
1941.
104:e årgången.

Häfte N:r 11
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Berättelse 
över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet 

under arbetsåret 1940-41 (§ 22:1 f). 1) 

l. Sällskapet har varit samlat till sammaniräden enligt 
följande : 

Högtidssammanträde den 15 nov. 1940, 32 medl. närvarande. 
Ordinarie sanunanträde >> 4 dec. 1940, 13 )) )) 

)) » )) 8 jan. 1941, 21 )) )) 

» )) )) 5 febr. 194T, 24 )) )) 

, )) )) 5 mars 1941, 16 )) )) 

)) )) )) 2 april 1941, 15 )) )) 

)) )) )) l okt. 1941, 16 )) )) 

)) )) )) 5 nov. 1941, 17 )) )) 

Tillsammans l hög~idssammanträde och 7 ordinar1e sam
manträden; i genomsnitt 19 ledamöter n ärvarande. 

2. Sällsk·apets ämbetsm än (§ 8) hava under ai'betsåret 
varit : 
_ Oraförande: Hedersledamoten S imonsson, vid högtidssam-
manträdet den 15 november 1940 omvald för ett år (§ 9); 

Vice ordförande: Hedersledamoten 1Vijkmark, vid högtids
sammanträdet den 15 november 1939 omvald för tre år (§ 12); 

S ekrelerare: Arbetande ledamoten Hagm an, vid ordinarie 
sammanträde elen 2 okt. 1940 vald tms. vidare (§ 15). 

1) Paragmfhänvisningarna avse Sälllskapet~ stadgar. 

T idskrift i Sjöväsendet. 42 
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3. I B eredningsu/skol/ et har,. u tom vice ordföranden och 

sekreteraren (§ 26), ingått följande arbetande ledamöter: 

Intill 2
/ 4 19/d: Ledamötern a Sjöq uist och Fiirsl med leda_ . 

möterna Halldin, \Veinherg och Smith som suppleanter. 

Från 2
/ 4 1941: Ledamöterna Halldin, Agren och Sjöqu ist 

med ledamö terna Holmberg , Nyman· och Thermaeniu .\ so111 

supplean ter. 

Bereclningsutskollel h ar under arhe l s~u· e t varit samlat till 

8 sammanträden. 

4. Arsberäll elser i de olika vetenskapsgrenarna (§ 29) lun·a 

avgiv ils och föredragits enligt följ ande : 

I sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten Bcskow, 

föredragen vid högtid ssammanträde den 15 nov. 1940; 

I artilleri och hanclvap(:: n av Iedamot.en Sver:le(ins , fö redra

gen vid ordinarie samman träde den 4 dec. 1940; 

I torpedväsen av ledamoten Oxenstierna , föredragen vid or

dinarie sammanträde den 8 jan. T941; 

I navigation och sjöfart av ledamolen Thermaenius, fö rc

dragen vid ordinarie sammanträde den 5 mars 1941; 

I förbindelseväsen av ledamoten Tham , föredragen vid or

dinarie sammanträde den 2 april 1941; 

I skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamorten Schröder, 

föredragen vid ordinarie sammant·räcle den l olct:. 1941; 

I reglem enten och förvaltn ing av ledamo ten R esen, å ter

given i Sällskapets tidskrift, 9:e näf tet 1941. 

5. Anförande och minnesteckningar ha va förekommit en

liglt följande: 

a) Sä llskapets orclförancli? nedlade på högtidsdagen den 15 

nov. sitt ämbete med ett anförande över ämnet >>Kring den nya 

försvarsviljan>> (§ 22: l h) . 

b) Inträdesanförande (§ 31) hava h ållils eller ingivi'Ls av: 

Ledamoten Thermaeni11s: >> Nemtr.alitetsvakten a jagare 1939 

- 40, några erfarenheter och erinringaT». 

Ledam oten Ramel: »Ett åvs sjöhandelskrig>>. 
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c) Minnesleclmingar över avlidne ledamöter hava ingi'"H" 

enligt följande, upplästs vid höglidssammanträdet den 15 no

vember 1940 (22 : l e) och införts i Sällskapets tidskrift, 12:e 
häfle·t 1940: 

Av ledamo ten Peyron öv-er arbetande ledamoten von I-l om: 

Av ledamo len Ryden öYer korresp. ledam.olen Holmberg. 

6. Sedan Sällskapet vid ordinarrie sammanträde den 6 nov. 

19-10 besluta t, att vid de sanunanträden, då så befunnes lämp -

ligt och möjlig:t, anorana diskuss.ioner i ak tuell a änmen, haYa 

sådana disku ssi.oncr ägt rum enli gt följande: 

Vid ordinarie sammanträde den 5 febr. 1941 : »Den rwa 

flotlplancn >> , inledaTe ledamoten Ericsnn; · 

vid ordinarie samman träde den 2 april 1941: >> Förslaget till 

central försvarsförvallning >> , inledare leelamorten Bring. 

7. T äv lingsämnen (§ 32) hava uneler arbe lsåre t varit ut

givna och tillkännagåvas i 12 :e häftet 1940 av Sällskapets tid
skrift. 

En tävlingsskrift har under arbetsåre t inkommit, men kun

de ej godkännas som tävlingsskrift , enär densamma i tvenne 

avseend en ej uppfyllde bes tämmeJ.sema .i § 33 : l i Sällskapels 

stadgar. 

Jämväl under det förflutna arbetsåret har en summa av 

högs t 500 l<r. varit anslagen alt enligt Sällsl..,apels n ä1'mare be

döm ande utdelas till prisbelönad författa re, viLken sunm1a dook 

ej tagits i anspråk. 

Förfaltaren till år f940 m.ed SäJl.skapets hedrande omnäm

nande belönad tävlingskrift, som vid avgivandel av föregående 

årsberättelse ännu va1· okänd, visade sig sedermera vara löj t 

nanten (int.) N. C. F. Danielson. 

8. Sä llskapets t idskrift har under arbetsåret utlwmmi 1: 

med sedvm1ligt antal häften. 

Till redaktör efter till Stockholm förflytlade ledamo ten 

Fiirst, valdes på ordinarie sammanträde den 2 april 1941 leda

moten Agren fr. o. m . den l okt. 1941 och tills vidare. 

Arbe1tet med uppläggande av ett sakregister har under ar

bets ~lret fortsatt. 
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9. Förberedande arbeten för uppläggandel av Sällsk apeLs 
nya, fullständiga ledwnotsm-atrikel hava under arbetsåret u t

förts av ledamoten Ryden:. 
10. Beträffande bokförvä rven till Sällskapets bib lio te /; 

hänvisas till den varje halvår å terkommande redogörelsen i 

tidskriften. 
Inköpen av utländsk litteratur hava alltjämt i hög grad 

försvårats tillföljd av hig.sförhållandena; e tt flertal utlän dska 
tidskrifler lwmn1:a av samma skäl ej längre biblioteket tlll

h anda. 
Sedan det visat sig, att i luftskyddsrum förvarade böcker 

och handlingar skulle kunna ta;ga skada av fukt, har det så
lunda förvarade flyttats till annan lokal, varifrån dock ~tter 

fl v ttnino· till- säkert skyddsrum hastigt kan ske. 
-- E n"' å örlogsvarvet tillverkad förvaringscylinder till Silll

skapets presidieduk har under arbetsåret tagits i bruk. 
Bibliotekarie har under a rbetsåret varit ledamoten Ther 

maenius, vid ordinarie sammanträde den 2 okt. 1940 vald tills 

vidare (§ 41). -
1 L A v Sällskapets medaljer har under arbetsåret försålts 

6 st. ledamotsmedaljer, blivande behållning vid arbetsårets slu t 
48 st. Ingen belöningsmedalj har utdelats; behållningen u tgör 

25 st. i silver. · 
12. A v ämbertsmännens räkenskapsberättelse (§ 40 : 2) för 

år 1940 framgår, att sagda års övel'Skott uppgick till kr. 610: ~6, 
sedan m edaljförrådets värde nedskrivits med kr. 106: 30 ulll 
kr. 1: - . 

Kapitalbehållningen utgjorde den 31 dec. 1940 kr. 20,771: 21. 
och donationsfonelen uppgick samma dag till kr. 29,436: - . 

På förslag av revisorerna, ledamö,terna Bring och Ny man. 
beviljades vid ordinarie sammanträde den 5 mars 1941 ansvars

frihet för 1940 års förvaltning (§ 40: 2). 
13. Under arbetsåret hava fö·ljande ledamöter mecl döclen 

avgått: 

H edersledamoten 389 Fallertius 
» 450 Bolling 

den 3 apr·il 1941 
, 13 maj 19-!1 
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Ledamolen 
)) 

508 Blomberg 
449 Akerblom 

den 2 juli 

'' :l juli 
1941 
1941 

Hedersledamolen 417 Virgin 
Ledamoten 595 Tegwir 

,, 30 aug. 1941 
>> 6 nov. 1941. 

l ·i. Under arbetsåret hava ledamöterna kallats, uppflyttats 
eller invalts enligt följande: 

a) H. K. H. Hertigen av Halland har behagat anbga Säll
skapels kallelse vid ordinarie samumträde den 2 april 1941 att 
vara Dess Försie Hedersledamot. 

b) Till h edersledamot h ar uppfly ttats: Ledamorlen 560 
Aström fr . o. m. den l april 1941. 

c) Vid ordinarie sammanträde den 5 nov. 1941 invaldes 
arbetande ~edamöler enligt folj ande: 

633 Kaptenen vid flottan E. V . P . G. aj' Klint. 
634 Kom. kapt. 2. gr. vid marinint. kåren F . V. Lindgren. 
635 Förste m arinläkaren N. G. M. Ekman. 
636 Förste mariningenjören I . S . Hult. 
637 Majoren vid kustar tilleriet E . H. Callerslröm. 
638 Kaptenen vid flottan T . O. Sahlin. 
639 Kom. kapt. l. gr. vid flottan C. W. H. C. Gahn. 
640 Kaptenen via floHan C. J. Kull. 

Vid valsammanträdet närvoro 17 heders- eller arbetande 
ledamö·ter, varjämte 44 av 50 insända valfö·rsändelser godkän
des och sålunda deltogo i valet. 

d) Tilll korresponderande ledamöter hava vid angivna or
dinarie sammanträde invalts: 

Den 2 april 1941 : 631 Arkivrådet, fil. d :r C. A. Forssell, 
» 5 nov. 1941 : 632 Kommerserådet C. E . Landberg. 

15. Följande j'örändringar inom Sällskapet hava alltså 
skett under arbetsåret : 

Med döden avgått: 

Hedersledamöter ........... . .. . . ... ....... . . 
Arbetande ledamöter .. . . .. . .. .... ........ . . . 

3 s t. 
3 )) 
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Genom uppflyttning augålt: 

Arbetande ledamol l Sl. 

Tillkommit: 

F6rste Hedersledam!Oit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l st. 
Hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l » 

Arbetande ledamöter . . .... . ................ . 
Korresponderande ledamöter ............. . . . 

Denn'a dag utgöres Sä llskapet au: 

Förste Hedersledamöter 
Hedersledamöter, svenska . ..... .. .. ....... . 
Hedersledam.1ot, utländsk ........ . . . ........ . 
Arbetande ledamöter ....................... . 
Korresponderande ledamöter, sve111ska ... ... . . 
Korresponderanåe ledamot, ull<ändsk ....... . 

Tillsan1ilnans 211 ledamöter. 

Karlskrona den 15 november 1941. 

R ,, 
2 )) 

5 sl. 
34 )) 
l >> 

143 )) 
27 )) 
l >> 

Torslen .Hagman . 
sekreterare. 
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Minnesteckningar 
upplästa av sekreteraren på högticlsda~en• elen 1>3 novembe r 1.941. 

Herr Ordförande, 

Mina Herrar. 

De ledamöler, vilka under del tilländalupna arbetsåret 
lämnat Sällskapets krets och viM<as minne Kungl. örlogsmanna
sälskapet på s.in höglidsdag enl igt gammal hävd önskar giva 
en hedersbetygelse, äro: 

Konteramiralen Albert Fallenius, 
Generalmajoren Sam T·orslen Rudolf Bolling, 
Kommend!ören John Blomberg, 
Kommendören Nils Louis Akerhlom, 
f. d. Direktören Claes August Mauritz Virgin, 
Kommendö·rkaptenen Carl Thure Esaias Tegner. 
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Konteramiral Clres Constantin Albert Fallenius.':') 

Konteramiral Albert Fallenius, föddes i Örebro den 19 fe 
bruari 1863, avled den 3 april 1941. 

Fadern var den framstående läkaren med. doktor Cons tan
lin Niaximilian Fallenius, chefsläkare vid lasarettet i Örebro, 
och modern Ellen Sofia Hjelm. 

Redan vid 13 [n·s ålder valde Fallenius den bana, som se
dan blev hans, nämligen sjömannens, ty redan 1876 finna vi 
honom såsom extra kadett ombord på korvetten af Chapman. 
1877 antocrs Fallenius till elev vid Kungl. Sjöikrigsskolan. Un
der denn: tid hade han sin bostad hos farbrodern, teol. dol'
torn, pastor primarius Carl Magnus Fallenius. 

Efter genomgången sjökrigsskola med sommarkommendc
ringar på korvetten Saga utnämndes Fallenius 1884 till under
löjtnant i Kungl. Flottan samt tilldelades 1886 underlöjtnan ts 
lön. 

Redan nu kunde man spåra, att Fallenius sökte sig fram 
mot något mer än n1ott sjömansskap. Han genomgick sålunda 
samma år 1886 den lägre kursen i minskolan och 1889 vorden 
löjtnant får han kommendering till GymnaSitiska Centralinsti
tutet 

*) Minnesteckningen författad av ledamoten Elmqvist. 
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Efter sjökommenderingar på korveUema Freja och Norr
l;.öping, skolfartyget Stockholm och fregatten Vanadis m. fl. 
söker sig Fallenius över till min- och torpedvapnet 

1895 och 1897 genomgick F,allenius, som det senare året 
avancerat till kapten km'serna för officerare Yid »Sominel(Jorp
sel» i Danmar'k. 

Vid denna tid sort-erade min- och torpedavdelningarna i 
Sverige under samma ledning. Så småningom inträdde en 
ändring, då dessa avdelningar fingo var sitt särskilda deparle- · 
ment. Det var då Fallenius valde rtorpedavdelningen, där han 
också sedermera gjorde sina största insatser . 

Vi finna honom nu såsom lärare i torpedlära vid Sjö
higshögskolan. Så fOljer hans utnämning tm t. f. chef först 
för torpeddepartementet i Slockholm, sedan för Kungl. Marin
förvaltningens torped- och minavdelningar. 

Under denna tid fick Fallenius företa resor i besiktnings-
ärenden såsom K M. F:s ombud, dels hos firman Whitehea<.l. 
& Go. i Fiume, dels hos firman Yarrow & Co. i London. Det 
senare uppdraget var besiktning och moltagande av jagaren 
»Mode». 

1903 anträddes en studieresa till Horlen i Norge. 
Chef för torpedavdelningen i K. M. F. blev Fallenius 1905 

och innehade han denna befattning till 1908, då chefsskapet for 
torpeddepartementet i Karlskrona tillträddes. Här födlöto TILl 

verksamma år. Del unga vapnet gick snabbt framåt, resor gjor-
des till inhemska verkstäder för att studera verkstadsdrift, en 
utredning gjordes i Krigsmaterialkommissionen rörande vissa 
frågor beträffande torpedtillverkning vid privat3J verkstäder. 

Så följde 1916 förordnandet att i egenskap av sakkunnig 
inom S. D. biträda med utredning och förslag till ännu en tor
pedverkstad jämte torpedförrådsbyggn.ad, vilket uppdrag se
dermera utvidgats at1t omfatta även utredning och f6rsbg, be
träffande tillverkning av flygmater:ial och flygplan för armen 
och marinen. Aret därpå är Fallenius ordförande i fömt-
nämnda utredning. 

Efter att 1907 ha utnämnts till kommendörkapten av 2. 
graden och 1911 till kommendö,rkapten av l. graden följer så 
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1919 utnämn ingen lill kommendör vid flollan samt ungeLir 

samtidigt tilLträdandet av posten som varvschef i Karl&krona. 
vilken Fallenius innehade till 1922. 

Några år verkade även Fallenius såsom direktör i Fiollans 
Pensionskassa. 

Vid pensionsålderns inträdande 1923 erhöll Fallenius kon

teramirals avsked men kvarstod i reserven till 1937. 

Såsom förut är nämnt, insåg P,allenius redan som un[\ 

torpedvapnets stora betydelse. Till en stor del tillkom honom 
förvisso äran av, a tt tillverkningen av torpeder inom landet kom 

till stånd. I och med ·tillkomsten av torpedverksladen i Karls

krona var Sverige under decennier obel'Oende av ullandeL 
Denna verkstad ansågs även vid sin tillkomst vara ett mönster 

för en väl organi'ierad indistruell an1äggning. 
Fallenius arbetade ävenså för att få Lill stånd en förenk lad 

bredsidesutskjuLning av torpeder under vatlnet på pansarsl<epp. 

Denna anordning kom dock ej lill stånd då, men väl använde:' 
densamma sedermera för undervattensbåtar. 

1908 utgav Fallenius en Lärobok i Torpediära. 
De senare åren av Fallenius liv ågnades åt a·ffårsverksam

het, främst i samarbete med Avesta Jernvei,ks A.-B. och Mo

tala Verkstad. 

Som människa visade Fallenius prov på stor energi och 
viljekraft. Kanske verkade han för en och annan litet sträv, 
ja, stundom kärv, men gav man sig bara tid alt se efter, fann 

man alltid den humoristiska glimlen i ögonvrån. Hade m an 
fått honom till vän, var det ·för livet. Han var aldrig rädd atl 
säga sin mening ·och förvisso kan man säga, att han var en 

kärnkarL Ej endast på rgmnd av sin duglighet och sina inre 
egenskaper, utan även på grund av sin resliga gestalt, var han 

en prydnad för det vapen han tillhörde. 
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Den 8 juni 1892 ingick Fallen~us äJ.<tenrskap med Ellen Jo

banna Margareta Bjerre, dotter till grosshandlaren Sö'l·cn Bjerre 
och hans m:11ka Sophie, född Jörgensen. 

Konteramiral Fallenius efterlämnar utom maka tre söner 
nänoligen : Einar, försäkringsman, Hakon, advoka.l och Bertil, 
hovrättsråd. 

Generalmajoren Sam Torsten Rudolf Bolling.*) 

Den 1~l. maj innevarande år .avled i Gö~eborg generalma
joren i kustartilleriels reserv Sam Torsten Rudolf Bolling. 

Bolling föddes ·i Strängnäs den 7. oktober 1866 och v~ar så
lunda vid 5itl frånfälle nära 75 år gammal. För,äldrarna voro 
kaptenen vid Gollands nationalbeväring Rudolf Bolling och 
hans hustru Gerda Bolling, född Svinhuvud. 

Släl<Len Bolling härstammar från Pommern och kom till 

Sverige på 1600-talet. Den gren, till vilken franlllidne gene
ralmajoren Bolling hörde, inflyitade vid mitten av 1800-talet 
t ill Gotland, där B:s farföräldrar voro bosatta på Kdlhage gård 

i Barlingbo. B:s farmor var av den kända gotlandssläkten Säve, 
även den ursprungligen tysk: den invandrade 1 slutet av 1600-
talet från Mecklenburg. 

B :s föräldrar v oro emellertid - trots faderns beställning 

vid Gotlands nationalbeväring - ej bosatta på Gotland. Så
lunda hade B:s fader, parallellt med sin milit,ära tjräns t, för

ordnande såsom gymnastiklärare i Strängnäs ooh Västerås, 
slutligen även såsom postmästare i Strängnäs, vilken senare 
befattning före honom innehafts av B:s morfar, kaptenen J. S. 

Svinhuvud. 

*) Minnesteckningen :författad av hedersleclamoten Åström. 
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B. växte upp och gick i sikola i Västerås, am tidigt m ed hl 
a. skalden E. A. Karlfeldrt:, som var en av n:s bästa vänner oc]~ 
med vilken han sedermera stod i oavbruten brevförbindelse. ~ 
Den l. juni 1885 avlade B. - som det på den tiden hette - lllo~ 
genhetsexamen vid Västerås högre alhnänna läroverk och stod 
så inför valet av levnadsbana. Tidigare synes han hava fnn~ 
der at på all bli sjöman och medfölj dc för aH prö,va sina fö ru r
sättningar och sin håg härför på sommaren 1880 såsom elev på 
Abraham Rydberg under expedition i Östersjön och Nordsjön. 
Sjömansplanerna förverkligades dock icke och i själva ve.rket 
synes B. haH svårt alt bestämma sig. Han bedrev sålunda 
en tid (höstterminen 1885) juridiska studier. Men så tyd;.s 
krigarhågen, som väl fmms latent i B:s psyke, hava gjort 
sig gällande och den l. februairi 1886 sökte och vann B. an 
ställning såsom officersvolontär vid Kungl. Göta artillerirege
mente i Göteborg. På hösten 1888 följde sedan officersexamen 
på Karlberg och utnämning till underlöjtnant vid sanhl11a rege-
mente. 

