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KUNGL 
ORLOGSMANNASALLSKAPET Meddelanden 

Nr 6/ 1975 . Ordinarie sammanträde i Stockholm den 4 november 1975 
(Utd rag ur protOkoll ) 

1. Meddelade ordföranden att sedan fö regående sammantriide ledamoten R 
Smith avgått med döden. 

Ordföranden lyste fr id över hans minne. 

2. Förrättades val av styrelseledamöter, utOm ordföra nde, vi lken väljs v id 

högtidssamman trädet. 
Valda blev t ill ordinarie sty re lseledamöter, ledamöterna Stefenson, Fernander 

och Gärdin samt till suppleant ledamoten H olmberg. Beslu tet innebär nyval av 

Stefenson och Holmberg och omval av övriga. 

3. Förrättades val av rev isorer och suppleanter för dessa. Valda blev till re

viso rer ledamöterna Edgren och L. Werner samt till suppleanter ledamöterna 

Gester och Jedeur-Palmgren. Beslutet innebär nyval av Werner och omval av 

de övriga. 

4. Fö rrättades val av v alberedning. Valda blev ledamö tern a Blom, Schoerner 

och Kassmyr med Blom som sam mankalla nde. Beslutet innebär omval av 

sa mtli ga. 

5. Fastställdes å rsavgiften för år 1976 till oförändrat 35 kronor, innefattande 

prenumeration på Tidskrift i Sjöväsender. 

6. Faststä lldes samma nträdesdagar för Sällskapet under år 1976 . 

7. Förrättades inva l av hede rsledamöter. In va lda b lev i nä mnd ord n ing: 

direk tör 
generaldi rektör 
professor 
generaldirektör 

Sture Ödner 
Nils Lundquist 
Sten Carlsson 
Ove Ljung 

8. Fö rrättades inval av ordinarie ledamöter. Invalda ble v i nämnd ordning: 

kommendörkapten 
kommendör k a p ten 
överstelöjtnant 
kommendörkap ten 

Ola Backman 
Nils Hellström 
Lars-Göran Persson 
Gustaf Samuelson 



9. Förrättades inval av korresponderande ledamöter. Invalda blev nämnd 

ordning: 

avdelningsdirektör, civilingenjör Gunnar Tengstrand 
styresmannen, fillic Olle Cederlöf 
jur doktor Bo Johnson 

Stockholm den 28 november 1975. 

BO GRANATH 
sekreterare 

Nr 7/ 1975. Högtidssammanträdet i Karlskrona den 17 november 1975 (det 204 :e) 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Högtidssammanträdet hölls i närvaro av H M Konungen, 47 heders-, or

dinarie och korresponderande ledamöter, särskilt inbjudna gäster samt rege

mentsofficerare och vederlikar från de militära förbanden i Karlskrona. 
Regionmusiken under ledning av regionkapellmästare Folke N ilsson med

verkade. 

2. Infördes tillstädeskomna nyinvalda ledamöter, nämligen hedersledamoten 

P-0 Ljung, ordinarie ledamoten G Samuelson, korresponderande ledamöterna 

G Tengstrand och B Johnson. Ordföranden hälsade de nyinvalda välkomna i 
Sällskapet. 

3. Till ordförande för kommande arbetsår valdes hedersledamoten Lundvall. 

4. Föredrog sekreteraren berättelsen över Sällskapets verksamhet under det 
gångna arbetsåret. 

5. Tillkännagav ordföranden av Sällskapet beslutade belöningar, nämligen 
Kungl Örlogsmannasällskapets diplom, hedersomnämnande och penningbelö

ning 300 kronor till major William Backlund, 
Kungl örlogsmannasällskapets diplom, hedersomnämnande och penningbelö
ning 200 kronor till kapten Björn Elfgren, 
Kungl Orlogsmannasällskapets diplom, hedersomnämnande och penningbelö
ning 200 kronor till redaktör J ur g Meister. 

6. Uppläste ordföranden namnen på de ledamöter, som under det gångna ar

betsåret lämnat Sällskapets krets. Därefter föredrog sekreteraren tillsammans 

med ledamoten G Samuelson minnesteckningar över de bortgångna 
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ordinarie ledamoten 
ordinarie ledamoten 
ordinarie ledamoten 
ordinarie ledamoten 
korresponderande ledamoten 
korresponderande ledamoten 
ordinarie ledamoten 

Sten Puke 
Torsten Sahlin 
Carl Engdahl 
Carl Skarin 
John Olsen 
Carl E Ljungberg 
Ragnar Smith. 

7. Föredrog ledamoten B AsgJrd utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 

"Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektronik. Teleteknik" med titeln 

"Skeppstekniska aspekter på den senaste fartygsutvecklingen". 

8. Nedlade ordförande sitt ämbete med ett anförande om p ågående utredning 

om försvarsgrenschefens ställning och försvarsgrensstabernas organisation. 

Stockholm den 30 december 1975. 

BO GRANATH 
sekreterare 

Nr 8/ 1975. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 16 december 1975 
(Utdrag ur protokoll) 

1. Valdes ledamoten B Stefenson till föredragande i vetenskapsgrenen "Stra

tegi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart" för arbetsåret 1975 

-76. 

2. Höll hedersledamoten Willers ett anförande med titeln "Aktuellt, historiskt 
och litterärt kring Musköbasen". 

3. Föredrog ledarrioten H ansson ett utdrag ur sin årsberättelse i vetenskaps

grenen "Strategi . Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart" med ti
teln "Svensk försvarsprofil". 

Stockholm den 31 december 1975. 

BO GRANATH 
sekreterare 
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KOCKUMS 1980 

Den här bilden av Kockums är kanske för
vånande för den som inte följt vår utveckling 
på nära håll . Men inte för oss . Vi vet att det är 
industrisidan som kommer att växa snabbast 
dom närmaste aren . Och det är så vi vi ll ha 
det . 

Inte for att vi är oroade över varvets framtid 
- tvärto m. Sr.arare för att efterfragan pa in
dustrig ru ppens produkte r är sa stor. Bade i 
Sve rige och internationellt. 

Redan idag är Kockums en bred svensk fo 
retagsgrupp. Med drygt 8.000 anstäl lda. Med 
ti l lverkn ing bade inom och utom landet och 
med en forsäl jningsorganisa tion som täcker 
sto r re delen av världen . 

Det här är vad vi gör: 
• fartyg . Varvet ar ett av varidens främsta 

Specialiserat pa stora och tekn 1skt avance
rade fart yg sasom LNG- och LPG-tankers 

• lartygsutrustningar. Som gor livet ombord 
betyd li gt sä krare . Badepa vara egna och pa 

konkurrenternas fartyg . 
• tu nga transpo rtfordon . Tuffa . taliga tipp 

truckar och traktordumpers. För transporter 
saväl ovan som under jord . 

• stationära pulveranläggningar. Pneumatis
ka. För lagring och transpo rt av cement , 
kal k. plast. l ivsmedel osv. 

• skogsbruksmaskin er Någ ra av vä rldens 
mest avancerade . 

• skogsindustriu trustning . skräddarsydda an
läggningar för sagverks- och massaindu
st rin . 

• fo rskning och utvecklmg . For anpassning av 
Stirlingmotorn till kommersie llt bruk . För 
kvalitetskontroll av frysta livsmedel. 
Nu kanske bilden klarnar . Om det sedan 

bl1r exakt 1980 som varvet och industri gruppen 
blir lika sto ra är mindre intressant. Det intres
santa är att Kockums alltid kommer att stå för 
utveckling. kvalitet och fram synt persona lpoli
tik . Oavsett hur vagen lutar . 

