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KUNGL
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET

Meddelande
Nr 7/7970

Högtidssamma nträdet i Karlskrona den 16 november 1970
(det 199:e)
(Utdrag ur protokoll)
1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde
ledamöterna Gösta Granström och Åke Rossby avgått med döden.
Ordföranden lyste frid över deras minne.
2. Infördes tillstädeskomna nyinvalda ledamöter, nämligen ordinarie ledamöterna Gäfvert och Back samt korresponderan de ledamoten
Söderman, vilka ordföranden hälsade välkomna i Sällskapet.
3. Fastställdes följande sammanträdesd agar för arbetsåret 1970/71:
Högtidssammanträde i Stockholm måndagen den 15 november 1971
Ordinarie sammanträden i Stockholm
1970: tisdagen den 8 december
1971: onsdagen den 13 januari, torsdagen den 11 februari, tisd agen
den 9 mars, tisdagen den 5 oktober, tisdagen den 2 november
Ordinarie sammanträde i Göteborg onsdagen den 14 april 1971.
4. Telegram till H M Konungen avsändes. Svarstelegram mottogs.
5. Till ordförande för kommande arbetsår valdes hedersledamote n
Lundvall.
6. Till vice ordförande för komm ande treårsperiod valdes ledamoten Gottfridsson.
7. Utdelades av Sällskapet tidigare beslutade belöningar till hedersledamoten Blidberg, ledamöterna Ragnar Thoren , Strömbäck och
Back.

8. Uppläste ordföranden namnen p å de ledamöter, v ilka under det
gångna arbetsåret lämnat Sällskapets krets .
Föredrog ledamoten Nerpin och sekreteraren utdrag ur minnesteckningar över
korresponderande ledamoten Bertil Boström
korresponderande ledamoten Arthur Wirström
heder'sledamoten
Sigurd Lagerman
heder~ledamoten
Marc Giron
ordinarie ledamoten
Karl Oscar Johansson
9. Avgav sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamhet under det gångna arbetsåret.
10. Nedlade ordföranden sitt ämbete med ett anförande enligt
stadgarna § 15.

Meddelande
Nr B/1970

KUNGL
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 8 december 1970.
(Utdrag ur protokoll)
1. Utsågs ledamoten Prawitz till föredragande i vetenskapsgrenen
"Strategi. Taktik med samban d stj änst. Navigation och sjöfart" för
år 1971.

2. Föredrog ledamoten J arneberg sitt inträdesanförande betitlat
"Praktisk personalledning i marinen".

Srockholm den 31 december 1970.
HANS HALLERDT

.3. Föredrog ledamoten Forsman utdrag ur sin årsberättelse inom
v etenska ps grenen "Stra teg i" bet ida t "Neutralitetens element".

sekretcrare

Stockholm den 31 december 1970.
HANS HALLERDT
sekreterare
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Minnesteckningar

Anders Berfil Bosfrö m*
Majoren i Luftvärnets Reserv förutvarande kaptenen i Flottans
Reserv Anders Bertil Boström avled den 7 december 1969. Han var
född i Sala den 4 mars 1898 och son till distriktsveterinären Mathias
Boström och Ellen Nilsson.
Boström tog studentexamen i Uppsala 1916, blev sjöofficer 1919,
kapten i Flottans Reserv 1934 och major i Luftvärnet 1942 - antagligen den ende ej kungliga person som i modern tid samtidigt
varit officer i två vapengrenar. GCI genomgick han 1921-1922.
Bertil Boström hann under sina verksamma år med en livsgärning,
som var både mångskiftande och märklig.
Som sjöofficer specialicerade han sig tidigt inom det artilleritekniska området. Där tillhörde han den grupp av unga officerare, som
efter första världskrigets slut verksam t deltog i utvecklingen och
införandet av modern eldledning i de då nybyggda Sverigeskeppen.
Han deltog också med brinnande intresse i arbetet att utveckla och
organisera luftvärnet som försvar mot det snabbt växande flyget.
Efter genomgången av Sjökrigshögskolans högre artillerikurs
1925-1927 knöts Boström till AB Bofors.
Hans första verksamhet där gällde chefskapet för bolagets artilleriskjutfält. Med stor skicklighet och energi bidrog han här vid utveckling och utprovning av de då högmoderna artillerikonstruktioner - särskilt 40 mm akan - vilka förde Bofors namn och anseende ut över världen.
Tidigare än mången annan förutsåg Boström det annalkande andra världskriget. År 1935 krigsplacerades han som chef för Bofors
lokalförsvar. Denna krigsplacering tog han med största all var och
studerade krigsplaceringslistor, organisation och materielfrågor. På
eget initiativ igångsatte han, i samarbete med armen, utbildning av
frivillig personal och uppbyggandet av luftskyddet i Bofors med

d ss för landet livsviktiga krigsmaterielindustri. När kriget bröt ut
i eseptember 1939 hade Bo!ors frivilliga luft:.~rn ett 50-~_al _väl utbildade lv-befäl, pjäser fran bolagets provpJ~sars_enal: . forbmdelseteriel och en i berg insprängd lv-central ull sltt forfogande !11 a
.
h . .
allt skapat på frivillighetens väg genom Boströms energ1 oc mu~tivkraft. Sedan även ej obetydliga markförband sammanförts ull
·ndustriområdets förs var och ställts under sjöofficeren Boströms ofta
~jälvtagna befäl, ansågs ~et lämpligt att han överfördes till armen,
varvid Boström erhöll maJOrs grad.
Bertil Boström var inte blott en god tekniker utan även en språkkunnig och skicklig förhandla_re som i ovanligt hög _grad ~-gd~ förmågan att umgås med och vmna förtroende hos ohka ma~mskor.
Dessa egenskaper gjorde honom särskilt lämpad att utnyttjas som
Boforsbolagets resande ambassadör. Såväl under krigsår som fred
reste han runt omkring i världen. Omtyckt och uppskattad var han
kom gjorde han sitt företag och sitt land utomordentligt stora tjänster. Strapatser och personliga uppoffringar fick ej stå i vägen för
Bertil Boström. Han tvekade aldrig att ingripa i situationer som
krävde hans insatser, även om detta kunde medföra personliga risker och obehag.
Boströms förmåga att intressera och entusiasmera sina medarbetare av alla kategorier och åldrar var väl känd. Genom ·egna insatser
och personligt föredöme stimulerade han sin omgivning till höga
prestationer. När oöverstigliga hinder hejdade hans föresatser var
Boströms kommentar: "Bäst som sker." Därmed sattes punkt och
med friska tag startade han igen efter nya linjer.
Bakom den frimodiga ytan dolde sig ett varmt allvarsdrag som
endast hans närmaste vänner kände till. Detta tog sig uttryck i filosofiska och religiösa studier och spekulationer som visade både kunskaper och tankedjup.
Med aktning och tacksamhet lever minnet av den gode och glade
vännen Bertil Boström.
Han invaldes i örlogsmannasällskapet 1960 och i Krigsvetenskapsakademien 1956.
Närmast sörjes han av makan Gunny född Berghman samt sönerna Lennart, civilingenjör, anställd vid elektroniksystemavdelningen
hos SAAB Göteborg, och Bengt, civilekonom, anställd vid International Civil Aviation Organisation (ICAO), Montreal, Canada.

, _ Minn estec kningen författad av korrespo ndera nde ledamoten V af Klint.
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Arthur Wirström,.

Sigurd Lagerman*

Förre marinöver kommissa rien Arthur Wirströn1 avled den l O.
mars 1970 i en ålder av 82 år. Han invaldes i örlogsman nasällskapet år 1945 som ledamot nr 677.
W. var född i Stockholm den 10. november 1887. Han blev jur
kand 1913 och fick detta år anställning i finansdepa rtementet. År
1921 blev han byråchef i lotsstyrelsen och den l. december 1937
utnämndes han till marinöver kommissarie vid Marinförv altningen.
W. hade redan från hemmet god kontakt med sjön och hade därmed, när han som 50-åring tillträdde tjänsten i marinförv altningen
efter 16 ~r son:. byråchef i lot;styrelse~ en marint betonad bakgrund.
Det var mget lattarbeta t omrade W. fick ta hand om och hans friska
krafter och energi kom väl till pass. De första åren kännetecknades
av den påbörjade upprustnin gen av marinen och därav följande stora
a.rbetsuppgifter och W. uppgift kan populärt sägas ha varit att se
t1ll att de av chefen för marinförv altningen fattade besluten blev
förvaltning smässigt riktigt utformade . W. goda juridiska kunnande
kom väl till pass och han blev snabbt en värdefull medarbeta re i
marinens ledning. Arbetsbör dan var emellertid mycket tung och W.
kände säkert stor lättnad, när han efter vä l förrättat värv fick möjligheten att något år före ordinarie pensionsål der dra sig tillbaka i
samband med en omorganis ation av marinförv altningen i början av
1950-talet .
Hans sista år fördunklad es av tilltagande synsvårigheter, men
kontakter na med gamla vänner uppehölls in i det sista.
W. kom att tjäna under tre förvaltning schefer, nämligen amiralerna Åkermark , Bjurner och Wetter. Han blev den siste marinöver kommissarien. Hans efterträda re erhöll nämligen titeln amiralitets råd.
W. var en uppskatta d medlem i Neptunior den , där han länge hade
förtroende up p drag.
W. efterlämna r makan Stina, född Franzen, sönerna Lars affärsman och Olof, finanschef i Hansa, sonhustrur och barnb a rn ~

Viceamiralen Sigurd Lagerman avled den 9 maj 1970 vid 66 års
ålder. Han var född i Stockholm den 11 januari 1904, vann inträde
i sjökrigssk olan 1922, avlade officersex amen 1925 och pensionerades
1968 som siste chef för Marinförv altningen.
Sigurd Lagermans matematis ka begåvning och tekniska läggning
gav en naturlig inriktning mot artilleritjä nsten. Huvuddel en av sina
tidigare officersår tillbragte han i artilleribe fattningar på pansarskepp. 1933-35 genomgick han sjökrigssk olans högre artilleriku rs
och lade då grunden till sin omfattand e och betydelsef ulla verksamhet för sjöartilleriets utveckling . Efter att 1935-38 ha tjänstgjort
vid artilleride partement et vid Karlskron a örlogsvar v blev han 1938
artillerioff icer på "Drottnin g Victoria". Sigurd Lagerman s verksamhet inom artilleriet ombord karakteris erades av stor omsorg om personalen och ingående kunskaper om materielen. Hans förberedelser
för skjutninga r och andra övningar var noggranna . För hans medarbetare inom artilleriet på "Drottnin g Victoria" tedde det sig som
nästan oundviklig t att han skulle komma att erövra Kungapok alen,
vilket också skedde.
1940-43 tjänstgjord e han i Marinförv altningen. 1943 utnämndes
han till kommend örkapten av 2 :a graden och var 1944-45 chef för
artilleride partement et i Karlskron a. 1945 .blev han kommend örkapten av l :a graden och chef för artilleriby rån i marinförv altningep.
I denna befattning tog han aktiv del i många utveckling sprojekt, av
vilka främst må nämnas utprovning en av 40 mm automatka non
M/48 till fartygspjä s, vilket arbete han ledde till framgång.
Han blev 1950 kommend ör och var 1950-55 inspektör för sjöartilleriet. Jämsides med denna befattning var han 1950-51 chef
för skolavdeln ingen och 1953-54 eskaderch ef i Kustflotta n. 195558 var han chef för vapenavde lningen i Marinförv altningen. 1958
utnämndes han till konterami ral och chef för Marinkom mando Syd.
Från 1961 till sin pensionsav gång 1968 var han chef för Marinförvaltningen.
Sigurd Lagerman var en verksam man med många intressen både

,,. Minnesteck ningen författa d av ledamoten Danckvardt
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' · Minnesteckn ingen författad av hedersledam oten G Grandin.
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i och utom tpnsten. Hans lå ngvariga tJanst i Marinförvaltningen
präglades av en ständig strävan att anpassa förvaltningsverksamheten efter tidens krav. Bl a inrättades under hans tid datasystemoch förrådskontoren. Som ordförande under många år i försvarets
centrala företagsnämnd ivrade han för utbyggnad av nämndverksamheten. Han vinnlade sig vidare om att skapa goda och förtroendefulla relationer mellan lednin gen och personalen inom sitt eget
verk, särskilt viktigt där personal av olika kategorier och från skilda
vapenslag samarbetar. Hans djupa tekniska och administrativa kunskaper togs även i anspråk i civila sam manhang. Under en följd av
år var han ledamot av matematikmaskinämnden, som verksamt bidrog att .introducera datamaskinerna i vårt land. I hans regi anordnades 1959 i Karlskrona ett nordiskt symposium för matematikmaskiner.
Sigurd Lagermans uppträdande i tjänsten var strikt. Han ägde
emellertid en rik fond av humor och mänskligh et som ofta bröt den
något sträva ·ytan och lättade upp stämningen, särskilt i en trängre
krets.
Närmast sörjande är makan Inga, född Bretz, sonen kommendörkapten Thomas Lagerman samt den efterlevande makans barn i
tidigare äktenskap.

Marc Edvard Giron*
Förutvarande konteramiralen Marc Giron avled efter en längre
tids ohälsa vid 85 års ålder den 16 juli 1970.
Marc Giron var född i Stockholm och antogs till sjökadett som
femtonåring. Han tillhörde som officer 1906 års gurs.
Giron utbildades till torpedofficer och tjänstgjorde som ung sjöofficer på olika fartygstyper samt genomgick sjökrigshögskolans
torpedkurs omedelbart före första världskrigets utbrott.
Under krigsåren tjänstgjorde han på olika fartyg som kommenderad officer och som chef i den svenska neutralitetsvakten. Hans
goda insatser under de yngre officersåren ledde så småningom till
en välförtjänt förtursbefordran till regementsofficer.
, _ Minnesteckningen författad av ledamoten Algernon.
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Girons mångsidighet upptäcktes snart och den tidigare teknik ern
och sjömannen ~om att i stor ut~träckning utnyttj~s inom det ~rgaisatoriska omradet efter hand 1 allt mer kompbcerade uppg1fter.
~ans organisationstalang och kloka omdöme gjorde sig gällande i
1930 års försvarskommission, där han på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt förde flottans talan i det då mycket besvärliga inrikespolitiska klimat förhandlingarna fördes. I motgångens stund
framstod såväl Girons moraliska styrka, som hans förmåga till
objektiv vidsyn.
Härom vittnar bl a att han i detta sammanhang i en reservation
gick emot majoritetens förslag och föreslog en starkare satsning på
anskaffning av flygplan.
Trettiotalets första hälft tillbringade Giron huvudsakligen som
chef för Marinstabens organisationsavdelning för att sedan under
trettiotalets senare år huvudsakligen genomföra chefskap till sjö·ss
för bl a jagardivision och eskader. Hans känsla för och omtanke om
personalen ombord var allmänt omvittnad. Han uppskattades mycket som chef och förstod att med hjälp av sin välgörande, om och
lite torra humor skapa en trivsam stämning.
Strax före krigsutbrottet utnämndes Giron till chef för sjöförsvarets kommandoexpedition, där hans förmåga att på ett smidigt men
alltid renh årigt och skickligt sätt lösa de ofta mycket intrikata problem som världssituationen skapade för en neutral , av fria sjövägar
mycket beroende, nation.
Utnämningen till konteramiral 1941 talar härvidlag sitt tydliga
språk.
Aven sedan Giron lämnat den aktiva tjänsten efter kriget tog
man i anspråk hans tj änster, kunskaper och stora förmåga. Det gällde nu närmast ordförandeskapet i 1948 års örlogsbasutredning. Han
måste ha känt stor tillfredsställelse att personligen kunna och hinna
uppleva resultatet härav - tillkomsten av den i världen tämligen
unika bergsanläggning som Musköbasen utgör. Girons kapacitet var
stor och mångsidig. Från mitten av 40-talet kom han att ägna allt
mer av sin tid och sitt intresse åt kamratföreningsverksamheten .
1946 blev han ordförande i Flottans Män. I praktiken blev han
också sekreterare, kassör, redaktör och alltiallo. Hans engagemang
i kamratföreningsrörelsen ledde också till ordförandeposten i den
svenska militära kamratföreningarnas samarbetskommitte under flera år.
9

Marc Giron var en rättskaffens och ärlig man som var främmande
för kohandel och hyckleri. Han var en skicklig förhandlare varom
de många uppdragen i kommitteer och nämnder vittnar. Han var en
mycket uppskattad berättare genom sin rika erfarenhet och sin lätthet att uttrycka sig i tal och skrift. Som ordförande i Flottans Män
korresponderade han på sin ålders höst flitigt med lokalav delningarna och representerade på ett förnämligt sätt föreningen utåt.
Vi hyllar minnet av en man som under ett långt liv med heder
tjänat flottan direkt och indirekt i stödverksamh et av olika slag. En
ovanligt duglig och hängiven officer och sjöman har gått bort men
också en nobel människa.
Marc Giron invaldes i Kungliga örlogsmannasällskapet år 1925.
Han sörjes närmast av sönerna Marc Kristian, Stockholm utrikesråd
med maka Brita född Lindh och Tage Giron, Saltsjöbaden skeppsmäklare samt sonhustru, barnbarn och brorsbarn.