Under de närmaste åren därefter genomgick B. i vede11hör
lig ordning fältartilleriets skjutskola å Marma (1889) samt all
männa kursen av artilleri- och ingenjörsskolan (1892). I öv
rigt torde hans intresse i första hand hava fångats av hästm·na 
och ridningen vid regementet med påföljd, alt B. var betänkt 
på att söka kommendering till ridskolan på Strömsholm. Här
av blev emellertid intet. På hösten 1892 erhöU nämligen B. helt 
oförmodat erbjudande från den då nyutnämnde chefen för 
Karlskrona artillerikår, överstelöjtnant Centervall, att taga 
transport till kåren. Med tanke på de betydligt förbäbtrade 
befordringsutsikter, som voro förenade med nämnda transpor t, 
ansåg sig B. icke kunna avböja erbjudandet utan mottog det
samma, trots att härmed alla planer på ridskola och ett >>liv till 
häst>> måste skrinläggas. B. har emellertid själv betygart, att 
han aldrig ångrat det beslut, han· sålunda fattade. 

Efter tjänsbgöring vid Karlskrona artillerikår 1893-94 urt 
nämndes B. till löjtnant vid kåren den 11. maj sistnämnda år. 
Kaptenshefordran följde sedan efter endast något ö-ver två år 
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(1896). Under åren fram till sekelskiftet genon1Jgick B. flottans 
samt annens och flottans fästningsartillerikårers skjutskCJlor 
ävensom floHans minskolas i Karlskrona befälskurs. 

Vid kustartilleriels uppsättande (fr. o. m. 1
/ 1 1\J02) överflyil

Lades B. till det nya vapnet och blev den 30. december 1901 
kapten vid kustartilleriet. Samstidigt J.;ommende:rades B. såsom 
stabschef i chefens för kustartilleriet stab och förordnades till 
sekreterare hos de för utarbetande av reglementariska bestäm
melser för kustartillerie t tillkallade sakkunniga. Genom denna 
dubbla, i eminent mening centrala tjänstgöring f~ck B. deltaga 
i det grundläggande arbetet på utformandet av det nya vapnets 
uppgifter, organisation och verksamhet. Hans insatser härut
innan hava också varit av stort och bestående vände. 

Som stabschef tjänstgjorde B. in:till utgången av år 1907, 
då h an utnämndes till kommendant i Alvsborgs fästning och 
chef för d~1varande Alvsborgs lmstartilleridetachmnent, vilket 
befäl han innehade i nära sju år. Även här gällde det eil:t ny
daningsarhete, eftersom utbyggnaden av den moderna Älvsborgs 
fästning, efler att hava tagit sin Mrjan år 1902, vid B:s till
träde till kommendantsbefattningen just stod inför sin fullbor
dan. På denna post fick B. tillfälle aU utveckla hela sin energi 
och organisationsförmåga. Detta emellertid ej blott i tjänsten. 
Tillkomsten av fästningen och det där förlagda kustartilleni
förhandet medförde givetvis äv.en en expansion för vedevhö
rande kommuner, främst Nya Varvet. Uppenbart är att de 
härmed i samhand stående allmänna el<Jonomistka och ovganisa
toriska frågmna måste tilldraga sig de militära befattnings
havarnas intresse och påkalla deras medvedmn. B. tog också 
livlig del i det kommunala livet på Nya Varvet, där han be
klädde posterna såsom ordförande i kommunalstämman, val
nåmnden och pens1onsnämnden samt såsom ledamot i skolrå
det, kyrkorådet och taxeringsnämnden. 

l\Ied fullgörandet - förutom av den maktpåliggande mili
tåra tjänsten -- av berörda kommunala uppdrag, vilka under 
rådande förhållanden måste varit i ovanlig grad arbetsikrävan
de, voro B:s verksamhetslust och arbetsförmåga l1kväl ej ut-
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lömda. Han medhann även atl under åren 1912- 1914 Ya. 

o:r~förande_ och flottilj chef i Göteborgs frivilliga moLorbäLsflo~~ 
hlJ s_amt vt~e ordförande i föreningen för Göteborgs försYar Och 
ordforande 1 dess verkställande utsko tt. 

Den sj älvs tällande ställning, B. både i sin LJ.änstaörina s· ·· 
b b el -

som kommendant och i de väsentligas te av sina kommuna la 

och övriga uppdrag inlag, det härmed förenade ansvaret ä'cn

som de möjligheter till beslutfallande och snahbl igångsäillandc, 

som h ärav följde, lågo u lomordentligt väl Lill för B:s kynne. De 

[n· han tillbringade i Älvsborgs fästning och på Nya Vanel tor. 

de han också sjä lv h ava betraktat såsom en av de lyckligas te 

perioderna i sill liv. 

P å sommaren 1914 vis lades B, som erhållit konuuendelil"" ·n 

a lt tjänstgöra vid K. u. K. Feslungsarlillerieregement Kaiser nr 

l , i Österrike- Ungern. Regementet var garnisonerat i ·w i en 

med skjulfält vid Hajmasker i Ungern. Under det r egemenlel 

var förlagt på sistnämn da pla,ts för skarps-kjutningar, ullJl·öt 

det fön·a världskriget (1914- 1918) . I efterlämnade anteckning

ar beskriver B. situationen härvid på följande sätt: 

»Vi skulle just utföra skjutning med 30,5 cm h aubi tser men 

i stället kom order att sända de medförda projektilerna mot 

serhislill gränsen. I s'kjulfällets officersmäss, där vi då voro 

horlit ett par hundra officerare, hölls tal för :fäderneslandet 

(»die Monarchi e») och sjöngs »Prinz Eugens Marsch» som 

handlar om hur Belgrad stmmades och in togs, samt ö,sterri

kiska folksången och svenska kungssången. Tal för Sverige 

och min ringa person höllos också och alla officenare voDO så 

ivriga alt få komma med i fält, att en kapten, som fått medde

lande under h and om att h an mås te förbli hemma för att forl 

sätta sitt uppfostrarkall med »die Zöglinge» ( ~~ officersaspiran

terna ), göt lårar av grämelse härö-ver>>. 

Innan h emresan anträddes:, blev B. i tillfälle att under eU 

par dagar i Wien följa mobiliseringsverksamheten vid det re

gemente, där h an tjänstgjorde, vilket givetvis var av stort in·· 

tress e. 
Den 2. december 1914 utnämndes B. till överste vid kuslar-
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tilleriregemenlel och ar lilleribefälha v :;J re i harlskrona fästning. 

Detta befäl innehade B. i nära 10 år eller lill den 15. o-ktober 

1924. Aren 1918- 1921 var han därjämte chef för kustartmeri

tels skjuls.kola. Under regementschefsliden i Karlskrona fun

gerade B. även s:'\som s tyrelseledamot i Svenska Röda Korsels 

J{ariskronakrels samt såsom suppleant i Blekinge läns lands

ting (1918). 
Till kommendant i Vaxholms fästning förordnad es B. den 

15. oktober 1924. Då han vid uppnådd pens,ionsåldcr den 7. 

oktober 1926 lämnade denna befattning, följde slutligen ut

nämningen till generalmajor i kustartilleriet. 

De närmas te åren efter avgången ur aktiv ljäns.l fä<retog 

B. resor i TysJdand, Ilalien och Frankrike. ELL hjärtlidande, 

som med större eller mindre styrka gjort S·ig gällande alltsedan 

1918, salte emellertid snart en gräns fö-r dessa resor, av vilka 

B. var mycket road. Under dc sista åren var 13. bosalt först i 

Alingsås och sedan i Göteborg, där han, såsom redan inled

ningsvis angivi ts, slutade sina dagar. 

Framlidne general Bollingvar en dugande och framstående 

offi cer med avgjor t praktisk inriktning. Sås·om truppförbands

chef ådagalade han stor energi och en beundrandsvärd förmåga 

att skapa .och upprätthålla disciplin och ordning. Sin pliM, så 

i stort som smått, fullgjorde han utan prut ~och krävde av sina 

underlydande detsamma. >>S ilkesvantar>> har han som regel e j, 

men rätlvisa ulan hänsyn till person efterstl'ävade han alltid. 

B:s framträdande gav n"1åhända stundom elt intryck av kärvhet 

och hårdhet ; den, som l<ände honom och kommit honom när

mare, viste dook, alt under den harska ytan klappade ett varmt 

och gott hjärta. 
B. var alltsedan 1896 i äktenskap förenad med Gerda Louise 

Ulff, doHer till kommendören vid flottan Gustaf U1ff och h ans 

hustru Lina Ulff, född Bredhergh . Utom av sin efter.levande 

hustru sörjes han närmast av fem barn, sönerna Stig, kapten 

v.id I 15, Bo, leg. lä.l<:are, Torsten, tjänsteman och Ger:t, kapten 

vid flottan, samt dottern :Maj, gift m ed fil. mag. B. Sandbäck 
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John Blomberg.*) 

John Blomberg föddes i Sundsvall den 5 sept. 1883. Ge
nom sin fader, grosshandlaren A. J. G. Blomberg, hade han 
djupa rötler bland norrlandskus,tens sjöbefolkning. Valet av 
levnadsbana torde fördenskull hava fallit sig naturligt. 

Efter aspirantår med resor å korvetten Freja åren 1898 och 
1899 antogs han sistnämnda år till sjökadett. Sjöexpeditioncr 
å korvetterna Saga och Freja 1900-02 följdes av expeditioner 
å pansarbåtarna Niord år 1903 och å Oden år 1904. Expedi
tionen förstnämnda år är såtillvida anmärkningsvärd, som ka
detterna detta år för första gången fingo utoildning å pansar
båtar i kustflottan, varigenom togs ett avgörande steg i sjöka
detternas rationella utbildning för tjänst å stridsfartygen. Som 
sjätteklassist var Blon1berg år 1905 kommenderad å lmrvetten 
Saga. Unionskrisen, vilken som bekan:t detta år blev akut, vål
lade ett snabbt och oväntat slut på kadettresan, ett slut, som 
ej var ~tan sina dramatiska poänger och den 18 aug. sagda år 
blev Blomberg, liksom hela årskursen utan föregående examen, 
utnämnd till unaerlöjtnant. 

Under fyra decennier var Blomberg knuten till flottan. Pe
rioden, som senare blivit så rik på märkliga händelser, börj ade 
för vår flottas vidkommande med en kraftig utbyggnad av far
tygsmaterielen. Äldre organisationsformer fingo VJika för nyare', 
som voro mera avpassade efter tidens behov. Utbildningen ra
tionaliserades under trycket av de ökade kraven på stridsmäs-
sighet. Därigenom lades grunden till den utveckLing, som i 
stegrat tempo satt sin prägel på Hottans utbildning under föl
jande decennier. En alldeles särskild stämning av arbetslust 
och optimism mötte också den unge Blomberg, när han blev 
officer. Det var naturligt, att han därav tog intryck för livet. 

*) Minne.steckningen författad av l'edamoten Olsson. 
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Torpedtj:insten, med dess stora rörlighet och möjlighet tiU 
eget befäl, var för de flesta unga officerare vid denna tid det 
drömda idealet. Blomberg fick tidigt sina förhoppningar i detta 
avseende uppfyllda och blev år 1910 kommenderad till torped
skola. Därigenom hade han, som det senare skulle visa sig, 
fått sin livsuppgift. 

Hans lämplighet för denna tjänstegren dokumenterades un
der en lång och imponerande rad sjökommenderingar å torped
fartyg. I sammandrag ter sig denna del av Blombergs t jänst
göring sålun da: 

Chef å 2. kl. torpedbå t år 1910. 
" >> l. , » åren 1912, 1913, 1914 och 1915- 16. 

Divisionschef för torpedbåtsdiv. {tren 1916- 1917. 
Jagarechef år 1920. 
Flottiljchef för torpedbåtsflott år 1926. 
J 8.garedi visionschef åren 1928- 29. 
J agarflottiljchef år 1929. 
Avdelningschef för torpedsl<coleavd. år 1933. 

Blombergs tjänst inom torpedvapnet blev emellertid icke 
begränsad till sjötjänsten. Som ung subaltern kommenrlerades 
han till t0rpeddepartement, genomgick år 1911-12 sjökrigs
högskolans torpedkurs, var assistent i K. M. F:s torpedavd. åren 
1915-1919, chef för torped- och mindepartementet i Karlskrona 
åren 1929-34 och avdelningschef för K. M. F:s torpedavdel
ning åren 1934-38. 

Blomberg nådde sålunda efter en mångårig och mångsidig 
tjänst de högsta befattningarna inom torpedvapnet. Han sam-
lade en mycket stor erfarenhet i lika mån från sjötjånsten som 
från förvaltningstjänsten i land. Han blev i grund förtrogen 
Ined torpedvapne ts behov av förbättringar och fick inom för
Valtningen brottas med det ständiga problemet att förena önske
Jnålen om bättre och effektivare materiel med de tekniska och 
ekon.omisl(a möjligheterna. Hans arbete blev icke utan fram
gång. I själva verket har torpedväsendets u tveckling, inom den 
Period, varom här ät fråga, varit be:tydande. Många hava bi-

Tidskrift i Sjöväsendet. 43 
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dragit därtill. Blomberg är en av dem och hans insats är l'äl 
värd att minnas. 

Blomberg var en utpräglad pliktmännisl,a. För fö rvalL 
ningsarbetet hade han vissa speciella förutsällningar. Han ägde 
ett sunt ekonomiskt omdöme och allt hans arbete utmärk tes av 
stor noggrannhet, vilken sistnämnda egenskap är ov.ärderlig 
icke minst i teknisk verksamhet. 

Denna Blombergs noggrannhet kom väl lill sin rält äYen 
för en annan tjänsteuppgift, som Blomberg fick ägna sig åt, 
nämligen militärledsrekognosering. Till sådant arbete var han 
kommenderad bl. a. å ~mgf. Alfbild år 1915 och å l{anonbalrn 
Svensksund åren 1916 och 1917, alla tre åren som fartygschef. 
Hans verksamhet inom detta område var högt uppskattad. 

Till komplettering av här tidigare lämnade uppgifter ang. 
Blom!hergs sjötjänstgöring kan bl. a. nämnas alt han föruLm1 
kommenderingar å pansarbål under yngre år tjänstgjorde som 
sekond å vVasa år 1923 och å Gustav V åren 1924- 1925, samt 
alt han funger::>.de som bitridande stridsdomare å~·en Hl28, 19:l0 

och 19:'31. 

Blombergs första befordringar gingo snabbl, sås!)m JU Yai' 

vanligt vid denna tid. Han blev sålunda löjtnant år 1907 och 
b!.pten 1914. Till kommendörkapten av 2. gra·den utuiimndcs 
han :J.r 1924 och till kommendörkapten av l. graden 1930 sam~ 
till kommendör i marinen år 1938. Sis tni'tmnda år erhöll han 
avsked och inträdde i reserven. 

Under åren 1929-193,~ var Blomberg red3Jztör för Kungl. 
örlogsmannasällskapets tidskrift, vilket uppdrag han fullg jorde 
på sitt vanliga plikttrogna och intresserade sätt. 

Av naturen tystlåten och tillbakadragen verkade Bloml:erg 
måhända sluten och otillgänglig på många av dem, med v1lha 
han kom i berö,ring. Inom den trängre kan1Tat- och vänb·e.tser~ 
visade han en helt annan sida, gladlynt och öppen, dock meu 
en underton av vemod, som med åren kanske blev mera fran•
trädande. Han efterfämnar minnet av en osjälvisk och god 
kamrat samt en god människa. 
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De sista il ren av Blombergs liv fördystrades a v tilltagande 
sjuklighet. När döden kom den 2. juli 1941, kom den därför 
som en befriare. Blomberg efterlämnade vid sin död maka, 
född Ottinger, vilken några veckor senare fö,ljde honom i gra
ven, sam t två döttrar. 

Nils Louis Åkerblom.*) 

Den 3. sistlidne juli avled hastigt chefen för ::\'onlancL
kustens marindislrikt, Kommendören i Kungl. Flottans reser\·, 
Nils Akerblom, av hjärtslag. Väl hade den förr så spänstige 
manrien under de senaste åren lidit av ohälsa, men ingen 
trodde docl,, alt han så plötsligt skulle gå bort. S ~t som chefen 
för marinen vid hans jordfästning m eddelade, hade A. av häl
soskäl erbjudits hemförlovning, men delta hade han resolut 
avböjt Hans energi och intresse för tjänsten VOl'O oJ.,uvli,ga. 
Hellre än alt i brydsamma tider läm!lla arbetet i fäderneslan
dets t jänst, stupade han på sin post. 

Nils Åkerblom föddes på Svanö Bruk den 12 september 
1878. Föräldrarne voro Disponenten Nils Åkerblom och han·; 
maka, född Rinman. Den livliga sjöfarten på Angermanälven 
väckte tidigt den pigge gos<;ens sjömanf.håg. Han gick första 
gången till sjöss redan vid 12 års ålder, blev »kär i sjön» och 
beslöt sig för att bli sjökadett. Höslen 1894 kom han som nr l 
in i gamla Sjökrigsskolan, som han år 1900 m ed heder läm 
nade, även då som primus i sin årskurs. Efter 2 :Jrs tjäns t 
som officer blev Å. löjtnant ocli 6 år därefter kapten. Sedan 
kommendörkaptensgraderna passerats, utnämndes han år 1929 
till lwmmendör. 
------

*) Min nest ecknig-en författad av ledamoten Tis·e lius. 
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Beträffande landkommenderingar kan n~mmas, att han re

dan Yid mycket unga är blev marinförvaltningens radioexpert. 

Sedan tjänstgjorde h an omväxlande i marinförvaltningen, i 

marinstaben samt på SLackholms örlogsvarv. Han var delegal 

för marinen vid internationella telegrafkonferensen i London 

Hl12 och i Haag 1930. Den vikliga befallningen som chef för 

sjökrigsskolan tillträdde han år 1933, och ett par år därefter 

J1lev han varyschef i S lockholm. 

Aren 1914- 1921 beklädde A. med vissa uppehäll den si1r

skill under Yiirldskriget s<\ betydelsefulla befallningen som ma

rinaltach0 i Haag och Paris. 
Som adjutant hos H. NI. Konungen tjänstgjorde han [u·cn 

1917- 1929, Yilket sis tnämnda o.r han i samhand med kommen

dörsutnämningen blev överadjutant. 
A:s tekniska läggning gjorde honon1 mycket väl lämpad för 

tj änsten i marinförvaltningen och på flottans varv, men den 

stora tjusningen för honom låg nog alltid i sjötjänslgör,ingarna, 

särskilt på torpedbåtar och jagare, men även som chef på eu 

del av våra större far tyg och förband. Gott sjömansskap och 

god taktisk blick voro för honom utmärkande, och han höll 

aldrig envist kvar vid det gamla, utan sökte snabbt tillämpa 

nya tekniska och tak tiska erfarenh eter och kom. äyen med egna 

goda uppslag på dessa områden. Han var en mycket arbets

sam och dugande officer. 
Nils Akerhlom h ade även stora industriella intressen, sär

skilt på trävaruindustriens område, vill(et ju ioke var underligt, 

då fadern var disponent på Svanö, Bruk och svärfadern, Gon

stantin Falck, en av Adalens och Sve11iges föregångsmän och 

s tormän inom trävaruindus trien. A. var sålunda styrdsemed

lem i Svanö och Strömn~i.s A.-B. samt i A.-B. Nordiska Arma .. 

turfabrikerna. 

Till sin personliga läggning var A. rask och käek, glad och 

god samt fylld aY en outtröttig energi. 
Gamla kamrater och vänner samt de många, som sä ofta 

och i så hög grad omhändertagits i det trevna och gästfria 
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Akerblomska hemmet, komma säkert a lt minnas honon1 med 

tacksamhel och salmad. Vad allt han varit för sin familj och 

andra närstående skall ej h är berö1~as. 

Närmast sörjes Nils Åkerblom av mal.;a, född Falck, sonen 

Gösta och dottern Alida, gift med kaptenen vid floUan, fri

herre Sven Hermelin, samt av brodern, dr. Herman Akerblom. 