:.CKOCKUMS 
Kockums - mycket mer än ett varv 

Hedersledamoten 
UNO WILLERS Aktuellt, historiskt och litterärt 

kring Musköbasen 

Mitt intresse för den skärg~rdsarkipelag, som ligger mellan Muskö och 
fastl andet, genombruten av Mysingen, väcktes redan tidigt. Som skolpojke 
bodde jag sommaren 1925 i en av mina föräldrar förhyrd villa p~ H im
melsö. Vi blev alla förtjusta i trakten och Himmelsö-sommaren upprepades 
ett par g~nger. N~gra ~r sena re kom vi att sl~ oss ner p~ halvön Skepps
holmen, där jag s~ sm~ningom blev ägare till en liten jordbruksfastighet, en 
del av en avsöndrad frälselägenhet. Med oavl~rligt intresse, ibland med oro, 
ibland med glada förväntningar, har jag följt Musköbasens tillkomst. Att min 
familj var delägare i en föreg~ngare till Musköbasen, nämligen Gustav II 
Adolfs gamla Nyhamn, stod inte klart för mig förrän Orlogsmannasällska
pets ledamot Georg Hafström publicerade en epokgörande undersökning i 
Tidskrift i Sjöväsendet 1932 . Traditionen hade länge hävdat att Nynäshamn 
en g~ng hade föreg~tts av det historiska Nyhamn. Med stöd av bl a ett om
fattande kartmaterial kunde Hafström visa att s~ inte var fallet. N y hamn 
l~g i stället mellan fastlandet och ön Skeppsholmen, p~ gamla kartor kallad 
Flottans Angsholme. Jag skall här utan anspr~k p~ ett djupt kunnande, be
rätta litet historiskt och litterärt kring denna trakt och i denna sk ildring vill 
jag gärna infoga mina egna iakttagelser av det aktuella. 

J ag börjar här med den litteraturhistoriska kommentar man kan foga till 
denna skärg~rdsarkipelag. Det äldsta belägget p~ ett s~dant litterärt intresse 
är t roligen en mycket känd liten dikt, vars lokalisering dock är ganska okänd. 
Ostgöten Samuel Hedborn, känd som en av nyromantikens skalder och länge 
verksam som prästman, r~kade i början av 1800-talet hamna hos familjen 
Levin som informator. Familjen Levin hade stora jordbesi ttningar b~de p~ 
Muskö och H errö. Hedbarn besökte b~da öarna, även om han bodde denn a 
informationsperiod p~ Herrö g~rd. Där tillkom hans kända dikt, vaggvisan 

Ute bl~ser sommarvind 
Göken gal i högan lind 

Dessa lindar beskuggar ännu den gamla g~rden. Vaggvisans slutrader ger en 
direkt anknytning till ha vshorisonten : 

Skeppet gungar lätt p~ v~g 
Med sitt segel, mast och t~g 
G~ngar sig ~ t främmand' land 

M~nga ~r senare tillbragte en annan a v v~ra författare, vida mera känd 
än H edborn, en sommar som informator p~ en annan av traktens g~rdar, 

5 



Hammersta. Det var August Strindberg, som också prövade sig på informa
torsarbetet. Det var 1866 och han har utförligt dröjt vid ep isoden i Tjenste
qvinn ans son. Också han blev hänförd av traktens naturskönhet. "Der öpp
nade sig plötsligt en tafla, som kom honom at t frysa af förtjusning. Fjärdar 

och holmar, fjärdar och holmar, långt, långt ut i det oändliga, han hade, 
fastän stockholmare aldrig sett skärgården förr och viss te ej !war han var." 
Det hör till saken, att Strindberg kommit t ill Hammersta, som ligger en bit 

in i landet, landsvägsledes med häst och vagn. Den unge August hade vid 
denna tid vissa prästerliga planer för framtiden. Det blev bekant i socknens 

prästgård och han engagerades som vikarie för en söndagspredikan. Det var 
den 15 juli Strindberg stod i predikstolen, nervös inför föreraget. Han ägnar 

i sin skildring inte ett ord åt den gamla medeltida sockenkyrkan, då som nu 
en sevärdhet av hög klass. Den trakt, som hade inspirerat både Hedbom och 
Strindberg, var Osmo socken längst i söder på Södertörn. Efter dem har följt 

många andra: Harry Martinson, som var bofast i " Midsommardalen" några 
år, Ivar Lo som vid sidan av sitt sociala pionjärarbete ger oss glimtar från 
socknens natur, och Moa Martinson, som hade sin torpstuga just på socken

gränsen mot Sorunda, Sten Selander och Erik Blomberg, som i dikt fångade 
visioner utåt Mysingen och Danziger Gatt, under seglatser i mitten av 20-

talet. 
Strindberg återvände i "svenska folket" till sin första skärgårdssommar. Han 

talar här om "det gamla Sotaskär" - ett gammalt namn som redan förr appli
cerats på Osmo, "på Häringes förtrollade egor, midt emot det klassiska Ham

mersta". Men också kyrkan hade dröjt kvar i hans minne, och han lät Carl 
Larsson ge en bild av en av dess berömda allegoriska valvmålningar - av lyc
kans hjul. 

Ett av skälen för att Strindberg fick rycka in som predikant var att kyrko

herden " upphört att predika för ålderssvaghet". Vi kan tillägga, att kontrakts
prosten Georg Helen, född 1786, vid denna tid var 80 år. När han fyra år se
nare gick bort, efterträddes han av sin son Gustaf. 

Denne hade 1851 disputerat i Uppsala på en avhandling med titeln " Om 

Osmo socken i Södertörn". Barnfödd i den gamla prästgården hade han under 
ungdomsåren grundligt lärt känna sin vackra hembygd. Författaren har tyd ligen 
mest hållit sig på landbacken - i varje fa ll ägnar han inte många ord åt övärl

den. Dess stolta maritima förflutna tycks ha varit honom helt okänt. 

Moa Martinson och Harry Martinson - med tvekan har jag nämnt dem in
till varandra. En av de gånger jag besökte Moa i hennes torp berättade hon en 

hel del om Harry - sannerligen inte med den kärleksfu llhet som präglade 
deras tidigare allians. Bland annat berättade hon om en liten äventyrlig utflykt 

till Muskö i yngre år. Hon hade cyklat till Lunds gård, sen blivit rodd över till 
Norra Skeppsholmen. Så tog hon sig till fots eller cyklande över Himmelsö och 
H errö. Och sen nya roddturer till Yxlö och Muskö. Vid den sista sjöpassagen 

hade vädret hårdnat till och båten hade läckt, men fram kom hon till en bekant 
på Muskö. Flera år senare hade hon berättat om den komplicerade expeditionen 
för Harry och försökt att locka honom med sig på en ny tur - men det lycka-
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des inte. "Han har skruti t mycket om sina sjöbedrifter men i själva verket är 
han en jäkla landkrabba", halvropade hon till mig. "Audiatur et altera pars", 
säger ett gammalt latinskt ordstäv. Martinson efterträdde Elin Wägner i Svenska 
akademien. Vid den föl jande middagen råkade jag sitta bredvid honom och Pär 

Lagerkvist. D enne frågade: "Hur ställer Du Dig till matriarkatet, Harry?" Den 
sistnämnde svarade: "Har man varit gift med Moa eonstrieror i flera år då är 

man inte anhängare till matriarkatet". 
Det skärgårdsperspektiv som Strindberg hade från sin utkikspunkt i trakten 

av Hammersta, inrymde också et t parti av Muskö, som ju nu står i centrum för 
vår uppmärksamhet. Det finns två goda källor för vår kunskap om denna ö. 
Dels är det en biografi över kaptenen v id flottan Gustaf Lewin, författad av 

en av hans avkomlingar, Eva Lewin. Det är en bok som med titeln "En gusta

viansk sjöofficer" säkerligen lästs av många maritimt intresserade. En mindre 
omfattande och mera okänd källskrift finns helt enkelt i vårt första svenska 

konversationslexikon. Det kom ut i mitten av 1840-talet. Initiativtagare, redak

tör och utgivare var bokhandlaren Per Gustaf Berg (1805-1889). Fragmen
tari ska rester av hans arkiv har tidigare kommit till Kungl biblioteket, men ännu 

inte blivit utnyttjade. De bevarade papperen visar att detta uppslagsverk - i 
fyra band - har ett mycket mera dokumentariskt värde än vanl iga uppslags
böcker. Berg skickade nämligen ut ett frågeformulär till alla socknar inom lan

det och uppmanade deras själasörjare att sända in en så fullständig skildring 
som möjligt av vederbörande socken. Parallellt med denna aktion annonserade 
han i Aftonbladet och uppmanade enskilda personer att skicka in biografiska 

noti ser till lexikonet. Bevarade svar på denna fråga visar at t utgivaren noggrant 
följt det inkommande materialet. Just Muskö har en lång artikel som innehåller 
en rad notiser om öns historia och topografi som för ut varit relativ t okända. 