Karl Oskar Reinhold Johansson*
Karl Johansson föddes i Karlskrona den 13 december 1888.
Föräldrarna voro skräddarmästaren Gustaf Johansson och dennes
maka Sofia Spira.
Liksom hos åtskilliga karlskronapojkar av hans årgång vändes
Johanssons håg tidigt mot ett inträde i flottans tjänst, varvid han,
med sin utpräglat tekniska begåvning, valde ingenjörsbanan.
Efter i hemstaden av lagd mogenhetsexamen 1906 inskrevs , han
vid K Tekn Högskolans fackskola för elektroteknik, varifrån han
utexaminerades 1909.
S~n, värnp likt fullgjorde Johansson vid gnistavdelningen på torpeddepartementet vid Karlskrona örlogsvarv, där han 191 O anställdes som ritare för att året därpå utnämnas till föreståndare för experiment- och provningsavdelningen vid den då nyligen färdigställda torpedverkstaden. Han kvarstod i denna befattning till 1914, då
han erhöll tjänsten som ritkontorschef och biträdande torpedingenjör.
Johansson hade alltså gjort en god start inom det ena av de båda
undervattensvapnen men hans livsgärning skulle ändock komma att
•:· Minnesteckningen författad av f d kommendörkapren 1. gr Th Lindgren.
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fullgöra s inom det andra - minvapnet
i det han avgick från
torpeddepartementet den 31.3.1916 för att samma dag förordnas
till miningenjör vid mariningenjörkåren.
I och med detta förordnande placerades Johansson på Stockholms
station, som han sedan allt framgent kom att tillhöra. Under de två
första åren i Stockholm tjänstgjorde han vid marinförvaltningens
minavdelning och därefter t o m 1923 som miningenjör vid mindepartementet p å örlogsvarvet i Stockholm.
Under denna tid följde han under en sommarmånad övningarna
å "ångfartyget Gunhild", genomgick sjökrigshögskolans minkurs och
följde övningarna vid kustartilleriets mineringsskola under en kortare period 1919.
Fr o m 1.1.1924 tjänstgjorde Johansson i marinförvaltningen t o m
pensionsavgången 1.4.1949 alltså under en tidrymd av drygt 25 år,
först som miningenjör vid minavdelningen t o m 1943 och därefter
som chef för vapenavdelningens mintekniska byrå.
1944 utsågs Johansson till marinförvaltningens representant att
gemensamt med armeförvaltningens tygavdelning handlägga ärenden
rörande inrättande av produktionsnämnder på försvarets arbetsplatser och samma år blev han ämbetsverkets representant i försvarets
forskningsanstalts arbetsgrupp för sprängämnes- och krutfrågor.
Johansson upprätthöll befattningen som lärare i ämnet minlära
i sjökrigshögskolans högre minkurs i 25 år från januari 1924 till
juni 1948.
Till mariningenjör vid mariningenjörkåren utnämndes Johan sson
1919 till specialingenjör av 2. gr 1922 och av 1. gr 1937 samt tillades kommendörkaptens av l. gr tjänsteklass den 1.1.1944. Efter
pensionsavgången 1949 erhöll Johansson av marinförvaltningen under några år vissa konsultuppdrag samt var mellan åren 1949-1961
ansvarig utgivare och redaktör för Svenska Mekanförbundets litteraturöversikt.
Johansson var riddare av Kungl Nordstjerneorden och Kungl
Vasaorden samt innehade Finska Frihetskorset med svärd 4:e klass
och Konung Christian X:s frihetsmedalj.
Tillledamot av detta sällskap invaldes Johansson 1938.
När Johansson började sin tjänst vid minvapnet stod detta inför
en djupgående nydaning. Dittills hade det haft en utpräglat defensiv karaktär med små minor användbara endast inomskärs. Med
ledning av erfarenheterna från första värl dskriget började vid dettas
11

slut en utveckling mot ett mera offensivt utnyttjande av vapnet.
Detta medförde krav på såväl organisatoriska som tekniska förändringar, vad de senare beträffar främst i en övergång till nya mintyper lämpade för utläggning utomskärs. Den nyblivne miningenjören ställdes sålunda tidigt inför svåra problem som han emellertid,
som den utomordentligt skicklige konstrutör han var, löste på ett
både elegant och effektivt sätt. Under mellankrigstiden tillkom utom
nya mintyper även nya minsvep samt nya sjunkbomber och annan
antiubåtsjaktsmater·iel dels av Johanssons egen konstruktion (sjunkbomber) dels bestående av materiel inköpt utifrån men av Johansson
förbättrad och modifierad för våra förhållanden.
Från slutet av 20-talet tillkom ett för minvapnet helt nytt och
främmande materielslag nämligen hydrofonmaterielen. Materielen
levererades av utländska firmor men ansvaret för typval, underhandlingar med firmorna och deras svenska representanter samt det
slutliga inköpet å vilade dock i största utsträckning Johansson, som
ända till ett par år efter andra världskrigets utbrott, ensam representerade den högsta tekniska vetenskapen på minavdelningen.
När arbetsbördan under den snabba utvecklingens hårda tryck
blev alltför stor tillkom i augusti 1941 ytterligare en miningenjör,
som övertog hydrofon- och svepmaterielen för att Johansson helt
skulle kunna ägna sig åt utvecklingen av avståndsminan, vars konstruktion byggde på helt nya principer i fråga om detonationens
initiering. För att snarast möj·l igt omsätta de nya rönen i funktionsdugliga minor erfordrades ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete, för vilket minavdelningens resurser icke räckte till. Marinförvaltningen vände sig därefter till ett antal större industriföretag, som ställde sig till förfogande, representerade av framstående
industrimän, tekniker och uppfinnare. På så sätt inleddes ett flerårigt mycket fruktbart samarbete mellan marinförvalcningens minavdelning och några större svenska industrier, vaket resulterade i
framtagandet av flera helt nya minkonstruktioner för såväl flottan
som kustartilleriet ävensom ny materiel inom andra minavdelningens
verksamhetsområden. Johansson bidrog i hög grad till de lyckade
resultaten. Han styrde hela tiden utvecklingen, och med sitt klara
intellekt och sitt lugna väsen hade mycket lätt att vid överläggningar
och föredragningar på ett övertygande sätt framlägga sina åsikter
och förshg och att vinna gehör för dem.
Av de korta data, som ovan anförts ur Johanssons omfattande
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och gagnerika gärning inom minvapnet, torde framgå att han under
tre decennier satte sin prägel på detta vapens tekniska komponent
och starkt bidrog till att vapnet kunde uppfylla på detsamma under
andra världskrigets hårda påfrestningar ställda kr a v. Som slutvinjett må i detta sammanhang framhållas att en av Johanssons minkonstruktioner prövats under verkliga förhållanden och bestått provet i det att den utanför Ostby på Olands sydöstra kust utlagda
mineringen för underlättande av neutralitetsvaktens verksamhet.
Ett av de mest utmärkande dragen hos Karl Johansson var hans
stora kunskaper, inte bara i vad som rörde tjänsten utan även inom
vitt skilda områden av mänsklig verksamhet. Han var ytterst intresserad av god litteratur, var stor boksamlare, från ungdomens 25-öres
böcker till ålderdomens praktband. Han hade läst mycket och hade
ett fantasiskt minne för vad han läst. I hans omfattande bibliotek
ingick ett stort antal mycket vackra band, som han själv bundit.
Han var sålunda inte bara teoretiker utan även händig och road
av praktiska ting. Ville helst göra allting själv, framför allt på den
kära tomten och i villan ute i Smedslätten. Han var även mycket
intresserad av musik. Han trakterade visserligen inte själv något
instrument men lyssnade gärna och innehade under ett 40-tal år
abonnemang på Konsertföreningen i Stockholm.
Trots att han tidigt lämnade sin födelsestad var han genom hela
livet trogen sin barndoms och ungdoms miljö. Han var intresserad
medlem - tidvis styrelseledamot - i Kar1skronapojkarna och Blekinge gille i Stockholm. Ej heller glömde han efter pensionsavgången
sitt gamla vapen utan var, så ofta han hade möjlighet därtill, närvarande vid sammanträdena i Flottans Minklubb.
Under de senaste åren hade Johanssons hälsa varit vacklande men
till synes hade han väl återhämtat sig varför det plötsliga dödsbudet kom som en smärtsam chock för familj och vänner. Han avled
den 18 augusti 1970 och med honom bortgick en framstående ingenjör och en förnämlig människa. Hans goda hjärta, hans vänlighet
och lugn samt hans stora hjälpsamhet väckte förtroende och tillgivenhet hos alla dem, som kommo i närmare beröring med honom.
Johansson var gift tvenne gånger, första gången med Sigrid Lagerholm, som avled 1952 och andra gången med Karin Zander. Han
sörjes närmast av makan i andra äktenskapet samt av döttrarna i
första äktenskapet Lott-Lis, socialinspektör, gift med skulptören
Emil Berglin och Ulla, speciallärare.
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Radarplotting och hyperbelnavtgenng

I en tidigare artikel har jag visat hur man vid radarna vigering
kan använda navigeringskivan för att snabbt och kontinuerligt utvisa fartygets läge, identifiera radarskärmen s ekon, ta ut erforderliga korrektioner för kursen, ange hur långt det är till nästa girpunkt och bestämma lämplig rorvinkeL I det följande skall visas
ytterl igare några exempel på navigeringsskivans användning.
Genomgången nedan är gjord i anslutning till händelser, som
inträffat i verkligheten. Endast de nautiska synpunkterna har emellertid medtagits och v issa aldrig fullt klargjorda förhå llanden har
framställts som faktiska för att nautiskt intressanta situationer skall
bli klart belysta. Framställningen kan därför ej åberopas ex vis ur
juridisk synpunkt i de aktuella fallen.
I texten användes förkortningen M (mile, eng uttal) för begreppet nautisk mil eller distansminut. Vidare används förkortningen dM
(deci-mile) för en tiondels distansminut eller kabellängd.

som sikta varandra och utgör därför ett gott underlag vid bedömning av lämpliga åtgärder för att undvika kollision.
o
o
dB
A1 xA 2
2. Passageavstandet erhalles genom formeln p = A - A X 57 ,3
2
1
där dB = bäringsdragningen och A = avståndet vid observationstillfällena.
3. Passageavståndet vid möte SB mot SB bör vara c:a 0.5 M större
än vid möte BB mot BB för att kunna anses betryggande.
4. Innan en när-situation uppstått, bör fartyg vidta undanmanöver
enl regel 16 c genom att gira åt motsatt håll mot bäringsdragningen, om passageavståndet bedöms otillräckligt.
5. I stället för gir kan fartyg en! mom 4 minska farten, om det annalkande fartyget kommer att passera för ut, vilket inträffar,
när riktning och bäringsdragning har olika namn.
6. Undanmanövern bör vidtas i god tid, dock ej tidigare än att man
säkert konstaterat behov därav.
7. Undangiren bör vara minst 20 gr och fartminskningen minst "2
steg på maskintelegrafen" eller motsvarande.
8. Effekten av en undanmanöver skall kontrolleras genom nya
observationer.
9. VHF-meddelande över kanal 16 med orientering om eget läge
(i vidaste bemärkelse) och avsikt är en lämplig komplettering till
hjälpmedlen för navigering.

Radarplotting till sjöss

Teoretiskt underlag
I det följande förutsättes att eget fartyg är utrustat med radar,
som återger siktade fartygs relativa rörelser. Däremot finnes ej
plottingbord, plottingtillsats, datorer el d. Ej heller användes "true
motion". Eget fartygs läge är i radarskärmens centrum.
För att resultatet av det relativa plotter skall kunna bedömas och
riktiga åtgärder snabbt kunna vidtas ombord på ett fartyg till sjöss,
kan det vara lämpligt för radarnavigatören att utgå från följande
fakta , formler, erfarenhetsmässigt underbyggda erfarenheter m m, vilkas härledning ej genomgås här, men som faller inom ramen för
gällande bestämmelser och internationella sjövägsregler:
1. Bäringsdragningen är till namn och storlek lika för två fartyg
14

Vid plottning på parallax-fri reflexskiva över radarskärmen kan
passageavståndet bedömas med tillhjälp av bäringsskivans kordor
men resultatet blir ej tillräckligt noggrant för att man skall våga
lita därpå vid gränsfall.
Man kan även plotta på navigeringsskivan i stället för p å reflexskivan över radarskärmen, d v s man använder navigeringsskivan
som plottingdiagram. Man bör därvid använda en sprit-tuschpenna,
varigenom gjorda markeringar är lätta att ta bort. A v läsningarna
och därm ed plattingen går snabbast om man använder riktning i
stället för bäring, vilket dock förutsätter korrigering för kursfel och
vid ändring av huvudkurs. Riktningen räknas enklast enl radarskärmens system, d v s SB 001 - SB 179 och BB 359- BB 181.-

15

Vilket sätt som än användes, måste plattingen börja p å nytt efte r
g1r. Vid by te av radarbilden s omfång, m åste markeringarna flyttas .

Det kan vara av intresse att studera de anförda reglerna m m tilllämpade på en radarkollision till sjöss, som inträffade under dålig
sikt, när båda fartygen var utrustade med radar. En redogörelse fö r
hä ndelsen har lämn ats i Nautisk Tidskrift nr 2/ 70 och a nges nedan.

Händelseförloppet i sammandrag
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fartygen A och B nalkades på kurs 190, resp 000. Båda höll 16
knop. Vädret va r lu gnt, sikten stark t nedsatt. D e plottade varandra
med ledning av iakttagelser p å radarskärmarna från avstånd större
än 7 M.
Kl 0206, när av ståndet var 4.9 M, girade fartyget A 30 gr SB
hän för att mötet skulle .bli BB mot BB.
Kl 0209 vid avstånd 3.5 M girade fartyget B 20 gr BB hän i avsikt att und vika en när-situation.
Kl 0213 vid avstånd 1.7 M satte fartyget B ha lv fart (12 knop)
och när fart yget A :s mistsignal efter någon minut hördes, sattes
sakta fart (9 knop). När fartyget A strax därefter siktades optiskt
på SB bog, slog fartyget B back full fart.
Kl 0216 hörde fartyget A mistsignalen från fartyget B och stoppade därför maskin enl regel 16 b. När man strax därefter sik tad e
farty get B optiskt för ut om BB, girade fartyget A kraftigt SB hän
som en nödåtgärd i en när-situation enl regel 21. Kollisionen inträffade 2 minuter efter girens början, kl 0219.

,, ;

Fig 1

16

2
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Fig 3
Fig 2

Fig 2 återger hur radarskärmen kan ha tett sig för fartyget A
kl 0206. Radarbildens omfång är 12 M och ringa v stånd 2 M. Kursen är 190.
Man plottar på radarskärmens täckglas, som ger parallax-fri a
reflexer av fartygsekot och antecknar bäringen (endast de två sista
siffrorna) på glaset; avståndet antecknas särskilt för sig.
För 4 min sedan, kl 0202, var bäringen 192 (riktning SB 002 )
och avstånd 7.0 M . Just nu, kl 0206 är bäringen 195 (riktn SB 005 )
95-92
7.0x4.9
.
;;::: 0.8 M .
och avstånd 4.9 M. Då erhålles p =
. _ . X
70 49
57 3
Eftersom bäringen drar SB, kommer passagen att ske p å fartyget A: s
SB-sida.
Om A ej anser detta passageavstånd tillräckligt, bör undvikande
gir företas i god tid, innan en när-situation uppstår. Eftersom bäringen drar SB, bör fartyget enl tidigare uppställda regler gira BB
hän. Mötet blir SB mot SB, varför passageavståndet bör göras väsentligt större än i motsatt fall. Eftersom riktningen är förlig och
ökningen i passageavstånd adderar sig till det som ovan beräknats,
bedömes en 20 gr BB-gir tillräcklig.
I stället girade fartyget kl 0207 30 gr SB hän till 220.
18

Fig 3 visar hur radarskärmen kan ha sett ut på fartyget A kl
0209. Radarbildens omfång omställdes under giren till 6 M och
ringavstånd l M. Kursen är 220.
Markeringen 95 (riktningen BB 335) på avstånd 4.9 M av ekot
av B kl 0206 har transporterats från det läge det hade, när radarbildens omfång var 12 M, d v s avståndet från bildcentrum har fördubblats. Man skulle under verkliga förhållanden icke utnyttjat denna markering, som hänför sig till ett läge före giren, men så har dock
gjorts av andra skä l, enär fartyget underlåtit att göra observation
direkt efter giren.
Just nu kl 0209 är bäringen 194 (riktning BB 334) och avs tånd
95-94
4.9x3.5
3.5 M. Då erhålles p =
X
;;::: 0.2 M. Eftersom
4.9-3.5
57.3
bäringen drar BB hän, kommer passagen att ske om BB.
Man har alltså v unnit att i en ev kommande när-situation sannolikt
ej bli väjningsskyldig, när fartyget B siktas optiskt, men samtidigt har
passageavståndet blivi t otillräckligt.
Någon dylik kontroll av girens effekt gjordes emellertid aldrig.
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Fig 4

Fig 4 visar hur radarbilden kan ha tett sig för fartyget B kl 0209.
Bildens omfång är 12 M och ringavstånd 2 m. Kursen är nord.
Fig 5 visar plotting på navigeringsskivan, där riktningarna anges,
vilka på denna kurs är siffermässigt lika med bäringarna. Navigeringsskivans ringavstånd är 18 .5 mm, varför skalan blir l :200 000.
De två sista siffrorna i riktningarna SB 012, SB 015 och SB 014 har
2-ntecknats på navigeringsskivan, medan de tillsvarande avstånden
7.0, 4.9 resp 3.5 M antecknats för sig. Den senaste markeringen har
gjorts just nu, kl 0209. Markeringarna behöver ej göras särskilt noggrant, blott obser vationerna och siffervärdena är exakta.
Om passageavståndet hade beräknats, skulle efter andra observao
.
.. 15-12
7.0x4.9
~ 0.8 M om SB och
tionen ha erhallns p = l.0- . X
.
49
57 3
14-15
4.9x3.5
efter tredje observationen p =
. _ . X
.
~ 0.2 M om
49 35
57 3
BB. Passageavståndet har alltså bytt namn beroende på att det
pej lade fartyget girat. Passageavståndet är otillräckligt och bäringen
drar BB hän. Man bör då enligt de uppställda reglerna gira SB hän.
Eftersom mötet blir BB mot BB, riktningen är förlig och ökningen
i passageavstånd adderar sig till tidigare passageavstånd, bedömes en
SB-gir om 20 gr tillräcklig.
Fartyget girade emellertid kl 0209 20 gr BB hän till kurs 340.