Clres August Mauritz Virgin.*) 

Den 30 augusti 1941 avled i Stockholm f. d. direktören 

Claes August M::mritz Virgin. 

Adliga ätten Virgin är en gammal nordtysk frälsesläkt, vars 

äldste kände stamfader, Urban Virgin, år 1575 ed1öll konfir

m rution av hertig Johan Fredrik av P.ommern på stamgodset 

Schwessin i nyssnämnda land. Urban Virgins sonsons sonsons 

son, överstelöjtnanten Berhard Virgin, vi1ken va11it med vid 

Hummehhov, Gemeurthov, Liesna, Pollava och Perevelotjn'l 

under Karl XII :s polsk-ryska fä lttåg, naturaliserades år 1731 

såsom svensk adelsman och intr{)ducerade sarmna år äLten på 

riddarhuset. Bernhard Virgins sonson, Arvid Virgin, deltog 

som sjöofficer i Gustaf III :s ryska krig och blev år 1807 kon

teramiral. Hans son, världsomseglaren Christian Adolf Virgin, 

liksom hans brors sonson, Carl Philip Virgin, nådde även båda 

fl aggmans värdigheL Direktör Clacs Yirgin yar brors 'onson 

till den nyssnämnde konteran1iralen Arvid Virgin och hade så

lunda å tminstone indirek t förbindelser med svenska flottan, 

vars utveckling och förstärkande h an städse med ord och giir

ning sökte främja. 

') Minnesteckningen förfat;tad av generalmajoren E. Virgin. 
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Claes August :Lvlaurilz Virgin föddes den 17 december 1'' -o t10u 

i Lidköping. Föräldrarnra voro kaptenen Fredrik August Vi r. 
gin och dennes ma.ka, Anna Ulrika Magdalena Sandberg. E f_ 
ter avslutade skolstudier a v lade Claes Virgin å r 1877 telegra
fistexamC'n och anställdes ~\ret därpå såsom stal ionsskrivare 
vid Bollnäs station. Tio år därefter lämnade han emeller tid 
järnvägs tjänsten och ägnade sig därefter åt förs äkringsverk .. 
samhert, först som reseinspektör och f1~ån år 1890 som verk
s tällande direktör inom det, på hans init·iativ della år grun
dade Svenska krea tursförsäkringsbolage t Ingen kunde väl den 

liden ana, att detta bolag, som började under blygsamma fo:·
mer och ntgjorrlc n ågc l fullständi gt nvtt inom försäkr ingsom-
rådel, n:1gra liolal [tr dti. rcfter skulle ,:~u·a elt av d~; förntm1sl.1 

holagen i sitt slag i världen med en försähingssumma uppg<t
cnclc ltll n iira :lOO millioner kronor. Men Cbes Virgi:ts namn 
var på den tiden relativt okint och endast få vissle uå, a lt hak
o'tn namnet stod en man, sjud::tnde av energi och viljela·aft 
samt ulmstad med etl klart och skarpt intellel(t och en orga
nisationsförmåga av ovanliga millt. Det var dessa egenskaper 
hos bolagets skap:1re och förste ledare, som främst förklarar 
den enas lående framgången. År 1894 bildade Claes Virgin yt
terligare ett försäkringsbobg, nämligen LivförSJäl<ringsbolagct 
Valand, som även det fått en strarartad utveckling, och som 
med sin försäkringssumma på ö.ver 110 millioner och fonder 
över 24 millioner kronor torde lemma räknas såsom ett av de 
solidaste och bästa företagen av detta slag inom v~hi land. 

I nära fyrtio år kvarstod Claes Virg.in som de båda nyss
nämnda företagens verkställande direktö,r, och då han år 1927 
överlämnade den direkta ledningen av bolagen i sin sons och 
sin svärsons händer, blev han föremål för en sällsynt enstäm
mig hyllning från alla dem, styrelse, hefatrt:ningshavare, tj än
stemän och övrig personal samt försäkringstagare, med vilka 
han under sin långa och fnamgångsrika verksamhet l<Jommit i 
beröring. 

Den väldiga arbetsbörda, som ledandet av de båda stora 
förs äkringsbolagen lade på Clacs Virgins axbr, fönnädde doek 
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icke h ell Lillfredss lälla hans oullröllliga arbetskraft och hans 
sprudlande vitali tet. Hans verksamhets! ust sökte sig uttryck 
även i andra uppgifter. Härvid var det särskilt tva områden, 
som lago h ans hjärta nära, och för vilka han städse var beredet 
alt offra sin frilid och sina nätters vila, nämligen då det gällde 
hjälpen å t de små, de sjuka, fattiga och lidande inom samhället 
eller främjandet av fäderneslandels försvar. 

Det var sålunda Claes Virgin, som införde och dc tre första 
åren framgångsrikt ledde »Barnens dag>> i Stookholm. Han in
samlade vidare genom gåvor, lollerier och andra åtgärder v;äl
diga penningsummor, vilka l"ommo till godo bl. a. Lilla h em-
11tet, Krnnprinsessan Margaretas vårdansLalt för tuberkulösa 
barn, föreningen för barnförlamningens bekämpande, Röda 
korset, lä rar innornas vi1ohem, majblomman och Eugeniahem
met, m. fl. 

Icke mindre var hans arbete, d[t det gällde stärkandel av 
yår försvarskraft. Han tog initialivet till och ledde insamlingen 
av medel till Stockholms luftförsvar, vilken insamling re~ml
terade i a ll n~ira en million kronor kunde ställas till förfogande 
för ändamålet. Hans förnämsta insats var dock pansarbåts
msamlingcn. Nära trettio år ha redan hunnit förflyta, sedan 
Svensl;. a pansarbåtsföreningen bildades, men ännu torde min~ 
net av denna mäldiga folkrörelse icke ha helt fö1·bleknat, då 
under den korla tiden av hundra dagar på frivillighetens väg 
ÖYer 17 millioner kronor insamlades till stärkarrdet av vårt sjö-
försvar. Förslaget att genom frivillig insamling söka hota, vad 
sta tsmakterna försummat, möttes till en början av motvilja och 
skeplisim, icke minst från den Lidens politikers av alla partier 
sida. Utan att tveka eller väja för svårigheterna åtog sig Claes 
Virgin, självfallet utan ersättning, posten såsom pansarbåtsföre
ningens verks tällande direktö-r. Med bri1mande fosterlandskär
lek och överlägsen organisatorisk skicklighet planlade och ledde 
han insamlingsarbetet Såsom hevis på detta aribet·es omfaH
n ing kan nämnas, att över 3000 ombud anställdes ute i landet. 
Dtan överdrift kan sägas, att huvudsakliga förtjänsten av den 
lyckliga utgången var Virgins. Även de mest optimistiska vå-



- 638-

gade ej s träcka förhoppningarna längre än a tt insamlingen 
skulle åstadkomma ett så betydande bidrag till l"os lnaden för 
en pansarbåt, alt statsmakterna icke gärna skulle kunna u

11
_ 

dandraga sig alt mot erhållandel av deiLa bidrag föranslalla on
1 

fartygets byggande. Men med entusiasm_ förfäktade Virgin fr an 
första början och under hela insamlingsliden den uppf:aLlning. 
en, att resultatet skulle vida överskrida dessa förhoppningar. 
Verkligheten visade också, att han ensam rätt bedönrt läge t. 
Pansarbåtsföreningen kunde efter insamlingsarbetets avslu
tande icke endast helt bekosta byggandet av pansarhalen 
Sverige utan desutom överlämna 2,5 millioner kronor som hi
drag till byggandet av systerfartygen Gustaf V och Drollning 
Victoria samt över en million kilonor till andra sjä<försvarsiin
damttl. Den dag år 1917, då pansarbåten Sverige p[t Stockholms 
ström under högtidliga former införlivaaes med svenska f1o llan, 
blev för Claes Virgin en triumfens stund och ett v,ackert min
ne, som han med tacksamhet bevarade livet ut. Kungl. ö rlogs
mannasällskapet hade redan år 1912 visat honom sin erkänsla 
genom att inv;älja honom till Hedersledamot, en utmärkelse, 
på vilken han satte det största värde. 

Till sitt yttre var Claes Virgin storvuxen och kraftig. 
sitt uppträdande kunde han mången gång verka barsk, men 
under den sträva ytan klappade ett varmt och vekt hjärta. Han 
var född med en strålande vitalitet, som förblev oförminskad 
in i den sena ålderdomen. Sin väg gick han rakt fmm i med
vetandet om sin egen kraft och förmåga. Han var icke n ågon 
de många ordens man - han handlade hellre än underhand
lade, som en av hans närmaste m edarbetare en gång uttryckte 
dert. Han älskade vårt lands natur och i och hos den sökte han 
vila och nya krafter att bära sin väldiga arbetsbörda. Sedan 
han lämnat den direkta ledningen av sina försäkringsföre lag, 
bodde han också .en tid på sin egendom Sjöhaga i Söderman
land. De sista åren av sin nära 83-ariga levnad tillbrag,te han 
dock i huvudstaden, där han, som nämnts, den 30 augusti detta 
år avled. 

Det vilade en särskild slåmning över den sep temberdag, då 
Claes Virgin vigdes till den sista vilan. över Stockholm, ti ll 
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vars luflförsvar han lagt grunden, dånade flygplanen fram så
som cH led i den pågående slora flygmanoYern. Utanför kusten 
Cfick kärnan av svenska flottan , resultatet av den av Yirgin led
" da pansarhåtsinsamlingen, på vakt. Och på huvudsladens galor 
hade man börjat hereda sig till den välgörcnhclsfest, som han 
infört och som varje år firas under namnet av »Barnens dag». 
Det hela var liksom en sista hyllning till den man, som gjort 
sitt land ovärderliga tjänster på försvarels och den sociala om.: 
vårdnadens fält. 

Direktör Claes Virgin var gift första gången med Sigrid 
Ulril<a Didriksson, vilken avled 1883, samt andra gången med 
sin kusin Ebba Sofia Aurora Virgin, död 1929. Han sörjes 
närmast av barnen, dottern Sigrid Maria Ulrika, sonen Hans 
Fredrik vVilhelm, f. d. generalstabsofficer och kapten i ingen
jödrupperans reserv samt verkställande direktör i Skandina
viska kreatursfö,rsäkringsbolaget, och dennes maka, född Keil
ler, samt döttrarna Ebba Vera Margareta, gift med verkställande 
direktören i Livfö-rsäkringsbolaget Valand, civilingenjö-ren Sven 
Gustaf Nerell, samt Ebba Emilia Sophia, lärarinna vid statens 
skolköksseminarium. 

Direktör Claes Virgin var RNO och KVO 1. kl., varjämte 
han innehade ett flertal in- och utländska medaljer, minnes
tecken och ordensdekorationer. 

Carl Thure Esaias Tegner.*) 

Den 6 november 1941 avled i Stockholm helt oväntat kom
mendörkaptenen av 2. graden vid flottan Carl Thure Esaias 
Tegner. Han var föda i Göteborg den 16 januari 1895. För-

*) Minne.ste.ckningen författad av ledamoten C. -'L Sirnon8s:on. 
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äldrar voro f. d. kaptenen vid Kungl. Göta Artilleriregemente, 
brandchefen i Göteborg, E lof Tegn(~r och Ebba Sandelin. 

Efter förs ta skolgång i Göteborg avl>ade Tegner student 
examen i Slackholm år 1913 och antogs samma år som sjö
kade tt. Han blev fänrik 1916, löjtnant 1918, kaplen 1929 och 
],onunendörkapten av 2. graden år 1939. 

Den utbildning Carl Tegner genomgick som sjöofficer Yar 

ovanlig t gedigen. Efter utbildning till minofficer lwmmen de
radcs han till marinens handvapenskju lskola och kurs vid in
fnntcr iskjulskola vid Hosersberg. Därefter följde å Kungl. Sjii
k ri gshögskohm allmän 1-:nrs och minkurs. Efter viss ulbildn in,:; 
i militär sjömä tning genomg ick han slutli gen även en speci ::t1-
l:urs Yid tekniska högskolans fackavdelning för kemi saml en 
kurs i s lrid<;gaskemi vid Lunds universitet. 

Tegner hade en u Lp1~äglad teknisk begåvning. I främsta 
rummel kom hans verksamhet a tt falla inom min- och gas
tjänsten. Han hade, förefaller del, få intressen vid sidan av 
si lt arbete och sysslade därför gärna med tj änstens tekniska 
problem även m'ider fritid . 

Under praktiska taget hela sin tjänstetid var Tegner i egen
skap av minofficer knu ten till örlogsvarven och marinförvalt
ningen. Under åren 1934-1941 var han cheJ för mindeparte
mentet å örlogsvarvet i Stockholm. Särskilt intresserad var 
h an av vissa kemiskt-tekniska problem och uppfinningar av 
aktuellt intresse för nyare minJ\'onstruktioner. Genom själv
studier och experiment h ade han i hithörande frågor förvärvat 
kunskaper vida utöver en sjöofficers vanliga mått. Hans upp
slag och ideer hava i fl era avseenden varit inspirera!lde och 
fruktbärande. 

Som instruktionsofficer verkade Tegner elt flertal år vid 
minskolor och gasskolor och var år 1930 ledare för flottans gas
skola. Ar 1932 blev han lärare i sjökrigsskolans allmänna kurs 
i ämnet minlära. Denna tjänst bek1ädde han till hösten 1941. 

Till sjöss tj änstgjorde Tegner under åren 1916- 1918 som 
fänrik å pansarbåt. I minsvepningstjänst var han under 
världskriget och efterkrigsåren kommenderad som fartygschef 
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å ett fler tal minsvepningsfartyg och dellog hänid i röjsYep
ningar på säväl ost- som väs tkus ten. Åren 1922- 1923 dellog 
]Jan i Fylgias långresa runt Syda.meriJ,a. Efter kommenderin g 
som minofficer å olika fartyg var han bl. a. fartygschef ~t Jacob 
Bagge 1929 ·OCh å Jägaren 1934. Som skyddsofficer tjänst -
gjorde han å Sverige under ~1 rcn 19il0- 19:J:!. Vid sin död in
nehade han befattningen som divisionschef för andra kryssar
divisionen i kustflottan och var samtidigt fartygschef {l Clas 
Fleming. 

Carl Tegner invaldes i Ktmgl. örlogsmannasälls·kapcl ar 
1936. Under åren 1929- 1931 var h an sekreterare i Flottans 
Minklubb och var under åren 1936- 1937 klubbens ordförande. 
Från t rycket har han år 1936 utgivit »Några erftarenheler rö
rande minsvepningstjänsten under världskriget» (Marinlillc-
raturföreningen nr 41.) 

Som närmast sörjande efterlämnade Tegner mDka, födcl 
Ekstedt, samt tre barn i ett tidigare äktenskap nämligen si:i
nerna Lennart och Claes samt dottern Br.ilta. 

Carl Thure Esaias Tegners tidiga horlgång är alt beklaga. 
Flottän förlorade med honom en kunnig, hängiven och arbets
sam officer. Frid över h ans minne. 
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Förenta staternas sjömakt. 

Inför den gigantiska marina uppmslning, som nu pågar 1 

Förenta staterna, söka sig tankarna gärna tillbaka några :n-

tionden fö;r att få en hakgrund till och en bild av hur U. S. A. 

s teg förr steg m-helat sig fram till den ledande ställning, de nu 

inlaga bland sjömakterna. 
Under det stora inbörneskriget 1861- 18G5 kom nordstater 

nas flotta att spela en slor ja, en avgömnde roll genon1. den 

effektiva blockaden av sydstaternas 3.000 nautiska mil långa 

kust från Mexiko Lill Chcsapeakviken. Under krigels sista år 

hade blockaden faktiskt fulls·tändigt avspärrat sydstaterna från 

förbindelsen med den övriga världen. Fyra blockadeskadrar 
" ' 

med nära 400 fartyg av alla slag upprätthöllo dag 'och natt den-

na järnhårda spärr. Och r·es.uHatet kunde ej bliva mer än ett. 

Man hade kunnat vänta, att det amerikanska folket, sedan 

krirget slutat, med kraft och energi skulle V'idmakthålla och ut

veckla denna sin sjömakt, vars inneboende styrka och värde 

det så påtagligt lärt känna. Så blev emellertid långt ifrån fal 

let. Dels på grund av ren okunnighet och dels genom en stark t 

framträdande krigströtthet vände folket sitt intresse från de 

marina angelägenhelerna oc.h lät flottan förfalla. Några upp 

sendeväckande indragningar eller dylikt var onödigt. Som vi 

väl veta här i Sverige behövas inga sådana, alldenstund man 

blott genom underlåtenhetssynder snabbt och effektivt indra

ger sitt sjöförsvar. Under femLon års tid tillämpades dessa 

principer och under det att de europeiska stormakterna ska-
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pade kraftiga sjög~lende flottor med pansarfaPLyg som Lima, 

bleYO Förenta staterna allt hjälplösare till sjöss. 
Men omkring år 1880 hörjade man sa smaningom b kiarl 

för sig, att en äntlring m~tste komma till sLånd. En kommiltö 

tillsattes med uppgift all undersöka, vilka fartygslyper den mo-

derna sjökrigc,;föringen krävde. I den rapport, som kommitten 

avgav, fnnnhölls nödvändigheten av kraftiga sjögående pan-

sarfarlyg, som kärna i en blivande amerikansk flotta. Men på 

onmd av mång~ hL :1 . tekniska orsaker ville den inte föreslå 
c "d ett omedelbart ig:'tngs?..tlande av pansarfartygshygge ulan nÖJ e 

sig till s vidare med a i t föreslå ett relativt stort antal lätta far

tyg. Samtidig föreslog emellerid kommittcn, att några sjöof

ficerare borde sindas till de främmande slorn1aklerna för att 

gö·ra sia för tro o·na med dc större fartvg·sL)'pernas k·onstruktion 
L 0 . 0 ~ 

och användning. 
Det dröjde några år innan kommittens rapport avsatte 

några sp[tr i praktiken. År 1883 stapelsaltes en kryssare på 

4.500 ton och två på 3.000 ton. Under dc närmaste åren gick 

emellertid flottbygget ganska Emgsamt. Från och med år 1886 

blev det något större fart i delta. År 1890 beviljades medel till 

påbörjande! av tre 10.000-tons slagskepp av Indiana-typen med 

4 st. 33 cm., 8 st. 20 cm. och 4 st. 15 cm. kanoner samt med 

mnluing 15 knops fart. Slag i slag följde nu nybyggnaderna 

och under pedoden 1890- 1897 beviljade kongressen medel till 

9 slagskepp, l pansrad kryssare, 2 opansrade kryssare, 9 kanon

båtar, 20 Lorpedbåtar och l ubåt. 
Så kom kriget med Spanien 1898. En intensiv verksamhet 

utvecklades av de amerikanska marinmyndigheterna och när 

fartygen klargjorts och tilldelats de olika sjö-styrkorna, omfat

hdc dC!1 amerikanska floHan i stort sett fö-ljande antal fartyg: 

5 -slagskepp, 12 pansarkryssare, 6 monitorer, 12 pansardäcks

kryssare, 3 opansrade kryssare, 10 hj älpkryssare, 17 kanon

håtar och 12 torpedbåtar. 
Mot denna flotta kunde spanjorerna ställa: l slagskepp, 5 

pansarkryssare, 2 pansarfartyg, l pansardäcl~skryssare, 6 hj-älp

kryssare och 6 jagare. 
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Till kriget gingo bägge parler i hög grad oförberedda, 1ne11 
p;\ den spanska sidan voro underlå tenhetssynderna till den 
grad p:'t tagliga, alt detta krig blivit elt skolexempel pu van 
bristande förberedelser leda. I centrum för intresset stod ön 
Kuba. Spanien h ade fdn hörjan begå tt det s tora fel et af{ 

in te ens försöka skapa de maktmedel, som voro nödvändiga 
för a lt behålla ön i spansk ägo, d. v. s. en kraftig slagilotta, 
som kunnat tillkämpa sig h err a väldet över farvallnen k ring 
Kuba. Den likgiltighet, som före kriget rådde i Spanien, kun~ 
de hloll leda till det logiska resultatet, öns förlus t. 