För några månader sedan konfronterades KB med något som bör kallas för 
en kartografisk sensation . Då den står i direkt anslutning till Muskö-komplexet 
vill jag ge en något utförligare kommentar. En i Zurich bosatt affärsman och 

boksamlare har nyligen gjort ett y tterst intressant fynd. Han förvärvade för 
några år sedan en äldre holländsk sjöat!as. I denna fann han inklistrad ett 
svenskt kartblad a v mycket stort intresse. Såvitt de efterforskningar, som före
tagirs av en rad specialister vid KB, visat, torde detta kartblad vara unikt. Det 

är en karta över större delen av Svealand av Andreas Bureus och denna kan 
rubriceras som "Sveriges andra egentl iga kartverk". Det första är Andreas Bu

reus' karta över Lappland från år 1611, vilken har varit känd sedan länge i två 

varian texemplar. Mälarkanans existens har däremot hittills vari t helt okänd. 
A ven om Mälarkanan kronologiskt måste stå tillbaka för Lapplandskartan, kan 

den å andra sidan ge en rikare kulturhistorisk belysning åt svensk kartografi än 

Lapplandskartan. Bureus' Mälarkarta öppnar helt nya perspektiv på svensk kar

tografi. Genom dedikationen får man en förklaring till Bureus' goda holländska 
kontakter som gjorde att hans slutliga stora Norden-karta från år 1626 omedel

bart assimilerades av dåtidens främsta kartografer i Nederländerna. Och mycket 
talar för att man också indirekt genom den har fått reda på den boktryckare 
vid denna tid som engagerades för att trycka en karta i Sverige. Mälarkanan in-
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tar alltså en central roll i Sveriges äldsta kartografi. 
På denna nyfunna Bureuskarta finns Alvsnabbens namn med, men däremot 

icke Nyhamns eller Muskös. Detta är helt förklarligt, då Alvsnabben ju sedan ur
minnes tider varit en viktig svensk flottbas. Kartan är gjord med sådan ingåen
de kunskap att Bureus själv måste ha besökt området. E tt 15-tal år senare kom 
han igen. Troligen genom hans informationer hade den svenska statsledningen 
orienterats om vilka goda basmöjligheter för flottan som fa nns inom denna skär
gårdsarkipelag. Och här kommer Georg Hafströms utredning om Nyhamn in i 
bilden. När Axel Quist gav ut sin stora historik över Osmo socken, så hävdade 
han att Nynäshamn var identiskt med det gamla Nyhamn. Det är i och fö r sig 
märkligt, då författaren har begagnat sig av Eva Lewins bok. H on hade vid 
dess utgivande tillgång till ett manuskript med en självbiografi av Gustaf Lewin. 
Hon har där noterat att "ännu under Gustaf II Adolfs tid existerade i dess 
närhet det då under namn af Kungshamn kända kronans skeppsvarf ... ". 

För <Jtt återgå till Harry Martinson och hans bok Midsommardalen, som kom 
1938, så ger han redan på första sidan sjöperspektivet. Det är emellertid här 
rotat i landsbons föreställningsvärld: "År efter år samma process; evigt gammal 
och evigt ny: den nordiska sommaren kommer till oss, med våren främst på 
galjonen. Den kommer lastad från Pomonia och Sankta Flores och den fortsätter 
in över land med golfströmsvärme och vårlig snöplog, högt upp i luften om
kretsad av ljusa molnskockar trumpetande tranflockar . .. Varje år upprepas i 
hastigare tempo och tunnare gestaltning den långa smältningsprocessen efter is
tiden för årtusenden sedan ... " Det är som vi ser universala perspektiv och man 
får ingenting från Södertörns kustland. Jag läste dessa rader i ett exemplar av 
Martinsons bok, vilket har sin speciella historia. 

Första gången jag förstod att det låg ett djupt allvar bakom örlogshamns
projektet på Muskö måste ha varit i början av år 1952. Jag var kansliråd i UD 
och en av mina chefer var Dag Hammarskiöld, vid denna tid regeringsledamot. 
Han hade i en allmän beredning hört talas om projektet och erinrade sig att 
jag hade en liten gård åt det hållet. Vi gjorde upp att träffas en vintersöndag 
och ta oss ut till Muskö. Färden blev ganska komplicerad: på skidor, i båt och 
bil o s v. Under färden underhöll mig Hammarskiöld med en del lit terära spe
kulationer. Osökt kom han att berätta om Harry Martinsons bok . När vi några 
dagar senare träffades i UD, berärtade han att han hade funnit att han hade två 
exemplar av denna numera sällsynta originalupplaga. Det ena skänkte han nu 
till mig med tack för sällskapet vid söndagsutflykten. 

Efter detta hörde jag mer och mer talas om den kommande Muskö-basen. För 
bygget av en hög bro i våra trakter var jag inte entusiastisk, så länge som me
ningen var att den nästan skulle komma att beskugga vår lilla gård. Jag skall 
inte referera alla detaljer i vägförhandlingarna. De berörda markägarna enades 
om ett gemensamt förslag till Kronans representant, general Magnell. Förslaget 
innebar utan tvekan en viss förlängning av vägsträckan, men det accepterades, 
och nu går alltså vägen till Muskö från högbro över Lunda strömmar, över 
Himmelsölandet, passerande södra och norra skeppsholmens marker , så igen 

över Himmelsö marker fram till H errö . 
Det gladde markägarna på öarna att Widbynäs' ägare också var til lfreds 

ställd med den nya vägsträckningen. D et första alternativet planerade en bilväg 
som skilde hans bostadshus från tennisbanan! 

När Svenska turistföreningen sku lle ägna en årsskrift åt "Stranden" dvs den 
svenska kusten, lyckades jag intressera dåvarande marinchefen för att skriva en 
artikel med historisk bakgrund om det nya projektet på Muskö. Marinens grod
manskurs ställdes i detta sammanhang t ill förfogande . Man gjorde upprepade 
nedstigningar vid den ö som på 1600-talskartorna utpekades som Kranholmen. 
Enligt kartorna skulle där ha legat en större brobänk. Grodmännen orienterades 
om kartbladet och på botten fann man faktiskt hela brobänken nedsjunken i 
dyn. En artistiskt begåvad grodman gjorde dessutom en rekonstruktionsskiss. 
Själv var jag inte överraskad över att kartan stämde så bra. Under många år 
hade j~g hört fiskarna klaga över att man ofta fick nät och revar förstörda ge
nom bottennapp. 

Cirkeln sluter sig. Den riksviktiga leden till Musköbasen passerar den plats 
där den inre basen för 1600-talets svenska flotta var belägen. 

REGIONHAMN fOR NEDRE NORRLAND, DALARNA 
OCH UPPLAND 

026/ 115830 
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Fast optik och helt 
oberoende siktlinje. 
Systemet med sin fasta optik är konstruerat 
så att vapnets rörelser inte påverkar 
skyttens riktarbete . Målföljningen blir 
därför mycket lätt , vare sig målet är still a 
eller rörligt. 

Skytten behöver bara hålla målet i 
hårkorset. En elektronisk kalkylator i 
systemet gör de nödvändiga ballistiska 
beräkningarna och riktar automatiskt in 
torn och eldrör med hjälp av servon . 

Den nya principen i systemet gör att 
skytten kommer både snabbare till skott och 
når större träffsäkerhet än med andra 
rikt· och eldledningssystem för strids
vagnar. 

Svenska armen valde AGA. 
För sin infanterikanonvagn l KV 91 har 
armen gjort omfattande provskjutningar 
med utrustningar av olika fabrikat. Mot 
t. ex . mål som rörde sig med 40 km/tim . på 
upp till1000 m avstånd uppmättes med 
AGA:s utrustning så låg träffspridning som 

0,5 m i rörelseriktningen . Riktspridningen 
var 0,25 m och tiden till skott mycket kort. 

