrar, svärson och barnbarn. 

- 7G5 - -

Carl Erik Landberg.*) 

Den 23 mars l 943 ingick meddelande alt chefen för E:om
m erskollcgi i sjöfartsbyrå, kommcrs.erådct Carl E1·ik Landbcr t' 
avlidit. Det vållade sorg och bestörtning inom_ hans ämbets~: 
verk , där man visserligen visste om att bans sjukdom tagit 
en allvarlig vändning men ändock inte kunde tänka sig, a tt 
slulet var så nära. Hösten fönrt hade h an sjuknat i magblöd
ning och vårdades några måna der p å sjukhus. Med sin otro
liga .energi och arbetslust kunde han icke fätbli overksam så 
länge, att han blev fullt åter ställd. Innan h an lämnade sängen , 
höll han sammanträden och konfer en s-er i silt sjukrum. Han 
hade .sålunda icke å tervunnit full hälsa, n är han trädde i tjänsL 
Hans krafter räckte icke att s tå emo t den sjukdom, som cftrr 
blott någon månad tvang honom att å ter intaga sjuksängen. 
Till att b örja med trodde man, att han. skulle övervinna sin 
ohälsa, men en svårartad blodsjukdom stötte till , och livet 
stod ej a lt rädda. 

Carl Erik Landberg föddes i Hättvik den 12 april 1888 
av skogsförvaltaren Carl Landberg och Hulda Dahlberg. Ef
ter tu denlexamen i Falun l 906 stud erade L. i Uppsala, diir 
han avlade jur. kaneL-examen 1913. Han fön-ärvade tings
m criter i Södra Åsbo och Bjäre härads dom saga 1913- 15 och 
inträde i statens tjänst 1916 såsom amanuens i Sjöförsvars
departementet och Kommerskollegium, i vilket ämbetsverk han 
blev extra tjänsteman av första graden l 919 och samma år i 
samband m ed verkels omorganisation fr. o. m. 1920 utnämn
des till sekreterare. Sedan han en tid tjäns.tgjort på fö rord
nande såsom kommerserå d på sjöfarlshyrån, utnämndes han 
till kommerserå d och chef för denna byrå 1929. 

Landberg var under 27 år verksam inom Kommerskolle
gium och h ela tiden på sjöfarlsområdct, vars främsta admini
strativa kraft han blev. Såsom sådan fick han göra en myc-

*) Minnesteckningen författad av korro.sp. leLlamoton Eneborg. 
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kct stor insa ts . Redan tidigt togs han i anspråk för ltlre ll. 
ningsarbete inom delta område. Sålunda blev han sekret crare 
hos 1917 års sjömanshuskommitterade och år 1918 sckn ' lera.. 
re hos sakkunniga för r evision av förordningen angåend e hefii] 
å svenska handelsfartyg. Sistnämnda år blev han bil riichnde 
sckrclerarc och 1921 sekretcrare i Sveriges Allmänna Sjöfar ts. 
förening, i vilken befallning han kvarstod, tills han u tn ii mn. 
des till kommerseråd. Han var ledamot - tillika sekreterare 
- av isbrytarsakkunniga 1929- 30 och svenskt ombud vid 
förhandlingarna med Danmark b eträffande isbrytningen i Öre
sund samt vissa angränsande farvalten 1929. L. tjänstgjorde 
som svenskt ombud vid internationella arbe tskonferenserna i 
Geneve 1929 och 1936, vid vissa förhand lingar med P olen i 
Stockholm och Gdynia 1934 samt vid vissa sjöfartsförha nd
lingar i Oslo 1934 och vid ,en nordisk sjöfartskonferens i Slock
holm 1937. L. nedlade clt betydande arbete inom Kommers
kollegium på sjöfa rtsa vgifts- och lotsförfatlningsfrågorna aren 
1924- 1934 och blev ledamot av 1935 års lotsverkssakkunn iga. 
Under åren 1933- 1936 hade han inom Kommerskollegium 
hansJ om utredningsarbetet rörande stödåtgärder åt elen syen
ska sjöfarten samt blev ordförande i 1938 års sjöfarl skmn
mitte, som hade till uppdrag att verkställa utredning rörande 
den svenska skeppsfartens ekonomiska betingelser. 

I det omfattande nydaningsarbete, som uneler dc senas te 
tjugofem åren ägt rum inom det sjöfartsadministrativa områ
det, har såsom framgår av det ovanstående L. intagit en le~ 
dandc ställning. Det var vitt skilda områden och uppgifter, 
som krävde hans intresse och arbetsinsats. Sjömanshusen 1ft
go honom särskilt varmt om hjärtat, och han fick m ed liden 
se förverkligad en omorganisation som han länge arbet at iör. 
Sjöfolkets p ensions- och undcrstöclsväsendc, skeppsklarerarc
förordningens revision, inrättandet av skeppshypotckskassan, 
navigationsskolornas omorganisation och en ny befälsförord
ning hörde till dc många frågor, L. hade att broLias med . Det 
var ett tungt Jass L. hade att draga: Ingen av Kommcrskollc
gii byråer hade under 1930-talet en så tung börda som sjö-
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fartsbyrån , från vilken vid sidan av allt löpande arbete det 
ena digra utlåtande t och förslaget efter det andra utsändes . 

Kriget medförde en y lterligare utökning av Landbergs 
väldiga arbe tsbörda. Han deltog från början i allt organi
sationsarbeLe inom sjöfartsområdct; vm· från 1938 v. ordfö
rande i Sta lcns. krigsförsäkringsnämnd och från 1939 i Sta.
tens s jöfartsnämnd samt från l 940 i S latens trafikkommission, 
där på honom vilade tyngden av hela sjöfartsavdelningens 
arbete. Landberg förenade länge detta omfattande arbete med 
sin tjänst i Kommerskollegium. 

Vid sin död Yar L. dessutom ordförande i Direktionen för 
Handcl,.flollans Pensionsanstalt (sedan 1931}, ledamot av 
Över.s lyrclscn för Föreningen Sveriges Flotta (s,edan 1938}, 
samt ledamot av s tyrelsen för Bergvcrksaktiebolaget Freja. L. 
blev korresponderande ledamot av Kungl. Örlogsmannasäll
slw p e t l 941. 

Den lunga arbetsbördan tyngde icke ned Landbcrg. Sna
rare tvärtom. Arbetet var hans livsluft, och han ägde en ena'
slående arbels.fönnåga. Han fordrade mycket av sina med
arbelare men mera av sig själv. Han gav formligen ut sig i 
ocgennylligt arbete, vilket beredde honon1 stor glädje. Han 
utgjorde också en verklig stimulans för sina medarbetare. Han 
var vänfast, trofast, omutligt ärlig, flärdfri och hjälpsam. Det 
är el t s lort tomrum han lämnar efter sig i kamrat- och vän
kretsen. Denna omfattar icke blott ~imbetskamratcr och per
sonliga umgängcsv~inner ulan även n1ånga inom sjöfarten och 
sjöförs.varcls skilda instanser. Det torde vara få ämbetsmän 
som blivit så allm.änt uppskatlade inom dc vidaste kretsar som 
Landberg blev. 

Han var en statens ämbetsman i s;in prydno, i allt sitt 
görande och låtande strävande att gagna sitt land, oväldig, 
nitisk och skicklig. 

Han efterlämnar maka, född Magnell, och tvenne döllrar. 
Till de närmast sörjande hära också en syster och tvenne 
bröder. 
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Anförande på högtidsdagen den 15 nov. 
1943 av Sällskapets ordförande, konter:: 

amiralen Greve Ehrensvärd, vid ned:: 
läggande av sin befattning. 

En av dc viktigaste förutsättningarna för alt ernå golt n·
sultat av en verksanlihet, den må vara statlig eller enskild , ci
vil eller militär, ~ir att dess ledning är god. Ju viktigare L'll 

verksamJH~t är för det allmänna, desto mera helycler allkt 
denna goda ledning. Den logiska följden blir dft, att endast 
den yppersta ledning är god nog inom krigsmakten, å villzc·a 
ansvaret för rikets säkerhet och frihet ytterst vilar. 

Gott urval, god utbildning och lämpliga anställningsför
hållanden (avlöning, pension) iiro villkoren för att få fram 
goda ledare. 

Sveriges grundlag ger genom sin bestämmelse, att vid be
fordran enelast hänsyn skall tagas till »förtjänst och skicklig
het», det bästa stödet för att urvalet skall kunna göras got!: 
det hänger här som. så ofta annars på tillämpningen av grund
lagens bud. Vid denna tillämpning har alltför länge förtjän st 
satts lika med eller i varje fall i för stort beroende av tjäns
teåldern, måhända på den .gnmd att man ansett, att edarenhet 
endast eller huvudsakligen kanuner med tilltagande tjänste
ålder. Detta är en sanning med mycket stor modifikation, om 
det ens är en sanning. Efter en vis.s uppnådd ålder ökas i 
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allmänhel ingalunda erfarenheten, och ökas den, så sker det 
i varje fall i långsammare takt än vad initiativfönmlgan min
skas och moltagningsförmågan för nya intryck avtrubbas. Vi
dare finns de l en sorts cd'arenhet, som ofta konuucr med åren 
och som grundas på intryck av i längden ofrånkomhga ha.
vericr, olyckor o. dyl. Dylik erfarenhet kan vara ägnad att 
i hög grad förlama handlingskraften. God mottagningsför
måga för nya intryck, vilket ej är detsamma som att kritik
löst anamma all t, därför att det är nytt, är däremot särskilt 
viktig i tider som våra, del utvecklingen p[t det militära om
nldet går med stormsteg. 

Vår egen krigshistoria jävar ålderns r ätt alt utgöra elen 
största meriten. 

Nils Braile föll 28-årig i spetsen för Gula :brigaden å Liit
zens ,Jagfält. Cm·l Guslaf vVrangcl slog slaget mellan Fehmarn 
och Lanland den 13 okt. 1644 vid 33 års ålder, dymedelst be
redande väg för vltr store Konung Carl X Gustaf alt 14 år 
senare giva Svcrig.e dess naturliga gränser, innan han ej fyllda 
38 år dog en för riket för tidig död. Låt vara att dessa s.iffror 
ej nu få ]Hessas allt för mycket; dc säga oss likväl åtskilligt. 
Vill vi hava en nyare s iffra för ö.goncn, så tänk på kuslfloltans 
chef del skickelsedigra året 1905, den 47 -årige konteramirnlen 
\Vilhelm Dyrss.cn. 