Den spanske befälhaYaren, amiral Cenera, ger oss en hc-· 
kli:immande bild av en sjömilitär chef, som är genomträngd av 
modlöshet och brist på initiali v. Han var sannerli gen in te 
mannen a ll ingjuta mod och förtröstan hos sina underlydande. 
:"vi en han ställdes också inför en uppgift, Slom kanske ingen an-· 
n an hade kunnat fylla . Allting saknades. Och till råga p~t 

olyckan utsändes Cerveras eskader utan beslä1nd uppgift. Det 
Eller fantastiskt men, då avfärden skulle ske fr ~m Cadix, ytl-
rade chefen: »Regeringen h ar ut:J.n tviYel s-in plan, men det i"tr 
oundvikligt, att jag får l.;_iinnedom om densamma Iör alt kunna 
Yerks.amt m edverka. » Men amiralen misstog sig. Regeringen 
hade ingen plan. , 

Ä ven amerikanarna begingo m ånga fel, m ei1 genom mot
<; låndarnas bris t på initiativ ledde de inte till de nrotgångar, 
man annars skulle h a väntat. Så smån ingom instängdes den 
spanska styrkan i Santiagos hamn, där amerikanarna under 
amiral Sampsons befäl etablera en sträng blockad. Del skulle 
h~i.r föra för Emgt att närmare gå in på dc n~istan häpnads
vikkanlie förhållanden, som rådde under denna blockad lack 
vare spanjorernas overksamhet. T ill slut tvingades eskadern 
l ill en utbrytning, som helt fick karaktären av flykt och solll 
slutade m ed de spanska stridskrafternas undergång. Det var 
sjöslaget utanför Santiago den 3 juli 1898. Därmed avgjordes 
kriget ·och elen 17 juli kapi tulerade de spanska s tyrkorna pil. 
Kuba. 

Preliminär fred slö ts i augusti och den slutliga freden un
derleclmades i Paris i december 1898. Spanien avs tod frfl n 
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5 uver~initeten över Kuba och av trädde till Förenta staterna Pu
erto Rico, en del andra öar i Väslindien samt i väs tra Slilb 
havet ön Guam. Samtidigt köptes Filippinerna. 

Genom kriget med Spanien tog Förenta sta terna s tegel från 
stormakt till världsmakt. De imperialisti ska tankegångarna 
vunno ins teg och från och med denna Lid utvecklade sig raskt 
de amerikanska intressena både i Sydamerika, Ostasien och 
Oslindien. 

Under {n·en 1898 och 1899 antogos flottprogram med elt 
sammanlag t tonnage av c:a 165.000 ton. Tack vare erfarenhe
terna från kriget och det energisl<a marina upplysningsarbete, 
som amiral M.ahan utförde, vann sjömakts tanken allt starkare 
insteg hos det amerikanska folket. Av ett avgöntnde intresse 
måste den påbörj ade Panamakanalen bli för Förenta sta lern':l 
och år 1902 inköpte de kanalverket. En kraftig utvecklin g gick 
floHan till mö tes, sedan >>big-navy »-mannen Theodore Roose
v,elt blivit president. I budskap till kongressen fra::mhöH han 
betydelsen av att ständigt fortsälla utbyggandel av den ame
rihmska floHan för att säkra landeLs fred och folkels ära och 
välstånd. En stark flotta, helonade han, utgjorde in te någon 
utmaning till krig utan betydde i stället den bästa garantien 
mot l<rigel och utgjorde den billigaste och m est verksamma fö,r
säkringspremien för freden. 

Presidentens bu dskap vann anklang hos det amerikanska 
folke t och landet vandrade med snabba steg vidare på vägen 
mol en ledande ställning bland sjömakterna. 

Det va~· under president Roosevelts ledning som principen 
om de amerikanska slagskeppens maximistorlek vann insteg. 
lnlet fartyg borde hyggas, som inte s~od fullt i nivå m ed andra 
makters. 

För a lt visa den övriga världen till vilken standard den 
amerikanska flottan nått, sände presidenlen ut en eskader be
stående av icke mindre än 16 fö,rsta klassens slagsl(epp på en 
världsomsegling. Styrkan stod under befäl av konteramiralen 
Evans, populä,rt kallad >>Fighting Bob>>. Den lämnade Haunp
t,on Roads i december 1907 och återkom i februari 1909 ef ter 
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::tlt ha tillryggalagt mer än 42.000 sjömil och visat flaggan j 

mer än tjugo främmande länder. Denna den »Stma vita flot
tans» fredliga sjötåg blev en stor framgång. 

Enligt den tidigare nämnda principen om slagskeppsstor
leken steg denna så småningom från Alabama-typens av år 
1898 på 11.550 ton till den sista pre-dreadrroughtlypens m år 
1905- 1906 p~\ 16.000 ton. Till denna typ hörde de ~ex Con
necticutslagskeppen med 4 st. 30,5 cm., 8 st. 20,3 cm. och 12 st. 
17,8 cm. kanoner och en fart av 18 knop. 

När dreadnoughtpolitiken inleddes, hade Förentct ::;laterna 
ingen svårighet aU följa med. Fram till världskrigels utbrotL 
1914 stapelsaltes 14 stora slagskepp på tillsammans 310.000 ton 
och därmed hade U. S. A. nått en position från vilken de all
varligt hotade Tysklands andraplacering bland sjömaklerna. 

På slagskeppen New York och Texas, som påbörjades 1911, 
övergick man till en kanonkaliher av 35,6 cm. från den ~edan 
ett par årtionden stabiliserade 30,5 cm.-pjäsen och uppnådde 
därmed en stegring av projektilvikten från 400 kg. till 635 kg., 
alUså en ökning av nära 60 procent. 

På Oklahoma och Nevada, påbörjade 1912, tillämpades ett 
nytt hepansringssystem, »allt eller intet» principen. skjutöv
ningar hade utförts mot ett gammalt slagslrepp och de lärdomar 
man drog härav visade, att mot moderna pl'ojcl.<tiler kunde 
blott det grövsta pansaret giva tillräckligt skydd. Det tun
nare pansaret medgav intet skydd utan kom i stället att inne
bära allvarlig fara, då det slets sönder och som sekundära pro
jektiler slungades in i fartyget. De båda ovannämnda slag
skeppen försågas därför med ett enhetligt vattenlinjepansar av 
5,3 m . höjd och med en tjocklek av 342 mm. midskepps och 
203 mm. vid ändarna. Fartygens stävar lämnades helt opans
rade. Kanontorn och stridstorn erhöllo en pansartjocklek upp 
till 457 mm. Vikten av denna kraftiga hepansring uppgick 
också till den imponerande siffran av 7,600 ton. Det medel
svåra artilleriet var helt oskyddat. Fartygen vovo harmonisU 
och översiklligt byggda och gåvo intryck av koncentrerad kraft. 
Ännu i dag ingå dessa fartyg efter stora moderniseringar i den 
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amerikanska slagf1ottan. De allmänna principer, som på dessa 
fartyg för första gången tillämpades, ha i stort sett stått sig 
ända fram till de slagskepp, som nu äro under byggnad i U. 
S. A. 

När världskriget bröt ut 1914, ställde sig Förenta staterna 
till att börja med avvaktande men för att vara på den säkra 
sidan igångsattes under åren 1915-1916 en propaganda, som 
gick ut på att göra sig heredda vad som än skulle hända. Som 
en frukt av denna propaganda anbogs det stora nybyggnads
programmet av den 29 augusti 1916, som väl i första hand tog 
sikte på den tyska flottan men även måste ses mot bal"grunden 
av den japanska frammarschen i Ostasien (se tidskriftens 9:e 
häfte). Planen innefaLlade 10 slagskepp, 6 slagkryssare, 10 lätta 
kryssare, 50 jagare, 67 ubåtar jämte ett flertal hjälpfartyg. Av 
slagskeppen voro fyra på 32.600 ton med 8 st. 40,6 cm. kano
ner och de övriga sex på 43.000 ton med 12 st. 40,6 cm. pjäser. 
slagkryssarna avsågas ursprungligen att bestyckas med 10 st. 
35,6 cm. kanoner, en bestyckning, som dock senare ändrades 
till 8 st. 40,6 cm. pjäser samtidigt som deplacementet ökades 
från 34.800 ton till 43.500 ton och farten nedsattes från 35 till 
c:a 33 knop. 

Den 5 februari 1917 inträdde Förenta staterna i kriget ocJ:i 
ställde därmed 1sina stora resurser till Storbritanniens förfo
gande. Av sjöstridskraJtema s,ändes främst lätta fartyg över 
till Europa, då ju britterna ägde stor överlägsenhet gentemot 
tyskarna ifråga om slagfartyg. Den amerilmnske amiralen 
Sims installerade sig i London med en väldig stab av både 
militärer och civila såsom chef för samtliga i Eul'opa insatta 
amerikanska sjö,stridskrafter. Dessa hade i december 1917 upp
nått följande siffror: 4 slagskepp, 46 jagare och 40 hjälpfmiyg. 
I november 1918 hade denna styrka ökat till 8 slagskepp, 2 
lätta kryssare, 64 jagare, 10 ubå tar och en mängd smärre anti
ubåtsfaTtyg. Sanunanlagt uppgingo de amerikanska styrkmua 
vid stilleståndets inträdande till i runt tal 370 fartyg och 500 
flygplan. 

De stora amerikanska trupptransporterna till Europa råk-

Tidskrift i Sjöväsendet. 44 
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nade något mer än 2 miljoner ma11. Skyddet av dem onibe, 
sörjdes av kryssare och jagare. Som transporlledare tj äns t, 

gjorde amiralen Gleaves. Ilastningshamnarna voro fl~ämsl 1\ew 
York och Norfolk, urlastningshamnarna Brest och St. Nazaire. 

Den stora minspärren i norra Nordsjön ullades till slörsta de _ 

len av amerikanska förband. Den omfallade c:a 70.000 m inor. 

Aven i Medelhavet upptrådde amerikanska slyrlwr framförallt 

ubåtsjagare, som biträdde vid övervakandet av Olrantospänen. 

Samtidigt som dessa stridskrafter dellago i kriget arbetades 

mtensivt på varven i hemlandet och nya slagskepp, kryssare, 
jagare, ubåtar och småfartyg av alla slag stapelsattes. Rekry
ter utbildades i s~or skala, reservisler inkallades och i novem
ber 1918 rälmde den amerikanska flatlans per&anal c:a 535.000 
man, därav någ.ot över 30.000 officerare. 

Sedan kdget slutat, sattes demobiliseringen i gång med en 

rasande fart, så att flottan efter knappt ett par år led av en 
skriande personalbris. Här kan t. ex. blott nämnas att minst 

ett par tusen officerare fattades på den sjögående flottan . På 

grund av flera orsaker bl. a. dålig betalning steg deserteringar
nas antal ett år till över 4.000. 

Aret 1919 är betydelsefullt i den amerikanska fiollans hi
storia. Då överflyttades nämligen de modernaste fartygen till 
västkusten för att bilda stillahavsflottan som en motvikt mot 
den japanska flottan på andra sidan oceanen. 

Ftt par år efter kriget bö,rjade man känna sig för om de t 
inte skulle finnas några möjligheter att begränsa de alltmer 

stegrade marinrustningarna. Så kom Washingtonavtalet av 

1922. (Om huvudbesLämmelserna se \J:e häftet av denna tid 
skrift.) I och m ed dessa hade U. S. A. genom pariteten med 
Storbritannien i själva verket i praktiken nå tt rangen av värl
dens starkaste sjömakt De hade visserligen måst uppgiva fär
digbyggandet av -13.000-tons slagskeppen och slagkryssam.a men 
hade en imponerande styrka kvar. 

Under 1920-talet höll()s ytterligare ett par flottkonferenser, 

i Rom 1924 och Geneve 1927. Resullaten ur synpunkten a\' 
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rustningsbegränsning blevo föga lysande. Tvärtom framträdde 

111ycket starka motsällningar, vilka föranledde konferensernas 
upplö,sande ulan positiva resultat. Fran-Mör alll visade sig de 

brittiska och amerikansk:t kraven i kryssarfrågan direkt mol

satta. Föreala staterna önskade få men större kryssare genl
emot britternas fler~ men rnindTe. Resullaten, eller snarare 

bristen p:l resultat, ulkrista1liserade i U. S. A. tvenne riktningar 

inom folkopinionen. Den ena önskade faslställandct av en ny 

internationell sjöräll, den andra ville genom. en kraftig marin 

upprustning söka tvinga Slorbrilannien att bliva mera med
görligt. Denna sen::tre riktning vann presidenten, Coolidge, på 

sin sida och denne framlade i kongressen i december 1937 ett 
flottprogram för inle mindre än 740 miljoner dollar innefat

tande bland annat 25 slora kryssare och 9 hangarfartyg. Kon
gressen däremot anslöt sjg till den andra riktningen och för

slaget föll, men i början av 19:29 antogs cH betydligt reducerat 
program om 15 kryssare och l hangarfartyg. Slämningen genl

emot Slorbrilannien var vid denna Lid åtn1Jinstone inom vissa 
kretsar ganska kylig. I januari 1929 hade senator Swanson 

bland annal y ttrat, alt, eftersom den briLLiska flottan var över

lägsen alla andra flotlor tillsammans n•ed undanlag av För-
enta s taternas, kunde han inte förslå engelsmännens krav på 
så många kryssare i annal fall än att de skulle användas mot 

U. S. A. Vidare betonade han, att han inte var villig erkänna 
Englands rätt att göra sin egen vilja till sjörätt tack vare U. 

S. A:s brist på sjömakt och borde någon sjömakt vara den star

kaste så borde det ulan tvekan vara den amerikanska. 
Som bekant blev ju Storbrilannien medgörligare, sedan 

Mae Donald blivit premiärminister och pressat ned dc brittiska 
kraven från 70 till 50 ].;ryss.are, en å tgäPd, som inom brittiska 

marinkretsar betraktades med den slörsta ow. 
På Londonkonferensen 1930 utsträckles begränsningsbe

stämmelserna att även giilla de lätta fartygen och vid de.Ua 
tillfälle etablerades ett anglosachsiskt samgående gentemot J a .. 

pan. Sedan denna senare makt börjat med sin »nyordning>> : 

Ostasien och Tysldand slog in på nya vägar, blev så småning-



- G50-

om samförståndet mellan Förenta siatema och SLorbrilannier, 
allt bättre. 

Med avseende på dislokalianen ay sjöslridskraflcma k ODt 

efler hand praktiskt taget hela den amerikanslca floUan att 
samb<; i Stilla havel. 

Under första hälflen av 1930-Lalet sackade den arrnerikanska 
flottan något efter i rustningslempot, men sedan den så kal
lade Vinson- Trammell-lagen antagils den 24 mars 1934, ökades 
utbyggnadstakten och man ansåg att flottan skulle nå den i 
fördragen tillåtna styrkan :Jr 1942. Som parentes kan nämnas. 
att Japan nådde fördragsenlig styrka redaa 1932. Lagen avsåg 
byggandet av l hangarfartyg, 6 lätta kryssare, 65 jagare och 29 
ubå tar med ett sanl!manlagt tonnage a\' omkring 214.000 Lon. 
På våren 1936 antogs elt andra lJyggnaLlsprngr::tm, som p ~L tin 
tu· skulle tillföra flottan 5-l hjälpfartyg på Lillsammans 221.000 
i r !11. 

l\1ed utgången av :on· 1936 utlöpte dc gamla flottfördmgen. 
F:LL nytt, Lr,ndon[ördraget av den 26 mar~ 1936, som trädde i 
kraft den l januari 1937, undertecknades av Förenta slalerna. 
Slorbritannien, Frankrike ·Och Tyskland. Bestämmelserna i 

oetta fördrag gingo ut på kvalit::ttiva begränsningar däremot 
icke på kvantitativ::~.. Att närmare gå in på dessa beslämmelser 
skulle endast bliva elt vimmel av siffror. Det bör endas t näm-· 
nas, att 35.000 ton fortfarande skulle utgöra maximitonnaget 
för slagskepp samt att en förbjuden zon för fartygstyper mel
lan 10.000-17.500 ton skapades. Senare höjdes maximitonna
get för slagskepp till 45.000 ton. 

I början av 1937 stapelsattes de fätt~sla an1cerikanska slag 
<;keppen pä nära tjugo år. Dessa, ·washington och Norlh Ca
rolina, ha ett tonnage av 35.000 ton, 9 st. 40,6 cm. pjäser och 
27 knops frui. Det medelsvåra artilleriet räknar 20 st. 12,7 cm. 
enhetspjä-ser, anvindbara för såväl flackbaneeld soou luftvärns
eld. Vattenlinjepansaret uppnår en tjooldek. av 406 mm., bar
better och svåra torn 457 mm. och pansardäåen sammanlagt 
254 mm. Flygutrustningen hestär av 2 katapulter akterut med 
3 flygplan. Bränsleförrådet, som beräknas uppgå till 7.000 ton, 

- G51-

e1aranlerar fartygen en utomordentligt slor aktionsradie. Pri-
" set är 65.000.000 do.Uar per fartyg. Dessa båda farty,g kunna 
just nu, i slutet av 1941, anses som världens starkaste slagskepp. 

Den amerikanska flottans flygstridskrafter, ett självstän-
di<ft flye1vapen salmas ulveddades efter hand och nådde 1937 v . o .. ' 
en ,;torlek av 1.436 fly gplan. Det bdlöYer väl knappast hel·O·· 
nas. vi lket plus för den amerikanska flottan delta 1lct egna 
flygvapnet ntgör. 1:;-järrspa)lingsflygbålar, spaning~plan , bomb
plan, torpedblan, eldledningsplan och jaktplan utgöra numera 
absolut nödvändiga enheter i en modern flotla och n1.åste, om 
nödig effekt skall uppnas, naturligtvis vara bemannade med 
marinpersonal, vilken l!Lbildr. ls i intimaste s'lnn-erkan med öv
riga marina stridsmedel, och dessa marina flygs tridskrafter 
måste alltid kunna påräknas av de marina befälhavarna. Flera 
gånger har den frågan fram<;tällls, om inte flottans och annens 
flygstridskratfer borde sammanslås, men delta projekt h ar 
mötts med en absolut avvisande h ållning från båda sidor, kan
ske främs t från flottans . Det är ju ocl<så lätlfö,rståeligt, alt inte 
de arnerikanska marinmyndigheterna vilja avhända sig värl
dens erkänt effektivaste och slörsta marinflygvapen för att se
dan i ofredstid l<anske förgäves begära flygstridskrafter för till
fälli g- samverkan. 

f'rån och med 1H37 igångsalte de wropeiska stannakterna 
en kraftig uppru'-lning på rlet marina området o~.:h året dirpå 
följde Fötenta !'laterna i deras spår genom att besluta en ök
ning av -flottans styrl'a med l jugo procent. Den skulle vara 
genomford år 1948. 
~ Sedan det IW::t kriget brutit ul, upphörde alla begränsnings
bestämmelser att gäll~ Förenta staterna äro nu beslutna aH 
skapa en >> tvåoceanflotta>> av imponerande mått. Den avses 
att kunna 1ärdigstillas ungefär vid milten av 1940-talet och 
omfatta följande enheter: 32 slagskepp, 18 hangarfartyg 91 
kryssare, 365 jagare och 185 ubåtar. Samtidigt skall marin
flygvapnet räkna 15.000 flygplan och 48 luftskepp. Beman-
ningen skall röra sig om c:a 550.000 man. Dessa siffror äro 
naturligtvis ingalunda absolut säkra. Utökning av såväl far-
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tygsantal som personalstyrkor är beroende p~t krigels kolll

mande utveckling men som hållpunkter för att visa de ungl'
färliga dimensioner, som U. S. A:s marinrustningar u lYeckla, 

efter, kunna de Yäl tjäna. 
För närvarande ingå nedansl[tende färdiga enheter i dct 1 

amerikansl'a flo ttan: 

Farty gsslag : Antal: 

Slagskepp 
Hangarfartyg .... .. ................... . 
Kryssare .. . ... . .... . ........... . ....... . 
J ag are, moderna ....... . ............... . 
Jagare, äldre, c:a ................... . ... . 
Ub~ltar, moderna .. .. .... . . .. ........... . 
Ub3tar, äldre, c :a . .. . . ................ . . . 

16 
6 

~$7 

86 
80 
36 
30 

I slutet av år 1941 befinna sig under byggnad utom ell 

mycket stort an tal småfartyg och hjälpfartyg följande enheter: 

5 slagskepp (58.000 ton, 12- 40,6 cm. kanoner). 
6 slagskepp (45.000 ton, 9- 40,6 cm. kanoner). 
4 slags<kepp (36.000 ton, 9--40,6 cm. kanoner). 

11 hangarfar tyg (25.000 ton). 
l h angarfar tyg (20.000 ton). 
8 kryssare (25.000 ton, ?-30,5 cm. kanoner) . 
8 kryssare (13.000 ton, 9- 20,3 cm. kanoner). 

30 kryssare (10.000 ton, 15-15,2 cm . kanoner) . 
8 kryssare (6,000 ton, 16-12,7 cm. kanoner) . 

241 jagare (1.500-2.400 ton). 
76 uhfltar (800- 1.475 ton). 