Dessa provskjutningar plus övriga 
tekniska egenskaper, pris och leve rans
kapacitet gjorde att man valde ÄGA, i hård 
internationell konkurrens. 

AGA 
Aerotronies AB 

181 81 LIDINGÖ 

LARS WEDIN Sjöofficeren och facklitteraturen 

Kapten Lars Wedin tjänstgör pd jagaren Gästrikland. 

Utvecklingen inom nästan alla områden går i dag mycket snabbt. Detta av
speglar sig bl a i det stora antalet facktidskrifter och böcker som f n publiceras 
i skilda ämnen. Dessa publikationer fyller flera funktioner: de hjälper fack
mannen att hålla sig a jour med utvecklingen, de breddar ku nskaperna inom det 
egna och närliggande fack, de ger möjlighet till konstruktiv debatt m m. Inom 
det militära ämnesområdet finns det i dag ett tiotal tidskrifter. Detta är natur
ligt, eftersom det militära facket är så vittomfattande, alltifrån psykologi och 
historia till teknik och taktik. Mot denna bakgrund är det överraskande att 
konstatera vilken liten sp ridning militära facktidskrifter har bland sjöofficerare 
- i varje fall bland de yngre. Detta beror till en del på att tidskrifterna är 
dyra. På större mässar t ex BOS finns dock tidningarna åtkoml iga, men även 
här inskränker sig ofta "läsningen" till att "titta på bilder". Detta är naturligt 
eftersom endast kaffe- och lunchrasten disponeras och nästa dag är tidskriften 
man började läsa kanske borta. Ombord saknas dessutom facktidskrifter och 
aktuella militär- och utrikespoliriska böcker helt. Det intresse, som otvivelaktigt 
fin ns, dödas härigenom lätt. Många andra kan dessutom aldrig skaffa sig intres
set eftersom de praktiskt taget aldrig möter denna litteratur. 

Dessa förhållanden gör att yngre officerare, de blivande ledarna, blir dåligt 
orienterade om den tekniska utvecklingen i vår omvärld. De går dessutom miste 
om många andra kunskaper som kunde ha breddat deras register. 

Underrättelsetjänst li gger visserligen något utanför ramen för denna artikel. 
Den utgör dock basen för den information som erhålls från facklitteraturen. De 
rent militära underrättelserna sprids emellertid ti ll en allt för begränsad krets. 

Det finns alltså två problem, som behöver lösas. Facklitteratur måste bli lätt 
till gänglig för alla sjöofficerare. Dessa behöver härutöver uppmuntras att läsa 
den. Detta kommer visserligen att kosta lite pengar och möda från myndighe
tens sida. En insats som dock kommer att löna sig väl. 

Läsning av god litteratur, historia och facklitteratur ger ett breddat vetande 
och ökad förståelse för hur människor ser och har sett på tillvaron. Detta ut
vecklar kunskaperna om oss själva och våra medmänniskor, vilket är nödvän
digt för en ledare och ger en fast grund att stå på. CM poär;gterar detta i sitt 
företal till Starcks Allmänna sjökrigshistoria del 3 med orden "Den som vill se 
framåt och utveckla något nytt måste ha en fast grund att stå på ... ". 

Vidare ger stud ier av militära tidskrifter t ex Proeecdings och TIS fakta
kunskaper i de flesta ämnen, som är av betydelse för en sjömi litär. Ledarskaps
frågor behandlas ex-vis i Proeecdings serie "Leadership forum", där unga offi-
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cerare ger sin syn på modernt ledarskap. Dessa artiklar är kanske inte direkt 

applicerbara här men de ger impulser och nya synpunkter på ämnet. 
Den rent militärtekniska utvecklingen, nya fartyg, vapen m m behandlas ock

så i ett stort antal tidskrifter. Dessa kunskaper hjälper en att bedöma våra egna 

vapens modernitet och vad vi behöver i fram tiden, vi lket är viktigt i försvars

debatten . Dessutom skapas en bättre bakgrund till övningar när man själv kan 

bilda sig en uppfattning om hotbilden. 
Av stor vikt för en officerare är att veta något om andra länders doktriner. 

I Proceedings publicerades under 197 4 elva artiklar av Sovjets CM om hans 

syn på historien, utveckl ingen, disciplin m m. I en avslutande kommentar till 

artikelserien skrev amiral Seansfield Turner "Jag vi ll uppmana all a chefer att 

uppmuntra diskussioner om Gorshkov-serien". Gäller detta ej i lika hög grad 

svenska officerare? 
Större vetande ger dessutom möjlighet till och underlag för skriftliga och 

muntliga diskussioner inom kåren. Detta i sin tur skärper intell ektet och ger 

ökade kunskaper. Dessa behövs ju inte minst i försvarsdebatten och vid samtal 

med "civilister" om försvarsfrågor. 
Hur skall man då få fler att läsa mer? Här, som i alla andra sammanhang, 

är äldre kamraters och inte minst chefers föredöme av stor betydelse. Om dessa 

tar upp olika ämnen till diskussion med hänvisning till den eller den artikeln i 

en viss tidnin g, skapas san nolikt ett intresse för att läsa artikeln i fråga. Kan det

ta dessutom kombineras med litet propaganda bör det bli ett behov hos åt

minstone en del att själva studera olika tidskrifter och böcker för att "kunna 

svara upp". 
För att detta skall vara möjligt krävs naturligtvis tillgång till facktidskr ifter 

och böcker. Tidskrifter borde kunna cirkulera på fartygen där behovet i dag är 

störst. Detta förfarande finns i dag för kustflottans ingenjörer och borde även, 

i modifierad form, kunna användas bland sjöofficerare. Kan bara intresset väc

kas kommer förmodligen en del att själva införskaffa facklitteratur. 

Förutom läsning av facktidskrifter, v ilket trots allt är en verksamhet för 

fritiden, måste underrättelser delgivas på ett helt annat sätt än i dag. Militära 

underrättelser är i al lmänhet hemliga men de behövs ombord för att ge bak

grund till övningar och taktik . Allt för många känner t ex ej till någon sov

jetisk sjörobot som är modernare än Styx och Shaddock. Hur skall de då kunna 

lära sig att skydda sig mot dem? Detta problem bör kunna lösas med oftare 

förekommande orienteringar och utgivning av någon form av datablad inne

hållande de väsentligaste uppgifterna om moderna vapensystem i vår närhet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att för att få en modernare, allsidigt utbildad 

sjöofficerskår måste denna kontinuerligt vidga sina vyer och inhämta kunskaper 

om vår omvärld och dess hi storia. En ökad satsn ing på spridning och läsning 

av facklitteratur är ett bra och billigt sätt att uppnå detta mål. 
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Utvecklad, 
testad och 
tillverkad av 

BOFOR 
för ett effektivt"försvar 

Anti-ubåtsraketsystem SR 375 
för ubåtsbekämpning på kort· och medeldistans 

Ledamoten 
C-A MALMBERG 

Försvar av en militärförsamling 

Ett bidrag till Kungl Karlskrona amiralitetsförsamlings historia 

De svenska kyrkaförsamlingarna indelar hela vårt land i ett brokigt mönster 
som bitar i ett pusselspel. De är alla olika varandra till folkmängd och areal 
och kan bestå t ex a v en stadsdel i en stad eller som uppe i Lappland av ett om
råde stort som ett ordinärt svenskt landskap. Insprängda i dessa territoriella 
församlingar finns fem s k icke-territoriella församlingar vilka framförallt ge
nom sin medlemsanslutning skiljer sig från övriga församlingar. Dessa är: Hov
församlingen i Stockholm, ·Finska och Tyska församlingen i Stockholm, Tyska 
församlingen i Göteborg och Kungl Karlskrona amiralitetsförsamling, den enda 
nu kvarvarande militärförsamlingen i riket. Anda tills för några år sedan hade 
denna församling en systerförsamling i Skeppsholms församling i Stockholm som 
emellertid genom K Maj :ts beslut upplöstes den 1 jan 1970. 