Viktigare är mncllcrlid här att fastslå, det crfar:enhet icke 
enelast är en följd av {tldcr i tjänsten ulan också en funktion 
av utbildning och tjänstgöring. Sätt vid samma tidpunkt två 
lika utrustade, lika gamla individer i tjänst inom samma verk
samhelsområde och placera den ene i en befattning, där allt 
går rutinmässigt och relativt enkelt till, och den andre i en 
befattning, där verksamheten är skiftande och sjudande av 
nya uppslag, och man skall snart finna, att den senare indi
viden skapat sig betydligt mera erfarenhet än den förre . Sär
.·kilt gäller detta, om befattningen är av mera självständig art 
och ännu mera, om vederhörande högre chef haft förmåga 
att giva denne sin underlydande förtroende och släppa hu
nom fri. 
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Man kan alltså kompensera den erfarenhet, som eventuellt 
kommer m ed ökad ålder, g,enom målmedveten utbildning o~h 
tjänstgöring. Vill en ansvarig ledning därför ha upp miin i 
sin ålders bästa kraft till ledande platser, måste den i tiLl 
tänka på dessa mäns utbildning. Urvalet måste börja tidigt 
och dc sålunda utvalda, vilkas antal inte får tagas till fii r 
~nävl , då man ju måste tänka på opåräknad avgång bland 
topparna, på normal gallring och på felaktig uttagning, m~'lste 

ges bästa tänkbara utbildning, imiktad just på kommande le
darställning. 

Överflyttas detta på det sjömilitära området, så b etyde1· 
det, att urval efter slutad utbildning i sjökrigshögskolans forl
sättningskurser hör ske bland officerare, som r edan visat prov 
på goda ledaregenskaper, ,egcnskapee vilka som regel äro m ed
födda. Resullalet av högskoleutbildningen kan nämligen ej 
i och för sig vara utslagsgivande. Därpå måste följa lämp
liga kommenderingar, främst lagda med tanke på framtidens 
krav på de uttagna, alltså tidig och långvarig fartygschefskom
mendering (motsvarande), omväxlande med stabstjänstgöring 
och om 'möjligt växcltjäns,tgöring ävensom annan värdefull 
utbildning. Viljan att taga och förmågan att bära ansYar fi il· 

sig och underlydande skall redan här prövas. Ledaregenska
per ~kola utvecklas. De som bestå proven förtidsbefordras 
och givas vidare utbildning i fonn av sådana fortsalta lämpliga 
kommenderingar, som beröra tjänstens viktigaste grenar, var
vid hänsyn 1endast får tagas till tjänstens krav och ej till s k 
rättvisa. Förnyad förtidsbefordran för de allra bästa m ås te 
sedan följa, så att kommendörsgraden (motsvarande) för des.sa 
kan vinnas åtskilliga år före 50-årsåldern, vilket är enda m öj
ligheten för att erforderlig tjänst i denna grad skall medhinn a5 
före vidare befordran. 

Den vanliga kritiken mot förtidsbeforclran, nämligen al t 
tjänsten och kamratskapet skulle lida på att tjänsteställningen 
individer ,emellan omkastas, synes ej förtjäna hänsynstagande. 
Den tillmätes i varje fall ej betydelse vare sig inom den civila 
statsförvaltningen eller inom priYata förctagarkretsar. Denna 
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krilik avtrubbas f ö säkerligen om förlidsbefordran sker en
dast bland de verkligt förtjänta. Det är vidare si:ikerligen 
lättare att tjäna under en verkligt förtjänt yngre kraft än un
der en mera jämnårig, vars förtjänster oftasl äro wårare alt 
upptäcka. 

Ans,tällningsvillkorcn för personal i ledande ställnino· äro 
v 

synnerligen betydelsefulla. Utvecklingen inom den civila stats-
förvaltningen , där fl vissa nyckelbefattningar förordnande er
salt fullmakt men där också lönerna och p:cnsionsbcslämmel
scrna lämpats cfler dc mera otrygga anställningsvillkoren, bör 
här beaktas. 

Åldern vid tillsättande av civila högre bcfallnignar, vare 
sig dc ske med fullmakt eller med förordnande 'är i allmänhet 
betydligt lägre än åldern redan vid befordran till konteramiral 
resp. generalma jor. A v nuvarande c :a 120 befattningsinneha
vare inom lönegraderna I3 5 och C 10- C 15 ävensom justitie
råd och landshövdingar, vilka i lönehänseende motsvara be
fattningsinnehavare i lönegraderna Ob 4- 0b 7 samt Ob 4, 
hava nämligen något mindre än en tredjedel fått sina förord
nande redan före 45 års ålder, styvt en tredjedel mellan 45 
och 49 år, en fjärdedel mellan 50 och 54 år och endast ett 
fåtal vid högre ålder. Medtagas i denna jämförelse icke lands 
hövdingarna, vartill skäl förefinnas, enär dessa befattningar 
ofta besättas med relativt gamla politici, får man i st. nära 
7 5 96 inom de två yngre kategorierna, d v s under 50 år, och 
endast fem bclatt:ningshavare tillsatta vid över 54 års ålder. 
De vid yngsta ålder - före 40 år - tillsatta befa ttningsha
varna äro att söka inom kategorien statss.ekreterare och mot
svarande, där ibland förordnande vinnes redan före 35 års 
ålder. Att motsvarande officerare och civilmilitära tjänstemän 
med ett enda undantag samtliga fått sina fullmakter eller för
ordnande vid över 50 års ålder lärer vara rätt bekant. Medel
talet ligger vid 55 år. 

vm man ernå önskvärd föryngring, t ex befordran till 
konteramiral vid omkring 50 år, måste man samtidigt se till 
att avgången sker tidigare, m a o förordnandesystemet måste 
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komma till ökad användning i flaggmansgraden. Bcstännncl. 
serna i det civila avlöningsreglementet ge här en fingcrvisninn 

b· 
Här stadgas nämligen att full pension vid alla mrordnandrhc. 
fattningar, oberoende av levnadsålder, erhålles ofter 12 ars 
tjänst, motsvarande, då förordnande gives på tid, två perioder 
om sex är. Tjänsten i flaggmansgraden skulle alltså aldrig 
få omfatta mer men gärna mindre än 12 år. Men även i 
konm1cndörsgraclen (motsvarande) kunna .samma synpun kter 
göra sig gällande, även här i full överensstämmelse med för. 
hållandena inom den civila statsförvaltningen, där c:a 90 för
ordnandebefattningar förekmnma inom lönegraderna C 5--C 
9. Dessa motsvara just lönegraderna Oa 6 och Ob l -Ob 3 
samt Ca 30 och Cb 1- Cb 3 inom det militära lönereglcmcntet. 

I samma riktning skulle visserligen bestämmelserna om 
förtidsavgäng samt för avgångs- och disponibilitetsstaterna Yer
ka. Det är emellertid ej klokt att bygga för mycket på fik•
ticlspensionering för att ernå nödig omsättning; de få fall , där 
förtielsavgång sökts och erhållils längre tidrymd fö•r,c elen obli
gatoriska avgångsåldern, äro vad högre befattningshavare gäl
ler lätt •räknade, och bakom dessa fall ligger i allmänhet per
sonlig förmögenhet och/eller vunnen civilanställning. Det är 
e j heller skäl att lita på ett vidgat tillämpande av bestämmel
serna för disponibilitets- och avgångsstaterna för att nå önsk
värt resultat, ty här kunna statsfinansiella skäl verka h~im!

mancle. 
Som en sammanfattning framstår därför alt ,endast 1o

giskt sammanförande av samtliga faktorer: gott urval och god 
utbildning, förtidsbefordran och förtidsavgång, överförande till 
disponibilitets- och avgångsstat jämte ökat antal förordnande
befattningar föra till målet. 

Detta är fysiskt starka, kunniga, initiativl"ika män med 
framåtanda och gosselynne på alla ledande poster inom krigs
makten. 
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Sjökriget september-oktober 1943. 

Ishavet och Norra Atlanlen. 

Under denna tid kunna vissa större sjökrigsoperationer in
xapportcras. Starka tyska sjöstridskrafteJ.· i förening med far
tygsburna armestridskrafter anföllo och tillintetgjorde den S 
september större delen av de allierade militära anläggningarna, 
bl. a. en meterealogisk s tation, på Spetsbergen i och omkring 
hamnen Barcntsburg. Den tysk:1 operationsstyrk.'l.n torde ha 
utgjorts av sbgskeppen Tirpitz och Scharnhorst, pansarskeppet 
Liitzow samt sju större jagare. 

Den tyska operationen n1ot de svaga på Spetsbergen ba
~erade allierade s tridskrafterna - ga)rnisonen bestod cnli.gt 
engelsk uppgift endast av omkring 100 norrmän med 3 st. 
10 cm. kanoner smnt ett fåtal luftvärnspjåser - avsåg sanno
!ikt icke endast desorganiserandet av den allierade väderleks
tj änsten m. m. på dessa breddgrader utan torde även haft till 
·syflc alt nenlralisern1 de skadliga inverkningar ett ständigt 
stillaliggande har på fartygsbesrättningarnas moral. Att denna 
i dessa ensliga basomr:\den med få möjligheter till avkoppling 
·och omviixling redan på sina håll torde vara mer eller mindre 
anfrätt tyda rapporter om bristande disciplinärt uppträdande 
m. m. bland speciellt ubåtsförhandens besättningar på. 

Enligt norska uppgifter hade de tyska sjöstridskrafterna i 
dessa arktiska farvallen Allafjorden som bas. Denna utbygg
des av tyskarna tidigt till ett både mot sjö- och flygstrids-

'Tidskrift i Sjöväsendet. 50 
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].;:rafler slarkt försvarat basomddc, som av landbaserade Ilyg
plan endast kunde nås av dylika, opererande från ryska hascr 
i Murmansk. De svåra på dessa breddgrader ofta växbndc 
väderleksförhållandena, det stora antal tyska jaktflygplan~ha
ser, som måste passeras för att nå fram över anfallsmålen, de 
långa perioderna med ständigt mörker, dc omJattandc tyska 
maskerings- och skyddsåtgärderna över och runt örlogsfarly
<>en samt de AltafJ. orden omgivande fjällmassiven utgöra sY ar-t'> . 