Fig 5
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Fig 6

Fig 6 visar radarskärmen på fartyget B kl 0213. Riktningen till
fartygsekot är SB 040 och avstånd 1.7 M.
Fig 7 visar plattingen på navigeringsskivan i skala 1:100 000
(ringavstånd 18.5 mm), där markeringen just i giren, kl 0209, flytrats från SB 014 till SB 034, avstånd 3,5 M, ·e ftersom huvudkursen ändrats 20 gr BB hän. Passageavståndet skulle då bli
3.5x1.7
40-34
~ 0.3 M om SB. Passageavståndet har
X
p=
57.3
3.5-1.7
all tså bytt namn och ökat något (före giren 0.2 M om BB). Någon
dylik kontroll gjordes dock aldrig.
Den nu uppkomna situationen är ett gränsfall. Om man anser, att
en när-situation ännu ej uppstått, skall man enl ovan uppställda
regler gira BB - kraftigt, helst 30 gr - eftersom bäringen drar SB
och mötet alltså blir om SB. Eftersom bäringsdragningen har samma
namn som riktningen, kommer fartyget A att passera akter ut. Fartyget B får därför ej minska farten utan måste bibehålla 16 knop,
trots att den farten sannolikt ej kan anses "måttlig" enl regel 16 a.
Om man däremot anser, att fartyget kommit in i en när-situation
skall man senast när fartyget A:s mistsignal hörs, stoppa maskin
varjämte enl sjövägsreglerna rekommenderas att upphäva farten.
Båda förfaringssätten står i överensstämmelse med sjövägsreglerna
och skulle säkerligen leda till gott resultat i båda fallen . Det senare
sättet torde vara det ur juridisk synpunkt säkraste med hänsyn till
kravet på måttlig fart.
Fartyget gjorde emellertid ingetdera utan fortsatte på kurs 340
under successivt minskad fartorder på maskintelegrafen.

Fig 7

Vid utnyttjande a v formeln för att beräkna passageavståndet i
exemplen ovan synes att man kan behöva förenkla uträkningen, vi lket kan göras genom att man noterar värdena på riktningen, när
fartygsekot passerar de olika a vståndsringarna. Den anförda formeln var
A 1 xA.,
dB
. - . Om man använder radarskärp = A -A X
57 3
2
1
mens ringavstånd som längdenhet, blir faktorn A 1 - A 2 alltid l.
A 1 xA 2
ersättas med en serie konstanter, vars
Vidare kan faktorn
57.3
22
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avrundade värden blir följande:
6:e l!!lf-+ 5:e nngen: 1/ 2
5:e l!!lf-+ 4: e nngen : 1/ 3
4:e 1 ~~~~-+3:e nngen: 1/ 5
3 :el!!lf-+2:a nn gen: 1:10
2:a 11111-+ 1 :a ringen: 1/ 30
Ibland kan det vara lämpligt att göra observationerna, när fartygsekot befinner sig ett halvt ringavs tånd utanför, resp innanför en
avstå ndsring. D å erhå lles andra konstanter, vilka liksom ovanstående bö r tabelleras och fästa s p å navige ringsskivan. - slutresultatet
omvandlas från ringavstånd till M.
, Riktningen anges endast p å hel grad, varför dB alltid blir ett heltals värde, ofta en-siffrigt så som fallet varit i ovan anförda exempel.
För att visa, hur man på detta sätt enkelt kan beräkn a passageavståndet, kan man lämpligen studera den inve rkan, som bl eve en
fö lj d av den successiva fartminskningen, som fartyget B inledde
enligt ovan .
010
o4o
l

Fig 8
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Fig 9

Fig 8 visar hur radarskärmen kan tänkas ha sett ut på far tyget B
kl 0216, d v s 3 min före kollisionen, om man övergått till 3 M omfång och 0.5 M ringavstånd.
Fig 9 visa r hur plotting på n avige rin gssk ivan kan ha utförts (ska la
1:50 000, enär ringavstå ndet är 18,5 mm) om man sedan kl 02 12
markerat riktningen vid rin gpassagerna. Då sk ulle successivt ha erhållits fö lj ande passageavstånd:
1
1
4:e 1~~~~-+ 3:e nngen: p = 3 x
x
= 0.3 M oc h SB

s

2

1

1

1

1

3 :e 1~~~~-+ 2:a nngen: p = 4 x

lO x 2 =

2:a l!!lf-+1: a nngen: p = 9 x

3o x 2

0.2 M om SB

= 0.15 M om SB

Av det ova n anförda f ramgår, att goda möjligheter finns för att
man m ed hj älp av radar och relativ plotting snab bt skall kunn a få
reda p å bäringsdragning och passageavstånd sam t att dessa faktorer
utgör ett gott underlag för beslut om eget fartygs manöver.
Radarplotting i skärgårdsled
Teoreti skt underlag
Vid gång i skärgårdsled i tjock a gä ll er följande regler m m för
att und vika ko llision :
1. Huvudregeln ä r att hålla sig SB i leden; ju långsammare fart,
desto längre ut åt SB i leden.
2. När man håller navige ringsskivan rätt orienterad, kan man vid
iakttagna fartygsekon s passage av fasta ekon se i vilken led och
åt v il ket hå ll fartyge n går. Därav kan man också sluta sig till
deras kommande m anöver i vissa fa ll.
3. Rörelsetill ståndet för fart yg, vars eko man iaktta r i förlig riktning och som ej befinner sig nära något fast eko, bestämmes en!
följ ande:
a. Om eko t närmar sig li ka sna bbt som na vigerin gsskivan flyttas
ligger det iakttagna fartyget still och kan p asser as p å valfri
sid a - vanligen med låg fart.
b. Om eko t närmar sig snabbare än navigeringsskivan fl yttas,
går det iakttagna fartyget p å mötande kurs och skall tas om
BB.
c. Om ekot närmar sig lå ngsammare än navigeringss kivan flytta s, är det iakttagna far tyget en medgångare och skall tas om
SB.
25

d. Om ekot håller sig p å ko nstant avstånd ell er drar ifrån, är det
iakttagna fa rtyget en medgå ngare med lik a hög eller högre
fart än den egna, va rför fa rtyget ej är aktu ellt .
4. Om mötande fart yget gå r p å fel sida om leden, bör man själv
hå lla så långt SB so m möj ligt ; v idare skall ma n stoppa och helst
upphäva fa rten och helst äv en p å kall a uppm ärksa mhet genom
VHF- samtal p å kanal 16.

...
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Det kan vara av intresse att se hur förhållandena kund e ha tett
sig, om ovan anförda regler tillämpats vid radarnavigering med utnyttj ande av navigeringsskiva vid en nedan skildrad radar-kollision
i skärgård under tjocka.

'>... .... _
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Fig JO

En natt i slutet av november passerade två fartyg fjärden ost
Lumparland i Åland s skärgård, se fig 10. Fartygens färdvägar i
fig uren är heldragna, medan farleden ut visas av en prickad linje.
Vädret var lugnt med tjocka. Meteorologiska sikten var c:a 125 m,
medförand e en reell lysvidd om c:a 300 m för en topplanterna . Fartygen hade via ett VHF-m eddelande på kanal 16 överenskommit
att mötas på den 2,3 M långa raksträckan över fjärden på kurs 014,
resp 194 . Fartygen var vana vid dyl ika möten och avsåg båda att
hålla c:a 1/ 4 dM SB om farleden.
Det sy dgående fartyget B satte NW Gottholmsklubb kurs 180
kl 0209 112. Farten var 16.5 knop. K ursen var avsedd att vara till fäll ig och sk ulle bringa fartyget på lagom avstånd SB om farleden,
undvikande landgrundningen ost om Björkö. Strax därefter hördes
mistsignalen från fartyget A. Fartyget B a v gav själv mistsignaler. På gr und av feltolkning av radarskärmen kom fartyget att for tsätta
på kurs 180 ända till kollisionen c:a kl 0212 112. När det mötande
fartygets topplanternor plötsligt blev synliga om SB i stä llet för
som väntat om BB, kunde vidtagna manövrar ej förhindra kolliswnen.
Det nordgående fartyget A hade vid sin gir kl 0206 kommit BB
om leden och därför tagit upp 6 gr SB hän t ill kurs 020 för att
komma lagom SB om farleden. Farten var c:a 15 knop. Omkring
kl 0209 girade man ytterligare 2 gr SB hän till kurs 022. Fartyget
iakttog på sin radarskärm att fart yget B drog ostvart och kommit
BB om leden . Samtidigt eller strax därefter hördes den första mistsignalen. Fartyget A girade c:a kl 0210 ytterligare 2 gr SB hän till
kurs 024. Detta var c:a 2 1/ 2 min före kollisionen. Farten minskades
till c:a l O knop. Kurslinjen gick så nära remmaren NW Järsö, som
man vågade gå. - När det mötande fartyget siktades optiskt slog
man back, som dock endast medförde att farten vid ko lli sionen
minskades till c :a 8 knop .
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Fig 11 visar hur radarbilden kan ha sett ut på det sydgående
fartyget B, när man passerade Gottholmsklubbs remmare c:a kl
0210. Rada rbilden har ett omfång av 1.5 M och ringavstånd av
0.25 M.
Fig 12 visar, hur sjökortsbilden kan ha sett ut, om navigeringsskiva använts. Sjökortets skala är l :50 000 och nav igeringsskivans
ringavstånd 9,3 mm.
Radarskärmens bäringsmarkering hade inställts i bäring 194, d v s
den kurs, som man avsåg sä tta efter passage av remmaren. Ekot av
fartyget A iakttogs på 4 :e ringen, SB om stävmarkeringen och BB
om bäringsmarkeringen. Man iakttog att i förhållande till landekona
låg A på rätt sida om leden och fartyget B hade tillräckligt utrymme
för passage mellan fartyget A och land. - Ekot av remmaren innanför 5 :e ringen kunde iakttagas, medan däremot ekot av remrnaren mellan 2 :a och 3 :e ringen var skymd av stävmarkeringen.
Radarnavigatören råkade i detta läge misstolka radarbilden. Han
uppger att han helt enkelt förväxlade SB och BB beroende på att
fartyget gick på sydlig kurs och att därför stävmarkeringen var riktad nedå t. Han uppfattade alltså att det mötande fartyget låg om
BB och att mötet skulle gå fullt normalt med BB mot BB. Han rapporterade till befälhavaren att läget var klart.
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Om navige ringssk ivan använd s och läget varit
och
den ett utseende som framgå r av fig 14. Skillna den mellan fig 12
föralltså
och
saknas
ering
14 är påfalla nde, bl a enär bärin gsmark
väx ling är omöjlig. Vidare måste naviga tören för hand föra skivan
vili stävrik tningen , vilket gör att han icke kan undgå att märka åt
ket håll hans farty g är på väg.
2:a
Naviga tören iakttog ej heller, att ekot av remma ren mellan
uppaldrig
e
försökt
och
en
rkering
stävma
av
och 3 :e ringen doldes
täcka den genom tillfälli g utsläck ning av stävma rkeringen.
att
Fartyg et B var därför tyvärr aldrig osäker på läget och ansåg
farten.
a
ingen anledn ing fanns att stoppa maskin , än mindre upphäv

Man sku ll e vid en flyktin g bedöm ning kunna få den upp fat tningödesen a tt enda anledn ingen till kollisio nen var det ovan skildra de
även
att
så
e
ad
utform
tid
digra misstaget. Sjöväg sregler na är emeller
r,
åtgärde
vissa
vidta
att
ldigt
det andra fartyge t i detta fall var sky
v ilk et framgå r av det följand e.
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Det nordgående fartyget A utnyttjade en radar, vars bild - åtminstone till en början - hade ett omfång av 2 M och ringavstånd
0.5 M.
Fig 15 visar hur radarbilden kan tänkas ha sett ut c:a kl 0210.
Fig 16 visar den tillsvarande sjökortsbilden. Sjökortets skala är
1 :50 000 och navigeringsskivans ringavstånd 18.5 mm.
Ekot av fartyget B iakttogs på 2 :a ringen. Man hade kunnat iaktta att avståndet mellan fartyget och remmaren var mindre än mellan
remmaren och Gottholmsklubb, vilket tydde på att fartyget B låg
något BB om leden.
I detta läge ändrade fartyget A kursen ytterligare 2 gr SB hän
till kurs 024, vilken kurs gick alldeles intill ostremmaren NW Järsö.
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Fig 17 och 18 visar läget en halv min senare, ca kl 0210 112.
A vs tåndet i sidled mellan fartyget B och ost-remmaren vid Gottholmsklubb har minskat. Detta kan ha bekräftat intrycket vid föregående iakttagelse, att fartyget B låg ost om leden och drog ostvart
hän.
Fartyget B :s felaktiga navigering, som bragt fartyget BB om leden
framgår tydligare av plattingen på navigeringsskivan i sjökortet än
av enbart radarbilden.
Fartyget A ansåg sig ej kunna ta ut längre SB hän utan fortsatte
på samma kurs.
Avståndet till fartyget B var vid detta tillfälle 0.8 M. Fartyget A
har uppfattat B:s mistsignaler och har insett att läget var obestämt.
Enl regeln 16 b skulle fartyget därför ha stoppat. I tilläggsregeln
mom 8 rekommenderas att upphäva farten. Ingen a v dessa åtgär:9er
vidtogs, men i stället minskades farten något.
·;
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Fig 19 och 20 visar läget en halv min senare, ca kl 0211.
fartyget B synes nu nästan ens Gottho lmsklubbs ost-remmare
och kra vet på att stoppa och backa frams tår allt tydligare. Avståndet är c:a 0.6 M eller c:a 1 000 m, vilket är mer än fartyget A :s
dubbla stoppd istans, som vid aktuell fart bedömts till högst 400 m.
En annan lämplig å tgärd hade varit att per VHF-telefoni, som
nyligen använts, sända ett meddelande till fartyget B, ex vis: "Ni
ligger ost om leden" eller "Ni styr rakt på mig, fast jag ligger långt
ost om leden".
En dylik formu lering är i överensstämmelse med tidigare nämnd
regel att endast orientera om eget läge och avsikt. När läget blev
mer kriti skt, k unde man ha övervägt att tillgripa formulering, som
direkt ingripit i det andra fart ygets manöver och därvid unyttjat
signaltexter enl ISB, ex v is: "Håll mer åt SB" eller "Håll er på min
BB-sida" eller "Håll undan för mig".
Däremot var det rätt av fartyget A att ej gira BB hän, eftersom
man ej skall manövrera så att ett felande fartyg kommer i dåligt
läge, när det inser och vill rätta sitt misstag.
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Fig 21 och 22 visar läget en halv min senare, c:a kl 0211 1/2.
Avståndet till fartyget B är i figurerna c:a 0.4 M, drygt 700 m,
d v s sannolikt mindre än dubbla stoppdistansen. Fartyget borde ha
slagit högsta back i hopp om att det andra fartyget gjorde detsamma
och hade kortare stoppdistans.
Mistsignal enl sjövägsregel 28 b, d v s minst fem korta signalljud
i hastig följd med visslan, skall ej ges annat än vid optisk sikt. Signalen kunde dock i denna situation ej vara vilseledande, eftersom fartygen kunde vänta att när som helst sikta varandra. Signalen hade
säkerl igen varit till n ytta och fått fartyget B att gira SB, vilket
varit den naturliga åtgä rd en för B i den hastigt påko mn a situationen.

Hyperbelnavigering

Teoretiskt underlag
Vid angöring är vanligen hyperbelnavigering överlägsen andra
hjälpmedel, eftersom fartyget kan fastställa och kontinuerligt avsätta
sitt läge i kortet långt innan några terrestra iakttagelser kunnat göras
eller några radarekon identifierats. N ackdelarna är att utläggningen
i kortet tar viss tid, särskil t vid nödvändig transport av läget till
sjökort i större skala utan hyperbelmönster. Vidare gör natt- och
skärgårdseffekten nödvändigt att läget kontrolleras med andra hjälpmedel. Följande bör därför iakttas:
l. Ett Decca-kort bör inom aktuellt område kompletteras enl nedan
så att lägesbestämningen blir rätt och går fort, när det är brått.
a. Komplettera kortets hyperbelmönster med kort del av varje
heltalshyperbel i kurslinjens närhet inom området för angönngen.
b. Ange hyperbelvärdena i kurslinjens närhet och sätt ut siffran
på den sida av resp hyperbel, där siffran har aktualitet.
2. Använd navigeringsskiva och för skjut den tills dess centrum utvisar Decca-läget; härigenom kan jämförelse omedelbart erhållas
med radarskärmen, samtidigt som iakttagna ekon kan identifieras.
3. Styr under angöringens kritiska skede sådan kurs att fartygets
läge enl decometrarna kan utvisas med navigeringsskivans centrum
utan någon tidsfördröjning.
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bä vning, snöfall och nedisning, vilket försvårade navigeringen, särski lt optiska iakttagelser. Sik ten va r nedsatt; ett nordgående fartygs
topplanternor hade siktats på c:a 1.5 M. Radarbilden visade krafti ga sjöreflexer och noll-ekot omfattade l
2 M. Inga ekon erhölls
av remmare eller prickar. Radarbild kunde vä ljas med 12, 6 eller
3 M omfång. Utläggnin ge n av fartygets läge i kustkort D 72
(l :200 000) en! Navigator-anläggningen tog längre tid än vanligt på
grund a v sjögången. När fartyget kommit in i om rådet för skärgårdskort 725 (l :50 000; utan hyperblar) tog det 3 5 min från avläsning av decometrann tills läget utlagts i sjökort 725. Man var
angelägen att navigera i sjökort 725 med tanke på inlöpandet.
Fartyget lyckades identifiera Kungsgrundets fyr. När avs tåndet
va r c :a 2 M girade fartyget till kurs 352 och fö ljde med sakta fart
utanfö r djupkurvan för 40 m. Därefter kunde Dämman, Idö, Västerbådan, Askeskär, Finnkarten m fl identifieras och fart ygets successiva lägen en! pejling och avståndsmätning på radarskärmen avsättas
i sjökort 725 med enbart l
2 minuters fördröjning. I lagom tid
girade fartyget till kurs 236 för att få Stickskärs (K) och Spårö (Bx)
fyrar ens för ut. De siktades aldrig optiskt. Efter utgången distans
och en! besticket girade fartyget sedan till kurs 264 och siktade strax
därefter Västerbådan vit rätt för ut. Därmed var angöringen avslutad och inlöpandet tog vid.

a

a

a

Fig 23

Angöringen kan anses avslutad och hyperbelnavigeringen k a
upphöra, när fartyget har tillräckligt antal identifierade ekon i fö r-·
lig riktning inom 3 M. Hyperbelnavigering nära utanför eller i skärgård är underlägsen andra metoder.