Avvecklingen av Skeppsholms församling var en följd av flottans flyttining 
från Stockholm till Swckholms södra skärgård. Härigenom ändrades förutsätt
ningarna för Skeppsholms församling att bestå som en självständig kyrkoför
samling. 

Beslutet föregicks av en flerårig utredning. För att utreda de problem, som 
var förknippade med en upplösning av församlingen, uppdrog K Maj:t den 4 
mars 1960 åt då varande hovrättsrådet, numera regeringsrådet Georg Ericsson, 
vid tillfället sysselsatt med lagärenden i statsrådsberedningen, att med numera 
stiftssekreteraren i Stockholms stift Lars Ericson verkställa en utredning med 
syfte att avveckla Skeppsholms församling och därvid undersöka hur den and
liga vården inom marinen i Stockholmsområdet borde bedrivas i fortsättningen. 

Beslutet om utredningen framkallade ingen oro i Skeppsholms församling, som 
förstod att dess tid var ute men väl inom de andra icke-territoriella försam
lingarna. Röster för avveckling av dessa har tid efter annan hörts och får gi
vetvis ökad styrka i en tid, då likriktningssträvanden gör sig gällande inom 
statlig och kommunal förvaltning. Man kunde alltså icke utan skäl uppfatta ut
redningen som ett illavarslande tecken på att även dessa församlingar skulle 
dragas in i en farozon. 

Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona hade störst anledning att känna så, då 
departementschefen i direktiven till utredningsmannen anmod:;.de denne att vid 
undersökningen av den andliga vården inom marinen i Stockholmsområdet ock
så göra viss utredning rörande motsvarande förhållanden inom Karlskronaom
rådet "även om några för en förändring avgörande omständigheter inte nu kan 
utan vidare anföras". 

Att farhågorna inom församlingen icke var ogrundade visade sig redan året 
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därpå, då K Maj :t v id amiralitetspastor Carl Ossian Elmgårds pensionering den 
l okt 1961 icke följde Lunds domkapitels förslag att återbesätta tjänsten med 
ordinarie innehavare utan beslöt att den tills vidare skulle uppehållas med 
vikarie. 

Utredningsmannen gick varliga fram vad Amiralitetsförsamlingen beträffar. 
Först i jan 1965 kom han till Karlskrona för att sondera terrängen vid ett sam
manträde med representanter från Amiralitets- och Karlskrona stadsförsamling, 
Karlskrona o.tad och marinen. 

Varken kyrkliga eller kommunala myndigheter i Karlskrona stod främmande 
för en ändrad kyrklig indelning av staden. Karlskrona upplevde vid mitten av 
1960-talet en intensiv utveckling med tillkomsten av nya bostads- och industri
områden norrut i staden och inkorporering av angränsande kommuner. Storkom
munen började ta gestalt. Förändringar i befolkningsläget med vikande befolk
ningstal i innerstaden och en ökad bosättning i de norra stadsdelarna aktuali
serade frågan, om den kyrkliga indelningen, som gick tillbaka till stadens grund
läggning på 1680-talet, nu kunde anses vara tillfredsställande med två kyrkor, 
Fredrikskyrkan och Amiralitetskyrkan, liggande nära varandra på Trossö, under 
det att de nya bostadsområdena norrut i staden saknade kyrka. 

Karlskrona stadsförsamling, som planerade att bygga en kyrka i Kungsmar
ken, laborerade med tanken att låta denna bli en församlingskyrka för en ny 
församling norr om Sunna kanal. Om detta realiserades skulle Karlskrona alltså 
få tre församlingar. 

När en kyrklig indelning efter dessa linjer diskuterades vid ovannämnda sam
manträde, framhöll kommunalrådet Gunnar Berg, att man från kommunens sida 
icke hade något att invända mot en dylik lösning. Men frågan kom omedelbart 
i ett annat läge, då utredningsmannen framhöll, att K. Maj :t troligen skulle 
motsätta sig en uppdelning av staden i tre församlingar. Han påpekade att kyrka 
och stat har en olika syn på församlingars storlek, att man från kyrkligt håll 
strävar efter församlingar som icke överskrider 10.000 människor men att stats
makten icke gör erinringar mot betydligt större församlingar. Att Karlskrona 
stads representanter efter detta kungsord icke vågade stå fast vid tre försam
lingar skall de icke lastas för. Det föreföll realistiskt att utgå ifrån att det -
inom det gamla stadsområdet - blott skulle få finnas två församlingar. Men 
vilka? Det hade varit halsstarrigt att i detta läge envist vifta bort allt tal om 
förändringar. Församlingsformer och försam lingsgränser är förvisso icke sakro
sankta. Tid efter annan måste de omprövas med öppen blick för vad som bäst 
gagnar tidens människor. Amiralitetsförsamlingen uteslöt icke att vissa föränd
ringar i organisatoriskt avseende kunde gagna både henne och stadsförsamlingen. 
Men under inga förhållanden ville hon upphöra som en självständig försam
ling, då detta skulle menligt inverka på de människor hon ville tjäna i livets 
olika skiften och troligen medföra att församlingskyrkan, den älskade Ulrica Pia, 
skulle förvandlas till en ödekyrka. Ett gudstjänstliv skulle måhända - under 
gynnsamma omständigheter - hållas uppe en liten tid men så småningom tyna 
bort. För vem sku lle ombesörja all a de tjänster, som bär uppe ett gudstjänstliv, 
om en församling icke längre svarade härför, vem skulle predika, vem skulle 
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spela på orgeln, vem skulle öva kyrkokörer, vem skulle dagligen ägna kyrkan 
den omsorg, som hon kräver för att vara ett and ligt hem för människor? Några 
frivilliga skulle en tid försöka för att snart nog finna att all deras möda ändock 
bara blev ett fattigmansverk mot vad det var förr. Snart nog skulle tysrnaden 
och ensamheten breda ut sig. Odekyrkan skulle vara en verklighet. De farhågor 
vi hyst om vad som väntade oss ökades under sammanträdets gång. Trots att 
de militära representanterna av olika grader varmt försvarade Amiralitetsför
samlingen och i den enligt kommendör H. Bong såg ett enande band mellan all 
marin personal fick man ändå, bakom utredningsmannens försiktiga uttalan
den, det intrycket, att ecklesiastikdepartementet redan fällt domen över henne. 
Det började se dystert ut för oss. Och bättre blev det inte sedan utrednings· 
mannen efter hemkomsten till Stockholm i ett brev till kyrkorådets ordförande 
i klartext deklarerade "att - enligt hans uppfattning - Amiralitetsförsamling
en svårligen kan bestå i fortsättningen i dess nuvarande form". 

Då det främsta hindret för församlingen att få fortleva tycktes vara dess 
struktur såsom icke-territoriell arbetade vi under våren 1965 med olika för
samlingsmodeller för att kunna bevara vad bevaras kunde. Ett förslag var att 
ombilda församlingen till en territoriell församling omfattande de södra och 
västra delarna av Trossö, Björkholmen, Ekholmen och Saltö. Inom detta om
råde bodde något över 10.000 personer. Denna församling skulle visserligen få 
en annan karaktär än den nuvarande Amiralitetsförsamlingen men oskattbara 
kyrkliga och kulturella värden skulle bevaras. Marinen skulle även i framtiden 
ha tillgång till en kyrka som den kunde betrakta som sin. Ett annat förslag var 
att församlingen trots en viss territoriell begränsning skulle stå öppen för all 
till örlogsbasen hörande personal och alltså få vissa likheter med den danska 
marinförsamlingen i Köpenhamn, Holmens församling. 

Förslagen var nödlösningar, som varken vann gehör hos utredningsmannen eller 
- vilket man kan förstå - hos stadsförsamlingen, som icke ville se sitt område 
beskuret i innerstaden. 