överkomliga hinder för en anfallande. 
Den tyska marina operalionsstyrkan i dessa farvatten be

stod i början av september 1943 av slagskeppen Tirpitz orh 
Scharnhorst, pansarskeppet Liitzow, n ågra !ältare kryssarr, ett 
flertal jagare och ubåtar samt en del mindre fartyg som mi n
svepare, motortorpedbåtar, hjälpfartyg m. m. Som luflviirns
fartyg tjänstgjorde och tjänstgöra fortfarande de av tyskarna 
delvis ombestyckade och ombyggda äldre norska pansarskeppen 
Harald Ha::trfager och Tordenskjold, vilka vid den tyska orlm
pationen år 1940 lågo avrustade i den norska örlogshase:1 
H orten. 

Urtrrefärli<>en vid samma tidpunkt som Spelsbergsopera-o v 

tionen - exakt tidpunkt har ej kunnat erhållas - förflyltncles 
det tyska pansarskeppet Li.itzow till en Öslersjöhamn. Orsnl\en 
härtill lär enligt vissa ullalanden vara myleril1istorier, andru 
åter nämna en tysk önskan att vid denna tidpunkt stärim sina 
sj östridskrafter i Östersjön. 

Den nordnorska tyska operationsgruppen har endast i un
dantagsfall rört på sig. Ett undantag, Spetsbergsaktionen, är 
redan nämnt. I huvudsak ha, trots allierade ansträngningar 
aU locka ut de tyska sjöstridskrafterna, dessa endast då och 
då företagit mindre övningar under gång, oftast i avgreningar 
till Altafjorden, exempelvis i Langefjord. 

Den 22 september insatte den brittiska ledningen miniatyr
ubåtar mot de tyska slagskeppen i Altafjorden. Slagskeppet 
Tirpitz erhöll härvid mer eller mindre allvarliga skador. Tagna 
flygfotografier visade, att slora oljemängder flutit ut över fj~r:
den samt a lt mindre fartyg (reparationsverkstäder o. dyl.) for-
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töjts intill. Tre av de insatik'l dv.ärguJx1Larna, som i antal upp
skatlas till fem, återvände ej ulan sänktes eller 1.tö,rstördes 
genom tyska motåtgärder. Uppgiften, alt Storbritannien även 
inrangerat dessa självmordsvapen i sin marin, är i viss grad 
en sensation. 

Som ett led i de allierades strävanden alt söka eliminera 
kärnan av den tyska fJollan (den nordnorska operationsgrup
pen) m[tsle den den 4 oktober med delar av Home Fleet under 
befill av amiralen sir Bruce Fraser utförda operationen mot 
den tyska sjöfarlen i de norska kustavsnitten vid Bodö ses. l 
operalionsgruppen ingingo ett flertal amerikanska fartyg, bl. a . 
ett hangarfartyg. Som slagskepp tjänstgjorde det engelska 
slagskeppet Duke of York. Ett antal tyska handelsfartyg ska
dades och sänktes, däribland ett tankfartyg på 8,000 ton samt 
ett transportfartyg på 5,000 ton. Vissa kustbefästningar be
sl\cötos med fartygsartilleri. Den allierade eskadern led inga 
större förluster. Tre alliera.de flygplan gingo förlorade. 

I mitten av oktober anföllo ryska flygplan en stöne eskor 
terar! tysk konvoj vid Kirkenäs. Detta anfall avslogs enligt 
tyslca uppgifter varvid fjorlon ryskn flygplan nedskötos. Den 
ryska kommuniken omtalar däremot, att två tankfartyg s·J.mt 
två eskortfartyg gingo förlorade i den tyska konvojen. Ryska 
örlogsfartyg skulle dessutom ha sänkt ytterligare två transport
fartyg. 

Viss sabotageverksamhet förekonlJlner fortfarande mot tysk 
krigsmateriel i Norge trots den skärpta bevalming,en m. m. 
Sålunda sprängdes omkring den 2 september två i Trondheim 
liggande tyska motortorpedbMar, sannolikt .genom tidsinställda 
bomber. 

Östersjön, Nordsjön och Kanalen. 

NågCin större rysk marin aktivitet har under denna tid3-
period ej förmärkts. Endast ett ryskt landsLigning->försök i 
tyslenmas rygg vid Lugnhukten inrapporterades den 6 septem
ber. I grynin~en sökte ryska lätta sjöstridskrafter landsätta 
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grnpper av armcstrid!'krafler vid Rutsji_1~å os tkusten av Luga
bukten. Försöket misslyckades emellertid med vissa miadre 
ryska fartygs- och m:anskapsförlnster. -

Större framg3ngar ha emellertid de ryska störningsanfallen 
med flygpbn haft mot den tyska sjötrafiken utmed den bal
tiska kusten. Sammanlagt skulle enligt ry:-.ka uppg1fter 32.000 

brt ha sänkts. 
Den tyska nordsjökusten och Öresund är allljämt eLL ak

tuellt allierat flygoperationsområde. D~n 15 september miue
rade allierade flygplan de danska farvattnen. Den 9 (1ktoher 
insatles elt stort allierat flyganfall nrot den tyska örlu"\sbasen 
Gdynia. Detta anfall hör ses i sammanhang med de förut 
omnämnda allierade marina opera tionerna nw~ AllafJord och 
Hodö. V1ssa källor ange att vid tiden för angreppet m0t Gdynia 
pansarskeppet Admiral Scheer och Lutzow lågo förlagda till 
denna hamn. Lukaledes befunno sig där elen tunga kryssaren 
l'rinz Eugen, lätta kryssaren Nurnberg, Leipzig och b nclen 
samt n!lgra ub:Hsclivisioner. En del mindre örlogsfarty g, ett 
stort lasarettsfartyg på c:a 20,000 Len samt omkring 7 större 
hancle1s- och transportfartyg sänktes. Huruvir1.a de större ör
logsfartygen erhöllo n[Jgra allvarligare bombskador är ej känt. 
Skadorna p{t hamnanEiggningarna blcvo avsevärda. 

Vissa tecken tyda på alt tyskarna igångsatt omfaUande 
bärgningsarbeten av de sänkta danska örlogsfartygen. Speciellt 
lär arbetena koncentrerats till pansarskeppet :Nils J u el. 

Omfattande utvidgningar al.' de ly;s;ka befästningarna i 
Danmark lära ha företagits, speciellt p[t den jyllåndska yäst
],usten. Längs hela delta huslavsnitt ha stora landmineringar 
utlagts. Starka befäs,tningsverk ha uppförts på Fanö och virl 
Esbjerg, den enda större hanmen på Jyllancls västkust. Inon1 
elt brett omdcle vid dena kust ha tyskarna uppfört talrika 
bunkers och fort, camouflerade som bondgårdar, lador m. n1. 
Danmark som eventuellt invasionsmål har tydligen fåU en 
mera frmnskjnten plats i de tyska försvars ~•tgärdema. 

De tyska konvojerna längs de holländska, belgiska och 
franska kusterna utsättas fortfarande för ständiga anfall från 
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allierade SJO- och flygstridskrafter, yaruncler smärre sjö'- och 
flyg"Strider utspelas. Sjöstridskrafterna operera härvid huvud
saldigcn nattetid medan flyganfallen förelagas i dagsljus. Den 
2 september lyckades sålunda allierade flygstridskrafter för
~t öra tre slussportar ·vid södra ändan aY Hausveerlkanalen, som 
förhinder Schclcles östra och västra flodmynningar. Härigenom 
stördes för obekant tid framåt den tyska handelssjöfarten p:'t 
Holland. 

.:\'atten till den 4 september utförde lätta brilliska sjöstrids
J,rafler en commandoraicl mot den franska kanalön Ouessant 
utanför Bresl. Företaget uppgavs efter en kortare eldstrid med 
den tyska kustbevakningen. I samband med denna operation 
utspelades mindre sjöstrider mellan brittiska och tvska motor
torpedh:Hsförband, varvid tyskarna rapporlera sä1;kningar av 
ett mindre antal brittiska fartyg utan egna förluster. 

Den 20 september ägde ett flertal mindre sjöstrider rum 
mellan tyska och allierade lätta sjöstridskrafter utanför Ijmui
den. Enligt tyska uppgifler skadades två engelska motortor
pedb:\tar relativt svårt medan dc egna stridskrafterna undgingo 
skador och förluster. 

I slutet av oktober månad ägde två större marina opera
tioner rum i Kanalen. Lätta tyska sjöstridskrafter, motortor
pedbåtar, påträffade nallen till den 2~3 en brittisk operations
grupp, besH1ende av luftvärnskryssaren Charybdis samt ett 
Hertal jagare, i farvattnen vid Sept Iles utanför Bretagnes 
nordkusl. Sikten var dålig, när de bägge sjöstyrkorna erhöHo 
kontakt. Charybdis träffades av 2--3 torpeder och sjönk. En 
hri Llisk jagare, Limbourne, blev så svårt skadad, alt den se
nar~ m{J<;le sänl-~as av de egna styrJ.:.orna. Ytterligare en brit
tisk jagare lri"i.ffacles även av en torped n1en kunde dock uppnå 
egen kust. Sjrjslriden varade endast i sju minuter. 

Ett par dagar senare, natten till den 25 oktober, sökte ett 
1ysU förband av 30 molortorpedbålar anfalla en allierad kon
voj utanför East Anglias kustavsnitt. Brittiska jagare slog dock 
tillhaka anfallet med stora förlusler för tyskarna. Under en 
1 ad av smärre sjöstrider uneler cirka fem timmar s~i.nktes eilliO'I o 
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engdska uppgif ter fyra och sJ.;:adadcs sju tyska molorlorpcd
h:ltar. Tyskama erkände bloll två molorlorpedb[llar sonl 
~änkla medan clt bevakningsfartyg skulle gåll förlorat för de 
allierade. 