Det kan vara a v intresse att se dessa regler tillämpa de på ett i
verkligheten inträffat fall , som skildras nedan:

Händelseförloppet i sammandrag
Ett fartyg i badast skulle en natt i februari inlöpa till Västervik.
Fartyget hade från NW Stenkyrkehuk satt kurs 257 för att göra a11
på Kungsgrundets fyr, se fig 23. NO-lig storm rådde med svår sjö-

40

41

Prioritering och k oordinering av navigeringsmetoder

Studi um av sjöko rts- och radarbilder

I det följ ande skildrat händelseförlopp är konstruerat för att visa
hur angöringen lämpligen hade kunnat läggas upp och hur händ elseförloppet i så fall kan tän kas ha blivit.
Hyperbelnav igering cnl Decca N avigato r kunde beräk nas ge gott
resultat. Radarn v ar föga an vänd bar förrän landekona identifiera ts,
vilket är besvärligt fö r den ovane med hänsyn t ill topografien. Optiska iakttagelser kunde endast påräknas i sent skede p å grund av
fy rarnas begränsade lysvidd i den dåliga sik ten. Akustiska signaler
gavs endast fr å n K ungsgrund och skulle ej k unna höras vi d direkt
angöring. Ekolodet kunde varna men ej ge positionen.
H yperbelnavigeringen bord e därfö r vara hu v udmetoden och p å
allt sätt underlättas. R adarn borde utn yttjas som ko ntrollmetod och
kunde beräknas ge all t säkrare värden ju kortare a vs tåndet blev till
landekona. - Reella lysvidden för en topp la nterna hade mätts till
c:a 1,5 M, vilket enl tablå i Fyr lista n ger en meteorologisk sik t av
l ,2 M. Reella lysvidden för Stickskä r (11 M) och Spårö (17 M) blev
2,3 resp 3,2 M och för Västerbådan (12 M) 2,6 M. Ingen av dem
skulle därför kunna iakttas förrän eft er giren till kurs 264. Endas t
Västerbådan kunde beräknas bli till ny tta, nämligen som en kontroll
i sent stadium.
Fig 24

Kustkort D 72 i 1 :200 000 och Decca-kedja 4 B bör användas,
se fig 24 . Det framgår att det gröna och det blå hyperbelmönstret
var lämpligast att utnyttja. Hyperb iarna är angivna i kortet fö r
vartannat heltalsvärde för båda mönstren. Vid gång på västliga
kurser skulle de gröna decometervärdena komma att avta och de blå
att öka.
Fartyget antas ha styrt in mot kusten med kurs 258, fart 12 knop .
Kl 0100 antas Navigatorn ha visat E 62,0 och H 37,2 . Läget i kortet
erhölls genom att följa hyperbel E 62 tills värdet H 37,2 uppnåddes,
varefter läget inritades i kortet.
Kl 0106 antas att fartygets läge erhölls på samma sätt enl de utvisade värdena E 64,0 och H 35,9.
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Fig 25 visar fartyget s inritade läge kl 0113, då decometrarna visar
E 66,0 och H 35,3.
Fig 26 v isar fartygets radarbild vid samma ti llfälle. Bilden har
en räckvidd a v 12 M och ringa v stånd 2 M.
Vid en jämförelse mellan bilderna är det svårt att finna överensstämmelse. D e många små landekona i väst kan ej med säkerhet
identifieras.
I fig 27 har navigeringsskivan använts på så sätt att man med
dess centrum följt hy perbel E 66 tills värdet H 35,5 utvisats. Sjökortets skala är l :200 000 och navigeringsskivans ringavstånd 18.5
mm. Navigeringsskivans centrum har fixerats till det utvisade läget
medelst en passarspets i centrum-hålet. Därefter har na vigeringsskivan vridits till ungefärlig kurs 258, varefter dess långskeppslinje
finjusterats med ledning av radarbildens stävmarkering. Man finner
då att kursen bär på Finnkarten och Askeskär. Man har vidare fått
en kontroll av Navigatorn medelst radarn och man kan identifiera
viktigare ekon på radarskärmen, ex. vis Kungsgrundet och Dämman.
Sedan läget fastställts och kontrollerats med ra dar, uppdras till -

/

Fig 26
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fig 27
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tänkt kurslinje, kurs 258, som ett medeltal mellan gjorda avsätt
ningar av läget enl decometrarna.
Gröna hyperbelmönstret kompletteras med hyperbel H 31 och de
blå mön stret med E 7 5, 77 och 79.
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Man bör utnyttja det förhållandet att det gröna hyperbelmönstret
har ungefär samma sträckning (233 gr) som inloppsledens första
ledsträcka, kurs 236, se fig 28. Man ser att en hyperbel med värd et
H 31,5 skär eller sammanfaller med leden SO om 9,5 m grundet
Det är lämpligt att fortsätta på kurs 258 och i lagom tid - ungefä1
när blå decometer visar E 74,0- gira långsamt till kurs 233. Unde1
annalkandet till girpunkten föl js läget enl Navigator och radar oclefter giren justeras kursen så att grön decometer visar H 31 ,5. 0 1r
värdet är större, justeras kursen SB hän- och tvärt om.
Fig 29-31 visar sjökorts- och radarbild kl 0139.
Blå decometer visar E 74,0 och radarns bäringsmarkering, inställd
i 235 utvisar Stickskärs och Spårö fyrar. Grön decometer visar 31 ,8
varför det är lämpligt att gira till kurs 233.
Fartyget har kommit in i sjökort 725 i l :50 000. Det är dock e
lämpligt övergå till detta, enär det saknar hyperblar. - D e v iktigaste landekona ligger utanför 6 M , varför omfång 12 bi behå lls.
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Fig 3/
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Fig 32-34 visar sjökorts- och radarbild kl 0153.
Eftersom Spårö närmar sig ett avstånd av 6 M, har man övergått
till radarbild med 6 M omfång och l M ringavstånd. I sjökortet
används då navigeringsskiva med ringavstånd 9,3 mm.
Fartyget styr 233 och grön decorneter visar konstant värdet 31,5.
Bäringsmarkeringen visar Stickskärs fyr i bäring 236, strax utanför
5:e ringen och blå decorneter visar 77,4. Dessa iakttagelser visar att
man ligger i leden och att det är lämpligt att gira till kurs 236,
d v s ta Stickskär och Spårö fyrar rätt för ut. De kan dock ej siktas
optiskt.
Man har fortfarande större nytta av att gå kvar i sjökort D 72
än att gå över till sjökort 725.

Fig 32

Fig 34
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Fig 33
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Fig 35-37 visar sjökorts- och radarbild kl 0201.
Decometrarna ger läget i avsedd girpunkt. Stickskärs fyr ligger
för ut mellan 3 :e och 4 :e ringen. Bäringsmarkeringen visar 263 till
Västerbådans fyr (K4) utanför 3:e ringen i riktning SB 028. Inga
fyrar syns optiskt. - Det är i detta läge lämpligt att gira så att
Västerbådan kommer rätt för ut och sedan ev korrigera kursen så
att 264 bär på Västerbådan.
Under giren skiftas radarbildens omfång samt sjökort och navigeringsskiva. Därmed lämnar man hyperbelnavigeringen och övergår
till radarnavigering som hu v udmetod, kontrollerad av de optiska
iakttagelser som kan göras. Distansen kontrolleras med loggen.
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Fig 35

Fig 37
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Fig 38 och 39 radar- och sjökortsbild kl 0205. Radarbilden har
ett omfå ng av 3 M och ringavstånd 0,5 M. Sjökort i ska la l :50 000
användes och navigeringsskiva med ringavstånd 18,5 mm.
Ekot av Västerbådan iakttas rätt för ut utanför 4:e ringen. Avståndet är 2,2 M, v arför den bör vara sy nlig optiskt v id detta laget.
Sjöarna bryter över Per Matts bådan, va rs eko kan iakttas i un gefä rlig riktning BB 346 innanför 3 :e ringen. Avståndet till girpunkten
60
är 2,0 M , vilket med 12 knop ta r 2 x
1O min. Nästa kurs är 205

u=

genom Ta llskärshålet.
Därmed k an angöringen anses ha övergått i inlöpandet.
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B O'KONOR

Några tankar kring en
sjöexpedi tion

De synpunkter som framförs är erfarenheter från i det närmaste
två års tjänst på jagaren Hälsingland dec 1968-nov 1970. Korr tid
absolut sett, men sett ur vårt vanliga perspektiv för sjötjänst ganska
lång. Fyra besättningar har under angiven tid passerat revy nämligen en C-besättning vintern 1968/ 69, en B-besättning april-december. 969, er~ A-besättning jan-septembe r 1970 och slutligen en
KFO-besättmn g hösten 1970.

!

Perioden december 1968-april 1969
Tiden tillbringades i sin helhet vid kaj i Karlskrona - och därmed torde miljön vara beskriven. stambemanning en var i det närmaste full fredsbesättning , antalet vpl var cirka 75, d v s förstär kt
C-besättning. Uppgifterna var att vårda materielen, utbilda befälet,
planera den kommande sjöexpeditionen samt att avrusta Södermanland inför hennes reparation.
Inom ramen för materielv å rden genomfördes materielkontro ller
tillika p åeldning och gångprov vid kaj va rannan vecka. Åtgärden
medförde att övergången till rörlig period i april kunde ske utan
n~gra bekymm er. Som biprodukt erhölls en stim ul ans till ökat tjänstemtresse för de C-vp l a v vilka enstaka avverkade sin tionde tjänstgöringsplats under grundutbildnin gen.
K val iten på de vpl var och förblev hela depåperioden bra till
mycket bra. Inga bestraffningar förekom och antalet tillrättavisningar var försumbart. Bidragande torde ha v arit det weekendvaktsystem, som på framställning av de vpl tillämpades, betinasarbete
i vissa moment m fl åtgärder för att skapa god avvägningb mellan
"käpp och morot".
För befälets del kunde konstateras a tt utbildninab i befattninab och
planering för efterföljande B-omgång kunde ske helt planenligt.
Intryck är i övrigt att de vp l tjänsteinsatser kunde ökats ytterligare
om en mera målmedv eten utbildning för tjänst i krigsförband iland
54

skett. Tid för utbildningen kunde ha tagits från materiel vården, som
aenom den stim ulans sä rskild utbildning sk ulle gett, hade kunnat
~ke på kortare tid med fonfara nde godtagbart resultat.
Sammanfattnin gsvis gav depåperioden möjligheter till ett mycket
ao tt utgångsläge vid B-om gångens start den 11 ap ril - och det
"behövdes.

B-omgången april-decembe r 1969
Utbildningen inleddes med en 3-veckorsperio d av övningar under
gång och stillaliggande enligt FC. Perioden upplevdes redan då som
mycket givande och nyttig - men ingen ombord insåg just då hur
unikt förhållandet var. Måhända var det bäst så, mera lycka hade
kanske varit svårt att bära de veckorna.
Den i förhållande till A-omgången tre månader senare starten
upplevdes som en nackdel, dock inte av mera allvarlig art. Måhända
var bedömningen på andra bryggor avvikande. Over huvud taget
upplevdes B-omgångens utbildningsrytm (april-decemb er) redan
då som betydligt bättre än sitt rykte. Inga isproblem som trasslade
till utbildnin gen, fartygsvis bed rive n inledningsperio d och till sist
fjärde kvartalet med rätt goda möjligheter att bedriva sådan utbildning inom fartygets ram, som den samman hålln a förbandsverksa mheten apri l-september alltför sällan gett chans till.
De vpl var av god genomsnittskva lite. Antalet genier var kanske
ej så stort men å andra sidan var det också glest besatt i den andra
ändan av kurva n. Resultatet blev en homogen t god besättning. Inställningen till tjänsten var hos de vpl allmänt god. Antalet förseelser var hela tiden lågt eller mycket lågt. Befälsbyten förekom mycket sparsamt vilket självfallet starkt bidrog till stadga i verksamheten och relativt sett gott utbildningsresu ltat.
Ovningsfrekve ns och gångtidsuttag var kontinu erligt högt varför
det kunde konstateras att då halvexpedition en avslutades den 18
december var stambefälet i behov av v ila och avkoppling och materielen i stort behov av tillsyn och reparation. I detta läge disponerades två värnpliktsfria timmar innan A-omgångens vpl embarkerade!
Ombord sågs detta närmast som någon illvillig persons ans lag mot
Verksamheten - de stora linjerna är i sådana lägen svåra att förstå.
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A-omgången januari- september 1970
Andra halvan a v expeditionen inleddes med cirka tre veckors
materielvård och ledighet i omgångar ganska direkt följd av "liten
översyn" i tre veckor. Redan under januari m ånad kunde konstateras att en sådan start a v verksamh eten v ar så långt från idealet det
gärna gick att komma. Det rent militära greppet om den nya personalen försvårades starkt, samtidigt so m å rsöversynen fick utföras
med ovana och i många fall otillräckligt kunniga vpl. Läggs härtill,
att bland de vpl fanns ovanligt många med anpassningssvårigheter
eller ovilja till anpassning i en socialt sett större krets, torde bilden
av utgångsläget vara fullständig.
Inledningsvis tillämpades avpolletering av sådana vpl, som visat
trägen ovilja till anpassning, främst m h t deras dåliga inflytande
på övriga. Ganska snart framkom emellertid att de, som sålunda
landkommenderades, genomgående fick lättare tjänst, bättre förläggning, mera fritid, fria bussresor till Stockholm etc. Därför ändrades
attityden och vpl med ovilja att anpassa sig m m meddelades att de
oavsett beteendet icke skulle landkommenderas. En viss förbättring
- pacificering - kunde då förmärkas åtminstone till det yttre.
I tysthet fongick dock såvitt kan bedömas visst missnöjesspridande
på ett fåtal händer. Av befälet ombord upplevdes såsom förvånande
att det för sjömannen mest nesliga - avpollettering till landtjänst
- av den drabbade betraktades som en uppmuntran.
Frekvensen av förseelser inklu sive fylleri var i konsekvens med
ovanstående för A-omgången 3-4 gånger högre än för den tidigare
B-omgången. I rättvisans namn måste här påpekas att antalet negativa avvikelser från normalbeteendet väl balanserades av vpl med
ovanligt god standard. Tyvärr är det dock så, att då de misskötsamma ÖVerstiger säg 5 10 °/o av totalantalet, så är de en så pass
stor grupp att den överlever trycket från de skötsamma vpl inte
en två utan sex sju månader. Vår grundutbildningstid och kustflottans utbildningsrytm i dag innehåller ej reservtid att ägna åt
bemästrande av dessa problem.
Kyla och en myckenhet is vintern 1969/ 70 skapade självfallet
också problem. Vintrarna gav emellertid genom sin stränghet mycket goda tillfällen att öva gång i is, något som för de flesta ombord
var en nyhet. Det visade sig - vid dockning efteråt - att Ogd
jagarnas förmåga till isgång utan skador är bättre än ryktet förtäljer.
Påpasslighet - särskilt nattetid - och allmän försiktighet krävs

a

a
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självfallet.
I skarven mellan B- och A-omgångarna började befälsbytena öka
i omfattning och kom dessutom att beröra nyckelbefattningar ombord. Under första halvan av A-omgången nådde de så småningom
sådan total omfattning att sjöexpeditionstanken kunde anses skrinlagd i vart fall för officerare och underbefäl. Bortsett från de avsevärda nackdelarna för ,d en kollektiva utbildningen, som var omedelbara och påtagliga, innebar bytena en svaghet i utbildningen av
den enskilde befälspersonen. Nackdelarna i sist nämnda fall framträder först i ett långsiktigt perspektiv. Mest drabbad torde den
unge officeren vara, då han med dagens utbildning i KSS regi är i
starkt behov av en 18 månaders sammanhängande sjötjänstutbildning på ett och samma fartyg snarast efter VOS.

Krigsförbandsövning- KFO
Om KFO kan kort och gott sägas att det ej förelåg inretjänstproblem och utbildningsproblem av den art l. tjänstgöring för
åldersklassen vimlar av. Personalen var genomgående mogen, väldisciplinerad från förvärvslivet och positiv samt hade goda grundkunskaper från tiden före VU 60. Samtidigt restes dock av de vpl
klara krav på effektiv utbildning - krav som stundom var svåra
att uppfylla för befäl, som med en veckas "negativ överlappning"
övergått från grundutbildning till reputbildning.