Frestelsen att ge upp försvaret av församlingen spred sig in i kyrkorådet och 
kom i öppen dager, då representanter från vårt kyrkoråd i april 1965 inbjudits 
av stadsförsamlingens kyrkoråd för att överlägga om en ändrad församlingsin
delning i Karlskrona. Kommendörkapten, numera kommendör Victor Tomer
hjelm och jag kände besvikelsens tagg långt in i både kropp och själ, då vi en
samma fick kämpa på barrikaderna för Amiralitetsförsamlingens fortsatta be
stånd medan övriga delegater lade ner sina vapen och talade om kapitulation. 
Det behövdes ett brandtal av en kvinnlig kyrkvärd, fröken Tyra Nilsson, vid 
kyrkorådets sammanträde några dagar senare för att ingjuta ny kampvilja i 
en modfälld trupp. 

Traditioner är värdefulla men ingen församling kan leva enbart på sådana. 
Under de år utredningen fortgick sökte kyrkorådet, amiralitetspastor, övriga 
anställda och frivilliga krafter att på olika sätt stimulera och främja försam
lingslivet. För att betona att vi vi lle vara en församling "i tiden" beslöt kyrko
stämman redan 1962 att anta den nya församlingsstyrelselagen, oaktat de icke-ter
ritoriella församlingarna kunde, om de så ville, hålla fast vid "den ordning 
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som förut varit övlio-" - så skedde i Skeppsholms församling. Genom detta 
beslut avskaffades de~1 gamla kyrkostämman och ersattes av fullm~ktige vilket 
medförde ökade lekmannainsatser i församlingens arbete. Ett församlmgshem, som 
länge saknats, inreddes i KFUM-gården vid Alamedan i ett kvarter, som rym
mer några av de äldsta husen i Karlskrona, ett församlingsblad började utges 
och sändas till alla hem i församlingen, gudstjänstlivet stimulerades med ökade 
anslag till kyrkokörer och ungdomskörer, korum förnyades med inslag av ky~k
spel m m. I sommartid började Ulrica Pia att hållas öppen i ökad utsträcknmg 
och guider anställdes för att ta emot en alltmer ökande turistström. 

Utredningsmannen höll oss länge i ovisshet om vad han tänkte föreslå K Maj:t. 
Först i april 1968 förelåg hans betänkande under rubriken Avveckling av Skepps
holms församling och Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona. Därmed tycktes 
slutkapitlet vara skrivet för de båda marinförsamlingarna. Som två gamla ut
tjänta fartyg skulle de båda föras till upphuggningskajen och förintas. Betän
kandet föreslog att Skeppsholms församling skulle upplösas den 1 jan 1969 och 
att Amiralitetsförsamlingen under året skulle uppgå i Karlsk rona stadsförsam
ling varvid "frågan om delning av den nuvarande stadsförsamlingens område i 
två församlingar föreslogs få anstå". 

Den andliga vården vid KOS som hittills omhänderhafts av Amiralitetsför
samlingens prästerskap skulle överföras till särskilt utsedda militärpastorer i lik
het med fallet vid andra förband. 

Jag vill gärna tro att utredningsmannen framlade sitt betänkande - åtminsto
ne vad Amiralitetsförsamlingen beträffar - med tungt hjärta efter all den älsk
värdhet han visat vid våra sammanträffanden både officiellt och privat i Karls
krona och i Stockholm och finner ett senkommet stöd för mina tankar härvid
lag i en instruktiv artikel av honom betitlad "Något om intentionerna bakom 
1961 års församlingsstyrelselag" (I Församlings- och pastoratsförvaltning, sept 
1975) där han ger intressanta inblickar i departementets arbete med förslag till 
ny lagstiftning, hur ärendena förbereds av jurister och politiker ... och nu kom
mer poängen . .. "för vilka endast en regel finns: författaren har att följa de 
intentioner regeringen eller departementschefen ger uttryck för vid den s k be
redningen a v ärendet" . 

Personligen blev jag rörd av senare hälften i hans förslag att "nuvarande 
amiralitetspastorn v ilken innehar tjänsten som långtidsvikariat sedan år 1961 
och uppnår pensionsåldern 1975 knyts till stadsförsamlingen och får behålla sin 
tjänstetitel och löneförmåner i likhet med vad som medgavs i flera fall vid pas
toratsindelningsreformen år 1961 ". 

Betänkandet sändes på remiss till ett stort antal civila och militära myndig
heter med anmodan att före den 1 nov 1968 inkomma med yttranden. Med 
spänning avvaktades dessa. 

Från början kunde man utgå från att betänkandets förslag skulle gillas av de 
statliga verken i Stockholm såsom Kammarkollegium och Statskontoret vilket 
senare också visade sig vara fallet. Kammarkollegium instämde i utrednings
mannens åsikt att "det för de flesta framstår som både olämpligt och otids
enligt att en speciell yrkesgrupp bildar en särskild kyrkoförsamling" . Men vik-
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tigare för oss var hur Karlskrona stadsförsamling och kommunala myndigheter 
i Karlskrona skulle ställa sig. 

Lyckligtvis - om jag så får säga - hade intresset för en ändrad kyrklig in
delning i Karlskrona svalnat sedan 1965. Stadsförsamlingen höll fortfarande 
fast vid att bygga en kyrka i Kungsmarken men ansåg inte tiden vara mogen 
för en församlingsdelning. Därtill kom att 1958 års Kyrka-Stat-u tredning, ledd 
av statsrådet Alva Myrdal, nu efter ett 10-årigt arbete framlagt sitt betänkande 
med förslag om kyrkans skiljande från staten. I detta läge föreslog kyrkofull
mäktige i stadsförsamlingen att en avveckl ing av Amiralitetsförsamlingen skulle 
få anstå tills denna fråga blivit avgjord. Kyrkorådets ordf köpman Berthold 
Svensson, som under hela utredningstiden talat för Amiralitetsförsamlingens 
fortbestånd, hade verksamt bidragit till detta beslut. 

Ett liknande ställningstagande som stadsförsamlingen gjorde Karlskrona kom
mun och Länsstyrelsens i Blekinge yttrande gick klart i vår favör. Därmed hade 
den tidigare uppbrutna försvarslinjen i staden slutits igen och vi i Amiralitets
församlingen kunde med förnyat hopp fortsätta vårt försvar av henne. 

Som en man ställde sig de marina myndigheterna bakom ett avstyrkande av 
betänkandets förslag. C OrlB S och C KOS betonade det värde församlingen har 
för samhörigheten mellan marinens personal och kommendör Gunnar Norström 
framhöll att " denna samhörighet går betydligt utanför stadens gränser och berör 
många av marinens personal i andra städer och ombord på vå ra fartyg". Kom
mendör Hans Gottfridsson befarade att amiralitetskyrkans nuvarande ställning 
som levande kyrka successivt skulle försvagas om en församlingsavveckling kom 
till stånd. Självfallet skulle yttrandet från CM bli ett tungt vägande ord. Då
varande stabspastorn Gösta Appeltofft har i ett personligt brev till underteck
nad meddelat att yttrandet föregicks av ett samråd mellan representanter från 
marinstaben, FortF, FCF m fl under vilket Victor Tornerhjelm framträdde som 
"förespråkare för församlingens fortsatta existens. Och detta gjorde han inte 
bara av "traditionsskäl" o dyl utan av rent sakliga skäl. Varför lägga ned en 
aktiv och levande församling bara av någon självpåhittad principgrund (icke
territoriella församlingar skall bort) . Han tog oss alla med storm". CM:s ytt
rande undertecknat av gen.major Henrik Lange med kommendörkapten H. Pet
relius som föredragande framhöll bl a att "det är ett klart marint önskemål, att 
Amiralitetsförsamlingen får fortleva i sin nuvarande status. Den utgör en sam
lande institution för marin personal ävensom för annan till marin verksamhet 
knuten personal i Karlskrona vilket ofta understryks av församlingens med
lemmar". 

Fråga är om icke Lunds domkapitels yttrande blev den starkaste salvan som 
avsköts mot betänkandet. 