Först nu har mera detaljerade uppgifter influtit om dc 
stora tyskt förbercriclserna för invasion av 3=ngland h östen 
1910. Uppgifterna ~i.ro tagna ur tidningar och kunna icl'c ges 
anspdk alt vara fullt säkra. Dc äro emellertid av sådan ka
raL:Lö.r och s:'ld:mt intresse, alt de medtagits i denna översikt. 
Enligt dessa ki.llor skullc1 inva:sionsfaran frör England nat t 
kulmen dca 27 senlemher 19-±0, d[l inte mindre än 2,500 fartyg 
av olikl slorleks;rdningar sammandragils i hamnar i Nord
fr::lllkrikc, Belgien och Holbnd. Redan den 4 septemeber voro 
000 fartyg samlade. Fem dagar senare observerades allant
;\ng;:~rna Bremen och Europa jämte tre andra fartyg i storleken 
10,000- 12,000 ton i Bremcrhafcn. Ytterligare fem dagar senare 
vorn 1,700 fartyg sammandragna, huvudsakligen i Antwerpen, 
Ostcndc, Calais och Boulogne. Samtidigt med dessa invasicns
fiirberodclser ing:\ngsattc tyskarna en stor invasionsmanöver 
u lanför ~:hcrhourg och Scincmynningen. Ett större antal tungt 
irupphsl:tde in vasionsfarlyg opererade på. relativt s lort avst~md 
från den franska kus ten i skydd av dimbankar m. m. Den lG 
september i gryningen upptäcktes de emellertid av clt brittisl.;:t 
jrrg'-1.rförh2nd, som },örde rakt in bland farkosterna, rammande 
och sk j nlande föt· fullt med alla ombord tillgängliga vapen. 
Enligt fransk källa skulle omkring 25,000 tyskar ha onll.;.onunil 
medan cirka 7,000 sv~ut s[tradc blivit räddade. 

Atlanten. 

PrcmEi.rminislcr Chun:hill uttalade i sitt tal i underhuset 
i slutet av september en starl~ förtröstan för de allierades nwt
~llgärder mot de tyska uh{rtsförbandens attacker, speciellt bc
trii.ff::mde konvojroulen i Nordatlanten mellan Amerilm och 
England. Premiärminislem påpeka::le emellertid all förnyade 
ansträngningar fr [m tysk sida vöre att v:änk'l för alt därigenolll 
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öka sänkningssiffrorna av allierat tonnage. Ssm exempel an
förde han, a tt ett större ubåtsanfall just påginge mot en väst
gående konvoj. 

Enär ubåtskriget behandlas under egea rubrik, anföres här 
<:-ndast n:'tgra drag från delta lwnvojslag. Med början den 19 
september anföllo elt flertal tysk<t ubåtsförband på samman
lagt cirka 15 ubå tar under 4 1f2 dygn en från England till 
Amerika destinerad konvoj. Enligt tyska rapporter skulle löi':.. 
utom ett större antal hondelsfartyg på sammanlagt 46,500 brut
toregisterton minst 12 eskorterade j agare, fregatter m. fl. lätta 
i'rlogsf<Jrlyg ha s~inkts samt ytterligare tre erhallit torpcdträf
far. Alliemde l'ällor uppgåYo endast, atl den canadensiska 
jagaren St. Croix, hritliska fregatten Ilehen samt korvetten 
Polyanlhus förutom vissa handelsfartyg (sannolikt 6 fartyg) 
gMt förlomde. Därcm.ot skulle genom effektiva molåtgärder 
flera ubåtar än i l~onvojen födoradc handels- och transport
faTtyg ha sänkts. Vad som emellertid då rönte den slörsta 
uppm~irksamhet yar, alt tyskarna utrustat sina ubåtar med nya 
vapen, hl. a. en akusliskmagnetisk torped. 

A v s l or helyde l se för de allierade i deras inringningsak
tioner av dc tyska ubåtsförbandens operat1onsområden i mel
lersta och norra delarna av Atlanten var den portugisiska 
ögruppens Azorerna inrangerande i de allierades bassystem. 
Fr. o. m. den 12 oktober slälldes, enligt en av premiärminister 
Churchill med Portugal träffad över<:'nskommelsc, Azorerna till 
allierade slrid'lkrafters förfogande, Yilka efter pågående världs
higs slut dock skulle dnagas bort från ögruppen. 

Med Azorern2.s hamnar och flygfält utbyggda i allierad regi 
möjliggöres en än mer intensifierad allierad ubåtsjakt, speciellt 
över och on1kring Biscayabukten, en av de tyska ubåtarna ofta 
nnvänd v~inlhall. Avstånden Halifax- Azorcrna och Azorerna 
- E:1gland äro ungefärligen lika stora, yarför området England 
- Island- Grönland- l'\ e w F oundland- Azorerna- England utan 
större hj ~llp av hangarfartyg av olika storleksklasser nu konti
nuerligt kan avpa trulleras av långdistansflygplan m. m. Azo~ 
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rerna kan ur sjö- och flygstrategisk synpunkt jämföras mec] 
J slancl. 

Den amerikanska utökningen av örlogstonnage är ULOtnor

denllig. Omkring den 20 september avg:lvo marinmyndighc-
1erna följande rapport ö'ver de framsteg, som gjorts inom krigs
produktionen mellan den 1 juli 1940 och den 1 juli 1940. Un
der juli 1940 fick flottan fem nybyggda fartyg, under juni 1\).f:) 

var antalet i det närmaste 1,200. I juli 1940 erhöll den amcri .. 
k :mska marinen 25 nya flygplan mol närmare 2,000 under juni 
1943. När försvarsprogrammet inleddes för lre år sed8.n hack 
fiollan 1,076 fartyg med elt sammanlagt deplacement nv 
J ,875,000 t :m, därav 383 krigsfartyg. Vid slu le t av dessa lre :1r 
har emellertid Amerika elen kraftigaste örlogsflottan i världen 
med 14,072 fartyg. Totaltonnagel är nära 5 miljoner lon. An
talet krigsfartyg uppgår till 613 mot 318 vid mitlen av ~~r EHO 

och deras tonnage, 2,270,fJ82 lon, är 70 °/o större än Yad deL 
då var. 

Konteramiralen Ledenfeld, bi lrädande chef för Förenl:t 
staternas byrä för personalen vid flottan, förklarade även om
kring den 25 oktober, alt den amerilronska flottans numerisl\:1 
storlek vid slulet av innevarande år kmnme att vara mer än 
dubbelt så stor som 1942 års Holla. Det under år 1943 nybyggda 
krigsfartygslonnagel molsvarar % av det nuvårande totala 
tonnaget, varjämte flottan della år kommer att Ht flera nya 
jagare och eskortfartyg än vad den sammanlagt hade under 
förra ~tre l. 

Alt även amerikanarna själva alltmer förstå sjöherraväldets 
betydelse kan följande ullalande vittna om. Amiralen Vickery, 
ordförande i amerikanska marinkommissionen, fö·rklarade om-
bing den 5 oktober vid en pressinlervju, att han vid elt Lon
donbesök klargjort för engelsmännen, alt Amerika blivit en 
sjöfartsnation och alt det ämnade förbli så med eller utan 
brittiskt samtycke. 

De amerikan~ka nybyggena av hangarfartyg ha enligt in
g~mgna rapporler allt mer hörjat kunna träda i tjänst. Sålunda 
Merlämnades i slutet av oktober det brittiska hangarfartyget 
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Viclorius, Yilket en längre tid opererat tillsammans med am e-
rikansim sjöstyrkor i Stilla havet. _ 

Det amerikanska hjälpfartyget Lafayetla, förut franska 
passagerarefartyget Normandie, lmr efter elt omfattande och 
svfl rt bärgningsarbete under cirka 1 ~-'2 år i slutet av oktober 
rests p~\ rält köl. 

Elt uppmärk~ammat chefsbyte ägde i hörjan av oktober 
rum i den hrilliska marina ledningen. Amiralen sir Dudley 
Pound beviljades avsked på grund av en svår sjukdom. Han 
avled strax därefter. Hans cflcrtnäclare som förste sjölord och 
chef för marinstaben blev elen berömde bdälhavaren för de 
britliska sjöstridskrafterna i Medelhavet, amiralen sir Andrew 
Cunningham. Som dennes efterträdare utnämndes dåvarande 
chefen för den allierade levanteskadern, amiralen sir J oh n 
Cunningham, kusin till förste sjölorden. 

Medelhavet. 

Efter Siciliens fall vidtoga de allierade inlensiv:1 iör~ere
delser för alt g{t över Messinasundel. Den brittiska medelhavs
flottan tilldelades bl. a. uppgifterna att genom beskjutning m ed 
grovt artilleri mjuka upp kustförsvaret. Dellagande enhetec· 
Yoro bland andra örlogsfartyg de brittiska slagskeppen H.odney,. 
Nelson och King George V. 

De landstigningar, som förut företagits av allierade com
mandostyrkor, avsågo, enligt allierade rapporter, att utspana 
de tysL-italienska försvarsställningarna samt alt desorientera 
försvararna. Den ~~ september i gryningen övergingo seelan 
allierade armestridskrafter, kraftigt unelerslödda av sjö- och 
flygslridskmfler, Messinasundet och skapade snabbt starka bro
huvuden på den italienska stövelns tå. Molståndet var ringa_ 
Något ingripande av italienska sjö-stridskrafter förekom. ej. 

De allierade stridskrafterna utvidgade snabbt sina brohu-· 
vuclen till en sammanhängande front, som i raskt tempo för ·
s.köts in mol och ö.ver det italienska fastlandet. Den 8 sep
tember kom så den italienska kapitulationen. Vapenstilleslån-· 
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det hade dessförinnan undertecknats redan den 3 septemuer i 
ett allierat högkvarter pi Sicilien. överensl~ommelse h ade 
emellertid trälfats med den italienska regeringens representan
ter, att vapenstilleståndet skulle träda i kraft i det ögonblick, 
som Y::tr mest gynnsamt för de allierade. 