Synpunkter på befälet
Av sammanlagt cirka 65 fast anställda var i snitt över expeditionen 5 äldre än 40 år och det stora flertalet väl under 30. Åldersspännvidden var stor men området 30-40 år var svagt representerat. Detta skapade troligen en del kontaktproblem och inskränkte
handledningsmöjligheterna till ett litet fåtal befattningshavare. Fördelar fanns emellertid också och de övervägde. Främst kom, att befälets yrkesutbildning låg nära i tiden - var modern - att de tekniska kunskaperna var goda samt att yrkesambitionen på de flesta
händer var framträdande inom alla befälskategorier.
Ifråga om officerare kan nog konstateras att det n u mera mycket
goda tjänstegrenskunnandet nåtts till priset av betydande brister
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mo m områdena n a vio-ering, manöver och inre tjänst. Bristerna är
dock inte större än a~t de väl elimineras under en sjöexpedition om vederbörande beskärs en sådan i ett sammanhang. Detta är dock
långt ifrån alltid fa ll et. Gruppen mariningenjörer har kommit i e~1
än mera utpräglad oba lans. Så t ex är värdet av och för en nyexamlnerad ingenjör, som gör sex månader som skyddsingenjör rätt begränsat. Nästa sjötjänst är som Fl!
.
Genomgående för dagens y ngre befäl är kravet från den enslulde
att om h an ger flottan en kunnig och ambitiös arbets in sats, så kräve r
han som motprestation av försvarsgrenschefen (myndigheten) on~
tänksamhet och förutseende rörande hans person . För den äld re officer, som ser detta "spel" något från sidan, är det ej uppenbart att
så sker.
slutligen kan sägas om befälsproblemen, att vi regelmässigt belastar oerfaret befäl med väl stort ansvar och i vissa fa ll tummar på
säkerheten t ex i befattningar som pannrumsbefälha vare, som är ett
rutinarbete för ångmaskinister men kräver handplockning av eldarhögbåt smän. Synpunkterna kanske verkar ålderdomliga men vi bö r
komma ihåga att öv ningsve rksamheten i dag genomförs med oförändrade kva litetskrav på persona l, som har väsen tligt mindre rutin
och - främs t för vp l - relativt sett mindre kunskaper än för t ex
15 år sedan om hanterande av fartygsmaterielen.
Den värnpliktige
Generellt sett är han idag mera lämpad än förr att utbildas till
yrkesman ombord. Han är som regel civilt vä lutbildad, v an att gå
i sko la, och väldisciplinerad från civilt yrkesarbete. Han bär do~k
ofta på problem av personlig art som är svåra att bena upp - bdaffärer, orolig fru, fästmö som väntar barn etc. Den numera ombonade civila tillvaron medför ibland svårigheter vid social anpassning i "storfamiljen" ombord på jagare dä r 30-40 bor i varje mä ss
och pr i varutrymmet är lika med noll. Allt detta gör att k ra ven på
personalvård i vidaste bemärkelse och bedri ven av framföra~lt det
närmaste befälet är stort. Ibland betraktas de härav framtvmgade
nära ko ntakterna befäl-meninga någo t skeptiskt av befälet
rädsla att prestigeförlust följer torde vara en orsak, blyghet en
annan. Till förfogande st ående tid är dessutom mycket kort.
Ovilja till anpassning syns vara mera van lig bland vpl som enbart
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studerat före l. tjänstgöring och aldrig upplevt det a nsvar och den
disciplin ett yrkesarbete ger.
Svårighet vid anpassn ing, där den förekommit, har som regel vid
ett kort samtal kunnat spåras hos den ensk ilde ifråga ~iven i han s
civila yrkesarbete och sko lgång. Det förefaller säreget a tt sådana fall
ej fångas upp redan vid in skrivningen. På sistnämnda områ de torde
för flottans del mycket finnas att göra ifråga om indoktrineringen
och upplärning av VPV, så att brister från det gam la in skrivnin gssystem et ej ärvs av det nya.
Materielunderhåll

Eftersom flo ttans fredsutrustade del främst är till för utbildning
är det naturligt att mångas strävan blir mot ett rationaliserat materielunderhålL Därmed avses ofta sa mm a resultat med mindre tid för
underhåll.
Det bortses i diskussionen ofta från besvärande fakta. Granskas
som exempel 1970 års jagarflottilj bestod den av fem olika fart ygstyper, nämligen typ Halland, Ostergötland, Oland, Plejad och Spica
med färdigställandeår 1956, 1959, 1948, 1955 och 1968. Fartygen
skilde sig väsen tligt ifråga om materiel lt innehåll, modernitet, åldringsfenomen, aktuellt sli tageläge och "allmäntolerans" för brister
i materielund erhåller.
Grovt skisserat kan sägas att verksamheten bestod av ofta ganska
långa gångperioder med intensiva övningar - l 1/2-2 månader eller
mer avlösta av en eller två s k materielvårdsveckor. Systemet har
den ytliga fördelen att den utbildningsledande taktikern "får ha förbandet för sig" en period och den underhållsledande teknikern "för
sig" en a nn an. Verksamheten kan då i respekti ve period intensivplaneras och tekniskt sett förberedas i övrigt. Men därmed är det
slut med väsentliga fördelar. Det bortses från att såväl åldrande
materiel som nytillkommande med tid en och den fortgående utvecklingen behöver alltmera vå rd och till syn . Den åld rande på grund av
tilltagande skröpligh et, den nyti ll kommande på gr und av barnsjukdomar, ökad teknisk komplicitet m m. Okande a vstånd i tid från
senaste generalöversyn (motsv) och stor översyn ger också ett ökat
underhållsbehov.
Innebär då detta att en flottilj bestående av fem olika fartygstyper praktiskt sett endas t har ett par gemensamm a gångdagar i
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månaden om krav ställs på att all väsentlig materiel skall vara i gott
trim? Hårddraget ja i varje fall om nuvarande avvägning underhåll!
övning består och standardiseringen av förbandet är så ringa.
Erfarenheterna på Hgd, som började sjöexpedition omedelbart
efter generalöversyn och sedan gick i två år är i stort följande:
Det kontinuerliga underhållsbehovet måste tillgodoses i rätt tid
d v s ej uppslammas i längre perioder. Det går att synda på nåden
första året efter gö förutsatt att man bereder sig på ökat antal haverier under det andra. Förskjutningar mellan andra och tredje åre t
o s v ger motvarande effekter men konsekvenserna blir allvarligare.
Vidare måste den tid för underhåll, som tillmäts ,vara något så nä r
sammanhängande och lämpligt belägen i förhållande till gångdagar.
Två tre sammanhängande underhållsdagar är minimum och då bör
maskinanläggningen vara tillgänglig d v s kall. A ven personalen behöver vara gripbar och något så när utvilad.
En övningscykel om i stort sett två gångveckor och en stillaliggande vecka syns vara ett tekniskt möjligt "evighetsuttag". Beroende
på ett fartygs status i stort kan inom gångvecka uttas tre-fem gångdagar. Cykeln behöver ej vara densamma för hel flottilj, men överlappning som tillgodoser förbandsövningar, målfartyg etc måste och
kan åstadkommas. Overblicken kan i stort göras kvartalsvis.
Vid sidan a v ovan nämnda måste dessutom längre stillaliggande
perioder vid jul och midsommar liksom hittills delvis användas för
mera omfattande materielarbeten.
Det skisserade systemet kan i förstone te sig vä l litet produktiv t.
Erfarenheterna från Hgd visar emellertid att vår kapacitet, planering och genomförande av övningar och utbildning, behov att utnyttja övningsanläggningar m m ibland passar rätt väl in i här skisserad underhållsbild. Dessutom kan på sikt medelsflödet från övningsanslag till underhållsanslag däm pas.

nmg. Genomsnittstiden för befäl ombord är korrare än ett år, för
vpl nio månader.
En ung befälsperson blir ej helt godtagbar för krigsplacering på
kortare tid än ett år på jagare. Han blir på sin höjd kompetent att
rätt väl sköta sin grundbefattning under måtdigt svåra driftförhållanden. Han behärskar ej sin primärbefattning under svåra förhållanden och ej heller erforderliga sidobefattningar. Utbildningen av
vpl kan under nio månader föras fram till den punkt då den enskilde
väl klarar sin tjänst under normala driftförhållanden. Han klarar
dessutom haverier, som ej är omfattande eller uppkommer i mera
komplicerade sammanhang. Sålunda utfördes med två besättningar
under 18 månader endast en (1) riktigt stridsmässig övning, d v s
luftvärns- och flackbaneskjutning samtidigt med allt artilleri i kombination med haveriövning.
A v det ovan sagda framg å r att vi ifråga om jagare idag ej producerar besättningar i klass med materielens standard. Detta är betänkligt. Vid den KFO som genomfördes hösten 1970 bemannades
fartyget a v vpl grundutbildade före VU 60 - bl a 12 månader ombord. Trots att i snitt cirka fem år förflutit från 1. tjänstgöring är
intrycket att denna KFO-besättning efter tre veckor stod på en
betydligt högre färdighetsnivå än de VU-utbildade B- och A-omgångarna gjorde vid utryckningen efter l. tjänstgöring. Det skall
här tilläggas att en KFO är så kort att det inte kommer ifråga att,
som VU 60 bedömde, höja kunskaps- och färdigshetsnivån utöver
grund utbildningens.
Avgångarna under grundutbildning (olämplighet, hälsobesvär) och
åren närmast efter (anstånd, sjukdom) är vidare så stora att två
fredsbesättningar knappast torde ge en krigsbesättning med erforderlig mobreserv. Produktionskostnaden per krigsplaceringsbar värnpliktig blir dänned onödigt stor.

Utbildningsresultat

H ur få större effekt i vår förbandsproduktion
av stridsfartygsbesättningar?

a

Med det hittills sagda har fr åga n om utbildningsresultaten tangerats. Det skall då med en gång poängteras att nedan gjorda bedömningar rör utbildning på jagare. De är dessutom rätt och slätt bedömanden, som endast i delar stöds av mätbara resultat.
En jagarbesättning består i fred av cirka 1/ 3 aktivt befäl av vilka
många under utbildning och 2/3 av vpl av vilka alla under urbild60

En del åtgärder som syftar till bättre effekt av vår SJOtJanstutbildning har berörts ovan, bl a bättre uttagning av vpl, mindre antal
befälsbyten under utbildningstiden, mera tid för fartygsvis utbildning sam t en justerad rytm ifråga om övningar under gång och verksamhet stillaliggande.
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Flera finns emellertid, även de något antydda ovan, dock utan att
förslag lämnats till åtgärder. Två väsentliga områden är där 1.
tjänstgöringens längd och befälets arbetstid.
Omdisponering av tid /ör J. tjänstgöring och KFÖ

Nio månaders utbildning ombord på jagare ger ej erforderlig litbildningsgrund för krigsplacering av vpl på jagare. Förlängd utbildning erfordras. Troligen föreligger problem av samma art på tb och
ub. A-omgången syns vara sämst lottad - främst genom isproblemen 1. kv. Härtill kommer att för A-omgången propåer förväntas
komma om en tidigarelagd utryckning m h t högskolestudierna från
f n 12/ 9 till närmare 1/ 9.
Flera bemanningsomgångar än fyra torde ej böra ifrågakomma.
Därför bör en ändring, som görs på vissa typer av fartyg slå igenom
även på övriga som har samma typ av bemanning.
Det föreslås att för vpl på stridsfartyg en KFO förläggs i direkt
anslutning till och ingår i grundutbildningen. Härigenom kan ett
väsentligt mål uppnås nämligen att något mera tid disponeras för
en harmonisk disciplinfostran och utbildning av de vpl utan att övningar i förband och beredskapskrav eftersätts. Av bilden på vidstående sida framgår dels nuvarande bemanningsrytm, dels den nya
. rytm, som blir konsekvensen av förslaget ovan. Den allmänmilitära
utbildningen som f n även sker ombord, bör därvid endast genomföras i de delar den är av värde för tjänst ombord under krigsförhållanden.
Olikheten med nu använt system är att ett fartyg under sin övningsperiod mellan perioder i materielberedskap som regel går i
antingen A- eller B-rytm. Växling från A till B kan ske via en kort
C-period under växling från B till A kräv er cirka 1O månaders
melhnperiod.
Till fördelarna kanuner att kraven på C-besättningar för fartygens underh åll och vård mellan utbildningsperiodern a (sjöexpeditionerna) minskar mycket kraftigt. KFO genomförs på fartyg i
A-rytm eller på fart yg, som rustas för att därefter gå i B-rytm.
A -besättning rycker ut 1/9 och B-omgången har sin grundutbildning
helt genomförd 15/ 12 (ingen tidseftergift).
Förslaget bör ses som en ideskiss och som ett underlag för en
diskus sion som förr eller senare måste till, nämligen om hur vi skall
uppnå erforderlig krigsduglighet för vår personal inom de totalramar ifråga om tid VU 60 anger.
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Jämförelse mellan nuvarande och föreslagen rytm för A- och
B-omgångarna.
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Arbetstid
Veckaarbetstiden 1970 är 42 t, from 1971 påbörjas en minskning till 40 t. Inom denna ram "uppslammas" tid till 17 förbandsövningsdygn.
Angiven tid räcker ej helt till för en sådan fältmässig utbildning
i krigsorganiserat förband som fredsutbildningen ombord utgör.
Arbetarskyddslagen medger fr o m 1971 normalt 150 övningstimmar per år. Inom denna ram borde genom avtal skapas förutsättningar att utta särskilda /örbandsövningsdygn.
Formellt och beträffande uttag av övningstid skulle särskilt FöD
vara en kopia av vårt vanliga FöD utom på en punkt. Denna är att
uppslamning av veckaarbetstid ej skulle förekomma. Därigenom
skulle särskilt förbandsövningsdygn innebära i snitt 6 timmars övertidsarbete. I konsekvens härmed skulle den ekonomiska ersättningen
kompensera såväl övertidsuttag som ersättning för arbete på obekväm tid och för verksamhet under "krigsliknande förhållanden".
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Förslaget är inte närmare genomarbetat m en utgör författarens
uppfattning om i vi lk en riktning en även administrativt förnuftig
lösning av arbetstidsproblemet ombord bör sökas. Formellt kan sjä lvfallet problemet lösas så att arbetsgivare och arbetstagare avtalar om
att t ex ytterligare tio förband söv ningsdygn med ova n angivna förutsättninga r får uttagas (FöD nr 18-27) och att ersä ttnin gen för
dessa utgå r med en i förhållande till de "uppslammade" väsentli gt
högre ersättning t ex 250 kronor. Summan kan förefa ll a hög, men
jämförs den med kostnader för särskild a underhåll sgrupper, utbytespersonal etc är den låg. Dessutom står det utbildn ingsansvarig chef
fritt att avväga hur stor del av tiden han behöver och ha r råd att
taga ut.
Bättre balans uppgifter-resurser i fartygsnivån
Fartygsc hefen ansva rar i sak redan nu för ·sin besä ttning~ utbildning. Han disponerar dock endast undantagsvis öve r all sidiga resurser härför. Väsentligen är det tid som sa knas .
Oavse tt en ökad tid ombo rd kan erhållas enligt förslag ovan eller
ej måste därför resurser i form av övningstid ges till åtminstone
jagarchefen. Ett minimibehov är cirka tre veckor i början av utbildningen och tre veckor under den senare delen - helst då i slutet.
· Kan så ske bedöms utbildningsresultatet kunn a höjas med 5 a 10 °/o
inom 9 månadersramen. Behovet a v höjning ligger visserligen i storleksordning 20-25 °/o· men det är ett problem för sig. Det är dock
sannolikt att om även tid för en KFO inläggs i grundutbildningen
kan en total förbättring a v utbildningen med 20-25 °/o ern ås.
D e första tre självständiga veckorna behöver a nvändas för att
kort sagt "få igång fartyget" och att börja skapande av en homogen
och harmonisk besättning. De tre senare veckorna erfordras för
kompletterande tjän steg ren sutbildning och för sammansatta stridsövningar.
Skulle tid ombord för de vpl om l 0-11 månader kunna erhå llas
genom om disposition er bör cirka åtta veckor avses för utbildning
enligt FC.
Mera vore själ vfa ll et att säga i denna fråga, som direkt samma nhänger m ed problemet uppgiftsställning-resurstillde lning i förbandsproduktionssys temet. Författarens kunsk aper om hith örande
problem är än så länge begränsade till konstaterandet att det sannolikt är i slutet av kedjan, den sammanlagda obalansen upplevs som
en daglig realitet. D et får därför anst å till s v idare med för slag.
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G HAGMAN

Jagarepisoden vid Färöarna
i juni 1940

Den s k jagarepisoden vid Färöarna i juni 194 0 har å ter kommit
i ramplju set. Således redogjorde fil dr A lf Åberg i en artikel "under
strecket" i Svenska Dagbladet den 27 december 1970 för resultatet
av sina forskningar i Krigsarkivet, dit den framlidne förbandschefens efterlämnade handlinga r överlämnats. Vidare har Dagens Nyheters utrikesredaktör Ulf Brandeli den 3 januari framlagt vad han
funnit om jagarepisoden i brittiska utrikes departementets arkiv, vi lket nu är tillgäng·ligt för forskning angåen de 1940 års händelser.
Nämnda t vå redogörelser har i sin tur resulterat i kortare artiklar
i n ågra dagstidningar bl a en under rubriken: "Fö rrädaren" - räddade han Sverige från krig? Efter dessa artiklar kva rstå r dock vissa
oklarheter. Det har då ansetts lämpli gt att i denna tid sk rift ytterli gare beröra episoden och göra några sa·m manfattningar. Framställningen är dock icke fullständig utan försöker endast redo visa orsakerna till intermezzot, motiven till fö rba ndschefens beslut samt efterspelet.
En viss bakgr und till händelse rna måste dock tecknas, medan andra förhållanden icke behandlats, som t ex anlednin gen till köpet av
jagarna, olik a uppfattningar om deras kvalitet, färden från Färöarna
till Göteborg, fö rhandlingarna om ersä ttning för av britterna förorsakade skador p å jagarna sa mt det rättsliga efterspe let till frågan
om p rovswn.

I nköp och övertagande

Den l d ecem ber 1940 beordrades en marinkommission avresa till
Italien för för handlingar angående inköp av viss materiel. Förhandlingarna resultera de i slutet av januari i inköp av tv å jagare av typ
Astore (Rom ulu s och Rem us), två jagare av typ Sella (P uke och
Psilander), 4 mtb (T 11-T 14, v ilk a hemtran sporterades i ma rs
med M/S Boreland) sam t 30 st 53 cm ubåtstorpeder.
5
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Bild l
Puke och Psilander i Lissabon.