Bland småfartygen märkes en stor mängd lnolortc•rped!J:t-·_ 

tar och ubåtsjagare, bland hjälpfartygen flygdepåfartyg, nät-

läggare, minläggare, Yerkstadsfartyg och flygplantendrar. 
I synnerhet under aet senaste årtiondet har flottan åtnju

tit stor popularitet i U. S. A. och någon svår1ghet a lt få dugligt 
folk till bemanning har icke förefunnits. Tidvis har hlotl en 

ringa del av de anställningssökande kunnat antagas, men nu 

- 653-

]Jehövs mycket folk för alt de nya fadygen skola kunna erhälla 

utbildade besättningar, omedelbart som de blivit färdigsLällda. 
»En flotta hestår av män, fartyg och baser, och det ·vik

tigas te av dessa är män, fartyg och baser >> . I den meningen 

nttryckte amiral Mahan det intima samhand <;om måste finnas 
mellan flottans olika element. Vi övergå nu till alt kasta en 
blick pa Förenta staternas bassys tem. 

Som natmligt är befinna sig av hisloriska skäl de stora 
primära baserna och varven på östkusten, där Norfolk intager 

främsta platsen. Bland övriga märkas Boston, New York, Phi
ladelphia och CharlesLon. I Karibiska havet finnas stödjepunk
terna Guantanamo på Kuba och San Juan på Puerto Rico. Den 

sistnämnda platsen håller på att utbyggas till en primär has 
för styrkor, som skola avpatrullera Atlanten och i vilka krys

sare ing:l. som slörsta fartyg. Som framskjutna stödj epunkter 
fungera en rad av baser, som är under utbyggnad på de områ

den, vilka övertagits från Storhritannien och vars norra flygel 
befinner sig på Newfoundland och södra i Guayana på Syd
amerikas nordkust. Tillfälliga baser ha ju dessutom nu fram
skjutits till Grönland och Island, och det kanske inte dröjer så 
länge, förDän de mellanatlantiska åarna också få göra bekant

skap med amerikanska örlogsfartyg och flygplan. 
Om vi sedan förflytta oss från östlmsten till västkusten, 

konnner som närmaste stödj epunkt Pana m azonen, smn utom 
starka sjöstridskrafter hyser kraftiga kustba tterier och stora 

flyg- och armestridskrafter i övTigt. P å västkusten ligga från 
söder räknat baserna San Diego, San Pedro, San Francisko och 

Puget Sound. De två förstnämnda utgöra huvudli,gghamnar för 
Stillahavsflottan i fpedstid. Ute i Stilla havet äger U. S. A. 

en framskjuten linje av baser och stödjepunkter från Aleu
terna i norr till Samoa i söder. Mitten och tyngden i denna 
linj e utgöres av den förstklassiga örlogshasen Pearl Harbour 

På Hawaii. Flyglarna äro i norr Dutch Harbom och i söder 
'futuil a. BorLa i Ostasien åligger fö,rsvaret av Filippinerna ännu 

Förenta staterna. Om ögruppen 1945 verkligen skall frigöras 
från U. S. A. återstår att se. I varje fall innehär det en stor svag-



-654 -

het a ll ingen u tbyggd ba<; finnas på öarna. v\'ashinglon lra k
taten förbjöd makterna att utby gga sina slörljepunkter i v ti.:sl rQ 
Stilla havet. Mellan Hawaii och Filippinemu ligger en r.1u 
mindre ögrupper med de kända namnen :Midway, '1·\",lkc och 
Guam. ön Guam lyder direld under marinen och har l~n sjö
officer som guvernör. Den har sedan årtionden varit i dc amc .. 
rikanslm myndigheternas tankar och gång p:l g:Jng ha dc hc
gärt all få u tbygga ön till en slark bas, men varje gCmg ha t· 
kongressen vägrat si t l medgivande, emcrlan el en ansett en sa
dan :\tgärd alltför politiskt utm anande. Del spända l ~i get i 
Stilla havet har nu sent omsider - man frt1gar om del ii. r Jii r 
sent - framtvingat en indring och i febmar i del la år bCYi lj ,_ 
des de fö~·sta medlen till öns utbyggande. 

Under de senaste ~1 ren h ::1. under stora manövrer med prak
tiskt taget hela den samlade amerikanska fiollan under h ig. 
mässiga förhållanden undersökts och prövats brukbarheten av 
stillahavsbaserna . För att få en uppfattning om vilka s lyrkor 
det rört sig om kan .. nämnas, alt i flottövningarna 1937 dellog1> 
10 slagskepp, 21 kryssare, 3 hangarfartyg, 47 jagare, 20 ubåta r, 
4 minläggare, 34 hjälpfartyg och ornkring 500 flygplan m ed en 
besättningsstyrka av 40.000 man. 

Energiskt och målmedvetet ha de ameriJ,anska nrarimn yn·· 
dighelerna arbe tat på stärkande av U. S. A:s sjöm~.ktssbällnin g. 
Under vissa tider ha de mötts av ringa .förståelse, under andra 
å ter av stort tillmötesgående från de politiska myndigheterna 
och av entusiasm från folkebs sida. En våg av marin hänfö
re1se går nu genom det stora landet i väster. Niånga a.Iner i
kaner älska att kalla den gigantiska sjömak t, som nu skapas, 
för »the weapon of freedom ". Så blir kanske fallet. SäkN l 
är emellertid att Förenba staterna nu slutgiltigt ämna övertaga 
N eptuni treudd. 

Carl Eril' Claesson. 
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Navigations== och artilleriskolorna i Karls:: 
krona till slutet av 1700::talet. 
N8gra anmärkningar av \Vi lhelm Sjöslroncl . 

I en av G. Ottervik nyligen ulgiYen bibliografi, Lilleralllr 
om B lek inge (Karlskrona-- Lund 1941), saknUJs i den 8t krigs
väsendet ägnade avdelningen uppgifter om arbeten rörande 
navigations- och artilleriskolo·rna i Karlskrona. Delta sakför
hållande synes ge s töd åt ett påstående, som. förf. till förelig
gande artikel gjort i en likaledes delta år publicerad avhand
ling, Grunddragen av den militära undervisningens uppkomst
och utvecklingshistoria i Sverige till år 1792 (Uppsala-Tierp 
1941), där det (s. 311, anm. 6) heter, alt i den tidigare littera
turen endast förekommit spridda notiser om sagda anstalter. 
I båda fallen föreligger emellertid ett förbiseende. Ar HHO ut
kom n ämligen andra. delen av F. J o-sephsons och W. T. Schullz' 
Svenska un:derofficerarnas historia, vari (ss. 128 ff. och 191 ff.) 
särskilda avsni tt rörande omtalade undervisningsverk ingå. 
Det är å andra sidan i viss mån ursä.J.;:Lligt, att ifr ågavarand('. 
förfa ttares skildring icke blivit vederbörligen uppmärksammad. 
Man kan t. ex. peka på att deras skrift inte finns förtecknad i 
den svenska bol<handelskatalogen, och att den ej heller tycks 
ha blivit a nmäld i de större sjömilitära tidskrifterna. Da emel
lertid således ungefär samtidigt från två h åll förrsök gj-or ts alt 
teckna navigahons- och artiller iskolorn as historia, kan act 
vara av vikt, all en jämförelse av framställnin~arna kommer 
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till si~1nd p·~~ [tlminslonc de punkter, där bristande överens
stämmelse kan konstateras. I föijande kortfallade an miirk
ningar skola i klarhetens intresse nagra av hithörande spörsmål 
upptagas till diskussion. 

Annu vid mitlen av 1600-talel hade undervisningen ,. id 
den svenska flottan inte vunnit fastare former. Att teoret iska 
studier förekomma, kan ej betvivlas, men dessa bedrevos p~ 

egen hand eller und er ledning av erfaret och kunnigt befäl, 
med vi lket man p ~1 självlaget initialiv torde ha slutit avtal um 
lektioner i det ena eller andra ämnet. Enligt Josephson och 
Schullz skulle den av ålderstyrmannen Johan Månsson utveck
lade verksamheten dock ha fått sådan omfattning, att del an
ses vara beräUigat alt lala om förefintligheten av en verklig 
styrmansskola. :Månsson skulle rent av ha erhållit i uppdrag 
all undeniszt skeppsgossarna i matematik. En viss tvetydig
het vidHtder emellertid författarnas framställning härom. Det 
heter på elt s tälle (s. 78), a ll Månsson synes ha »lämnat n~tt4on 

undervisning även i celesternavigation, i varje fall unden-i
sade han såväl stynnännen som skeppsgossarna i matema tik» . 
I annat sammanhang (s. 12ö) lämnas meddelandet, att ålder -· 
styrmannen erhöll i uppdrag >>a tt undervisa skeppsgossarna i 
matematik, vilket ger anledning förmoda, a tt sådan även med
delades åt styrmännen.» Tyvärr saknas i båda fallen l~ällh:änvis 
ning. Man behöver naturligtvis inte fördenskull draga dessa något 
divergerande uppgifter i tvivelsmål, men fullt övertygad känner 
man sig knappast, förrän man fått se de faktiska beläggen. Även 
om man bortser från att författarna på andra punkter av redo-' 
görelsen för Månssons öden och bedrifter - t. ex. vid namn
givandet av dennes bekanta hydrografiska arbete - icke åda 
galägga elen öns,J;;_värda noggrannheten, konsLaterar man med 
förvåning, att Zetterslen i sitt standardverk (Svenska flotians 
historia, 1-2, Slackholm-Norrtälje 1890- 1903) intet haft att 
förtälj a om Månssons undervisningsverksamheL Denna om 
nämnes ej heller av H. Richter, som tidigare ge tt den utförli
gaste biografiska skildringen över vår förste ålders tyrman (se 
den ursprungligen i Namn och Bygel under åren 1925--1928 
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1en -;edan äYen i en bokEtelsupplaga Lryckla ulgaYan aY En 
~·öbok , som inn ehåller om sjöfarlen t Öslersjön, s. 88 ff.). 
,fid elt genomögnande av ZclLerslens promemoria över Månsson 
i Flottans arkiv p:i Östermalm i Slockholm och samme forska
res excerptsamlingar på marinhisLuriska avdelningen därstädP-s 
_ excerpterna bygga på en tydligen mycke l noggrann och sys
te111a tisk granslm ing av amiralile tskollegiets protokoll och re
"istralur för elen tid det här gäller - har artikelförf. ej heller 
o -
lvcl,ats finna bekräftelse pä all 1\Iånsson verkligen haft det 

1;ppdrag, som Josephson och Schultz uppge. En direkt k,äll
hänvisning i berörda avseende skulle därför vara yllersl vär·
defull och bidraga till att skingra läsarens osäkerhetskänslor. 

Incren tvekan hehöv,er clärenwt r ~tda om att Månssons efter-o 
trädare som ålclerstyrman , Fredrik Herman Höijer, utövat en 
ganska omfa Llande undervisningsverksamheL I dennes full
makt av år 1662 ingingo beslämmelser om de plikber, som i 
dylikt hänseende voro honom ålagda. Redan 1668 tog Höijer 
emellertid avsked, troligen fö·r att ägna sig å l elen privata styr
mansskola, som han strax därpå upprättade. Fdn 1673 skulle 
denna enligt kungligt påJmd Mnjula unders löd från Stockholms 
stad, och påföljande år knöls Höijer åter till f1ollan, allelen
stund han då tillerkändes en konstapels,lön, varigenom han up
penbarligen l\'om att iklä da sig vissa skyldigheter i fråga om 
t. ex. sl(eppsgoss:unas undervisning. Höijers verksamhet vid 
amiralitetet pågick ännu i början av 1680-talet. Man äger täm
ligen ingående kännedom om elensamma tack vare å tskilliga 
bevarade annota tioner och uppteckningar efter h ans föreläs
ningar. 
. Unelervisningen i ar tilleri torde Wl en början även elen ha 
bedrivits på frivillig väg och efter privat initiativ. En och an
nan gång kunde emellertid amiralitetskollegium ingripa för om
besörj ande av en m.era samlad och ordnad utbildning. Som 
Josephson och Schultz påpekat, fa ttades sålunda den 5 dec. 
1660 beslut om a tt »fyrverkaren Gustav Meijn skulle taga 10 
a 12 utav konstaplarna och lära dem konstapleri». Det heter 
Vidare: »Honom skulle ock till samma exercitium bestås utur 
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amiralitetets artilleri sådana species och persedlar, som diil'lill 
tjänliga vore, pll det amiralitetet med tiden hade n ä.gra exer
cerade karlar» (Josephs.on -Schultz s. 129; cil. efl. amiralitets_ 
lwllegiels prot.). Som en första blygsam begynnelse till den 
senare upprättade arLillerislwlan i Karlskrona kan man å andra 
sidan knappast belrakla denna efter Yad det fö,rcfaller li:i m ligen 
isolerade åtgärd. 

Som ett misslag m ås te man nämligen beleclma p[lsl:o1cndet 
alt amiralgeneral Hans vVach lmeister 1683 efter fioLlans för~ 
flyttning till Karlskrona där lt1li l upprätta >>en arlmeriun(ler
officersskola och en slynnansskola» (Josephs.on-Schullz s. 129 
f.). Ty dels var det vid delta tillfälle endast fråga om en rw
-vigalionss/;ola, och dels fallades endast beslut i r saken, m edan 
rea /iserandet däremot kom att skju tas på framl iden, alldc11 .• 

stund de anslagna medlen togos i anspråk för annal änd amaL 
Först 1691 fördes planema på en undervisningsans talt ~myo p<t 
tal, men denna gång hade syftet utvidgats till alt gälla ii.ven 
>>en kons tapels- eller ar lillerislwla>>. Till uppförande av del 
hus, vari båda inrättningarna skulle inrymmas, lyckades man 
emellertid icke erhålla erforderliga medel, och man k und c 
därför endast förverkliga, att en infonn.ator anställdes för un
dervisning i navigation. Ar 1691 antog n1.an m_a lh. stud. 1 ' ils 
Ström >> alt informera lärs lyrmännen och ungdomen uti navi 
gation ·Och därtill nödiga stycken >> , och för dennes verksam
het förhyrdes behövliga lokaler. Ström, sedermera adlad Ström
crona, eftertr.äddes som styrmansinformator av lantmätaren 
Olov Risell, vilken kvarstannade på sin post, tills h an i febr. 
1728 avled. Att denne Riseli - som J osephson och Schultz (s. 
130) anföra - varit »lärare för arlilleris.kolan>>, är knappast 
med sanningen Ö>verensslämmande. I den 8heropade källan, 
amiralitetskollegiets huvudbok för år 1718, står i själva verket 
>>Överlöj lnant oc.h informator vid styrmansskolan Olov RiselJ», 
oc.h samma uppgift återfinnes i motsvarande handling för 1717. 
Anslag till lön, hushyra och de nödvändigaste ulensi liema gäll
de på samma sätt styrmansskolan och ingalunda någon ar tille
riskola. En· dylik synes vid denna tid ännu inte ha existerat. 
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\rad Josephson och Schullz (s. 130) nämna som slöd för alt en 
,](onslapelsko1a» funnits i Karlskrona redan på 1690- lalel, 
;;<J'er vid närmare påseende ringa beviskraft. Det kungl. trevet 
"" av den 22 mars 1694 kan under alla förhållanden inle Jwmma i 
:\ tanke i delta sammanhang. Av delta framgår nämligen en
dast, .att enskilda personer meddela t undervi sning i artilleri vid 
;ouniralitetc l. Amiral vYerner von Rosenfeldt hade för sin del 
uppenbarligen velat underlälla denna verksamhet genom att 
sammanskriva en handledaing i ämnet (Sjöstrand s. 50, anm. 
3). Ar 169-~ ingav han en anhållan till Kungl. Maj :t, alt det då 
färdiga verk el m[l t le underkaslas granskning. Den 22 mars 
bevilj ade konungen denna hemställan och gay vidare - lika
ledes på H(lsenfeldls förslag och med dennes egna ord - be
fallnin g om a ll man skulle undersöka, >> vad me t-od - - - ärr 
vorden brul;ad av dem, som härtills för betalning hava under
Yisat det nybörjande artillerifolket uti konslapelskape l>> (Riks
registr.). Någon av amiralitetskollegium utfärdad förordning 
angående en artilleriskola av den 16 dec. 1696 har jag inle 
lyckats Merfinna. I amiralitetskollegiets protokoll och regis.tra.:. 
tur för denna dag påträffas inga upplysningar i saken. Däre
lllDt beslöt kollegiet enligt pro lokoilet för den 19 dec.. samma år, 
att Hosenfeldts traktat skulle överlämnas till tygmästare Joh. 
Wilh. Leijonfeldt, som skulle y ttra sig rörande densamma. 
Tydligen var det i sammanhang med deLla uppdmg, som även 
Leij onfeldt sammanskPev en handledning i konstapleriet. Var-
ken denna eller Rosenfeldis framställning lyckades emellertid 
' 'iima amiralitets- och krigskoll egiernas odelade gillande, och 
ännu 1703 var hela är·endet oavgjort. Frågan kom strax därpå 
ll1ed all säkE'rhet i elt helt nytl läge, då Daniel Grundeli 1705 
Htgivit sina välbekanta läroböcker i artilleri. Att Grundeli upp
trädde som föda llare, hade sin fullt natmliga anledning. Man 
' 'et nämli gen om honom, att - som han själv skriver 1703 
(Amiralitelskollegiets aPkiv, ink hanidl.: serie c) - amiralitets
kollegium >> någon tid haver förtl'ott mig informationen vid ami
ralitetet uti artill eriet>>. SannoliJd uppbar Grundeli dock ingen 
särskild lön för sitt besvår, utan detta fingo, på samma sätt 
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som tidigare vm·iL brukligt, eleverna säkerligen sjäha ers~\tta 

av egna medel. Och ehuru Grundelis verksmn.het som lärare 
hade officiell sanktion, kan hans ställning vid amiralitete t i 
här berörda avseende knappa t jämföras med slynnansinfor. 
matarns, eftersom denne senare endast undanlagsvis h ade att 
ägna sig åt något annat än sina lektion er eller föreLäsningar, 
för vilka han upphar särskild lön och hade speciella lokaler 
till si tt förfogande. Det är alltså fullt berättigat aU för slu tet 
av 1600-talet och hörjan av 1700-talet tala om förefintli ghe ten 
av en navigationsskola i Karlskrona, men man kan däremot 
icke säga, a lt en motsvarande ans talL för ombesörjande av ar
Lilleriundervisningen upprällats under denna Lid. 

Ar tilleriskolans egentliga grundläggning ägde i själva ve r
ket rum vid ett lång t senare tillfälle. År 1732 hade efter in 
gripande fr:ln den nyligen tillsalla kommissionen för amirali 
Letsverkets reglerande naviga tionsskolans organisa tion och ar
betsformer vunnit s tadga genom en av /egeringen godl<Jän d in
~Lruktion för Elmrcn och dennes närmaste förman, den s. k 
stynnan~kaptenen och lotsdirektören. Från samma kmn mis
sion kom även uppslaget till arlilleriskolan. P å dess anh åJlaH 
beordrades amiralitetskollegium. nämligen alt till volontärern::ts 
övning årligen låta utlägga en fregatt, vilken å~gärd emelle~·

Lid eventuellt skulle kunna kompletteras med teoretisk under
visning av en därtill utsedd löjtnant. Sedan amiralitetskolle
gium beredvilligt anammat sistnämnda förrslag· och till Kungl. 
Maj :t ingett en hemställan om att en löjtl11ant ocih en till dennes 
hjälp förordnad underofficer måtte få anställas för ändamålet 
- kos tnaderna skulle hestridas genom indragande av passe
Yolanspcngarna för dc fem s. k. frivolontärer eller ynglingar, 
som fingo antagas vid de värvade volontär- och kofferdikon1-
panicrna - utfärdades den 18 jan. 1733 kungl. brev i frå.gan. 
Såväl navigationsskolan som artilleriskolan fick sina lokaler i 
skeppsgosseSikolans hus, som man redan 1732 beslutat uppföra 
men vars planläggning påföljande år ändrades därhän, att 
iiven nyssnämnda anstalter kunde erhålla erfm:deTliga utrym
men. I denna byggnad synas skolurna -· om man bortser från 
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att navigationsskolan på 1760-Lalct, tydligen dock endast för 
kortare tid, flytlades till amiralitc lskollegiehuset - ha bedrivit 
sin yerksamhet intill år 1790, då den förödande branden lade 
även den i aska. 