De allierades avsikt var efter vad som framkonunit, att 
geno111 en större landstigning vid kustavsni Ilen i trakten av 
::\'eapel dör avskära den ilalienska halvön. Härigenom skulle 
betydande militära fördelar ha vunnits . Den amerikanska 
landsligningen i samband med den italienska kapitulationen 
söder om :'ieapel i Salcrnobuklen höH dock pi atl sluta med 
en h'llaslrof, främst genom alt Badagliaregeringen ej lyckats 
att Et flygfällen vid Hom under sin kontroll. Krisen vid Salet:
nolmkten övervanns emellertid genom de allierade flottornas 
och flygyapnens hänsynslösa insättande samt genom snabba 
landsällningar av trupp- och materielförslärkningar. Den 
amerikanska 5:e armen, under befäl av general Clark, erhöll 
bärigenom erforderligt slöd, intill dess den 8:e brittiska armen 
genom ilmarscher söderifrån nådde fram och kunde avlasta 
det starka 'tyska trycket. 

Från allierat hMl har framhållits den utomordentliga be
tydelse de alliem.de sjöstridskrafterna spelade i de.tla opera
tionsomr[!de. Wirmast liknas föd·oppct i Salernohukten vid en 
s törre sjöseger. Omkring 150 allierade örlogsfartyg deltoga i 
understöds- och avlastning<;operationen. Befälhavare för de 
~tllierade sjöstridskrafterna var den amerikanske viceamiralen 
H. C. Hcwitl. I de brittiska operationsgrupperna ingingo slag
skeppen King George V, Rowe, Nelson, Hodney, vVarspite och 
Yaliant, hangarfartygen Formidable och Illustious, eskorthan
garfartygen Attacker, Balller, Hunter och Slalker, flygdepå
fartyget Unicorn samt krys5arna och luftvåraskryssarna Aurora, 
Charybdis, Dido, Euryalus, Penelope, Scylla och Sirius. De 
amerikanska operalionsgrupperna bestodo bl. a. av kryssarna 
Boise, Philadelphia och Savannah, jagarna Bristol, Edison och 
Ludlow m. fl. li1lta örlogsfartyg. 
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De allierade utnyttjade silt obestridda sjöherravälde bl. a. 
till att genom landstigningar i den tyska armens rygg under
lätta 8:e armens framryckning. Bland dylika landstigningar 
km i1ämnas den vid Termali i Adriatiska havet. Genom detta 
företag, som förelogs den 3 oUobcr i skydd av mörkret, skedde 
~n uträtning av hela fronten tvärs över Italien. 

I och n1ed att den alli2rade frontframskjutningen fortskred, 
vidlago tyskarna molfrigärder i Dalmatien och Albanien, fruk
tande en allierad aktion mot dess kustavsnitt. Bland annal 
besattes ii.ven ön Korfu vid inioppel till Adriatiska havet. Par
tisanrörelserna iiro dock i dessa avsnill av så stor omfattning 
alt dc tyska prevcntivåtgirderna i viss mån ha blivit neutrali-
serade. Slridcrna i Istrien äro tecken härp~t. Sålunda rap
}JOrlerades i början av oktober, all jugoslaviska parlisaner av
visat tyska försM;, all landsliga på öarna ulanför Zara vid Dal
nmtiens lmsl. Jugoslaviska sjöstridsb-after skulle ä\·en efter 
bngre strider ha intagit ön Lussina (Losinj) 80 km sydost 
flottba<>en Pola. Likaledes skulle ön Chcrco, som ligger cirka 
40 km öster om Pola och behärskar inloppet till Fiume, ha 
erönals. Samtliga öar och hela norra Dalmaliens kust med. 
undanlag av den befästa örlogsbasen Zark'l var därigenom i 
millen av oktober i partisanernas händer. Ell fullständigt 
tyskt utnyttjande ::>v örlogsbaserna Trieste, Pola, Fiun1:e och 
Zara försvårades aysevärt genom dessa parlisanrörelser. 

Samtidigt med den italienska kapitulationen den 8 sep
tember ulsän:des ell radiomeddelande fr [m amiral Cunningham 
till de i laliensl;,a örlogs- och handelsflottorna. Där hel te det 
hl. a., all italienska fartyg i Medelhavel genast skulle bege sig 
till Gibrallar, Tripolis, JVIalta, Haifa och Alcxandria. Italienska 
fartyg i Svarl:a havet skulle uppsöka ryska hamnar. Handels
fartyg i Egeiska sjön eller Svarta havet, som löpte fara att 
beslagtagns av tyskarna, skulle sänkas eller göras obrukbara. 

Ticlydande delar av den italienska flottan hörsammade 
amiralens Cunningham kalleles. Sammanlagt torde ett hun
dratal italienska örlogsfartyg ha förts över till de allierade. I 
mitlen aY september meddelade den allierade ledningen, att 



-784-

Icm.~lagskcpp, 10 kryssare, 29 j agare, 26 ubå tar, 7 eskortfartyg, 

2 hplph angarfarlyg, clt flygdepåfarlyg, en hjälpkryssare, elt 

lasarettsfa rtyg samt en del sm ärre enh eter anlänt till allierade 

hamnar. Till Malla sl, ulle intill den 11 sep tember h a anlänt 

·l slag<>kepp, 7 kryssare och 6 jagare; till Gihrallar 2 krYssare 

2 jagare och 12 hj älphangarfar lyg; Lill l\Iallorca 12 lät t; ÖYer: 

Yattcnsfartyg däribland en l\ryssare. Av de ovan angh·na far

tygen huma enlig t nu till .;!'t ngli ga uppgifter nanmgiYas: 

s lagskepp,ell': Ila! i a, Vi l to ri o V eneL.o, Andrea Dori a, Gai :-> 

Duilio och Giulio Cesare; 

lälla krussama : Emanuclc Filihcrto Dnca d'Aosta, Eugcnio 

di Savoia, Raimondo Monlccuccoli , Lui gi Cadorna, Guiseppe 

Garibaldi och Luigi di Sm·oia Duca dcgli Abruzzi ; 

Lorpecl/;ryssarna : Pompeo l\Iagno och Caio Mario; 

jagarna: Augusto Riboly och Sci rocco ; 

ubåtarna: Annniraglio Cagni, Fratelli I3andiera, Ci..-o l\Ie
n olli , J alea och Alropo. 

Det ännu ej färdigs tiilld::t slagskeppet Impero var förlag !: 

till Trieste och beslag logs där av tyskarna. Liknande öde ve

derfors del ~'tldre slagskeppet Conle di Cavour, som fortfarande 

h\g under reparation i Pola efter det brilli ska torpedflyganfallet 

mot Taran lo i början av lo-ige l. Det i Lali ensl\a slagskeppe t 

Roma, som tillsammans m ed clt fl erlal !ålla sj Ös tri dskrafter 

:;ökle undkomma fr~lll Spczia, s~inktes enli gt tyska och svenska 

flygmilitära uppgifter av tyskt bombflyg i farvallnen mellan 

SaJ 'dini en och Korsi,J.::::J. Om denna sänkning finnas emellertid 

~inn u inga säkra uppgifter. En anger bomber, en andra tor

peder och en tredje, a tt besii.lln in gen sänkte fa rtyge t genom_ att 

öppna boltcnYentilerna. E ll är emellertid säker t, a lt fartyge t 

vid sin ayg:'! ng från Spezia ej var h elt färdigbyggt eller färdig

reparerat efter föregående allierade flyganfall mot dc ila liensl""'l 

ii rl o·gsfa rlygrn i Spczia. Likniedes ägde besältningen på grund 

av Emgvarigt stillaJiggande ej den stridsberedskap, skjutskic.k

li ghe t m. m., som är erfonierlicr för ett lvckliot crenmnförandc 
b .J v o 

av dylika operationer. Innan emeller tid officiella rapporter 

ldarliigga h~indelseförloppc t borde man emellertid sölm undvi·ka 

- 785-

a lt i form aY önske tänkande draga förhas lade slutsalser om 

JJ ombflygcls möjligheter m ot tyn gre örlogsfarlygscnheler. Slul

sa tser , som - tyvärr måste m an säga och det med lanl'e p[t 

ulr:oparna -- ge tts form en av i radion ovederhäftig propaganda. 

Rörande den ilalienska handelsfiollans öde föreli gga endast 

t lt fMal uppgi fter. Dc stora passa,gerarefartygen Conlc di 

Savania och Rex sänkles av s in a egna hesitlningar i Trieste's 

respeUiYc Yenedigs hanunr. 20,000-tonnaren Vulcania togs av 

Lysb.rna i Adriatiska haYct medan syslerfar tyget Salurnia 

räddade sig till en syditali ensk hamn. Elt flerta l större ita

li enskt och L d. franska :'\ ng are, förlagda Lill Genua, föllo i 

tyska händer. 
En sammans tällning av de i tysk ~i go befin Lliga ilalienska 

örlogsfm· tygen ger följande r esultat : 

slogskepp: e tt under färdigsHillande och ett under repara

tion; 
tunga kry ssare: en, eyen tuellt lvi\., skadade; 

lätta /;ryssarc: en eventuellt även två f. d. äldre tyska en

heter; 
Jn gnrc och torpeclbå lar: m ellan 10 och 20. En exakt s iffra 

i1r f. n. omöjlig all ange; 
ubåtar : omkring 15 fartyg. 

Betydelsen av elen italiensJ.::a Hottans öv~rgång lill de alli 

·cradc är utomordentligt stor. Europas m juka buk, s lräd::andc 

sig från Spanien till Turkiet, m~tstc nu försyaras av tyskarna 

ulan något nänmv!:i.rt understöd av sjöstridskraft er. De alliera

dc öriogsflottorna ha h hr en överväldigande s tyrka. Återverk

ningarna på det rnililärpolitisl<a läge t bl. a. i Fjärran östern 

komma alt bli stora. Vigde de japanska och alli erade sjö

s tridskrafterna inom detb operalionsområde förut tämligen 

jäml, är detta ingalunda förhållandet efter den i lalienska flol

lans kapitulation. Dels ha engelsm}nnen få lt vissa tillskolt i 

ilalienska sjöstridskraf ter, dels har behovel av allierade tyngre 

enhe ter i :Medelhavet avsevärt minskats. Della doc.k un.dan·

lagel hangarfar tygen, vilka än en tid måste utgöra erforderliga 

s lörl för fortsa lla allierade an1fibieoperalioner. Härigenom be-
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finna sig de allierade Yad beträffar de marina resurserna i 
Fjärran öslem i ett betydligt hältre läge än förut. UppskatL-
ningsYis torde sex allierade slagskepp kunna tillföras delta 
operationsområde. 