Först sattes likformighetskravet ur spel: "Att låta den enas (Skeppsholms 
församling) av yttre omständigheter framtvingade avveckling få till följd att 
den andra (Amiralitetsförsamlingen) som är fullt funktionsduglig och uppvisar 
ett aktivt församlingsliv, nu också skulle avvecklas endast för att tillfredsställa 
principen om 'en enhetlig planering och handläggning' vore att driva likformig
hetskravet för långt". 
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Sedan sköt domkapitlet utredningsmannens åsikter om en militärförsamling 
sönder och samman: Utredn ingsmannen skriver: "Det viktigaste skälet (för en 
avveckling) är dock att det för de flesta framstår som både olämpligt och otids
enligt att en speciell yrkesgrupp bildar en särski ld kyrkoförsamling". Om detta 
huvudargument kan endast sägas, att det visar brist på ins ikt i den aktuella för
samlingsproblematiken. Såväl i den internationella kyrkliga debatten som i vårt 
eget land har under de senaste decennierna just frågan om den geografiskt av
gränsade församlingens berättigande väckts. Man ifrågasätter om territorialför
samlingen till sin struktur verkligen svarar mot den moderna människans situa
tion och upplevelse av samhörighet. Grannskapet är inte på samma sätt som 
förr den naturliga gemenskapsgrunden, särskilt inte i städer och större tätOrter, 
där andra bindningar skär tvärs igenom samhället. Facklig eller ideell förenings
tillhörighet, anknytning till ett arbetskollektiv, ett företag, en yrkesgrupp, en 
kår utgör ofta starkare band än själva bosättningen. Kyrkan försöker att orien
tera sig i riktning mot dessa nya gruppgemenskaper och kollektiv. - Att i detta 
läge kalla Amiralitetsförsamlingen, som väl enligt modern terminologi närmast 
kan betecknas som företagsanknuten, d v s verksam bland personal och anhöriga 
av skilda kategorier inom ett storföretag, olämplig och otidsenlig är fullständigt 
felaktigt. Från kyrklig synpunkt kan tvärtom en renodlad Amiralitetsförsamling 
anses vara en värdefu ll föregångstyp av församling. Att den är mycket upp
skattad just som gemenskapsfaktor för de berörda personalgrupperna kom till 
tydligt uttryck vid den visitation som undertecknad biskop i november 1967 
höll i församlingen. " 

Aven utredningsmannens förs lag att den andliga vården vid KOS skulle hand
havas av särskilt utsedda militärpräster bemöttes av domkapitlet, som menade att 
en bevarad Amiralitetsförsamling med en av församlingens båda präster som 
militärpastor vid sidan av församlingstjänsten skulle innebära en bättre lösning. 

Domkapitlets yttrande var enhälligt och undertecknat av biskop Martin Lind
ström med stiftssekreterare Göran Göransson som föredragande. 

Amiralitetsförsamlingens kyrkofullmäktige och kyrkoråd ville icke overksam
ma avvakta vad som nu kunde bli fö ljden av de inkomna yttrandena. Vid kyr
korådets sammanträde den 5 nov 1968 utsågs, enligt fullmäktiges intentioner, en 
delegation å fem personer för att bevaka ärendet. För att denna skulle få ökad 
tyngd yrkade amiralitetspastor på att några representanter från kommunen 
skulle ingå i delegationen. Denna kom att bestå av följande: förvaltare Alarik 
Karlsson, förvaltare Åke Andersson, kommunalrådet Gunnar Boström, annons
chef Åke Paulrud och kommendörkapten Victor Tornerhjelm. 

Under den vinter som följde höll delegationen kontakt med Utbildningsdepar
tementet, som nu ersatt det gamla ecklesiastikdepartementet, och med domka
pitlet i Lund och strax innan ärendet skulle avgöras tog den personlig kontakt 
med regeringen. Den 29 maj 1969 kom Utbildningsdepartementets beslut: Ami
ralitetsförsamlingen i Karlskrona skulle få leva kvar, Skeppsholms församling 
skulle upphöra den 1 jan 1970. 

Beslutet väckte allmän glädje i Karlskrona. Vi borde hålla tacksägelseguds
tjänst ... sa den gamla fröken Augusta Puke, trogen kyrkogångare ... Gud har 
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hört våra böner. Och i församlingens kyrkblad skrev amiralitetspastor: "V i vann 
efter åtta års kamp. Men Skeppsholms församling förlorade och sjunger sin sva
nesång. Men när församlingen lägger upp sitt skepp för alltid står den 86-årige 
am iralitetspastorn, dr. G. A. Brandt, fortfarande vid rodret med sekonden, den 
85-årige amiralitetspredikanten Gustav Bureus vid sin sida. Flaggan i topp för 
Skeppsholms församling. Vi kommer att sakna den. Vi får segla vidare. Men 
segern förpliktar." 

Men försvaret av Amiralitetsfö rsamlingen kunde icke betraktas som fu llföljt 
förrän frågan om återbesättande av am irali tetspastorstjänsten med ordinarie in
neha vare också fått sin lösning. Kyrkorådet trodde att ärendet skulle tas upp 
av Utbi ldningsdepartementet som en direkt följd av dess beslu t i församlingsfrå
gan men ingenting hördes därifrån, och domkapitlet i Lund meddelade i en 
skrivelse den 22 sept 1971 att det icke ansåg sig böra ta initiativ i frågan "om 
man i en nära framtid vill i större sammanhang ta upp frågan om pastorats- och 
församlingsindelningen i Karlskrona". Det var emellertid församlingen obetaget 
att själv göra framställning till K Maj:t. 

Kyrkorådet tog fasta p å domkapitlets ord och hemställde i skrivelse till! K 
Maj:t dels att amira litetspastorstjänsten skulle besättas med ordinarie innehavare, 
dels att den i andra församlingar gällande prästvalslagen skulle tillämpas i stäl
let för 1864 års reglemente, som fonfarande gällde, och senast hade tilllämpats, 
då författaren år 1957 utsetts till ord amiralitetspredikant. Enligt detta regle
mente skulle prästval förrättas av en valkorporation omfattande c:a 30 personer, 
bestående av kyrkorådet och ett antal elektorer, utsedda av de olika kårerna 
och staterna inom örlogsstationen. Befälhavande amiralen skulle efter valet ge 
förord åt någon av de sökande. De gamla bestämmelserna var svåra att tillämpa 
på grund av ändrade organisationsformer, den befälhavande amiralen hade för
svunnit vid OrlB S :s tillkomst och kvinnorna i församlingen var nästan helt 
undanträngda av den manliga dominansen vid valp roceduren. 

Skrivelsen föranledde en muntlig förfrågan från Kammarkollegium men ve
derbörande tycktes förirra sig in i djungeln av gamla bestämmelser om försam
lingen och försvann i tysthet. 

D å min pensionsålder närmade sig, beslöt kyrkorådet p å nytt att aktualisera 
frågan, då man i en tid av prästbrist fick räkna med att en vikariatstjänst icke 
sku lle locka någon sökande. Kyrkorådets ordförande, flaggjunkare Bengt Jacobs
son, tog upp frågan med "kyrkominister" Hans Gustafsson, som uttryckte sin 
förvå ning över att ett vikariat fått bestå i över 13 år. Liksom Döbeln vid Jutas 
svepte alla medikamenter under bordet, gjorde statsrådet Gustafsson med all a 
gamla bestämmelser och dekreterade att tjänsten omedelbart skulle ledigförklaras 
som ordinarie. Härvid skulle prästvalslagen tillämpas och utnämningen första 
gången tillkomma Regeringen . Så skedde. Som ende sökande blev undertecknad 
utnämnd den 20 febr 1975. 

Därmed hade den långa kampen för Amiralitetsförsamlingen fått sitt sl ut. 
Det var icke första gången hennes existens varit hotad, antagl igen icke heller 
den sista. Från den tid, då de ecklesiastika förh ållandena inom flottan lydde 
under Amiralitetskonsistoriet, upphävt 1826, finns ett sigill med ett skepp under 
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segel med den Allsmäktiges öga över masttopparna och devisen ... Undique tuta 

ramen ... som fritt kan översättas så: Det blåser från all a håll, likväl är hon 
trygg. 