Förbandsc hefen jämte ett antal officerare oc h underoffic erare fo
till Ita lien tågledes genom Tyskland och ankom till La Spezia de1
31 januari. Ytterligar e grupper av officerare och underoffic erare an
lä nde successivt under februari månad. Besättning arna i övrigt, c: ~
500 man , avreste med av Svenska Lloyd förh yrda "Pa tricia" fr å1
Göteborg den 4 mars och ankom till La Spezia den 19 mars. D e1 1
l april övertogs de fy ra jagarna formellt av sve nska staten.
D en första delen av hemresan La Spezia-F äröarna skedde enligr
fö ljande:
A vg
An k
4
14/
La Specia
1
4
18/
4
/
15
Neapel
26/ 4
21 / 4
Cartagena2
/5
26
4
28/
Lissabon
29/ 5
27/ 5
Vi go
16/ 6
2/6
Queenstow n (Cobh)
19/ 6
Färöarna
1
2

Skiss l

För o mbordta gning a v ubå tstorpeder p å Patric ia
För dockning av Psilandcr.
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Instruktion

Olja och vatten m m

För hemfärden gällde följande av chefen för mannen utfärdad
instruktion.

Orlogsfartyg av de typer, som inköptes i Italien, har förhållandevis liten aktionsradie. Den planerade förflyttningen från Vigo, där
bunkring kunde ske, till Sverige v ia Färöarna krävde därför ytterligare bunkring, som var avsedd att ske i Queensrown och vid Färöarna . För detta ändamål hade tankfartyget Castor med en last a v 14,5
milj liter olja, avsedd för örlogsflottan, anslutit sig ti ll förbandet i
Lissabon. Castor förde därefter örlogsflagga och befälhavaren konstituerades till löjtnant i flottans reserv. Denne, liksom den övriga besättningen, bar dock ej flottans uniform. eastors fart låg under 8
knop, vilket fö·r jagarna var synnerligen oekonomiskt ur olje- och
vattensynpunkt. Förbandschefen måste därför, sedan Patricia och
jagarna bunkrat fullt, detachera Castor för förflyttning från Vigo
till Queenstown. På vägen dit uppbringades Castor av en fransk
kryssare och infördes till Casablanca för närmare undersökning.
Castor kvarhöll s några dagar och måste då med sin låga fart avgå
direkt till Färöarna. Någon bunkring enligt planerna, d v s från eget
tankfartyg, kunde därför ej ske i Queenstown. Efter viss bunkring
från Patricia räckte jagarnas olja med minsta nödvändiga marginal
till Färöarna. Detta förhållande är en nödvändig bakgrund för bedömning av händelserna vid Färöarna. Likaså bör nämnas att i
Queenstown embarkerade 117 svenskar på Patricia för transport
till Sverige, därav 48 kvinnor och barn.

"För hemfärden med jagarna Puke, Psilander, Romulu s och Remus samt Parri cia, v ilka fartyg äro Eder und erställda, gä ller följande instruktion .
1. Ni skall så snarr Ni anser att besä ttningarna äro tillräckligt förtrogna med
farrygt;ns han dha va nd e och om möjligt ick e se nare än den 13 april anträda färden
till Sverige. Härunder skall styr kan , därest omständigheterna ick e till annan föranleda, hå ll as samlad.
2. Vid hemfärd en följ es d en väg, som angivits å E der av CMS förut tillsänd
karta, va rvi d dock å Irl a nd Bantry Ba y skall utbytas mot Queenstawn utan att
routen i övrigt förändra s.
3. Å sam tliga farryg sko la t yd liga nationalitetsmärken förefinna s, å jaga rna i
form av blåg ula band må lad e över för- oc h akterskepp fdi n vatte nlinje till vattenlinje. E rforderliga säkerhetsåtgärder mot vådas kjutnin g av krigförand e makter s
sjö- och flygstridskrafter skola und er färden vidtagas. Sålunda bör smal form ering användes, örlogsfl aggo r och nationalitetsmärken va ra belysta und er mörker ,
avskärmning icke förekomma, sick-sackn in g undvikas m m.
4. Ni ska ll dagligen kl 0200 samt i övrigt när omstä ndi ghete rna däni ii föranleda till mi g inrapportera Edert lä ge. Skulle in löpand e i a nn a n hamn ell er a nk a rplats ä n de i färdplan en upptagna bli va nödvändi gt, ska ll vederbörand e beskickning ell er konsu lrat härom radioledes und errättas för e inlöp ander.
5. Under färden skola övningar avseende att försätta fartyg en i stridbart skic k
utföra s i all den utsträckning, som omständ igheterna medgiva. Ovningarna får
icke givas så dan karaktär, so m kan a nt yda, att förb a nd et utvec klar scridsmäss ig
ve rksam het.
6. Sveriges förhålland e till sam tli ga ma kter är gott.
7. Jag förväntar mig, att Ni i öv ri gt, inför de situati o ner, som kunn a uppstå ,
ska ll ge nomföra Edert uppdrag på det sätt so m motsva ra r svenska flott a ns an seend e och svenska flaggans ära.
Stackholm den 30 mars 1940
F Tamm
l Y Ekstran d"

Något tillägg till instruktionen i anledning a v händelserna den
9 april 1940 utfärdades icke, eller som dr Åberg skri ve r i Sv D:
"Han (förbandschefen) var en ensam Hornblower, som själv fick
fatta sina beslur efter lägets krav." Om instruktionen framförde
marinstabschefen i brev till förband schefen att "den kan icke bli
fylligare än vad den är. Men det är ju på sätt och v is fördelak tigt
för Dig." Sedan väsentliga fakta om händelserna vid Färöarna nu
är tillgängliga kan kanske det tillägget göras, att det var till gagn
även för landet att instruktionens mom 7 icke utformades i mer
preciserade ordalag.
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H ändelserna vid Fär öarna den 20 juni
En bedömning av h ändelserna vid Färöarna den 20 juni kräver
att förh å llandena på p latsen något belyses.
När jagarna och Patricia kom till Färöarna den 19 juni p å eftermiddagen mottogs de på sedvanligt sätt av en brittisk komplimenteringsoff.icer och anvisades en skyddad ankarplats i skaalefjorden
vid Thorshav n (se skiss) samt överenskoms om förrådskomplettering
påföljand e dag. Vid ankringen räckte jagarnas olje- och vattenförrå d
endast till 2 3 timma,rs gång med högsta fart.
Inga tecken på onormala händelser fanns, förrän en brittisk sjöofficer, captain Ca·slon, kl 0700 den 20/ 6 p er mororbåt anlände till
förbandschefsfartyget Puke och överlämnade ett ultimatum . Caslon
var chef för en jagardivision, varav tre jagare av Tribal-klass anlänt
till Färöarna under natten. Enligt de brittiska k ra ven skulle besätt-
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Bild 2
Remus förföljd vid brittisk jagare av Tribalklass.

ningarna utrymma jagarna kl 1000 samma dag och senare av ett
brittiskt transportfartyg föras till Sverige. Patricia samt Castor, som
anlänt till Färöarna under morgonen och anvisats ankarplats långt
från jagarna (se skiss), var icke berörda. Caslon meddelade vidar
att allt väpnat motstånd sku lle slås ned. Förbandschefen svarade att
han avvisade kraven och att han skulle ta upp strid eller sänka fartygen. Caslon påpekade att far tygen endast skull e tas i förvar och
att full ersättnin g skulle utbetalas för eventuella skador. Han åberop ade den s k Right of Angary, enligt vilken krigförande länder ägde
rätt att på eget eller ockuperat territorium tillfälligt beslagta. neutra l
makts egen dom. Prejudikat från tysk-franska kriget 1870-71 och
VK l nämndes också. Förbandschefen s begäran att få sätta sig i förbindelse med hemlandet avvisades bestämt, varpå förbandschefen
framförde en muntlig protest och begärde att få de brittiska kr a veP
och motiven i skriftlig form, varefter han själv skulle svara skriftligt
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Efter rådplägning med övriga fartygschefer jämlikt då gällan dt
reglemente för marinen beslöt förbandschefen att gå med på de brittiska kraven, som nu erhållits i skriftlig form, men utverkade att
besättningarna skulle överföras till Patricia och Castor. Han underströk ä ven att det var överenskommet att jagarna skulle förbli svensk
egendom och att ersättning skulle utbetalas för skador. Han bestre
vidare att "Right of Angary" var tillämplig på örlogsfartyg. Vi
middagstid lämnad es jagarna med flaggor och befä·l stecken blåsande

Förbandsche/ens beslut
Enligt vad som framkom vid krigsrättsförhandlingarna efter hemkomsten låg dels ett politisk, dels ett militärt bedömande som bakgrund till förbandschefens beslut att överlämna jagarna. I det förr a
hänseendet ansåg han att en strid skulle medföra att Sverige drogs
in i kriget, i det senare att, frånsett styrkeförhållandena, en strid
skulle medföra förlust av så väl jagarna som P a tricia och Castor.
Med reträtt i form av eftergift kunde däremot vinnas att
jagarna förblev svensk egendom,
besättningarna troligen sku lle kunna hemföras,
Patricias över 100 passagerare räddades, liksom den värdefulla
lasten av krigsmateriel,
Castor med sin oljelast räddades,
frågan i dess helhet kunde dryftas på det enda riktiga sättet, nämligen genom förhandlingar regeringarna emellan.
Vid studium av de samlade handlingarna och vad som skrivits i
pressen om detta tillfälle framgår, att styrkeförhållandena och läget
på Skaalefjorden, bärande kanoner och torpedtuber m m ägnats stort
intresse. Förbandschefen har i sina efterlämnade handlingar fram hållit att några detaljbedömanden aldrig erfordrades, "ty även om
vi upptagit strid och genom en sällsam serie av mirakler besegrat d
vida överlägsna sjöstridskrafter, som jämte flyg, kustartilleri och
landtrupper befunna sig på platsen eller i dess närhet, och bakom
vilka stod hela brittiska flottans resurser, så hade vi icke ens därigenom kommit närmare lösningen av vår uppgift, d v s att hemföra
fartyg och laster. Färöarna hade vi nämligen icke fönnått lämn a,
enär vi sakna·de härför erforderliga förråd av brännolja och vatten
och man utan svårighet kunnat undanhålla oss dessa förnödenhete r.
Det har ju också i annat sammanhang framhållits, att engelsmännen
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tack vare detta förhållande kunnat kvarhå ll a jagarna på Färöarna
utan några militära åtgärder alls, vi lket ju i sin mån anger det taktiska lägets reella betydelse."
Många kritiker framförde vid diskussioner a v händelserna vid
Färöarna att britterna enbart bluffade och således aldrig skulle tillgripit vapenmakt. Till detta kan sägas, att den brittiske befälh avaren senare förklarat, att han hade uttryckliga order att om erforderligt bruk a våld. Några korta citat kan vara belysande: "I should
most certainly have used force and destroyed the Swedish destroyers
... Such a course would naturally have been most distasteful both
to me and my officers and men."
I samband med diskussion om "bl uffteorin" bör nämnas att åklagaren vid den krigsrätt, som hölls efter förbandets hemkomst, ställde frågan, huruvida det inte varit lämpligt att låta engelsmännen
skj uta ett eller annat skott och först därefter bestämma, huruvida
jagarna sku lle överlämnas. Denna besynnerliga fråga blir icke mindre egendom li g av att åklagaren senare privat meddelade förbandschefen att han ansett sig sky ldig att framställa denna fråga, till vilken han fått uppslaget från en svensk officer!
I detta sammanhang kan ett yttrande av Sir Winston Churchill
nämnas: "De, som till följd av temperament och karaktär är färdiga
att rekommendera klara, drastiska lösningar av svåra och dunkla
problem och som är beredda att gripa till vapen vid varje hot från
en främmande makt, har inte alltid haft rätt. Å andra sidan har de,
som är mest böjda för att kura ihop sig och lugnt och tåligt söka
efter en fredlig kompromiss, inte alltid haft fel. Tvärtom kanske de
i de flesta fall haft rätt så väl moraliskt som praktiskt." ("Andra
världskriget", första bandet, sid 301.)

Frågan om lejd
En central plats i diskussionerna om händelserna vid Färöarna
intar frågan i vilken utsträckning de krigförande varit underrättade
om färden och givit någon form av lejd.
Enligt utdrag ur riksdagens protokoll yttrade dåvarande utrikesministern Gunther bl a fö lj ande om jagaraffären i riksdagens andra
kammare den 16/ 8 1940: ... "Såväl brittiska som tyska vederbörande myndigheter hava hela tiden hållits noggrant underrättade om
fartygens färd. De hava, bortsett från nu omnämnda övergrepp, vii73

ket, om det vidh å llits, skulle varit av allvarligaste natur, visa t stort
tillmötesgående." ... Från tyska marinens sida underlättades genom
särskilda åtgärder såvä l besättningarnas färd från Färöarna till den
brittiska hamn en i och för jagarnas avhämtande so m även flotti lj en s
hemfärd genom de på grund av minspärrar farliga passage rn a i
Nord sjön."
A v alla tillgän gliga handlin gar framgår, att tyskarna var m ycket
tillm ötesgående och i görligaste mån underlättad e hemfärden. Samma omdöme kan icke fällas om britterna.
R edaktör Brandelis bild i DN av det brittiska krigskabinettets
överläggningar d e aktuella junidagarna ger en bild av förv å ning och
olika uppfattningar. Därvid gjorda politiska bedömanden finn s ingen
anledning att här kommentera . Den av förbandschefen i efterlämnade handlingar framförda för mo dan om bristande inform ati on p å
den brittiska sidan besty rks av några i DN relaterade yttranden
såsom marinminister Alexanders: "Om jagarna ve rkligen var på väg
till Sverige var det svårt att förstå varför de skulle vara så långt åt
norr som Färöarna." Ministern utan portfölj Neville Chamberlai n
y ttrade bl a : "Vi ska ll stå fast vid vårt beslut att behålla fartyge n
men i vårt svar på dc svenska protes terna betona att våra misstankar hade väckts genast genom att finna jagarna så långt norr ut."
P å vilket sätt var då den brittiska regeringen und errät tade om
jagarförbandets hemfärd? A v en a v åklagaren vid krigsrätten ingi ven skrift framg år följande:
"att då varande marinattach<~n vid brittiska beskickningen i Stockholm, commander Poland, erh öll underrättelse om expeditionen
redan på ett tidigt stadium. Närmare uppgift angående hemresa n lämnades Poland den 21 mars 1940, t i Il vilket fogades en
karta med den avsedda routen utlagd; p å denna fanns utmärkt
att flottilj en sk ull e komma att an löpa Färöarna;

att svenska beskickningen i London den 28 mars underrättades med
officiell skrivelse om flottilj ens hemfärd, varvid meddela des, a tt
den skulle komma att anlöp a bl a Färöarna. Färdvägen angav s
på en vid skrivelsen fogad karta. Beskickningen anmoda des att
med överlämnande av kartan bringa medde landet om flottiljens
hemfärd till brittiska vederbörandes kännedom;
att p g a det engelska besittnin gs tagandet av Fä röarna förn yad fö r-
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frågan gjordes hos brittiska amira litetet, om hi n der förelåg för
d e svenska fartygen att anlö pa hamn därstädes och erhöll s genom P oland svar, att något hinder ej förelå g. Enä r Castor tillkommit och ej gick t ill sammans med de övriga gjordes särski ld
förfrågan beträffande Casto r och erhöll s ä ve n då tillmötesgående svar;
att beskickningen i London underrättades om att flottiljen erhå llit
order att den 15 juni avgå från Queenstow n till Fä röarna ;
att beskickningen med teleg ram den 18 juni meddelade, att brittiska
amiralitetet hemställt att så sna rt som möjligt erhålla exakt
uppgift röran d e tidpunkten för flottiljens ank omst till Färöarna. Till svar fick beskickningen d en 19 juni telegrafiskt meddelan de om att fl ottiljen samma d ag på morgonen torde ha kommit till Fä röarna med undantag för C astor, som väntades anlända ett dygn senare;

att vid ett sam tal mellan chefen för sjöförsvarets kommandoexpedition och P oland denne bekräftade, att de enge lska m yndigheterna blivit fullt tillfredsställa nde informe rade om jagarnas
hemfärd och därmed samm anhänga nde förh å llanden och tillade
p å fråga, att händel sen möjligen kunde ha berott på felaktiga
underr~i ttelser f rån "secret service".

Åt samma håll som uppgifterna i denna skrivelse pekar ett telegram från brittiske ministern i Stockholm, Mallet, till regeringen i
London efter händelserna vid Färöarna. Maller meddelade d å, att
svenska regeringen genom brittiske marinattachen hå llit brittiska
myndigheter noga underrättade om jagarnas fä rdväg från Itali en
och sp eciellt hade förvis sat sig om att det inte fanns några invändningar mot angöring av Färöarn a.
Intressant är att notera, att dåvarande svenske marinattachen i
London senare i brev me ddelade förbandschefen, at t Foreign O ffice
i London vid tillfället i fråga varit mycket irriterat öve r att någon
diplomatisk frams tälln ing från svenska UD om till stån d fö r jagarna
att bsöka Queenstown och Färöarna icke gjorts i vederbö rl ig ordning
och att det var detta förh ållande so m satt igå ng lavinen. I sin till
krigsrätten inlämnade promemoria framhöll marinattachen, att det
75

brittiska amiralitetet ej kände till någon uppgörelse genom brittiska
legationen i Stockholm. Från b_eskickningen h~de inga -~om hel ~t
framställningar gjorts till amiralitetet om flottllJ ens hemfard. At-r:tralitetets uppgifter framstå r i en egendomlig dager med hänsyn ttll
den brittiske marinanachens nyss relaterade samtal med chefen fö r
sjöförsvarets kommandoexpedition.
Det är ännu i dag oklart, om någo t bindande brittiskt löfte_ o_m
fri passage verkligen förelåg . I så fall borde j.u den svenske mm~s 
tern i London ha känt till ett sådant löfte och något sådant ansag
han sig icke kunna åberopa, när han avgav den svenska protesten
mot britternas handlingssätt.
Att brister förekommit även på svensk sida är uppenbart, eftersom det är ett obestridligt faktum att den svenska konsuln på Färöarna icke kände till att jagarna skulle komma dit.
Följande i PM från utrikesdepartementet till chefen för sjöförsvarets kommandoexpedition den 29 april omnämnda telegram kunde
kanske varit en tankeställare : "I telegram samma dag från beskickningen i London upplyses, att man i brittiska utrikesmini_s te~iet för ordat, att jagarna beordras att tills vidare kvarstanna 1 Ltssabon ,
och att man under rådande förhållanden ansåge sig böra med bestämdhet avråda från att söka hemtransportera desamma." "Inom
parentes" kan tilläggas, att denna a v rådan aldrig meddelades fö rbandschefen.
Någon klarhet i dessa förhållanden står förmodligen aldrig att få.
Så mycket kan dock sägas att det brittiska handlingsättet vid Färöarna ej berodde på otillräcklig information eller p å att vederbör~i g
diplomatisk praxis ej följts från svenskt håll. Redan a: vad den bnttiske befälhavaren meddelade vid överlämnandet av sma krav framgick, att britterna fruktade, att jagarna skulle falla ~ tysk hand.
Åberopandet av "Right of Angary" var säkerhgen endast "ett
försök". Detta avvisades, som förut nämnts, av den svenske fö rbandschefen , eftersom denna rätt ej är tillämplig på örlog~fartyg .
Dessutom kan tilläggas, att Färöarna ej i folkrättslig memng var
ockuperade av britterna, vilket ytterligare talar mot tillämpningen
av denna rätt.