Aterverkningarna av den italienska flottans 1-:apitulalion 
Yisade sig äwn omedelbart i :\Iedclhavet. Den tyska under 
lägsenhelen till sjöss ledde till utrymningen av Sardinien och 
Korsika, flankerande positioner för hade den italienska yäst
l.;.ustcn som för elen franska sydkusten. I mitlen av september 
eyakuerade tyskarna Sardinicn och överförde större delen av 
sina trupper m. m. till Korsika öycr Bonifaciosundcl. Denna ö 
m:lslc emellertid på grund av insalta franska commandostyr
l;ors och korsil.;.anska patrioters operationer samt det alllmer 
Yäxanclc allierade trycket även eyakueras. Sammanlagt skulle 
enligt tyska källor mellan 25,000 och 30,000 man, ÖYcr 6,000 ton 
militiir utrustning, omkring 6,000 motorfordon, kanoner m. m. 
med sm[lfarlyg och transporlflygplan ha öyerförts till det ita
lienska fasLiandeL Förlusterna skulle Li.Yen varit sm~1, endast 
några småfartyg och 23 transportflygplan. Enligt allierade 
uppgifter Sänktes under dess:1 eyakuering:::operationer bl. a. 10 
transporlfartyg samt cll tankfartyg av allierade ubåtar. 

Med Sardinien och Korsika i allierade händer ha dessa 
erhållit goda utgångsbaser för flankoperationer mot bl. a. dc 
tyska armeerna i Italien. Likalecles ökas de av allierade flyg
plan hotade tyska intressesfärerna. 

En annan konsekvens av den italienska kapitulalionrn blev, 
alt axelsjöfarten genom Dmdanellerna ni1stan fullständigt upp 
hörde. Orsaken härtill lär främst ha varit brislen på tonnage. 
Som följd därav måste tyskarna mer än n:'lgomin lil~ till lancl-
1mnsporter för överförandet av krifsmaleriel, olja m. m. ti ll 
Grcldand. Genom kombinerade sjö- cch flygoperationer brölo 
sig de allierade fram bland de olika ögrupperna i Egeiska sjön 
och l<wdstego den 18 september på den grekiska ön Samos. 
Under fortsalla operationer oclmperades sedan öarna Leros, Kos 
och Stamphalia liksom den sydligare belägna Castelroizo. 
Huvudön Rhodos kvarstod däremot med sina goda flygplatser. 
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och hamnanläggningar i tysk besittning, sedan de i Lalie11sl.;..1. 
trupperna betvingats i omedelbart sammanhang med Ilaliens 
1-:::tpitulation. 

Yid en första anblick verkade det som om de tyska garni
sonerna härstädes, trots fördelen av närbelägna flygbaser p ~t 

bl. a. Kreta. löpte stora risker :alt is·oleras genom brist pä sjö
komnnmikalioner och förm~1ga all skydda dessa. I början av 
oktober företogo dock tyskarna, främst med flyglmrnn trupper, 
en ö\·errmnplande landstigning på den av brilliska trupper 
fjorlen dagar tidigare ockuperade ön Kos. Efter det att elt 
brohuvud skapats, utvidgades delta senare genom kombinerade 
operationer till sjö·ss och i luflen. Det dröjde sedan ej länge 
förr~tn ön helt var i tyska händer. I slutet av oktober rappor
terades, att tyska trupper även erövrat den av engelsm.äunen 
besalla ön Slamphalia bland Tolvöama. 

Vad som lett till denna för dc allierade ogynnsamma ut
Ycclding av operationerna om Tolvöarna torde framför allt vara 
för optimistiska spekulationer om den ilalienska garnisonens 
på Rhodos molstånd mot de kommande tyska anfallen efter 
italiensk kapitulation. Dc ilalienska trupperna uppskall::Hies på 
allierat håll till omkring 30,000 man. Trots en flerfaldig över
läg<;cnhet gentemot dc tyska trupperna på ön kapilul.eradc dock 
den iblienske kommendanten. Detta gjorde, att de av brillerna 
erönade fem små öarna kommo att ligga inom räckhåll för 
tyska flygstridskrafter, baserade på Rhodos flygfälL Vad Kos 
helröJfar utgör avst:':mdel elit endast 90 km. Dessutom kommo 
öarna även inom räckhåll för till Aten eller på Kreta baserade 
1yslm flygslridsl~:rafter, medan avstånden till närmaste allierade 
flygplatser vmo långt större. :Med Rl1odos i allierade händer 
hade utncldingen av dessa operationer troligen blivit annor
lunda. 

Betecknande för de stora allierade uppladdningarna i och 
omkring Medelhavet är en rapport, som omnämner, alt den 28 
oktober ej mindre än 350 fartyg möttes i Gibraltarsunrl. Den 
slörsta av konvojerna l{!om från Atlanten, den andra som om
fattade omkring 100 fartyg, kom från Medelhavet oc.h den tredje 
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])å. 67 fartyg bmnade Gibraltars hamn med ostlig kurs. Dagen 
därefter löple en konvoj om 19 medelstora trupplransporl
hrtyg ut för vidare befordran till okänd orl i lVIedelhavel. 

I slutet av september bildades efler förhandlingar Ryssland 
- Amerika- England den s. k. Medelhavskmnmissionen. Denna 
~kall behandla frllgor i samband med åtgärderna r·örande Ita
lien efter dess kap i tulalion samt andra territorier, som komma 
[! tt befrias av de allierades trupper. Enligt amerikansk syn ett 
första tecken på samarbetet mellan Ryssland och västmakterna. 

Svarta Havet. 

Likaväl som i ALkmten pågår i Svarta havet en sLändig 
J.:amp om förbindelsevägarna till sjöss. Båda sidors lättare 
sjöstridskrafter (motortorpedbåtar och ubåtar) disponeras näs
lan huvudsakligen för dylik lmparverksamhet. De större ryska 
enheterna ha i huvudsak än så länge hållits tillbaka. 

SLridcrna om den ryska örlogsbasen Novorossisk ha stått 
hårda. De ryska sjöstridskrafterna ha i stor omfattning del
tagit i dessa och utmed Tamanhalvön aktuella kombinerade 
operationer. Novorossisk, Anapa och Temsjuk äro länbar i 
denna kedja av anfallsstölar. 

Förluster ha emellertid förekommit. Enligt tyska uppgifter 
~änkle sålunda tyska flygstridskrafter sydväst om Krim den 6 
oktober tre ryska jagare, däribland den moderna jagaren Char
Jwv. 

Av visst intresse är uppgiften, att tyskarna hade byggt en 
linbana över Kerljsundet för aU underlätta sina transporter till 
·och från Tamanhalvön. 

Stilla Havet. 

De allierade visa i Stilla havet en allt mer tilltagande ak
tivitet samt arbeta sig sakta men sä~'ert in i det japanska väl
dets yttre försvarslinjer. Att denna takt alltmer konuner alt 
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l;unna ökas i och med alt allierade förstärkningar från Medel
havet anlända är troligt. 

Efter inrincrnincren av Salarnana och Lae måste dessa ja-t> t> • . 
panska ställningar snart uppges. Efter luaJftiga och mLens1va 
flyaanfall mot det japanska högkvarteret i Lae landsle.go de 
allierade den 4 september med starka allierade styrkor i. Huon
hukten samtidigt med att starka fly1gburna trupper msatles 
längre västerut. Den 14 september erövrades så Salamaut, den 
17 sepLC'mber föll Lae i allierade händer. De fortsatt~ anfallen 
insattes sedan mot den japanska hasen Finscha:fen, v1lken efter 
nva strider erövrades i början av oktober. Härigenom erhöllo 
d~ allierade fullständigt herravälde över Huonbukten och Huon
halvön. Pnder dessa strider, som understöddes av allierade 
sjöstridskrafter, förekomma endast smärre strider med japanska 
flottenheter, vilka i huvudsak höUos tillbaka från dessa opera-
tionsområden. 

I Salomonarkipelagen fortsatte den allierade offensiven 
framgångsrikt. I början av oktober utrymde japanerna Yi~a 
på Kolombangara ooh överförde sina där förlagda t~·upper till 
Choiseul och Bougainville. I samband med evakuermgsopera
tionen förekommo en del smärre sjö- och flygstrider under 
vilka japanerna sade sig ha sänkt l allierad kryssare, 4. jagare, 
två transporlfartyg samt en del mindre fartyg. ~å Japansk 
~ida skulle endast 1 jagare gålt förlorad. Den alhera:de rap
porlen omtalade å andra sidan, att japanerna förlorat l krys·· 
sare och två jagare vid en stjöslrid i Vella la Vellahukten. De 
allierade förlusterna beskrevos som lätta. 

Fr[m stödjepunkter på bl. a. de mellersta öarna i Salomon
arkipelagen inledde sedan de allierade i slutet av _oktober e1~ 
serie nya operationer mot bl. a. de japanska ställnn~~arna. pa 
öarna ]\[o no och S Lirling. Från dessa mindre korallom, v1~ka 
j nnehade elt för en fortsatt :1llierad framryckning mot Bongam
ville och Choiseul gynnsamt flankenande läge. igångsattes clt 
flertal allierade anfalL Choiseul togs rl.en 28 oktober genom 
a ll bl. a. s tarka allierade flygburna trupper insatl.es. Allierade 

Tidsl<rift i Sjöväsendet. 51 
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lwmbinerade operationer påbörjades sedan i början av novem
ber mot de japanska ställningarna på Bougainville. 

När sedan Bougainville och därigenom hela Salomonarki
pelagen helt erövrats samtidigt med att de allierade än ytter
ligare befäst och utbyggt sina ställningar på Nya Guinea är 
tiden mogen för ett koncentriskt anfall mot Rabaul. A vs tåndet 
dit från Bougainville är c:a 300 km och från Finschalen c:a 
b50 km. De intensiva och fortlöpande allierade flyganfallen 
mot bl. a. de japansl\a fly,gbaserna Wewak och Boram på Nya 
Guinea samt Rabauls flyg- och hamnanläggningar torde ha 
som mål att mjuka upp de japanska ställningarna före den 
kombinerade huvudoperationen igångsättes mot Nya Englands 
nordostspets. 