Av det sagda framgår, alt man icke som J osephson och 
Schullz (s. 192 f.) kan tala om aLL den av Hans Wachtmeis ler 
inrätlaclc artilleriskolan upphörde under det stora nordisl-ca 
kriget och att den återupprättades 1733. Någon praklislz artil
leri skola p ~t en fregatt, utlagd å strönunen, torde Yidare icke 
ha funnits i slutet av 1720-talet. Vad förfatlama ha alt s tödj a 
sig på i delta fall, kan endast vara elen skrivelse från amiralite ts
kollegium till Kungl. Maj:t av år 1733, vari det samma år ut
färdade påbudet om införande av s ~1dan ÖYning omnämnes. 
Likalecles har det beträffande hekos tandet av den teo-retiska un
dervisningen tydligen icke varit fråga om alt indraga de s. k. 
frivolonl~trerna, ulan bestämmelserna gällde endast de för dessa 
nummer utgående passevolanspengarn.a. 

Till lärare i artilleriskolan utsågs löj lnant Olov Tornquist, 
som redan tidigare hade meddelat privat information vid ami
ralitetet i konstapleriet. Han efterträ ddes 1753 av sin son, 
Jacob Tornquisl. Som dennes medhjälpare skulle enligt Jo
sephson och Schultz (s. 193) sedan 1756 ha fungerat extra ari-eli
mästaren Fredrik Sjöman. Härtill kan anmärkas, att enligt 
amiraliletskollegiets protokoll för den 18 sept. 1754 på Torn
quists förslag till extra arklimästare och biträde i artilleriskolan 
antogs extra lärstyrmannen Johan Fredrik Sjönman. Samma 
namnstavning återkommer i protokollet för den 26 mars 1756, 
då Sjönman ej som nämnda författare påstå ans.tälldes vid an
stallen utan i stället tillerkändes 50 daler silvennynt i årligt 
arvode. Han nämnes i detta saanmanhang som f. d. koffer
dikarl och torde därför knappast ha tillhöd yolontärrcgemen
Let. Titeln extra arklimästare tycks han ha erhållit på grund 
av den uppgift, som han hade att fylla vid artilleriskolan. 

Vid navigationsskolan tjänstgjorde som lärare under loppet 
av 1700-lalet Mårten Kullenberg (172\:l- 1740), Lars Liedbeck 
(1740- 1744), Christian Ulrik Wallman (1745- 1755), Carl Fred-
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rik B1100me (1756-1785) samt därpå efter varandra bröderna 
David och Fredrik Sjöbohm. Artilleriskolans verksamhet led, 
des, sedan Jacob Tornquist 1755 blivit tygmästare, av Petter 
Fredrik Dahlstedt (till 1768), Christ. Hjelm (till 1771) och Tho, 
mas F u st (till 1791 ). Enligt Josephson och Schultz skulle an
slaget till styrmansskolan ha upphört 1791 (s. 192) och anslaget 
till artilleriskolan 1772 (s. 193). Ett missförstånd av något slag 
måste i dessa fall föreligga. Man behöver endast slå upp den 
hos Bäckström (Svenska flottans historia, Stockholm 1884, s. 
-134 ff.) avtryckta staten för år 1778 för att l«omma underfund 
härmed. I denna stat upplas nämligen dels arvode fö,r en ar
Lilleriinformationsofficer (90 Hd.), dels de för artillerifyrverka
reskolans räkning indragna passevalanspengarna (62: 3 6 Rd.). 
Kammarkontorets räkenskaper i Flottans arkiv i Karlskrona 
liksom S. vV. Gynthers översikter över anslagen fö,r artilleri
och navigationsskolorna (se \Vestin 1148 i Uppsala universi
tetsbibliotek) ställa likaledes nyssnämnda påståenden i en egen
domlig dn~ger. 

1 
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Förteckning 

å 

under tiden 1-31 oktober 1941 nyinkomna böcker 
marinstabens bibliotek. 

Förf:ns namn Bokens titel An m. 

-----~--------~--------------------~----
1 List of coast stations and ship l 

Wachtmeiste,r, A., m. fl. 
lgo 3116/1941 

LKE 

lgo 3263/1941 

Atlas-Werke 

Tidskrift i Sjöväsendet. 

.stations. 
List of broadcasting stations. Ed. 

9, + suppl. 1. 
List of stations performing spe

cial services + suppl. 1-4. 
Ed. 8. 

Liste alphabetique des inclicatifs 
d'appel des stations terrestres, 
mobiles et fixes. Ed. 9. + 
s uppl. et recarpitulati f 2r-11. 

N omencia ture des stations aero
nautiques et cl'aemnef. Ed. 15. 

Lärobok i s jömanskap. 
Kokinstruktion för armen, bi

hang 1, kokbok. 
Författningar rörande krigsavlö

ning och social försvarsberua
skap. (FKSF). Senare uppl. 

Deutschland im Kampf. 
Juni-Lioferung. 

K rigs-postreglemente (KrPR o 
an v.). 

Ekoloclanläggningar. Typ 82 och 
Typ 85. Beskr. & skötselfö,reskr. 

45 
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Förf:ns namn Bokens titel l Am:= 
------------T----------------7 

Wilhelm/ ,z 1&>> von Kiel bis Narvik . H cye, August 
Biörkluncl , E . 

Muthesius, V. 
Fö.rcnin gen för inre 

vattenvägar (utg.) 

Några aktuella sjökrigsproblem. 
(Särtryck ur Vårt Försvar h. 1). 

Europas Autarki. 
Svea kanalproblemet med hänsyn 

till kusttrafikspärr och arlJets·
löshet. (Diskussion.) 

The battl e of Britain. aug.-okt. 
N onvay neutral and in.;,acled. 

Air Ministry 
Koht, Halvelan 
Christe·nsen, Chr. A. R. Andra världskriget. D. 1- 2. 

Liljequist, Gösta 

Svensk-italiensk ordbok öve r ma
rina t ermer. 

\Vinter temperatures and ice con
di tions of lake Vetter ... 

Hatt, Guclmuncl, Wei- Norden och Europa. Föredrag 
bulJ, Jolm, Engdahl, vid RST:s sommarting. 1941. 
P er, m. fl. 

England 3324j1941 
l go 

P etersen, Josef 
Zappa, Paolo 
Jane's 
Jane's 
lgo 3144/1941 
Masefield, John 

Kapp, Karl W. 

Lenk, Torsten 
Docld, William E. 
Björnberg, Arne 
Dansk Historisk 

Tidskrift 
Försvarsstaben 

llgo 3145/1941 

Bilder fr ån engelska flottan. 
Beskrivning över 11 mm kulspru-

tepistol m /40. 
Sofareren Vitus Bering. 
Spionernas ancha världskrig. 
All the worlds aircraft 1940. 
Fighting ships 1940. 
Ingeniörtrupphanclbok. D. 1. 
De nio· dagarnas under 

(Evakueringe•n af Dunkerque) . 
The league o.f nations· and raw 

materials 1919-1939. 
Svenska Flaggan. 
Ambassaclor- Doclcl's clim·y. 
Norge uneler ockupationen. 
IL 5 + litteraturförteckning. 

Handledningar och anvisningar 
för r egements-, bataljons- och 
kompaniombud. 1941 års sena
re uppl. 

Signaltruppsreglemente. D. 1. 
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~, ___ =_=_~=-=_=_~=-=-~=-~=-=_=_=_=_=_=_=_=_~=-=-~=-=_=_=_=_=_=+7=1 ""A""n""m"".= ,_ Förf:ns namn Bokens titel 

Mo nr 116 
]go 120/1941 

Kreutzner, Karl 

/ Kommer&kollegium 

Fördelningsbok fö r I-I. hl. OII. 
Ex. på övningars anordnande 

jämlikt allmänna utbildnings
bestämmelser för infanteriet. 

~{a t hem a tik des S teuerma nns. 
D. 2. 

skeppslista. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 10-11/41) 

hämtade ur Jack- och clagspres,s av :Marinens pressdetalj 

under tiden 16 september-15 novomber 1941. 

Innehållet i här iitergh'na uppgifter står helt för de som käll~l 

angivna pressorganens räkning. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

Striden i Oslofjorden den 9 april 1940. 

:Måndagen den 8 april 1940 kl. 7,3D på morgonen fick man på 

första sjöförsvar distriktets kommandoexpedition i HÖrten meddelan

de om, att västmakterna hade minerat norska farvatten tidigt på 

morgonen samma dag, och att des:.a spärrar skulle bevakas av allie

rade sjöstridskrafter under de 48 första timmarna efter mineringen. 

Efter en del konferenser med s jöförsvarets överkommando i Os,]o 

hestämdes, att de nya min veparna Otra och Rauma samt ett antal 

minsökare- gamla torpedbåtar -skulle avgå till Bergen nästa mor

gon, där ytterligare fyra minsökare skulle tillstöta. Fartygschd e.rna 

blevo senare på dagen kaJlade till amiralen för att få instruktiOn. 

:Minorna skulle alltså plockas bort. 
Kl. 11,45 korn meddelande om att ett tyskt fartyg torpederats 

några mil utanför Lill esancl. J agaren Odin och en to rpedbåt hade 

gått ut till assistans, och ett flertal räddade föreles in till Lillesand 

och Kristiansand, där de sårade fingo läkarbehandling. Fartyget vM 

Rio dc Janairo med militär besättning och dessutom cirka 500 sol

~latcr samt hästar m. m. ombord, allts'å ett trupptransportfartyg. Vid 

förhör med tyskarna upplyste dessa om att soldaterna hade t agits 
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ombord i en tysk östersjöhamn Ircdagen den 5 april och att desti

nationsorten var Bergen. Senare visade det sig, att fartyget sifnlcts 

av en polsk u-båt Orzel. 

Kl. 13,45 ingick unelerrättelse från Stavern, att en tysk last

ängare beskjutits och torpederats utanför Svenör, antagligen utan

för t erritorialgränsen. Fartyget hade gått till botten omedelbart, 

och do ombordvarande rodde i land. Det var lugnt, vackert väder. 

Fartyget visade sig vara en t ysk oljetankbåt Posedonia. En norsk 

patrullbåt och en lastskuta gingo ut för att rädda dc skeppsbrutna. 

Strax dteråt kom meddelande fr ån ett par andra kus tbevak

ningsstationer om ytterligare en torpedering utanför Tjömö och sam

tidigt meddelades, att tyska fartyg på väg västerut vände och gingo 

österut igen. Tre lastångare eskorterade av två flygplan fortsatte 

västerut, men snart blevo dc liggande stilla på elen plats där Pose

donia sänkts. Där syntes endast en stor ol jefl äck. Vädret var allt

jämt stilla och vackert, men det var en aning disigt. Under ticlen 

hade order givits om förstärkt beredskap fö,r marinen, kustartilleriet 

och flyget, och en del rese rvmanskap inkallades ti ll fästning·arna. Vi

dare gjordes klart för utläggning av minspä uar i Oslofjorde,ns yttre 

och inre del. 
P å eftermiddagen erhöll sjöförsvarets överkommando medele

lande om att 5 il 6 stora krigsfartyg, cirka 40 minsvepare, omkring 

30 armerade t r ålare samt en del handelsfartyg passerat norrut genom 

Stora bält. Söder om jydska gränsen hade trupprörelset· observerats. 

Forberedelserna att lägga ut minspärrar, att göra Jästningsar

tilleriet sl..:jutklart o. s. v. igång attes med stor intensitet. Det var 

bäst att göra sig beredd, även om det knappast var någon som ana

de, att den tyska expeditionen gällde oss. Vi hade intet otalt med 

tyskarna, och det låg ju dessutom i öppen dag, tyckte vi, att expedi

tionen gällde de brittiska minspärrarna, som lagts ut på m.orgone11. 

Därpå tydde särskilt det stora antalet minsvepare. Det var dock 

klart, att något skulle hända vid vår kust, något som vi skulle bli 

berörda av. 
I raclioutsäl1llningen kl. 1 9' ll.ekrete racle ch e E en för fyrväsendet, 

att alla kw>tfy rar ända upp till Trondheim. skulle släcka omedelbart. 

F'ör säkerhets skull telefonerade man fr ån Horten till alla viktigarn 

fyrar i Oslofjo rden, då alla fyrmästarna kanske inte hade lyssnat 

på radion. Vidare gavs order om markläggning av marinstationen 

och staelen Horten samt Asgårclstrancl och Moss. 
Ungefär samtidigt ingick unelerrättelse från sjöförsvarets ö,ver

komm ando, att Gncisenau och tre stora kryssare tillsammans med 

de tidigare nämnda minsveparna och de övriga fartygen passerat 

Hirsholms fyr vid Läsö kl. 17,15. 
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Nu gavs order om minutläggning i yttre Oslofjorden samt at t 
påskynda arbetet med att göra ett par batterier skjutklara, vilka 
inte lwclo varit bemannade av noutralitctsvakten. Men ännu va t· 
det ingen som trodde, att den tyska expeditionen avsåg annat än eu 
sWrre mineringsaktion på norska västkusten. . 

Det fanns intet som tydde på att något var i görningen p å vå r 
kust. En del konvojering hade förekommit, huvudsakligen av t yska 
fartyg på sträckan mellan svenska gränsen och J aerens rev, en kon
vojering som tyvärr måste verkställas med våra jagare och tor-perl
båtar. Det visade sig senare, att dessa absolut borde ha legat i hf' 
rec1Bkap på sina stationer i stället för att konvojera tyska tran,sport
fartyg insatta för ett tyskt angrepp på Norge! 

En av officerarna i staben sade på skämt, att vi nog kunde viin
ta de tyska :f artygen utanför yttre Oslofjorden omkring kl. halv 12 
på kvällen. 

Det skulle visa sig, att han hade rätt. 
Bland de tjänstgörande officerarna i första sjMörsvarsdistriktets 

stab upps t.ocl givetvia di.sku.s:>.ion om det, som h:a.de hänt på aftonen 
och hur man bordo tyda detta. Man blev sittande uppe och pratad,,, 
ingen hade lust att gå till säugs. Framför allt var det nästa dag·s 
minsvepningsexpedition som dryftades. Alla voro på det klara med, 
att de som skulle· verkställa den måste räknas som forlorade. 

Emellertid g ick tiåen. Det telefonerades en del - förfrågningar 
på framskj utna stationer och fäs t ningar, om något nytt förelåg. Men 
något nytt fö relåg inte, och de av stabens officerare, som inte h ade 
vakt , borj ade tala om at t gå t ill kojs. 

Då - kl. 23,30 - kom meddelandet från yttre O~lofjorden: 
»Starka t yska s jöstricls·krafter gonombryt a spärren. » 
Va cl som hänt var följande : Pat rullbåt en Pol III, som bevakade 

.sträckan mellan Torbjörn.skj a• r och F aerder, h ade i m örker och t jocka 
plötsligt s tö,tt på jagare, som kom in i f jorden . Enär p atrullbåten 
fick syn på jagaren fö·rst då den var alldeles inpå denna, rände den 
rakt i siclan på elen. Då befälhavaren på Pol III, kapten Weldinf[, 
gjorde tyskarna uppmärksamma på var de befunna sig, blev patrull 
fartyget omedelbart beskjutet och svårt skadat. Chefen blev dödligt 
sårad- han dog strav efteråt- och besättningen måste gå i båtarna. 

:Meddelandet om tyskarnas ankomst vidare.befordrades omedel
bart till ö'verkommandot i Oslo ävensom till samt liga underlydande 
avdelningar och befästningsanläggningar. 

Ä ven en hel del or der utsändes, bl. a. t ill flygstationen i Horten 
att sända allt tillgängligt flyg till en hamn innanför Dröbak, till 
u-båtarna i yttre Oslofjorden att hålla sig redo· för aktion i gry
ningen och till torpedbåtarna, som voro spridda ö:ver Sörlandskusten, 
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där de hade konvojeringsuppdrag, att de omedelbart skulle bege sig 
till Osl ofjorden, vilken de emellertid inte uppnådde. Dessutom gavs 
order om evakuering av do civila från marinstationen och av ma
rinens sjukhus. Order om total mörkläggning gavs även. 

Man anade nu, att den stora minspärren i yttre Oslofjorden inte 
skulle hinna läggas ut i tid. Då det var mörkt, befarade man, att 
k ustbatterierna i fjordmynningen inte skulle kunna hejda de tyska 
fa r t)rgen att gå vidare, och man förbe1'edde sig på ett cl:irekt angrepp 
mot marins tationen. Denna hade1 emellertid intet minförsvar. Ka
noner som skulle sättas upp, hade ännu inte kommit på sin plats. 
Till direkt försvar av marinstationen hade man därför endast de 
båda nya minsveparna Otra och Rauma, vardera med en 76 mm. ka
non .S•amt minutläggaren Olav Trygvason om 2,000 ton med fyra 
12 cm. l.;:anoncr samt ett tämligen gott luftvärnsartilleri. Vidare 
hade man två gamla pans•arskepp, Harald Hårfager och Tordenskjold, 
som lågo sida vid s·ida invid kajen med cirka 500 nya rekryter om
borcl. På det yttre pausaskeppet hade emellertid kanonerna avlägs
nats för att sättas upp på fästningen, och då d•et täckte det innanför 
liggande fartyget, kunde inte heller dettas kanoner användas. 

Cirka en timma efter intermezzot med Pol III läto tyskarna åter 
höra av sig. Det meddelades nämligen, att Rauö fort var invecklat 
i strid med tyska krigsfartyg, men att sikten var så dålig, att man 
inte kunde iaktta resultatet av skottväxlingen. Från fortet hade av
lossats ett fyrtiotal skott mot ett storre fartyg. Två mindre hade 
passerat fortet. 

Senare kom rapport om att tyskarna landsatt trupper från mo· 
torbåtar i Rau ö hamn och att landstigningsstyrkan kunnat beskjutas 
med en av fortets större k anoner , var vid 200'-300 man antogos h a 
blivit dödade eller sår ade. Det lyck ades· emellertid tyskarna at t er
övra fortets kanoner. Där med var R au ö for t u r räkningen. 

Nu kom även meddelande f rån ett patrullfartyg utanför F ulele
hukles fyr, att tyska fartyg vo ro på ingående. Klockan närmade sig 
1 på natten. Marinstationen vidtog följande anstalter: Otra sändes 
ut i fjorden för att rekognoscera och om mö.jligt nå kontakt med den 
tys·ka styrkan, och Rauma sändes som bevakningsfartyg ut i inloppet 
t ill krigshamnen. Olav Trygvason beordrades mitt ut i hamnen så 
att den kunde behärska inloppet med sina kanoner. De nya rekryter
n a skickades en timmes väg in i skogen för att de in.te skulle var·a i 
vägen, och vidare utlämnade.s vapen tiH bes·ättningarna på cl!epå- och 
logifartygen. Ett infanterikompa~1i fick i uppdrag att bevaka den 
kanal, som skiljer marinsta tiorren Karl J ohansvern från H ortens stad. 

Efter spänd väntan kom äntligen ett meddelande från Otra. Den 
h ade påträffat några tyska fartyg utanför Bastö. Sikten var så då-
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lig, att man blott kunde se ett par hundra meter. Något senare r 
porter ada Otra, att elen siktat ett slagskepp två J·ao·are och två 11,~ !J-.d ,, ' b llll-
s~eparc Vl loftchohncn, alltså i farvattnen innan[ör Horten. '' 
f t l l 

3 u 
ors oc man vac som komma sku ll e. 

Man hade gjort klart överallt, och mer a kunde inte göras. 0 
ändå torpedbåtarna varit till hands. Det var ett utomorclcntli :n 
gynnsamt angreppsväder för torpedbåtar. gt 

Det var uppenbart, att tyskarna höllo på att gruppera sig r . 
angn·pp. 1\1. 2,4llp.å morgonen kom medeldande fr:'m Oscarsborg, a~ ~ 
fyra stor~ tyska l~ng~lartyg, däribland Gneisenau och Bli.icher, snm t 
en d~l mmdre kngsfartyg passe rat Filhcclts fyr på ingående. En 
halvtunmc senare rapporterades, att Oscarsborgs Histning var i strirl 
med do tyska far~ygcn och att tätfartyget Bli.ichcr, tyskarnas nyastt• 
pansarkryssare pa 10,000 ton, blivit beskjuten och råkat i brand 
Strax efter rapporterades, att Bl Licher sänkts efter två träffar j ... ". · r t · . r,t 1 
·as nmgen~ torpedbattcri. DP övriga fartygen drogo sig till b<tb 
genom Drobaksuncl. Ang reppet hade avslagits :för ögonblicket. 