Exempel
Omedelbart efter hemkomsten förordnade chefen för marinen om
förberedande krigsrättsförhör med förbandschefen i anledning av
dennes rapport om händelserna vid Färöarna. Protokollet från detta
förhör överlämnades av chefen för marinen till Konungen . Vid passage av överbefälha.v aren förseddes sk rivelsen med följande påteckning: "med framhållande av att ärendet - särskilt med hänsyn ttll
krigsmaktens anseende och till den prejudicerande betydelse det kan
komma att få för militära befälhavares förfaringssätt i liknande fall
-bör hänskjutas till undersökning vid krigsdomstol." Sådan undersökning ägde rum und er tiden 6-20 augu sti vid fältkrigsrätten vid
marindistriktsstaben vid då varande västkustens marin distrikt.
Med ledning av vad som framkom vid krigsrättens sammanträden
förordnade justitiekanslersämbetet att någon talan icke skulle föras
mot förbandschefen, sedan åklagaren bl a, meddelat att förbandschefen sammanfattat motiven till sitt beslut att överlämna jagarna så,
att till grund för detsamma låg dels ett politiskt dels ett militärt bedömande. Vidaren anfördes: "Att inför hot och våld utan försök till
väpna.t motstånd överlämna krigsfartyg till främmande makt måste
i och för sig framstå som stridande mot krigsmannaplikten. Med
hänsyn till de säregna omständigheterna torde Hagman emellertid
hava varit berättigad att grunda sitt handlingssätt på överväganden
som eljest icke ankommit på honom i egenskap av befälhavare för
flottiljen. Vid sådant förhållande syntes Hagmans förfarande att i
det läge, vari han befann sig, överlämna jagarna till brittisk myndighet icke vara av den beskaffenhet att för honom föranl eda ansvar
eller ersättningsskyldighet."
Med hänsyn till vad överbefälhavaren anfört om ärendets prejudicerande betydelse kunde man tro, att saken nu skulle vara utagerad. Så visade sig dock icke vara fallet. Två dagar efter krigsrättens
utslag utfärdade en chef, under vilken förbandschefen vid Färöarna
icke lydde, nämligen chefen för kustflottan (således icke chefen för
marinen, som under senaste tiden nämnts i många tidningar) följande hemliga order: "Jag förbjuder mig underlydande chefer att under
någon som helst förevändning överlämna dem underställt fartyg till
främmand e makt. Flaggans hed er går främst.
Gösta Ehrensvärd
l H Strömbäck"

76

77

Dagen därp å anförde överbefälhavaren (O G Thörnell/Axel R ap
p e) följande i en hemlig skrivelse till chefen fö.r marinen: "Krig~
makten tillhörande chefer och befälhav are av officers och underaffi
cers grad erinras om att det icke tilikommer dem att överväga o~!,
taga hänsyn till politiska eller andra ovidkommande synpunk~er VIe.
utföra ndet av erh å llna befalln in gar och uppdrag. VarJe kngsmai
skall vid fullgörandet av sin tjän st handla enligt gällande föreskrifter och givna order. Där såda na icke för eligger eller p å gr und a\
ändrad e förhållanden tydligen icke ä ro till äm pliga, ska ll han handla
efter e<>et ini tiati v i överensstämmelse med krigsmannaplikten och p å
det sät~, som motsvarar Sveriges oc h den svenska krigsmaktens ära
och anseende."
D et kan v äl konstateras att n äm nda order och skrivelse i klartext
underkände motiveri ngen till ju stitiekanslerns beslut.
Efterspelet i den svenska pressen v ar mycket livligt med m ånga
för krigsmakten mindre smickrande formuleringa r, såsom exempelvis
"Kriosmannaplikten får inte överflödiggöra bruket av hjärnan."
Elle/' so m förre försvarsministern Allan Vougt skrev i en ledare i
"Arbetet": "Att då upptaga strid elle r låta fartygen gå till botten
hade vari t att renodla den desperata äran på bekostnad av allt förnuft." Sedan ett sammandrag a v krigsrättsförhandlingarna publicerats ansåg också de al lra flesta att förbandschefen handlat rätt. Några tidningar, som representerade y tterlighetsriktningar eller gjort sig
kända fö r stor tyskvänlighet, var dock kritiska.
Stort uppseende väckte en ledare med rubriken "Ett farli gt prejudika t" i Dagens N yheter, förfa ttad av tidningens chefredaktör komm endörkapten Sten De h lgren. Denne skrev sena re i brev till förbandschefen bl a fö lj ande: " .. . Utan att veta mera än jag vet och
med tanke på att det alltid är lä tt att vara efterklok, vågar jag inte
p å n ågot vis döma om hur den delikata affären sk ulle handlagts."
D etta yttran de får a v sluta denna framställning till sammans med det
konstaterandet att heller ingen annan kunnat ange hur uppgiften
sk ull e kunnat lösa s p å a nnat sätt än som skedde.

F WEDIN

Ett ärende i förvaltningen av
siöärendena angående
båtsmännens klädsel

I svenska flottans histo ri a 1 har dävarande kommendören C Ekman berättat hu ru år 181 6 de tidi gare försöken infö ra en enhetli g
uni form för bå tsmänn en såti ll vida kröntes med framgång so m prak tiskt taget fy ra av de fem båtsmansdi strikten accepterade en enhetlig
mu ndering, där hu vudmaterialet utgjord es av blå vadmal (en kapprock eller ka va j, en tröja, en väst , a llt av "blått wallmar" m m).
I kungörelsen härom den 10 september 1816 2 . förordnade K~m?l
Maj :t om båtsmännens beklädnad och utrednmg nll underdamg
efterrättelse för de rotehållare, som åtagit sig att densamma utgöra
efter de grunder, vilk a vid å rets genera lmönstringar med båtsmanshållet blivit föreslagne. Fö rändringen i bå tsmänn ens beklädnad åsyftade enli<>t k ungöre lsen dels dess större brukbarhet och nytta fö r
m anskape~ dels en närm are överensstämmelse med an dra sjöfarande
nationers bruk och sjömanskap ets allmänna beklädnadssätt. Kungörelsen 0oav emellertid anledning till ett eftersp el som icke är utan
intresse och där förvaltningen av sjöäre ndena i ett underdånigt utlåtande fann anledning att betydligt skärpa tonfallet utöver vad som
var bruk ligt skrivsätt - och detta fast anmärkningarna kom fr å n
svenska folkets representanter.
I mars 1818 remitterade Kungl Maj:t till utlå tand e av fö rva ltningen av sjöärendena en framställning fr ån ett fle rta.l.riksd.~gs full
mäktige av bondestå nd et fö r Uppsala, Stockholm s, Ostergotlands,
Söderman land s, A lvsborgs, Kalmar, Gävleborgs, Västernorrlands,
Västerbottens, Gotland s, Blekinge, Hallands samt Göteborgs och
Bohus län å sa mtliga rust- och roteh å llares vid båtsmanshållet v~g
nar gjord ansökan om ändring av de år .1816 me~delade f~~e sknf
terna angående b å tsmansbekl ä dna~en . R1ksdagsJ~1a.nnen :nforde enligt sammanfatt~ingen i fö.rvaltn Ingen s underd~mga utla tand~. den
17 september 1818 3 - att vid de ar 1816 verkstalida generalmon st0
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Tredje band et s 196.
Å rstrycket 1816.
a Förvaltnin ge ns av sjöärend ena koncept n r 912, Kra .
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ringarna med bå tsmanshållet generalmönsterh errarna icke p å behörigt sätt genom tydliga och ändamålsenliga kungörelser kallat samtliga roteh ållare, var och en inom sitt distrikt, till överläggning om
den sedermera i 1816 års kungörelse fastställda båtsmansbeklädnaden av blå va dmal. De hade därem ot vid förrättning a rna överilat
och miss lett de få tillstädeskomna rotehållarna till beklädnadens antagande. Av sådan anledning anhöll de nu , att rotehållarna m åtte
tillåtas att hädanefter so m förut förse båtsmännen med grå kläder
till undvikande av femtio procent tillökning i deras rustningskostnader.
Förvaltningen inhämtade yttranden från dem som förrättat generalmönstringarna, nämligen konteramiralerna C H af Trolle, C P U
von Schantz och C J af Wirsen samt översten O G Nordensköld
och i sedermera avlidne överstelöjtnanten J GOlanders ställ e chefsämbetet vid Stockholms-es kadern. I yttrandena begärdes att riksdagsmännen skulle få avgiva förklaringar över beskyllningarna och
att undersökninga r skulle ve rkställas. Konteramiralen af Wirsen
yrkade att vederbörande måtte med ansvar beläggas för beskyllningar inför tronen av den gro va art att ämbetsmän med sina fram ställningar misslett allmogen.
Sedan kammar- och sjömilitiekonroret i förvaltningen av sjöärendena a v givit utlåtande v ari konroret icke fann skäl tillstyrka bifall
till ansökningen, cirkulerade ärendet mellan de civila ledamöterna,
4
krigsjustitiarien Elers och amiralitetskammarr ådet Carlberg. Båda
avgåvo skriftliga yttranden till diariet, vilk a lades till grund för
förvahningens underdåniga utlåtand e.
Vid överläggningen härom uppstod disku ssion om riksdagsmän nens behörighet att företräda sina hemmav arande medbröder. Förvaltningen fann mycken anledning vara till den förmodan, att riksdagsmännen som undertecknat ansökningen till äventyrs kunat, å tminstone flere, sakna ett ve rkligt uppdrag hä rtill. D å fråga emellertid vore om ett allmänt ämne, som rörde menigheter ansågs det tillhöra förvaltningen att oaktat ett sådant tviv elsmål avgiva sina tan kar i hu vudmålet. Krigsju stitiarien Elers ville dock - utan att med
sä rskilt underd å nigt utlå tande i denna del ingå - hava till diariet
antecknat att som en del av riksdagsfullmäktige undertecknat ifrå4

Förva ltnin ge ns av sjöä rend ena diarium för 3 :c kv a rt 1818, nr 2039, 2066 och
2088, Kra.
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gavarande ansökan utan allt fog och de övriga därtill icke ådagalagt någon rätt han ägt f ullkomlig an ledning ifrågasätta riksdagsfullm äk tiges behörighet väcka frågan.
Vad angår huv udfrågan anså g förvaltningen det helt och hållet
stridande mot sanna för hållandet att rotehå llarn a genom den nya
beklädnadens antagande sku lle blivit besvärade med femtio procent
d rygare utgifter. "Riksdagsfullmäktig es anförande att den bl å färgen
för Bå tsmannen end ast utgör en onödig prydnad och Luxe, är mera
ett ordspråk än det innefattar skjä l och förtjenar afseende, ty Båtsmannen betragtad såsom Svensk Krigare, har samma rätt som hans
vederlike Soldaten att blifva klä dd i Nationalfärgen . Att bekläda
honom likt allm änna få ngar, kan icke öka hogen för Sjöstjensten,
ell er leda till up pmun tran und er utöfvande af de Sjömannen åliggande svårare yrken, än mindre hedra Svenska f laggan i egne och
främm ande hamnar, p å hvilka sednare ställen arrestantlikt beklädde
örlogsmän ofelbart skola väcka en lika oväntad, som sällsynt och
misshagdig anblick." Efter y tterligare argumentering var det efter
för va ltningens omdöme fullkomligen upplyst att den år 1816 antagna beklädnaden för båtsmännen till såväl form som beskaffenhet
icke allenast berett den svenske örlogsmannen bättre och passande
sjökläder till prydnad och vård utan jämväl "enligt Eder Kg! Majts
Landsfa derliga Nådiga afsigter" skulle lända rust- och rotehållarna
till en sannskyldig fördel och nytta förm edelst lindrade bördor och
besvär. På sådana grunder och med fästat avseende på ej mindre
truppens än rust- och rotehållarnas bästa ansåg förvaltningen sig
äga allt skäl tillstyrka avslag p å vad riksdagsfullm äktige anhållit.
Härefter gick förvaltningen in p å riksdagsfullmäktiges klagom ål
och til l vi telser mot gene ra lmönstringsher ra rna. Såvida Kungl Maj :t
icke sk ulle tillåta, att efter de senares åst undan dessa i orterna bleve
närmare undersökta till ådagaläggande att sökandena inför konungatron en vågat framföra anmälanden lika blottade p å sanning som
stridande emot billighet och rättvisa, föres log förvaltningen att
Kun gl Maj :t måtte förklara, att riksdagsfullmäktige utan rätt och
skäl för allmänheten fört en obehörig klagan. Författaren av utlåtandet hade h ~ir tänkt sig en än krafti gare reaktion: att envar av
de sökande borde inför Kung l Maj :ts befallningshavande i varje ort
erhålla en efter förhållandena lämpad, tjänlig och allvarsam föreställning. Efter korrigering - tro ligen a v konteramiralen Schlitzercrantz som i chefens, generalamiralen von Stedingks frånvaro juste6
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rade utlåtandet - togs dock den förenämnda mildare formuleringen
Kungl Maj:t avgjorde ärendet den 15 december 1818. 5 Härvi
fann Kungl Maj:t bl a att uppgiften om 50 procent drygare utgifte
för rust- och rotehållare ingalunda vore med verkliga förhållandeL
instämmande. Rotehållarna ägde så mycket mindre skäl till klagat
som enligt 1816 års kungörelse för dem, vilka antingen villkorliget
antagit eller alldeles vägrat ingå i den föreslagna beklädnadsföränd-ringen äldre författningar skulle lända till efterrättelse. Vad åter
angick de beskyllningar som riksdagsmännen anfört hade Kung
Maj :t "ehuru Wår Nådiga uppmärksamhet icke undfallit, det sådan<
ogrundade omständigheter i detta mål blifvit a v RiksdagsFullmäktige anförde, som kunnat och bordt dem ansvar ådraga", dock icke
velat fullmäktiges förhållande på det strängaste anse. Kungl Ma j :t
prövade skäligt att icke göra något avseende å fullmäktiges ansökning och vad däruti andragits. - Det torde ha varit ett vist beslut

5

Kungl Brev 1819 nr 6th, Förvaltningen av sjöärendena , K ra.
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DEBATT

C HOLMBERG

Snabba korvetter- ett alternativ för oss?

Den svenska marinens behov av fartyg för ubåtsjakt, eskortuppdrag och konvojering i krig har understrukits i många sammanhang.
Efter hand som antalet fregatter successivt minskat, har våra bristande resurser under senare hälften av 1970-talet kommit att framstå som allt klarare - även för den mindre framsynte.
Behovet av ubåtsjaktsutrustade fartygsenheter för eskortuppdrag
och ingripande mot kränkningar under neutralitet förtjänar också
att framhållas.
Härtill kommer behovet av resurser för övervakning och incidentingripande under fredsförhållanden, ett behov som kan komma att
öka genom den pågående intensiva utveckling av undervattensteknologin och genom tillkomsten av avtal om demilitarisering av havsbottnen.
Utrangeringstidpunkten för våra jagare ligger fortfarande långt
fram i tiden, men med hänsyn till de långa produktionstiderna för
modern krig,s materiel måste vi ändå manas till eftertanke. Minutläggningskapaciteten nedgår och yrattackledningsfunktionen blir
kanske en svag länk i invasionsförsvaret.
Behovet av fartyg, stora nog att inrymma såväl ubåtsjakt- som
ytattackledningssystem, kan utan tvekan förutses .
Vasper Thornyeraft har under senare år lanserat ett antal attraktiva fartygsprojekt - såväl jagar,e, fregatter och korvetter som
patrullfartyg. Dessa projekt har tidigare presenterats i TiS av kommendörkapten Hellström.
För att överbrygga gapet mellan den tidigare presenterade 600
tons korvetten (Mk3) och 1200 tons fregatten (Mk5) har firman
helt nyligen lagt fram tv å projektutkast till snabba korvetter i
7-800 tonsklassen-M 8 och M 9.
Mk8 har ett deplacement av 850 ton och drivs av CODAGmaskineri, bestående av en Rolls-Royce gasturbin, som driver två
propellrar och ger en max fart av 32 knop, kombinerat med två
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Mk 8 med kombinerat diesel- och gasturbinmaskineri.
En snabb korvett lämpad för y lattackledning och eskortuppgifter.