Bland övriga allierade anfallsföretag i Stilla havet kunna 
nämnas det mot Marcusön den l sep len11ber av allierade sjö
och flygstridskrafter företagna. Marcusön ligger ej fullt halv
vägs mellan vVake Island och Tokio. Den 7 och 8 oktober ut
sattes de japanska ställningarna på Wakeön fö>r häftiga anfall 
3V fartygsb~serde alliemde flygplan samt av elden från del
tagande sjöstyrkors artilleri. Angreppet upprepades några da
gar senare, ' 'arvid enligt amerikanska uppgifter minst 61 ja
panska flygplan skötos ned. BeHilhavare fö·r den allierade sjö
styrkan var konteramiml A. Montgomery. 

Amerikanska marindepartementet meddelade i sin senaste 
rapport i mitten av oktober, att amerikanska ubåtar enligt se-
naste rapporter sänkt 319 japanska fartyg. Marinminisler Knox 
förklarade även vid en presskonferens den 3 september, att ja 
panerna skulle ha förlorat 25 °/o av sitt tolallonnage. För dc 
japanska transportproblemen redogöres under särskild rubrik. 

I och med att monsunperioden i Burmaområdet fr. o. m. 
oktober månad närmar sig sitt slut och n"1öjlighetcrna för of
fensiva operationer härigenom åter öppnas, hör det vara av 
visst intresse att söka klarlägga dc olika allierade anfallsrikt
ningarna mot J apan irrl:Jördes sarrumanhang och betydelse. 

De allierades offensivriktningar mot det japanska öriket 
äro fyra. Den nordligaste går ö1ver Alaska och den aleuL.iska 
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ö~ruppcn, vilken senare nu helt befinner sig i allierade händer. 
H·är uppe ulbyg,ges nu en omfattande hasorganisation för bL a. 
sjö- och luflslridskrafter, avsedda mot dc nordjapa nska om-
ddcna. Dc s L or a avstånden, mellan exempelvis Aleuterna och 
Kurilem a, som röra sig oml;:ring 2,000 km., utgöra ett slort 
hinder fö1· la ndbn.sera l fl ygs operationer mot Yikligare japanska 
ecnlra. Skulle allierade flygslridskraflcr söka anfalla den ja
pansk::l. centralkroppen med huvudstad, krigsindustrier m. m . 
måste landbaserade flygs tridshafters aktionsradier, å terflyg
Hingen inberiiknad, uppg[t till c:a 10,000 km. För fortsalt flyg
ning fdn m ålet in över Kina till allierade flygbaser erfordras 
även här för flygplan stora tinnu icl;:c uppnådda aktionsradier 
p~t upp Lill 7,000 km. Ni"ir vid sidan av delta väderleken stön·e 
delen av året kännetecknas av stormar, tjocka och l<yla - hin
der, som vanligen omöjliggöra tyngre flygplans s tart och land 
ning - imes, alt Alaska .och den aleutiska ögruppen än s{t 
liingc ur strategisk synpunkt till större delen måste anses som 
en defensiv allierad utpost mot del japanska öriket. 

Offensivriktning nuumer två går från Hawaii fram ö~ver 
ögmppcrna \Va.ke, iVlarcus och Guam mot Filippinerna. Senast 
den 6 oktober delta år utförde, som förut i elt annat samman
hang nämnts, en flollslyrka under befäl av amiral A. Mont-
gomery en framslöt mot v\'akeön, varvid sLörrc skador anställ-· 
des på dc japans·ka anbggningarna. Föregående allierade 
operati(lner i dessa områden (mot 1\tlarcusöarna och \Vakcön) 
ha sannolikt haft till syfte, alt mjuka upp de japanska garni
sonerna samtidigt som större allierade sjöslridskmfler slått i 
upptagssliillningar för alt fånga upp eventuella japanska und
säHningsförelag. Enligt föregående a merikansk uppfattning 
skulle Amerika genom sitt sjöherravälde kunna ge stöd och 
styrka åt dessa offensiva, flankerande basområden. Pearl Har
hor omkullkaslade dock hrulalt dessa planer, varför amerika
nerna nu söka a lt med litervunnen och utökad styrka till sjöss 
och i luften återerövra de förlorade basomd1 dena. Operationer, 
som indirekt undcrlä lla öniga anfallsslötars genomförande ge-
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n!Olm alt dc försyåra den japanska ledningens strategiska dis

ponerande av sina slridskr.afler. 
Den tredje vågen utgår fr ~m Australien över Salomonöarna 

och Nva Guinea fram mot Filippinerna. Hedan har större dc 
len a'~ Salomonarkipelagen samt Papuaområdet, d. Y. s. syd
västra och östra Nya Guinea, fön·andlats till allierade upp 
marschområden. Den japanska flollbascn Habaul på Nya Eng
land omfattas mer och mer av allierade stridskrafter. De alli
erade behöva inte stöta sig mycket längre fram förrän det 
militärpolitiska läcret i sydväst radikalt skåll förändras. Med 

b • 

i\'ya Encrland och Nva Guineas nordkust i allierade händer kan 
b v 

creneral Mae Arthur utdela svåra och avgörande slag mot dc 
Japanska livsviktiga förbinJclsclinj crna ]~land Jen ostindiska 
arkipelagen. Slag, som hc~t kunna desorganisera och under
minera delar av dc japanska utarwcrkcns offensiva som ddcn

~iva styrka. 
Den fjärde allierade offensivriklningen mot de japanska 

storostasiatiska väldet utg ~tr från basonu~tdet Ccylon- Indisk
hurmanska landgränsen fram mot och in över Burma, Thailan<l 
för alt söka brvla Kinas isolering. Genom en uppladdning av 
kinesiskt tcrrit~rium med speciellt luflslridskraftcr kan det ja
pansk::~_ moderlandet med sina sårbara industriella m. m. an
läggningar utsättas för en förödande allierad luftoffensiv. För 
alt öppna Burmavägen m f1s te emellertid de allierade sätta in 
sin offensiv ej endast mot avsnitten nord Rangoon utan även 
svd därom mol Thailand. Andamanska ögruppen ligger här 
s~m en skvddande skärm, varför clt flertal större förberedande 
kombiner;de operationer äro sannolika för alt i lild1et mec~ 
förhållandet vid Nya Guinea hygga upp elt större eller mindre 
system av allierade språngbräden innan samordnade hm·ud
offensiYcr insätl:as. Förutsättningarna äro gynnsamma för dc 
allierade genom den tillöJming av tyngre sjöstridskrafter i dessa 
farv:1tten, som blev möjlig i och med det förändrade strategiska 
läget i Medelhavet efter Italiens l\apilulation m. m. Man måsll' 
nämligen hålla i minnet, att den allierade krigföringen mot 
Japan samt det japanska riket står och faller med sjöstrids-
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krafterna. Dcri för häda krigförande parterna nödyändiga 
transport- och underhållstjänsten ligger inom så stora opera
Lionsomr[tden, alt endast handels- och örlogsfartyg kunna ut
föra dc i rummet och tiden utsträckta nödYändiga operat1oner
na, förberedande och möjliggörande arme- och flygstridskraf
ters insällandc p[t r~ill plats och i riill tid. 

Huvudoffensiverna mot Japan torde sodan komma att ta 
formen aY ett Hmganfall, dLi r griparmarna utgår från Nya 
Guinea och Kina mot Filippinerna och moderlandet Japan. 
Härigenom skulle Insulindc av sig själYL falla i allierade hän
der genom all de japanska förbindelselinjerna över Sydkinc-· 
siska sjön aYskuros. Allt dock opera tioner av sådan storleks
ordning :1H utomordentligt omsorgsfulla förberedelser m~tslc 

vidtas före s tartsignalen. 

])e Japanska lran sporlproblemen. 

Bland stormakterna intar Japan jiimlc Slorbritannien en 
särs tällning genom alt dess moderland hell och h ållet är om
givet ay haY. I och med eröningeu av stora delar av Kina, 
13unna och hela den sydostasiatiska öYärlden på tillsammans 
ungefär -J,;; millioner kYadratkilomcter och med en befolkning 
:w omkring :JOO millioner människor, har Japan än mer blivit 
hcrocnrlc av sina sjöförbindelscr. Dessa erö,vrade områdens 
ocrhörda nalurlillgtmgar exploateras nu helt för den japanska 
krigsindustriens r~llming för alt bl. a. härigenom_ söka förverk
liga drömmen om ett Storostasien. 

Dc stora aYsUmden inom delta Yäldiga japanska opcralions
omr[tdc sLlllcr ocrhörda }.;:ray p;\ den japanska krigsmakten och 
dess undcrh ~1llstji1nst. l\Iellan modcrl::~~hdct :Japan och Nya 
Guinea och Salomonöarna sträcka sig cxempclYis 450 mil Umga 
förhindclscy~igar. Alla strategiskt betydelsefulla platser måste 
ulhyggas och försYaras mot tänkbara angrepp från allierat h[tll 
~;amt cliirdter iiYen undcrh~tllas med trupper, materiel och för
l1Öclcnhclcr. Vid sidan härom är en fortsalt exploatering nöd-
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Y~indig av dc fr[m dc allierade erönadc omdtdcna för all h~i ri-

genom helt Ht dessa inkorporerade under den japansl..:a kri gs_ 

och fredsinduslrien. 
Dessa uppgifler shilla högra J..:ra,· icke endast p tt den ja-· 

panska krigsmaklen utan fisen på det tillgängliga japanska 

tramporllonnagct - den japanska handelsflottan. Denna he

slod ~tr 1875, p~t grund av den d~t Hmgt drivna isoleringspolili 

l..:cn, endast av clt mindre :anlal fartyg på sammanlagt 4'2,000 

hrulloregislcrlon (BRT). Förra världskrigel tvingades emeller

tid japanerna Lill elt intensivt nybygge av handelstonnage enär 

enlcnlcmaklcrnas behov :av lransporllonnage i Allanlen näslan 

ltelt tömde Slilla oceanen på dylikt. Väl inseende hclydelscn 

av en slor handelsflotta för sina framlida utvccklingsmöjlighc

ler fortsalle japanerna sin nyhyggnadspolilik. Vid krigsulbrol 

lct :11· 19:19 uppgick clella Lill 5,c; millioner BRT, omfaltandr. 

cnclasl de occang ~1ende fat-Lygeu. Därmed kom Japan vad be 

träffar handelstonnage p~l tredje plais i v~'trlden, dislansera t 

vndasl av Amerika och England. 
Till siffran 5,G mill. BHT tillkommer sedan den slora ja

panskt djonl..'- och fiskcflollan, som då uppgick till l,G mill. 