Senare fick man veta, att även det tyska fartyget n:r 2 _ rlet 
.sk ull t~ ha vant artilleriskolskeppet Brummer-blivit så ill a åtgångl't 
att det måst dra sig tillbaka i sjunkande tillstånd. ' 

Emellertid kom även turen till marinstationen. I grynin o·cn 
~d. 4,30 komma plötsligt två mindre fartyg med stark fart in gc: 0 111 

mlopp?t .. U.tkiken tog dem för Otra och Hamna, och först seelan d<' 
komm1t 1n l hamnen och man hörde Dieselmotorerna, förstod man 
att det var främmande fartyg, l'lauma hade nämlio·en fått order at~ 
hålla sig på insidan av inloppet för att icke ligga "i vägen för evc~-
tuell eldgivning från Olav T rygvas"On. · 
. Komn~ mitt inne i hamnen satte do tyska båtarna, som visade 

s1g vara mmsvepare med små tru ppstyrkor på vardera 50 man om
bord, kurs västerut och tvärsölver hamnen den ena mot Sölvkronc· 
bryggen och elen andre mot l'leverompa. Emellertid hade Ra uma 
följt efter tyskarna och skjutit varningsskott och strax efter öp•1-
nade Olav Trygvason eld mot det fartyg som gick mot Sölvkron~
bryggen. Det träffades flera gängor, fick stopp i maskin och bio '' 
liggande i fu ll brand omkring 50 meter från bryggan. De 6verlevan
cle ombord hoppade i sjön och togo sig i land. Efter några få mi
nuters brand hördes en våldsam detonation. Det var den tyska min
.s:eparen.s förråd av sjuukminor, tSO m brand:en hade bl"agt till exp1o
Sl"on bl. a. med resultat, att en del av det tyska manskapet, som stoLl 
pa bryggan, kastades långt in på land, och vad värre var alla 
fönsterrutor, dörrar m. m. samt taktegel och delvis även talc och 
väggar slogos sö'nder i elen norra delen av staden. Innan det rå ka
de i brand hade emellertid det tyska fartyget mycket tappert be-
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skjutit Olav Trygvason med sin automatknnon, varviLl Olav Trygv<l-
9011 fick en hel del träffar på olika stä llen ut an att dock någon a H
varli g skada åstadkoms. Den tyska minsveparen sprängdes i srmå 
bitar, som delvis lågo och ch·cvo över hela h amnen. 

Samtidigt hade Hamna gått oftPr det andra tyska farty get mot 
Hevcrompa och besköt det med sin 76 mm. kanon, medan t.yskarwt 
svarade med sin automatkanon. Härvid b!Pv Hn.uma myc ket svårt 
skadad och 3-4 man dödades t>llcr sårades. Dd tyska l'ar1.yget ränd•· 
upP på stranden, J:olkct hoppade i land, vareft<'r fartyget ål<'r backa
de ut. Det hade emellertid fått tillräckligt och sjonk. 1-lcclan detta 
pågick, hade också marinstationens luftvärnsartilleri ani'allits och 
detta skedelo s5 överraskande, att tyskarna uneler loppet av mycket 
kort tid hade tagit alla kanonerna . Uneler denna första period av 
striden förekom våldsam kanonl'ld i och Olllkring hamnt'll oc ll eld 
var omöjligt att Ht någon överblick över hänclchwrna Jörr~in dtPri'ti. 

Detonationen från elen i y"·ka minsveparen avslutade den första 
perioden av stri d<'n i elen inre hamnen. 1Ien kännedom om dd tyska 
slagskeppet, två jagare m. m. sorm Otra hade sett ute på ll rcimJgcn 
vid Toftcholm cn måste man ha varit beredd Jlå ytter ligart ' anl:all. Det 
blev därför åter en väntetid fu ll av spiinning. Det hade emellertid 
börjat ljusna, eå att man kunde se ut över Jjorclen så långt som di
set tillät, omkring 2,000 m. Vid denna tidpunkt såg man dock inte t 
tyskt fartyg. 

Dc tyska soldater, som hade hoppat i land från Lle tyska min
sveparna, hade emellertid gått in i on sportstuga en halv timmes väg 
utanför staden. Där befunna' sig vid denna tidpunH en hel de l 
kvinnor och barn, som uneler striden hade flytt från elen nordligaste' 
stadsdelen, som ju låg alldeles intill örlogshamnen. Dessa kvinnor 
och barn jagades emellertid ut av tyskarna, som tillbragto förmidda 
gen där, sysselsatta med att torka sina våta kläder. 

Det uppgavs ocksa, att tyska soldater hade lanclsatts i Falken
stenbukten och på utsidan av cle öa r, som skydela harrmen åt norr. 
Man berättade också, att en mindre tysk avdelning skulle ha lanel
satts redan den 8 april på kvällen i Vallö utanför Töns berg f r ån ett 
tyskt lastfartyg, naturligtvis i all hemlighet, oclt det skulle, ha va rit 
dessa trupper, som tagit luftvärnsa rtilleriet på Brårudåsen, den högsta 
punkten vid Horten. Det var omöjligt att få detta bekräftat, e nä 1· 
tyskarna hade bosatt staelens telcfoncentral, varigenom fdibinclel
serna hade avskurits. Säkert är emellertid, att de tyska soldaterna 
komma fram på stigar, som icke funnos på några kartor, och so m 
endast fo lk med stor lokalkännedom kände. till. Det visade sig att 
det bl and tyskarna funnas några wienerbarn, av vilka några uppc
hållit sig i Norge många somrar och kunde tala norska perfekt. 
Sannolikt förklarar detta förhållande tyskarnas lokalkännedom. 
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Horton var alltså nu besatt och marinstationen avskuren fr ån 
förbindelse åt landsidan. 

l'lölsligt öpp n:J.d08 k:allJcneld ute frå n Breiangen. Elden kom 
.!'rån C'll plats utau J'ör Vealös, on ö vid inloppet till hamnen, där de t 
låg ett gammalt stcnfort, som nu icke var armerat. Projcktilcrnr, 
gingo först över flygstationens etablissemang. Senare förändrades 
skettriktningen till själva varvsområdet, där ett båtskjul, ett pa r 
:fabriksbyggnader och ett stort kolförråd träffades. Strax cläreHr r 
f ick man se ett stort fartyg med två skorstenar komma in mot in
loppet. Det gick med sakta fart och fortsatte eldgivningen mot 
varvsområdet och mot hamnen, Annu var det emellertid så mörkt 
och c1i,sigt, att tyskarna antagligen icke kunde se Olav Trygva,son 
mitt inne i hamnen, medan man fr ån denna kunde se det tyska far
t.vget mot elen lj usa morgonhimlen i nordost. 

Plöbshgt öppnade Ol av Trygvaso n eld, antagLigen på n ågo t 
över 2,000 meters avstånd. Man kunde se att redan andra salvan 
träffade, och det såg ut som om det tyska fartygets brygga oeh 
däcksims fö rstörts och dessutom hade det fått ett stort hål i vattt'll 
linjen. Det tyska fa rtyget gjo rde, en gir och fö rsvann åter utåt. 

Senare konstatcralles, att det var den stora tyska jaga re Alli'l
tross bes tyckad med 12 cm :s kanoner. Uneler elen fö rsta delen av 
striden hade den försökt att skjuta in i h amnen genom Strömsundt't, 
ett t rångt sund endast användbart för mindre båtar. Här låg en 
gammal ånga re Oscar II vilken användes som logementsfartyg, och 
den f ick ett par träffar :från Albatross. 

Senare på dagen meddelades från en kustbevakningssta tio n på 
Hvaler, att ett tyskt fartyg hade satts på grund intili S. Söster utan
för H valer. V r aket visade sig senare vara Alba tross. 

Uneler Albatrossintermezzot lossades också en del skott från 
&J,a.gJs keppet L iHzow ute på B reian,gen. OmborcL på Olav Trygvason 
blevo ett par man sårade, då en grov projektil kreverade i s jön all
deles vid sidan av fartyget, och n ågra grova projektiler åstadkom me 
även en del skador i den del av s taelen som låg i skott linj en . 

Nu blev det åter lugnt en s tund. Man såg två tyska torpedbåtar 
komma inåt fjorelen mellan Horten och Moss. Strax efteråt b önles 
dånet av ett stort antal flygplan, och man upptäckte en hel rad stora 
flygplan, minst 100 stycken komma in över fjorden på låg höjd med 
kurs mot Dröbakssundet. Nu gällde det åter O.scarsborg. Och snart 
skulle turen komma till K arl J oliansvern. 

Vid denna tidpunk t omkring kl. 0700 fick man se minsveparen 
Otra, som hade vari t ute på rekognoscering komma inåt hamnen. 
Däckshuset under bryggan stod i brand, dess ena panna var genom
skjuten och fartyget låg djupt. Kommandobryggan var genomskj ulc'1 
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och sj u man av besättningen hade dödats eller sårats. Bland dc dii
dade bcfanu sig chefen, och hans närmaste man var såracl. Det var 
en sorglig syn att se detta nya f artyg leonuna in så illa tilltygat. Nu 
hö,rdes emellertid en rad starka detonationer i riktning mot Oscars
borg, och man h ade nu också tyska flygplan över marinstationcn. 
Den första bomben fälldes mellan garnisonskyrkan och s tabens kom
mandoexpedition, som torde ha varit känd av tyskarna, och samtliga 
fönsterrutor i dessa byggnader krossades. Strax efteråt föllo 2-3 
bomber mellan kyrkan och »barackarna>>, cUr det fanns familjebo
städer. Snart efte råt komma två tyska parlamentärer. Bombenut 
skulle tydligen förbereda parlamenteringen. 

Man måste emellertid ock.så vara förberedd på ett anfall från 
land åt Hortonsidan, och J'örberodclscr vicltogos för att möta ett sfl
dant med infanterikompaniet och fo lk från depåfartygen, som f. ö. 
icke voro m ån ga, och till större delen bestod av kockar, uppassar:), 
mässpojkar m. Jl. nonkombattanter. Dessa >>trupprörclsct'>> iakttagas 
antagligen av tyskarna, ty de fällde n ågra bomber i skogen längs 
»kanalen». Då dPt norska luftvärnet var taget kunde det tyska :[]y 
get g å va r det ville och på önskad böj d. Det hade :fritt spelrum. 

Under hotet av bombardemang f rå n luften och från slagskepps
artilleri, och då det visade sig, att en stor del av IIortens civila be
folkning iinnu icko kommit u t ur staden, ansåg man, att ytterligare 
motstånd endast skulle innebär a cnyttig förstörelse och förlust av 
människoliv. Man kände icke tyskarna då. I villkoren iör kapitu
lationen ingick, att marinstationen och de norska fartygen i for t
sättningen skullo stå under no rskt befäl. Tyskarna skulle bege sig 
därifrån om tre dagar, sade de. De av don norska militära per so · 
nalen, vilkas familjer hade flytt u t på l andet, fingo därför permission 
för att 'finna r ätt på sina familj er. Order gavs, att på alla rustack 
norska fartyg samt på marinstationens fl aggstång på Karl J o hans·· 
verns gamla fort skulle hiss'as vit flagg över elen norska. Klockan 
var nu omkring 10,00. 

Något av det första tyskarna gjorde, då de komma in på varvet 
var att h al'?- necl den norska flaggan på fortet och hiiSSa hakkors
flaggan. Det var elen fö rsta choclccn, som i en glimt visade, vad 
man hade att vänta. 

Emeller t id - marinstationen hade kapitulerat. Det var slut. 

Senare fick man höra, hur det hade gåt t m ed de tre gamla ubå
tarna . De hade legat utanför Tönsberg över natten och voro i gry
ningen på väg ut genom Granehosundet fö,r att komma ut i Oslofjor
dHn. Frå n den första båt en fick man se två motorbåtar gående med 
moderat fart under Vallö. Det var ögenskenligt intet misstänkt med 
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<lem . . i\fen strax dtcråt ökade de farten, och kommo rakt mot ubå ten 

I-Iär forstod man genast, att ul)åtarna voro ubåtsjagare och d"l: 

snarast möjligt. Så komma dc tyska sjunkbomberna, av vilka :·' 

exploclcmde så nära ubåten, att tornet klämdes samman och en vat~ 
tenstråle pre.ssaclcs in. Samtidigt s locknade belysningen. Man lycka

<lcs em.L'llertiCl pumpa sig upp till vattenytan igen, nwn blev då ge

n~st beskJuten av tys.karna med automatkanoner. N on lyckli gtvis 

fl?,:_ holl t onwt. Ubåten måsto nu giva sig och besättningen togs om

>.€ m d 'l'i/0 ' bord på en av do tyska motorbåtarna , som hastigt i sicksack m åsi, 

skynda sig inåt l'jordt•n, rnär händelsen hade observe rats från Bo

lae rnc fort, so m öppnade eld mot tys karna. 

. Do två andra 11båtarna l1acle emell ertid tagit sig in i Tönsbergs-

fJorelen Igen. Men då tyskarna voro eHcr dem överallt oclt båtarna 

vom. mycke~ g~m l a med dålig dykegenskaper siinktc.& de till sist 

av Sina . besattlllngar. Det visade sig senare, att cle·n väsentliga ot·

sakeu till att tys ka anfallet på ubåtarna lyckades, var att ubåtarna 

av e:l <\ill'r annan anledning icke hade fått alla de orienterande u)lp

lysnmgar orn de tyska ope ra tione rn a, som sänts ut från staben. 

Bolaorne fort låg cmullerticl intakt och kunde med sina k ano

ner .behärska ltela yttre O.slofj·orclen tvärsöver till Rwunö och vidare 

ut tJ Il Faerclcr. Onsdagen elen 10 april lade sig- därför det tyska slag

,; kcp]wt. ~utzow utanför Slagen.s tangen, mellan Horten och Bolaorne 

samt borJade bombarelera fortet med sina 28 cm:s kanoner. Men ]3o~ 

lacrne s. varade med sina 15 cm :s Boforskanene r , ocl1 med gott resul 

ta~. J~utzow måste däd6r hålla sig pi't stort avstånd, och dess bt'

slqutmng av fortet gjorde ringa verkan. Tyskarna försökte också 

bomb"ar~e r a :fortet f r ån luften, men mod samma resultåt. Efter att 

ha hallit ut under tre daga r var emellertid fortets amm unitionsför

råd slut . Innan tyskarna kommo i land, hade man förstört kanoner

nas mekanismer m. m. Förlusterna på fortet bestode av ett litrt 

antal döda och sårade. 

. De norska torpedbåtar, vilka som nämnts icke hunna upp i Oslo-

fJ.orc]Pn, medan s triden pågick, måste göm ma sig i skärgårdon och 

forsoka re da sig så länge det gick. Dc bleve till sist antingen sänkta 

g~nom bombning Pller måste giva sig, delvis efter mycket dramatiska 
hanclelser. 

~en nyligen :färdigbyggda jagaren Tor, byggd vid Fredrikstaels 
1 ~·e.l~lllska ver.kstad,. hade j ust fått besättningen ombord, och h ade 

b.orJa~ de ebbgatanska provturerna. Då den ännu varken fått ar

t:llcr~l eller torpeder ombord, hado chefen intet annat att göra än att 

lata Torgå :1 11 botten, då det nwdclolades, att tyskarna närmade sig. 

Bes a t tmngcn tog sig i nå t Ostfold, där den an m ä 1 de sig t i Il 
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t jänstgöring vid första divisionen, general Erikse n, och srnaw :följde 

med denna in i Sverige. 
Bevakningsiartyget Pol III fanns senare clrivancle i clPn yttre 

delen av Oslofjorden. Det va r starkt ramponerat, kommandobryggan 

genomskjuten och översprutad med blod från clpss stupade chef, kap

·ten \ Velcling, antag ligen den förste norrman som J'öll denna minnes

värd a natt. 

Sedan tyskarna kommit in på marinstationen visado dc stor oro 

för ett eventuellt engelskt anfall. Do väntade engelsmännen den 10 

april på morgom·n. Order gavs därfor om att hela staelen Horten 

si(ull e evakueras. Men då intet hände, behövde tyskama synbarligen 

icke längre dölja sig under den norska tretungade flaggan, som fort

farande var hissad på dc norska fartygen i hamnen. Tyslmrnas· av

färd efter tredagar blev inte av och efter ett par dagar finge norr

männen besked om att ge sig av från stationen och fartygen. 

Det va r först och främst genom överraskning som det tyska hu

vuclanfallet i Oslofjorden lyckades. Och överraskningen var kanske 

·allra mest av moralisk art. N or ge hade ju intet otalt med Tyskland, 

så att när det tyska anfallet lmm, verkade det fullkomligt osannolikt 

och verklighetsfrämmande. Man måste gång på gång under striden 

nypa sig i skinnet för att konstatera om man ve rkligen var vaken, 

ollor om det hela var en ond dröm . Härtill komnw så de meddelan-

. elen, som utsändes av Quisling, och som i hög grad bidrogo till att 

skapa förvirring i sinnena. I samma riktning verkade också de ryk

. ten om sabotage och förräderi bland de norska officerarna, som spre-

d os av tyskarna redan den 9 april på morgonen. Dessa rykten skulle 

bidraga till att cle norska cheferna skulle känna sig ensamma, för

· råclda och överlämnade åt si g själva och därigenom gripas av mod

löshet. Det visade sig senare att de tyska ryktena voro fria fantasie r. 

(Av 0-r, Göteborgs Handels- och SMartstidning, 22 okt. 1941.) 

Sttiden i Drö,ba.ksundet den 9 april 1940,. 

Sedan man på Oscarsborgs fästning hade fått order om skärpt 

beredsk ap samt frarnpå aftonen den 8 april underrättelsen om de 

' t yska fartyg, som passerat Hirsholm på väg norrut, gjordes allt k lart 

· i de bemannade batterierna m. m. På Oscarsborg var man sämre ut

rustad mrd besättning än i andra fästningar, fö rst och främst på 

·grund av att fästningen låg så långt tillbaka, och därnäst på grund 



-- 676 -

av att i denna fästning bedrevs utbildning av rekryter för dc övri
ga fästningarna. Den var med andra ord närmast en dcpåfästning. 
Egentliga serviser hade man endast till två gamla 28-cm.-kanoner 
samt till några småkanoncr. Dessutom hade man servise r till ett 
par 40 mm. luftvärns-automatkanoner, några fil kulsprutor, eh var 
strålkastare samt till torpcdbatteriet. Det var sålunda icke ens hälJ
ten a v fästninge ns stridsmedel som kunde an vändas. A v täckning~
truppcr Jrån arrnEm på lancHrontcn iunnos endast 20-3() man på var 
sin sida om Dröbaksundct. Vi följa torpedbatteriet i cless :[örbcrn
dclser: 

Sedan utskjutningsanordningarna klargjorts och provats, torp\!
derna pumpats upp och lagts in i utskj utningsapparaterna och avfyr
ningsanordningen kontrol lerats, satte man igång med att drilla ser
visen med olika inställningsövn ingar, trans1Jort och in[öring av n ;~ a 
torpeder m. m. som förekommer under strid. Frampå natten kom un
derrättelsen om genombrottet av bevakningen i den yttre delen av 
Oslofjorelen kl. ~3,30, samt senare om striden vid Rauö fort. F äst
ningskommendanten berättade, att han talat med chefen på Bolaernn 
fort, och att denna ansett, att det torde vara ett par tyska fartyg, 

,::,om ant,aglig,en varit i strid med överlägsna .strichskraHer ute i Ska
gcrack, och som därefter tvingats att söka sig in på norskt territo
rium . Kommendanten tyckte också, att detta antagande' förofö l! 
rimligt. · 

Emellertid gick ticlen utan att man hörde något utö,vcr de orien
terande meddelanden, som sändes ut f rån Horten. För att besätt
ningen icke skulle bli uttröttad lät man därför kl. 03,00 hälften av 
besättningen lägga sig men utan att låta beredskapen. slappna för 
övrigt. 

Då - kl. 03,30 - kom meddelande f rån signalstationen på F'ilt
vedt omkring 7,000 m. utanför f ästningen, att fyra stora t yska krigs
:lartyg däribland Gneisenau och Blikher just pas.ser a t F iltveclt på 
väg norrut mot Dröbaksundet. Dessutom följdes de av ett antal 
småfartyg. 

Alle man på sina platser ! Torpederna sänktes ned till riktigt 
djup, så att det endast var att trycka på avfyrningsknappen för .att 
den dödsbringande torpeden skulle skära genom vattnet på väg mot 
målet. Order gavs till ett bevakningsfartyg, som låg i Drölbakssun
det att det skulle belysa tätfartyget med sina strålkastare, när det 
befann sig på 2,00{)1 meters avrstån,d från, fästningen. Då de tyska far
tygen uppgåvos gå med moderat fart, beslöt man at t ställa torped
siktet på 12 knops f a r t . Man skulle spenelera två torpeder på tät
fartyget, elen föirst a i maskinrummet och den andra mellan detta och 
aktern, enär det antogs, att fartygets torpedrum befann sig dä r. Den 
tredje torpeden skulle vara i reserv och f . ö. förbehållas nästa fartyg. 
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Det dröjde och dröjde utan att man såg till några tyskar. Ant
ligen, då nästan en halvtimme föd lutit efter passagen förbi Filtvedt, 
fick man se att strålkastarna tanclcs. Strax därefter kom en saha 
f rån det tunga batteriet så att själva berget darrade, och omedelbart 
därefter öppnade tätfartyget, som visaclo sig vara Bhiclwr, eld. 