dieselmotorer som ger 19 1/ 2 knop. Bestyckningen föreslås - so 11
exempel - bestå av en 7,5 cm kanon, fyra luftvärnsautomatkancner, två sjörobotställ (Exocet) och ett fulbtänJigt ubå tsjaktvapensys tem, förutom erforderlig eld lednings- och stridsledningsutrustnin t
Mk9 har ett deplacement av 740 ton och är ganska lik Mk8. D e
huvudsakliga skillnaden ligger i att huvudmaskineriet består av f yr
dieselmotorer vilket kräv er något mindre fartygslängd och deplacc
ment. Högsta fart anges till 29 knop. Som bestyckning kan m a
t ex välja en 7,5 cm kanon, ett trippelställ luftvärnsrobot av t y )
seacat, två luftvärnsautomatkanoner och ett ubåtsjaktvapensystel 1
med Bofors auraketpjäs. Fartyget är, m ed den utrustningen, rit2 r
med besättningsutrymmen för 67 man.
I likhet med tidigare Vosper Thornyeraft-kon str uktioner fin e
det möjlighet till andra bestyckningsa!ternativ. I jämförelse me
de tidigare presenterade fregatterna anges korvetterna har fördel e
av att vara väsentligt bi ll igare och kräva mindre besättningar.
. Korvetterna. har givetvis relativt höga farter, stabiliseringsutru st
nmg och krafug bestyckning. De ser ut att kunna bli effektiva oc '
ändamålsenliga fartygsenheter till rimliga kostnader. Korvett-proj ek ten bör därför studeras närmare, då de kanske utgör ett lämpligt
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Mk 9, en ubåtsjaktutrustad korvett -

som skräddarsydd /ör svenska marinen.

alternativ till andra fartygsprojekt som är aktuella vid marinens
ersättningsanskaffning av ubåtsjakt - och yrattackfartyg under det
närmaste decenniet.
Kanske innehåller projektutkasten intressanta detaljer för materielverkets eget projektarbete?
Det väsentliga är emellertid att lämpliga enheter projekteras. En
vacker dag finns pengarna - då m ås te projekten vara klara, om inte
dyrbar tid skall förloras.
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Notiser från nar och fjärran
AUSTRALIEN

Jagare
P å uppdrag av den australiska flottan skall d en brittiska Yarrow-koncernen s
dotterföretag i Australien kon str uera en n y jagartyp. Fram till 1980 pl a neras t io
enheter, varav fem ska ll ersätta de nu va rand e jagar na av "Daring"- och "Battle" kla ss.
(Marin e Rundschau , nov/ 70)

SPANIEN
Fart y gstillskott
Som direkt följd av det 6 augusti 1970 undertecknad e basavta let med USA
skall spanska flottan till lå ns från USA erhålla fem jagare, tv å ubåtar, fyra minsvepare, tre landstigningsfartyg och ett par trängfa rtyg. Den första, "Baleares" ,
av de fem "Brokers"-frega tterna, so m byggs på li cens i Spanien har nyligen sjösam (jmf noti s i juninumret 1970) .
(Marine Rundschau, nov/ 70)

STORBRITANNEN

Hangarfartyg
F RANKRIKE

Ubåtar
Efter den nyligen avslutad e se rien av ubå tar ty p "Daphne" projekteras nu en
ny och större ubåtstyp. Den beräknas bli på 1.200 ton (1.600 i ulä ge) och skal l
ha en fart av 21 knop i uläge. Sannolikt avses med d enna nykonst ruktion ersättning för de nuvarande tio större ubåtarna av "Arethuse"- och "Narva l" -klasserna,
som börjar bli till åld ern fram emot 80-ta lets början.
(Mar in e Rundsch a u, no v/ 70 )

NATO

Chefsbyten
NATO:s ständiga sjöstyrka i Atlanten, STANA VFORLANT, få r 19 januari
1971 ny chef, då den am erikanske captain Raymo nd Walter A llen övertar befä let
efter den kanadensiske commodore Douglas S Boyle, so m varit chef sedan janua ri
1970. Befälet komm er att överlämnas vid en cere moni i Rotterdam. Ledarfartyg
blir den amerikanska jaga ren "Bigelow".
l Medelhavet öve rgick befäl et över NATO:s sjöstridskrafter, COMNAVSOUTH, den 22 oktober från italienska amiraglio di Squadra Gi us eppe Roseiii
Lorent zin i till hans landsm an amirag li o di Squadra Gino Birindell i, som dittill s
var it chef för italienska kustfl ottan (Squadra Navale). Amiral Lo rent zini övertog
i stä ll et befatt ningen so m chef för italiensk a marin en efter am ira l Virgilio Spigai
so m gick i pension.
Befälet över sjöstrid sk raftern a i No rd -Norge, COMNA VNON, ö ve rtogs 15
november av nyutnämnd e konteram iral en H ans Bernhard Gundersen efter konter amiralen Tamber. Amiral Gundersen har sedan 1967 var it chef för norska för sva rsstabens operationsavdelning.
(Fackpress)
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I å rets vitbok för fö rsva ret meddelar brittiska regeringen att den i vtss mån
fr ångått t idi gare bes lut angående hangarfartygens snara slopande (1972). Sålunda
avser man behålla den nyligen för d yra pengar modernis erad e "Ark Roya l" fra m
till 70-ta!ets slu t. Härigenom vill man tillförsäkra flottan ett rimli gt taktiskt
flygstöd till sjöss under tid en medan man proj ekterar den n ya kryssa rklassen , so m
avses konstru eras för att medföra VTOL-flygplan . Nuvarande VTOL-konstruktion ("Harrier") anses icke hell er vara så utvecklad att den är operativt pålitlig
för flottans behov, men en nya re t yp , som är und er framta gnin g bedöm es bli det.
Det andra större hangarfartyg et, "Ea gle", likas å modernise rat, skall däremot en ligt
tidigare planer utgå 1972, men vad dess öde då blir ve t man för närvarande inte .
"Hermes" är a v rustad och tord e bli kon ve rterad till commandofartyg i likh et
med "Albion " och "Bu! w ark". "Centaur" är redan utrangerad och beg agnas nu
nä rmast som "reservdelsförråd". Det har förekommit uppgifter om att Australien
skulle vara intresse rad att köpa "Hermes", men f n vet ingen någo t säkert härom.
(Fackpress)

Sjörobotvapen
I vä ntan på att eg na kon struktion er skall komma fram har eng elsmänn en upp tagit förhand lin ga r med Frankrike om samarbete v id d en slutli ga kon struktio nen
av den franska sjörobote n MM-38 "Exocet", eventuellt li censtillverkning. "Exocet "
bedöm s som en mycket lyckad kon st ruktion och är nära sin fullbordan. Provskjutn in gar har utförts med myc ket go da resultat. Under tiden pågår i England
intensivt ar bete på egna sj örobotkonstruktioner, som sk ulle bli nästa robotgeneration på brittiska fartyg. I sam tliga fa ll rör det sig hä r, liksom inom öv rig a
NATO-länd er, om robotar med re lat ivt beg ränsad e rä ckvidd er, 30-40 km . Ingen
utvec klin g föreligger f n på väs tsidan av sjörobotar av "rysk" modell , där räckvidd er upp mot och över 100 km är vanliga .
(Fackpress)
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Litteratur m. m.
DIE JAPANISCHEN KRIEGSSCHIFFE 1869-1945
av Hansgeorg J entschura/ Di eter Jun g/ Peter Mickel
J. F. Lehm anns Verlag . Mi.inchen 1970.
Bland marinentusiaster oc h sjökri gs hi storik er torde namn et Eric h Gröner vara
vä lbekant. Lik aså han s stora verk i t vå delar öve r den tysk a flottan s fa rtyg unde "
perioden 1815- 1945 (a nm älda i TiS 1966 resp 1968 ). R ed an 194 3 had e denn e
gra nd old man bla nd vä rl dens shipl ove rs pl a nerat ett lik nand e histo risk- tek ni skt
upp slagsve rk över den japan ska flottan , men detta ar bete ha nn blott ti ll plan eringss tadiet. Efter kriget begy nte verket små nin go m taga form , men Gröners p lötsli ga fr å nfä ll e 1965 omintetgjorde dess fullbord a nde. H ans nä rm aste medarbetare
och vä nn er Die ter )ung, Peter Mick el, Shi z uo Fukui m fl beslöt emellertid f ull följa iden. Res ul tatet " Di e japanischen Kri egssc hi ffe 1869-1945" före ligger nu
i tr yc k.
U nd er res tauration skriget ställde de den un ge kejsa r Mut suhito stödande furstarna i ap ril 1868 sex farty g till den kej se rli ga flotta ns förfogand e. E n må nad
senare kapitul erad e den siste shogun en Y uoshinobu . Men de nordöst ra vasa ll ern as
flott a fo rtsatte ka mpen und er Enomoto, till s den ne i ju ni 1869 led ett avgöra nd e
nede rlag vid Hok kaid o . D e efter kri ge t återståe nd e fartygen bildad e sedan kärnan
i den kejserli ga marin en - Te ikoku Kaigun .
Efter att v id skapa ndet av sin framtid a sj ömak t fö rst h a a nli tat utl ändska
firmor, framfö rallt brittiska, börja de de japanska konstruktöre rn a snar t gå si na
egna vägar oc h fl ot ta n bygga sina enheter v id inhemska varv. Redan i ett t idigt
skede strävade man ti ll ett stö rre deplacement oc h flera grova kano ner än br ukligt va r inom de mera betydande flottorna. P å detta sä tt v ill e man ersä tta even tu ell a framtida motstå ndares stör re k van titet med högre kvalitet.
D et sista utoml and s bestä ll da slagskeppet Kongo byggdes 1911-13 av Vick ers
i E nglan d, det för sta i heml a ndet sjösatta Satsuma 1905-09 v id ö rl ogsva rvet i
Kur e. Det första krigsfart yget i vär lden med 40,6 cm mod ernt artil leri va r japan skt: 34.000- tonn are n Nagato . Topp en i .sto rlek oc h styrka nådd es 1942 med
bj ässa rn a Yamato oc h M usashi. D essa super-s lags kepp, dc starkaste so m någo nsin
byggts, mätte 72.000 ton och för de ni o 45,7 cm kanon er.
Ave n till det yttre skild e sig de japanska örlogs mä nnen fr å n vad so m bruk li gt
v ar. Känn spaka deta lj er var slagskeppens hissnand e höga, pagodlika stridsm ä rsa r,
han ga rfartyge ns ut fr å n sk eppssidan stickand e, kuriö st krökt a skorsten ar, kryssarnas klumpi ga byggko mplex oc h vågform iga däck.
Sin a för sta stora sjöseg rar va nn det uppsti ga nd e fjärran örik et und er konflikten
med Ryssland 1904-05. Kriget va r t ill star del ett sjökri g oc h flotta ns insats av
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avgö rand e betydelse. Samm a ndrabbn in ge n vid Tsushim a hör till dc största förin telses lage n till sjöss under nya re tid . Dess lärdomar tag man noga vara på.
Ju sna bba re J apa ns industri utvec klad e sig och la nd ets politi ska stä llnin g i
Fjä rr an Ostern konsolider ades, des to kraftiga re utb yggdes den upp gåen de so lens
flotta. J a pan uppsade slut li ge n 1934 Wa sbington -fördra ge t om marina beg rän sningar oc h stapelsa tte i hemli ghet allt fl era och sta rka re örlogsmän. Må nga av
dem sågs ti ll sj öss för fö rsta gån gen fö rst und er kri get.
Vid N ippons int räde i kri get 1941 stad flottan p å böjd en av teknisk effektiv itet och sjömi litä r utbildnin g. Still ahavs kri ge t, so m började med P ea rl H arbor och
följd es a v a ndra japanska begynn elscfram gå ngar , fö rd es öv er ofantliga v id der och
för europee r ofa ttba ra för hå ll anden. Midway betecknad e vä ndpunkten. Därefter
grep den väx and e amerik a nska sjö makte n ini tiat ivet oc h be höll öve rt aget inti ll
slutet. Med fla ggskepp et Yamatos - det po etiska namnet för Jap a n - un dergå n g
i apri l 1945 utan fö r Ka gos hima kom slutet för den japanska sjömak ten.
Bokens 515 sidor upptager en häpnad sväc kand e män gd sakupp gi ft er över a ll a
jap a nsk a krigs fartyg und er 75-å rspe riod en jämte öve r 400 detalj erad e prof ilr itnin ga r i skalan 1 :1 250, delvis kompletterade med däcksp la ncr. FotOgrafier finne s
ej . Slutet av bok en omfattar ett a lfabetisk t 45-s idi gt namnrcgis ter. Vi d tr anss kribe ringen av de japansk a skrivtec knen ha r de n av H epburn anvä nda meroden
fö ljts. Na mn ens betyde lse har med sa kkun skap förk larats av dr Mu ller- Y o kota
v id uni vers itetet i Boc hum . Några ord om dessa .
Krig sfa rtyg bruk a r van ligen upp ka llas efte r namnkunni ga sjöhjä lta r och härför are, sjö- och fä ltslag, k raftf ull a regenter, gesta lter ur mytol og in , geog rafiska
ort er, djur , naturfenom en 111m ell er bes tå r de av adje kti v betec kn ande ege nskape r.
D essa prin ciper stå r blott undantagsvis att f inn a inom d en japan ska nom enklaturen. N åg ra kri gshjälta r eller orter, där dessa skurit lagrar, ell er någ ra personnamn över hu v ud , sö ker man för gäves efte r.
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Slagskepp, pansarkryssa re oc h hangarfartyg är no rm a lt uppkallade efter prov in ser oc h berg, ofta v ulkaner. Bland de förra förekomm er dock någ ra ovan li ga
av typen Asa hi (Mor gonso len, Yakumo (Ättafaldi ga Moln) oc h Niss hin (Dag li gt
Framsteg), blan d de senare drakar oc h fåg lar, såso m t ex Hir y u (De n i skyn
fl ygande Draken), R y uho (D raken och Fåge l Fe nix) och Zuikaku (Den lyckosamma Tranan) . Kryssarna bär geog raf iska na m n efter flode r oc h berg, jagarna
meteo ro log iska så dana, sa mt nam n på månade r, fåglar, träd , blom mor, fr ukter,
ofta i poetisk form. Dc sist nämnda förb r yll ar en väs terlännin g något, då det ju
ä r fr åga o m dödsbrin gande krigsredskap. Bla nd de 200 jaga rn a mnen finn er man
no g d e förståeliga Arashi (Sto rm en), Inaz uma (B li xte n), Yug umo (Kvällsmo ln et),
H a ruk azc (Vårv ind en), Ha ya busa (P il grim sfalken ), Kas hi (Eke n), Sumire (V iolen),
Momo (Pe rsikan). Kon st igare ver ka r däremot Yaka ze (Luftdraget alst rat av en
flygande pil), A k atsuk i (Tid en mella n midnatt och gry nin g), M ikazuki (M å nskäran på tredje dagen), Hat suyuki (D en för sta snön ), Hatsusa kura (D e första körsbä rsblo mmorna) , Wakaba (Den un ga grö d a n) m fl. Det vä lkänd a Ka mika ze
(Genom gudo mlig makt bl åsa nde v ind ) har burits av tv å jagare 1905 och 1922 .
För den av den forna jap ans ka örlogsflottan intresse rade utgö r detta ver k en
m ycket förnämlig kä ll a att Ösa ur. Författare och förlag är vä rda ett erkännande.
P. O. E

WHAT PRICE VIGILANCE ?
The burdens of national defense

A v Bruce M. Russett
(New Hav en and London, Ya le University Pr ess, 1970, 261 s - ca 20:50)
Fö rfattare n är professo r i sta tskunskap vid Ya le- uni vers itet. H a n har skri vit
boke n därför att han är bekymrad över sitt land , närmare bestäm t på den inve rkan på sam hä ll et som fort sa tt höga för svars utgifter har . Amer ik a har und er dc
sista tjugo å ren satsat jämförelsev is mer på kri gs makten än va d som någonsin
va rit fallet, bortsett från vä rld skrigsperiocerna.
Russett ge r för st en översikt över hur försvarsu tgifterna stadigt ökat genom
å ren. Sedan granskar ha n in gående så viktiga fakto rer som hur ko ngresspolit ikerna röstat i försva rsfrågor, sa mbandet mel lan försva rsutgifternas fördelni ng på
de lsta ter och berörda senatorers age ra nd e, vi lk en belastning nu varande och framtida höga försvarsutgifter innebär för Amerika sa mt försvar sutgifternas sto rl ek
oc h inn ebörd i and ra länder, sä rskilt England , F rankrike oc h Canada, men även
Sverige är med.
Studien är st rik t vetenskapli g oc h objektiv utan någ ra emot io nella laddningar
gr undad e p å t ex a ntimilitar ism . Omsorgsfull t va ld a oc h ti ll ämpade kva ntitativa
värden begag nas . D e statistiska metodern a är ava nce rad e. Ru sse tt vill hä rm ed
bev isa att kvantitativ statskunskap ve rk ligen har något att ko mma med när det
gä ll er vi kti ga frågo r i ame rik ans k po lit ik.

S. N.

SECURITY IN EUROPE
Av Robert Hunter
(E lek Books, London 1969, 188 s -

inb ca 28:- )

Detta är den a ndra boken a v International Relations Series. Här gra nskas säkerh et och säke rh etspolitik i E uropa efter 2. vie
Analysen sker med utgångspunkt fr å n det kalla kriget. Hära v framgår att id en
o m " hot" kom att dominera NATO-ländern a, se nare också hos R yss land . Detta
bestämde i många år a ttit yde n i bå da lägre n .
Slutet p å de ursprungliga konflikterna mark era des genom tillk o mste n av allians systemet i Väste uropa. Därm ed hade ett fungerande system för förhållanden a
mell an Ost oc h Väst bildats. Det har vi fortfarand e kvar.
De båda sidorna hade även en del felaktiga uppfattningar o m va rann. Allian ssyste met bidrog då ibland ti ll att förs vå ra lös nin gen av v issa d elprob lc m, genom
att de blev in st ituti one ll a och inte ensk ild a lä nd ers.
Författaren jämför hur NATO oc h Warzawapakten arbetar po litiskt oc h dip lom a tiskt, dels inom sig sjä lva, dels med a lli a nse r utanför Europa.
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Rob ert Hund er ä r lä rar e i statskunsk a p vid Lo nd o n Sc hool o f Eco nomi cs . H a n
ä r vä l in sa tt i a merik a nska och euro peiska pro bl em , men oc kså i M ellerst a O sterns.
Bl a har ha n medve rk a t i en studi e öve r orsa ke rn a t ill "6-d aga rskri get", utgive n
S. N.
a v I nstitmet fö r st ra teg iska studi er i Lond o n.
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