HRT. Melbn :hen 1939 och 1941 köpt och nybyggt tonnage 

n:'tddc vidare en storlek av cirl'a 0,3 :> millioner BHT. N~ir 

.Jnp~n sålunda :lr 19:11 inirädde i ];:rigel, hade dess handels- och 

liskeflolla ökals Lill 7,G millioner BRT. Fartygen utgjordes a\" 

moderna och rclaliYL snahbgftcnde cnhcler. På hcs~i.llninga r 

r f1der ingen brist, enär en n~islan outtrölllig källa finnes i den 

för d.vlik Ljänsl y[il k\·alificeradc stora fiskarhcfolkningen. 

De.tla stora handelstonnage kan a\' naturliga skäl till sin 

fulla slyrl-::a ej insällas för lransporlljänsl. En stor del måslc 

användas för renl militära ['tndamål (hjälpkryssare, hangarfar

tyg m. m.), en annan !ikfl ~lor del för den mindre kusUraJiken 

och den omfallandc fiskerinäringen. För slörre transporlända 

mM ~llcrslod {tr 19-H omkring 6 millioner BRT, Yilkct tonnag~ 

då äwn mflsle ombesörja dc militära .tmnsporlerna. 
Dc a\' allierade ubåtar, övenattensstridskmfter och flyg 

förorsal\ade japflnska förlusterna i transporltonn::1ge sedan 
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krigsulhrotlcl 19H uppg~tr till c:a 2,G millioner BRT. Det aY 

japancma crövmdc eller i andra länder som Franska Indo-kina 

eller Thailand chartrade tonnaget har ej tillsammans med do 

japanska nybyggena helt kunnat uppväga dessa förluster utan 

uppg{u· cndasl till c:a 1,5 millioner BHT. Kraftlag erfordrades 

för alt stoppa tonnagekurvans nedåtgående tendens. Samtliga 

japanska rederiers handelsflottor och nybyggnader underställdes 

därför den japanska marinledningen. Likaledes beslöts en 

~land:ardisering av det japanska handelslomtagets nybyggnader 

l ill nio storleksklasser, av vilka den högs la för handelsångare 

iir 6,;300 BRT, f6r tankångare 10,000 BRT och fö,r träfar.Lyg 5,500 

BRT. Det lolala lmndelstonnagebeslåndct skulle vidare upp

byggas till minst 18 millioner BRT, vilket av den japanska re

geringen anses som ett minimum för alt kunna upprälthålla 

sill nuvarande välde i Ostasien. De japanska Yar\'en utbyggeles 

l"ivcn i allt slön,c omfallning för alt kunna fullfölja detla pro

r\ram. Tvivelaktigt är emcllerlicl om de nu ha nålt den kapa
ci le l, som erfordras h~-lrför. 

För all lösgöra erforderligt tonnage ur kusttrafiken ha ja

panerna även igångsatt elt forcerat bygge av segelfartyg, byg'g'ch'l. 

DV lrä. Till och med heliga japans,ka offerlundar ha H1Lt släppa 

Lill sill trädbestånd för alt ge råmaleriel till detla djonkbyggc . 

Dcs~a fartyg ombesörja redan nu en slor. del av kusllrafiken. 

_\.ven slörre transporlföretag få dessa smålarkoster ge si,g in på. 

Sålunda sker lwllransporterna från Manclschucko och Kina till 

Japan nu huvudsakligen med djonker. Sl,örre bärgningsfördag 

iiro i1Yen sysselsalla med all lyfta sänkta allierade örlogs- och 

handelsfartyg för alt genom nedskrotning erhålla Yärdefull rå

m.alericl. Exempelvis har den forna engelska örlogsbasens 

:Singapore hamn åter iståndsatts och dc sänkla fartygen och 
flytdockorna bärgats. 

Alt alla dessa japanska anslrängningar äTo väl befogade 

JJlir uppenbart när nästan dagliga meddelanden tala om. alli

-erade ubåts- och flyganfall mot japanska hamnar och baser 

m ed rcsullal av sänkt och skadade handelsfartyg. Dessa slora 
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avbränningar i transportlonna,gc samt därav ökade krav p~l 
varvs:mläggningar och reparationsmöjligheter göra, atl det om-
fattande japanska förbindelse- och transportnätet utsättes för 
utomordentligt hårda påfrestningar. Den japanska han.dels
flollan i nuvarande storlek torde ej vam vuxen sin omfattande 
uppgift. Skall Japan i fortsättningen kunna utnyttja, förstärka 
och försvara sina nuvarande besittningar måste - som den 
japanska regiringen även söker göra - dess handelsflotta 
snabb takt utbyggas till minst den dubbla storleken. 

Ubåtsb·igef. 

Trots den tyska sjömilitära ledningens ullalanden om »ea 
hst och fanatisk avsikt all föra tonnagekriget i dess högsta 
form och med alla medel till sti.indigt ny blomstring» synas de 
allierade moUttgärdcrna än så långe effektivt kunna förhindra, 
:ttl den tyska ubåtso.ffcnsi \·en leder fram till några slörre, av
görande.: rcsnllat. Den tyska förklaringen om att tonnagekriget 
p[t Emg sikt kan bli av krigsavgörande betydelse är visserligen 
~ann i sig själv {11en fordrar en praktisk bakgrund. Arets sänk
ningar av allierat handels- och transporttonnage ha endast nått 
upp till mellan 5 och 6 miljoner bruttoregisterlon (brt) . . Mot 
denna siffra stå resullaten av dc allierade nybyggena, vilka un
der molsvarande tid nått upp till omkring 12 miljoner brt, vilket 
ger ett allierat tonnageöverskott på drygt 7 miljoner brt. Ne-· 
danslående tabell ger en noggrannare översikt över byggnads 
och ~iinkningsresultaten av allierat handelstonnage år 1943. 
Tabellens m[matliga värden av nybyggt amerikanskt handels
tonnage enligt förut i denna tidskrift publicerade taibeller ha på 
sina h~lll fått undergå vissa smärre jämkningar för att slut
mmman skulle ä<vercnsstämma med den senaste allierade de
ldaralionen om tot.all nybyggt handelstonnage. Denna visade 
nämligen ett n{lgot högre v:irde än dc sammanslagna månatliga 
uppgifterna uppgåvo. 

- 797 -

Byggnads- och sänlmingssifrror för alliemt hemdelstonnage 
år 1493. 

Nybyggnader: 
Ame;·ika 

januari 103 fartyg 711,000 brt 
februari 1:30 )) 895,000 )) 

mars 146 )) 1,05(L000 ) '· 

~ 1pril 157 ,, 1,150,000 )) 

maJ 175 )) 1,188,000 )) 

J lll1 i 168 )) 1,000,000 )) 

juli 177 ,, 1,121,000 )) 

augusti 14-1 )) 1,000,000 )) 

~:ep lember 161 )) 1,100,000 )) 

oktober 163*) )) 1,117,000 )) 

*) (98 av Liberty-typ) 
C:a 10,332,000 hrt 

Tillkommer Englands 
o. Kanadas nybygg-
n .. 'lder ........... . 

Tlilkommer av 
Japan o. Ila
lien sänkt 
tonnage 

Sänkningar : 
TyskL'lnd 

522,000 brt 
577,000 )) 
926,000 ,. 
423,000 )) 
430,000 )) 
149,000 )) 
550,2M , 
377,000 )) 
J1ii,700 )) 
301,700 )) 

4,571,641 brt 

c:a 2,000,000 brl c:a 1,750,000 brt 

Summa c:a 12,332,000 brt Summa 6,321,6-l-1 hrt 
20 o; o avdrag 1,264,328 

5,057,313 brt 
Allierat tonnageöverskolt 

år 19±3 c:a . . . . . . . . . . . . 7,275,000 brt. 

Pndcr augusti, september och oktober månader sänlzles -
<'nJi.gt allierade rapporler - 60 tyska ubåtar. Från och med 
början av maj skulle därigenom sammanlagt 150 ulx'tlar gått 
Jörlorade för det tyska ubåtsvapnet. En förlust, som torde vara 
mycket kännbar för den tyska marinen, icke . så mycket gen?'~l 
antalet ubfttar utan genom förluslen av c:a 6,000 man l<Vahfl
cerad. ubåtspersonaL utbildningen av kompetenta och rutine-
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rade ubåtsbesättningar och fartygschefer kan inte hedrivas i 
samma takt som fartygsbyggena varför kurvan Yad beträffar 
befäl och manskap Lill de tyska ubåtarna det senaste året h ar 
varit stadigt sjunkande. Likaledes torde i viss mån tvångs
rekrytering på grund av allierade ubåtsjaktmedlen nu allt mer 
m:åst tillgripas, vilket än mer försvårar hemanningsfrågan . 

Inrangerandet av Azorerna i de allierades bassystem har 
ijn mer ökat svårigheterna för de tyska ubåtarnas operationer i 
.Atlanten. Ett tecken på att de allierade nu anse även Allanten 
som relativt säkrad 1not de tyska ubåtsattackerna är sänJmingeu 
av riskpremierna för detta område. För alla leveranser över 
havet från Amerika till England ha sålunda premiesatserna fö r 
allierade krigsrisktörsäkringar av fartyg särtkts från förutva 
rande 7 11j till 4 procent. Så låg har icke premiesatsen vari t 
sedan {u· 1940, elt förhållande som tydligt visar de allierades 
ökade tilltro till effektiviteten av sina motåtgärder mot uhåts 
];.riget. 

Slockholm den 27 november 19-!3. 

A. Reinius. 
Kapten vicl E:ungl. Fl.ottan. 