Salvan var endast två s'kott och på grund av otillräckligt med 
manskap vid kanonerna lyckades man icke avgo flera. Men clo hade 
dfekt clär de träffade. Det ena träffade det främsta underkanon
tornet och delade detta i två. Det and ra träffade främsta övcrkanoll
tornct, som också sattes ur funktion. Därmed hade Bliicl1crs huvud
armering genast satts ur funktion. 

Det blev en våldsam kanonad och dc tyska projektiler, som alla 
sågo ut att ha spårljus, liknande tusende eldflu gor, som flögo uppåt 
längs sundet. Av försiktighetsskäl hade kommendantens närma
ste man fått order att ta god betäckning samt vara klar att när 
som helst överta befälet över torpedbattPriet om chefen sku ll e bli 
träffa el. N å g on försening på den grund finge icke förekomma! 

:Från torpedbatteriets riktö,ppning kundo man ännu icke se TIHi
cher. Men snart visade elen sig, och man såg clå, att förskoppet stoet 
i full brand, och fartyget såg också ut att ha slagsida. Det var lätt 
att se, att farten var mindre än 12 knop, och man fann, att 7,5 knop 
passade bra. Man varskodelo >> Klart», fartyget kom in i siktets s,yn
f ält, nu låg det rätt framför- en tryckning på knappen - och man 
hörde att torpeden kom igång, och icke långt efterätt hördes clånrt 
av detonationen. Man hade emellertid icke tid att se efter vcrka.tl. 
Man såg att farten avtog, och måste hastigt ställ a om siktet. 6 knop! 
Nästa t räffpunkt kom i siktet - och torpeden n :r 2 gick. Detona
tionen var denna gån g mycket kraftigare än förrut. Vicl fö rsta träJ
fen hade maskineriet blivit sk adat . Den andra hade emellertid gått 
in i fa r tygets torpedrum, vavicl minst en av fa rtyget s egna stora tor
peder bragts till explosion. »Bliicher» fortsatte emeller tid med lång
sam fart inåt. Hela fartyget undantangancles aktern brann. I tor
pedbatterict hade man emellertid icke ticl att se på detta, enär man 
måste ställa in siktet för föl jande fartyg som skulle få torpeden n:r 
3. Servisen hade redan hunnit en bra bit på arbetet att lägga in två 
nya torpeder istället för de utskj utna. Men nästa fartyg lät vänta 
på sig, och en stund efteråt meddelades från sambandscentralen att 
de efterföljande tyska fart ygen backade ut ur Dröbaksundet. 

Efter ytterligare någon tids förlopp fann man i torpedbatteriet, 
att man kunde gå ut och se efter Bliiclier. Den låg då strax norr 
om fästningen, mitt i sundet i närhe,ten av Digeruds fyr. Den stod 
i l jusan låga, och ideliga detonationer hordes från explosioner i am-
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munitionen. Den hade stark slagsida och låg djupt, varför man lätt 
kund e förstå, att elen inte hade Jån·gt kvar. 

Strax cliil·på fö r-svann fartyget och upp ur vattnet kom li ksom 
en tor sv.art balJ.ong, som exploderade, och hela .sun.clet blev ett enda 
L'lclhav av brinnande olj a. 

Av befolkningen i Dröbak, som bevittnade alltsammans på några 
få hundra meters avstånd, :tick man senare h-öra, att det efterfölj ande 
:fartyget , troligen Brummer, f ått hela bogen uppfläkt och lät seelan 
inte höra av sig. 

.c\ngreppet var avvä rj t och s triden slut för tilL'fället. 

Men på morgonen kommo flygar na, cirka 80 stycken, och där
med började ett ihållande bombardemang som varade hela middage n 
till fram på eftermiddagen. Mitt under bombardemanget me cltclel aLles 
Jrån Fil tvedt , att sbgskeppet Gnei~enau l.åg utanfö r Filtvedt och 
bombP.rch? racle fästningen med .sina .2 cm. kanoner. Det hade man 
iJJ.te obser verat. 

De båda 40 mm. automatkanonerna gjorde god verkan. Såvit t 
man kunde se blevo fyra tyska bombJ!ygplan nedskjutna. Bris ten på 
kulsprutor i fästningen gjorde emellertid att tyskarna kunde fl yga 
mycket lågt , varigenom det var svårt att använda kanonerna. 

Uneler hela luftbombardemanget uppehöH sig besättningen i k as
sematter insprängda i berget ävensom i de gamla murade kasscmat
terna. P å eftermidda gen rapporterades, att en stö rre t ysk kryssare 
var på ingående med parlamenteringsflaggan uppe. Den ankrade 
på cirka 5,000 meters avstånd f rån land. På fästning~n gjorde man 
sig beredd att öppna eld igen. Men nu kom rapport om att det fäst
ningsbatteri, som låg åt Dröbakshållet hade erö·vrats av tyskarna. 

Detta hade gått till på följande sätt: 

Batteriet ifråga hade into bombsäkra rum fö>r manskapet, var
för detta måst e förläggas till skogsbrynet, 200c_300 meter bakom ka
nonerna, medan bombardemanget pågick. På eftermiddagen uppstorl 
en paus i bombardemanget, och då rop ade någon på norska från lm
nonema, att nu kunde man kapet komma fram igen, då det inte 
läng re var någon fara å färde. Då de norska artilleristerna kommo 
ft·am till sina kanoner, voro dessa tagna av tyskarna. Dessa hade 
enligt vad som påstås, landsatts i Soon norr om Mass från ett t yskt 
krigsfartyg., antagligen Emdm1, och från Soon hade de transporterats 
på bilar till Dröbak, där de, under det luftbombardemanget pågick, 
begå v o sig upp till det norska batteriet. 
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I denna situation Eann man ck t gagnlöst att fo rtsätta striden. 
och ett par offi ce rare sändes ut tihl det ty.ska krig fartyget såsom 
parlamentärer. De återvände till fiis.tningens nu r amponerade kon
torsbyggnacl. Ett avtal om fäs tningens överlämnande ingicks, som 
gick ut på att t yskt manskap skulle rycka in och inta do norska 
artilleristernas platser. 

I manskapsförluster hade fästningen endast ett par sår ade. 
Ingen a v fäs tningens vitala del ar, kasscmatter, förbindelsegånga r 
o. d. hade skadats och inte heller någon av kanonerna. 

Do båda ovan nämnd a JuJtvä msauto matkanonerna stoclo pla
cerade på berget, Pndast omgiv11a av några san dsäckar till serviser-· 
nas skydd, och på samma primit iva sätt var ett par k ulsprutor upp 
ställda på taket t ill kasernen. Trots att clP t tyska fl yget flög rakt 
emot dem och skö·t allt vad del Jö rm ådde hiPv ingen end a man 
skadad. 

Från Dröbak evakuerade hastigt den c i vila befolkningen, då 
granaterna från de tyska fartygen började susa genom gatorna. Föl
jande dag kunc!P invånarna :f r ån dc omkringliggande höjderna fö lj a 
luftbombardemangets gång. lföt· dem såg det ut som om Oscarsborg 
blev full ständigt förintat, och man väntade inte att få se n ågon av 
fäs:tningens besätfning i livet mera. Glädjen blev därför så mycket 
större, när resul tat et blev be•kant. Tyskarnas stolta fåglar hade inte 
alls visat sig så fa rliga som ryktet förmält. 

(A v 0-r, Göteborgs Handels- ocr Sjofartsticlning, 23 okt. 1941.) 

Storbritannien. 

Den engelska pr essen medclela.de i slutet av augusti, att slag
skeppet »Duke of Yorb trätt i tjänst. Fartyget byggeles hos Brown 
C<; Co., Clydebank, och har följande data: Deplacement 35,000 ton, 
t io 35,6 cm. och sexton 13,2- cm. kanoner, 4 flygplan. .Fart 28,5 kno-p. 
Kölsträckningen skedde elen 5 maj 1937, sjös ä ttningon den 16 sept. 
1939. Fartyget tillhör »King George V »-ldassen, av vilken nu »King 
George V» och »Prince of Wales» åro i tjänst. 

(Marine Rundschau, oktober 19•41.) 

Tidskrift S jöväsendet. 46 
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Den engelska pressen offentliggör följande moddelanden UJ II tle 
s. k. korvetterna: deplacement ung. 800 ton, fart ung. 17 knop, Lr•. 
väpning en eller två 10 cm. kanoner, automatkanoner och sjunk. 
bomber. Fartygen äro i första hand avsedda för kampen mot ubata 1• 

De operera tillsammans med jagare i konvojtjänstcn. Till utse<'11<k; 
liknar korvetten en valfångare (el en betecknades därfor också J<ir,;t 
av brittiska amiralitetet som »valfångartyp). England skall enlig( 
vad som angives inom kort förfoga över 300 biitar av denna typ. llp. 
sättningen lär bestå av 4 officerare och 50 till 60 man. Fartygp11 
äro alla uppkallade efter träd och blommor. 

(Marine Rundschau, oktober 1!ll l.J 

Marinminister Knox. mrcldelade ckn 16 okt., att två åtr•r 11Jl [l
rustaclo amerikanska ubåtar ,;kola överföras till Storb ritannien i <' H

Ji ghet med utlånings- och utltymings lagc·n. I det av marindepartl'
mentet utsända meddc·landct tilläggc·;,; aH ch~ lJåcla ubåtarm.., som i' ör 
n ärvarande operer a i Atlautc•n, skola manövreras av brittiska ]w

sättningar innan de Jämna amerikanska farvatten. Den ona av uJ,fl
båtarna är av typen »R >> , mäter 530 tou, trädde i tjänst 1919, anu;;(a
cles år 1930 och upprustades åter 1940. Den andra båten är av >> !::i»
typen och mäter 800 ton. Den t rädde i tjänst 19:23, avrustades Hl30 
och upprustades åter 1940. 

Dagens Nyheter, 17 oktober 194'1:.) 

Kanad·as mariruminister meddel'!lid'O d'en 7 nov., at t hittills hade 
59 minsvepare och 77 korvetter sjösat ts och 40 minsvepare och 50 
korvetter levererats. Ant alet fartyg i elen kanaelensiska flot tan har 
uneler året ökats från 155 till 300 och personalens storlek uppgår nu 
till 27,000 man. 

(Reuter, 7 november Hl41.) 

En minsvepande trålare och ubåtsjagare vid namn Barocla, son1 
byggts för elen indiska marinen, sjösattes i Howrah den ZZ okt. 
Fartyget har f ramställts ut eslutande med indisk arbetskraft uncle!; 
europeisk ledning. 

(Reuter, 22 oktober 1941.) 
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Den 27 oktober sjösattes i Quebec 4 korvetter och 4 minsvepare 
för elen kanadensiska flottan. 

(Ex.changc, 27 oktober 1941.) 

Den kanaelen iska pressen meddelar, att ett tlottedör<'tag till 
det bekanta motortorpedbåtsvarvet British Powcr Boat Co., Sout
tampton, uppför ts i närheten av Quebec. Byggnadsarbetena voro i 
slutet av 1940 nästan färdiga. Finansioringcn skedde utcslut,ancle 
med engelskt kapital. Varvet kallas Canadian Power Boat Co. Från 
den kanaelensiska regeringen (Departement of Munitions & Supply) 
har varvet fått beställning på tolv motortorpedbåtar av samma typ, 
som användes i elen brittiska flottan (båtarnas längel 21 m.; två 
Packarcl-motorer). 

(Marine Rundschau, oktober 1941.) 

Den engelska pressen meddelar, att en ny flytdocka som kan 
anvtindes f!. V den engel-Slka flottans största fartyg planeras i en hamn 
på den lo.n~dcnsisk(! ostkusten. Byggnadsarbetet har just ·avslutats, 
kostnaderna uppskattas till 2 1/,-2 3/. mUlioncr dollar. Den beräk
nas vara färdig 1942. 

(Marine Runclschau, oktober 1941.) 

Tyskland. 

Den t yska kryssaren K önigsberg, som sänktes i f jol i Bergens 
hamn, håller man för närvarande på at t lyfta. Kryssaren synes 
a ock ha blivit illa åt gången, ty man tar enelast upp delar av elen. 
Ett Bergenvarv skall anlit as iölr byggande av ett nytt tyskt krigs-. 
far tyg, vari dc från hamnens botten upptagna del arna skola kom
ma till användning. 

(Svenska Dagbladet, 11 oktober 1941.) 

Föl'enta Statel'na. 

Slagskeppet Massachusetts sjösattes elen 23 sept. vid örlogsvarvet 
i Quincy i närvaro av marinmini ter Knox. l\i!I!SSachusetts är på 
36,000 ton liksom de uneler byggnad varande slagskeppen Indiana 
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och Alabama, median de redan färdigstälLda .sk·eppen av samma (Yp, 
N orth C ar o lin a och ·w ashington, äro på 35,000 ton. 

(Reuter, 23 september 1941 .) 

Slagskoppe.t Indian a, som är under byggnad på varvet i N P w-
port News Virginia, beräknas komma att sjösättas i dcct>ml >tT 
månacl. 

(Nya Dagligt Allehanda, lO' novomber 1941.) 

Marinminister Knox förklarade i ett uttalande för pressen dr•n 
12 nov., att tvåoceanflottan blir klar långt före cle uppgjorda planl'r
na, enligt vi lka den skulle vara fullbordad 1946. 1941 har 126· fa r
tyg satts i tjänst, av vilka 35 tillhöra dc t yngre Ji:lasserna, till nth• 
Knox. 

Marinministern meddelade, att slagskeppet Alabama, som är eld 
sista i en grupp av sex superclreadnoughts på 33,000 ton, komnwr a1t 
vara färdigt i febr uari 1943 och att den första 45,000-tonnaren ber ä k
nas lapa av stapeln någon gång nästa år. 

(Nya Dagligt Allehanda, 13 no v. 1941 .) 

Den nya amerikanska kryssaren Cleveland på 10,000' ton, vilken 
ingår i programmet föir >> tvåoce·anflottan», sjösattes den .2 nov. Krys
saren som kännetecknas av hög fart är elen första i en ny serie vil
ken kommer att omfatta 32 fartyg. 

Tjänstemän som ha om hand realiserandet av programmet för 
»tvåoce,anflottan>> förklara att under oldaber månad 33 fartyg, däri
bland 1 kryssare, 3 jagare och 2 ubåtar, stapelsattS!, d. v. s. i genom
snitt ett om dagen, 22 far tyg, varav :t kryssare, 1 jagare och 3 ubå
tar ha sjösat ts. Sl utligen ha 2,7 fartyg, däribland ett hangarfartyg. 
inträit i tjänst. 

(Havas, 2 november 19<41.) 

J agarna Hambleton och Roclman, som påbörjades i december 
1940, li:lpte den 2:6 sept. av stapeln i K earny, Ne,w Jmsey. 

(Reuter, 2·6 se}Jt ember :t941.) 
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Den amerikanska jagaren Bristol insattes den 22 okt. i Brook
lyn i tjänst. Bristol sjösattes 25 juli efter att ha. varit under bygg
nad i 7 1/2 mån. 

Reuter, oktober 1941.) 

Den amerikanska flottans ny aste hangar.fartyg >> Horne t>> har 
nu färcligutrustats.. Fartyget , som är de,t sj unde1 i ordningen, har 
en besättning på 2,:t70' man. 

(Nya Daglig t Allehanda, :21 oktober 1941.) 

Två nya lätta kryssare löpte av stapeln den 6 sept., nämligen 
kryssarna Atlanta och San Juan. Det var en minnesvärd dag :för 
marin skeppsbyggnad, ty förutom s josättningen av de lätta kryssar· 
na, var och en på 6,000 ton, stapelsattes samma dag den t unga kry.s
saen vVilkes - Barre på 10,000 ton för att understryka betydelsen 
av att Cramps varv i PhiJ.a,clelphia åter s att i gång verksamheten. 
Detta varv spelade' en betydelse,full roll i nybyggnadsverksamheten 
under världskriget men har legat nere sedan dess. 

Ailanta är av en ny t yp, till vilken även hö·r San J uan, San 
Diego och två andra kryssare, som äro uneler byggnad. Dessa kryssa
res fart kommer att bliva jämngod med de nya jagarnas, deras lån ga 
skrov, deras kompakta öv,erbyggnad och de två strömlinjeformade 
skorstenarna ge en levande föreställning om deras utlovade höga 
fart. Föirhandsrapporter omtalade, att At lanta skulle komma att 
få :t2 st. :t2,7 cm. kanoner fö;rutom 6 st. 53 cm. torpedtuber. Vid s jö· 
sättningen hade elen synbarligen enelast 6 kanoner i clubbeltorn om
bord, men man tror att ytterligare ett antal kanone-r komma att in
stalleras. Torpedtuberna kommer också att installeras s'enare lik
som tolv mindre kanoner, ·enligt vad som meddelas o:Efic~ellt. 

A'tlanta, som förutom bestyckning kostar omkring 13,000,000 
dollars, var vid sj0sä t tningen fullbonlad till 85 % och den föi·sta stolta 
sirensignalen som t raditionellt annonserade, att den tog vatten, 
frambringades av dess egen ånga. Atlan ta sjösattes före den pla
nerade tidpunkten t rots en st re jk av :t7,000 arbetare, som fr am
tvingat ett uppskjutande av elen ursprungliga sjösättningsdagen elen 
H aug. Det blev inte avslötjat när Atlanta blir fär dig och utrustad 
men San Juan, som s jös'attes vid Bethlehem Steel Company's Fme 
River varv i Quincy, väntas bli le,ve,reracl till flottan tidigi nästa år. 
Atlanta kommer troligen att vara fä rdig ungefär vid samma tid. 
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. Genom sjös·ä t tningarna den 6 sept. i Kearney och Quincy öka. 
des antalet kryssare s jösatta i år till tre och det totala antalet sjii
satta örlogsfartyg till 251. 

En statistik över inneva ran de års byggnadsverksamhet till ll n"·' 
dato ser ut som följ er. 

Fartyg 

Slagskepp .. . ... .. ........ ....... ... . 

Kryss are ....... .... ..... ........ ..... . 

Ubåtar ....... . .... .. . ..... ....... ..... . 

Hangarfartyg .... ........... .. . ···1 
Jagare ..... ............... . ... .. . ..... . 

*) I eller nästan tjänst. 

stapelsatta l 

2 

13 

18 

2 

57 

Sjösatta 

1 

l 

8 

o 
8 

Färdig
ställd a *) 

2 

o 
9 

o 
12 

(The New York Time, 7 september 1941.) 

Senaten har slutbehandlat och till Vita huset översänt r eg•.•
ringsförslaget om anslag på 300 miljoner dollar för l}yggande ell ('r 
förvärv av 400 mindre fa rtyg, avsedda att tjänstgöra som patrull· 
båtar och minsvevare. 

(Reuter,, 11 november 1941.) 

Marinminister Knox invigde den 11 nov. en ny. öirlogs- oclt 
flygbas i närheten av Quonset på Rhode Island. 

(l{euter, 11 november 1941.) 

Det uppges, att flotte·xpe•rter, som: undersökt den franska passa
gerarångaren Normandie, försäkra att den snabbt kunde byggas om 
till hangarfa rtyg. Om Förenta staterna går med i kriget, väntas 
Normandie bli beslagtaget för detta andamåL 

(Nya Dagligt Allehanda, 23 oktober 1941.) 

Inom Marine Corps ha de amerikanska flo ttmyndigheterna or
ganiserat en s. k. »Atlantic Amphibious Force» med speciell upp
gift att företaga blixtanfall mot fientliga kuster. 

(Evening Standard, ~·4 sept ember 19·41.) 
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Japan. 

J'apan har 200 krigsfartyg, som 011erora i I;:inc·siska fa rvatten 
och ytterli gare 300 för förvaret av västra StiUa ha vet, förklarar el en 
japanska flo ttans talesman, kapten Hideo IIiraide. >>Aldrig någon
sin ha vi ägt on så stark :f lotta>>, uttal ade han. 

I-Iir aicle avslöjade viclarP, ntt japanska :flo ttans f lygstyrka upp
gå r ti Il över 4,000 maskiner. 

(Stockholms-Tidningcn, 27 oktober 1941.) 