Den devisen har ofta kunnat skrivas över Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona. 
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Ledamoten 
GOSTA LILJEKVIST 

INTRODUKTION 

Sjöhävning och fartygs 
sjöduglighet 

Ett fartygs rörelser 1 SJOgang är mycket svårberäkneliga. I de flesta fall har 

man fått nöja sig med jämförande bedömningar. Likaså har beräkning av de dy

namiska spänningar, som uppstår i ett fartygsskrov då det framföres i svår sjö, 

måst förenas med ganska grova säkerhetsmarginaler på grund av osäkerheten 

i beräkningarna. 
Under 1950-talet utvecklades emellertid metoder att statistiskt beskriva havs

vågor och deras inverkan på fanygsrörelser. De nya metodernas tillämpning 

har underlättats genom tillgången på datorer, utan vilka det sku lle ha varit 

omöjligt att hantera det stora siffermaterial som erfordras. 
Det har på kort rid producerats en mängd litteratur med teorier som beskri

ver havers rörelser och om olika sätt att beräkna vågornas påverkan på fartyg. 

Det bör därför vara angeläget för sjöfarare och andra som på olika sätt har att 

ta hänsyn till havers växlingar att veta något om den vetenskap som utveck

lats på detta område. 
Här har eftersträvars att i möjligaste mån förenkla frams tällningen. I denna 

strävan och även av tryckeritekniska skäl har de matemariska uttrycken kon

centrerats till bilder, v ilka gjorts så överskådliga som möjligt. För fullständig 

matematisk uppföljning krävs en mer vetenskaplig framställning än som här 

återgivits. 

HAVSVÄGOR 
Sjöhävning bildas på en havsyra som en slumpmässigt föränderlig oregelbun

den rörelse. Innan man började tillämpa statistiska metoder vid studiet av havs

vågor tänkte man sig sjögången förenklad till långsträckta regelbundna vågor 

morsvarande en rrokoid- eller sinuskurva. Vilkendera av dessa former som val

des hade relativt liten betydelse, då båda formerna är långt avlägsna från det 

verkliga utseendet av oregelbunden sjö sådan den bildas genom vindens inverkan 

på havsytan. 
Om man skulle välja att likna sjögången vid en regelbunden sinusformad 

kurva skulle man få strikta matematiska samband mellan våglängd, vågperiod 

och våghastighet. Vågperioden kan också uttryckas genom sitt inverterade värde 

som är vågfrekvens. För en sinusformad våg gäller under förutsättning av oänd

ligt stort vattendjup de matematiska samband som framgår av fig 1. 

För praktiska beräkningar behöver man ej kräva ett oändligt vattendjup. Om 

vattendjupet är större än eller lika med halva våglängden och våglutningen är 



Våglängden.\ • c · T 

Våghöjden= H 

där c = vE.ghastigheten och T =den tidsperiod, 
som erfordras för att vä gtoppen skall färdas 
sträckan A 

H -=;:; • definierad våglutning 

2 q .)., 
c = 2TT 

~ gTz 
T=v~ eller 'A= --i:rr-

där g =tyngdkraftens acceleration 

Vågfrekvensen { = + · Cirkel.frekvense·n W = 2iC{ = 2-( 

Fig l Sinusformad våg vid oändligt vattendjup 

mindre än eller lika med 1/20 kan de i fig 1 angivna uttrycken anses gälla. 
Oregelbundna vågor kan betraktas som sammansatta av ett stort antal sinus

formade vågor med olika frekvens och med slumpmässig fortplantningsriktning. 

I oregelbunden sjögång kan man studera den vertikala rörelsen hos en punkt 
på vattenytan och avsätta dennas höjdläge som en funktion av tiden. Man kan 
då som exempel få fram en kurva liknande den i fig 2. 

Kurvan återger vertikal rörelse hos en punkt på vattenytan i 
oregelbunden sjögång avsatt l!lOM funktion av tiden t 

Tidsintervallet T och vaghöjden H ~arierar 
Skenbar vå g~ängd ~ va~ierar, men våglängde·n framgår ej av bilden 

Fig 2 Vertikal rörelse hos en punkt på Yatte~tan 

Tidsintervallet mellan två på varandra följande tydliga vågtoppar varierar 
som framgår av figuren liksom också våghöjden. Båda dessa storheter får be
traktas som skenbara eftersom de ju ej anger någon bestämd storlek. Våglängden 
framgår ej av figuren men även denna är hela tiden varierande och definieras 
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som skenbar. 
Ovan angivna storheter kan observeras och protokollföras vid studium av 

oregelbunden sjö, men för att få praktiskt användbara värden måste man göra 
en följd av systematiska mätningar som ger medelvärden. Hur detta kan tillgå 
skall beröras längre fram. 

Man talar ofta om det signifikanta värdet på bl. a. våghöjden. Den signifi
kanta våghöjden definieras som medeltalet av de 33 1/:J % högsta vågorna i en 
rapporterad serie. 

Om man på en punkt av havsytan avläser tidsintervallet så som framgår av fig 
2 mellan på varandra följande vågtoppar i en stor serie, så kan man indela av
läsningarna i grupper för olika tidsintervaller så som närmare framgår av fig 
3. Här har antalet avläsningar inom varje grupp avsatts som ordinata med 
procentuell fördelning, vi lket ger ett s. k . hi stogram. 
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Fig 3 Histogram 

Ordinatan utgör procentuell 
andel av antalet räknade 
vågtoppar inom angivet tids
i ntervall 

8 

Kurvan visar karak
tären av oregelbunden 
sjö · 

9 lO 11 

Kurvformen sådan den återgivits i fig 3 är karakteristisk för detta slag av ob
servationer. Det finns alltid ett periodtal omkring vilket det största antalet vågor 
är koncentrerat (i visat histogram vid 4 sek period). Antalet vågor med mind
re periodtal avtar hastigt, medan antalet vågor med större periodtal utdrages 
över ett område med flera periodgrupper. 

Ju mera regelbunden sjön är, desto närmare ansluter histogrammet till en 
statistisk fördelning som benämnes "Rayleigh-fördelning" , vilken utgör en osym
metrisk sannolikhetsfördelning av slumpvis uppträdande (stokastiska) variabler. 

Histogrammets form ger en uppfattning om sjöns oregelbundenhet. Ett smalt 
och högt histogram vittnar om relativt regelbunden sjö medan ett brett, lägre 
tyder på mera oregelbunden sjö. 

Om man vill studera ett fartygs beroende av vågorna räcker det ej med att 
utgå från ett histogram av ovanstående slag. Då måste man i stället använda 
sig av ett s. k. energispektrum för att karakterisera oregelbunden sjö. 
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För varje enskild vågkomponent i ett vågsystem är totala energin per ytenhet 
proportionell mot våghöjden H eller vågamplituden h. Vågenergin per ytenhet 
bli r ett enkelt utt ryck som framgår av fig 4, vari vattnets täthet och tyngd
k raftens acceleration ingår. 

f' 
~5 

Vågenergi pe r ytenhet= f~g h2 

eller i«;>qH 2 

där <f= va t tne t s t ä t het 

f~ f? 

q = t yngdkraftens accele
rati oo 

H =våghö j d . 
h : vågampli t ud 

f~ r: ~ 
Fi g 4 Vågerergispektrum 

Som tidigare nämnts kan man tänka sig havsvågorna som en summation av 
et t stort antal sinusformade vågor med olika våglängder och olika fortpla nt
n ingsrik tningar och får då en vågyta som nära ansluter ti ll realistiska förhål
landen t ill havs. Resultatet kan liknas vid ett spektrum med frekvenser inom ett 
sto rt område på samma sätt som ett ljusspek trum sammansatt av ett stort antal 
strålar med olika frekvenser. 

Om alla vågor med en medelfrekvens f, uttages från en kont inuerli g fö ljd 
av individuella vågor kan dessa fördelas över et t smalt band av f rekvenser 
omkring f. Om vidare en sådan ackumulering av vågkomponenter gö res för 
varje frekvensintervall , så har man fördelat ett ändligt antal enkla sinusvågor 
med medel f rek venser f1, f2, f a .... f n. Karakteristiska egenskaper för all a dessa 
sinusvågor är med viss approximation given genom frekvensen f. Man har all tså 
för vågorna: period, våglängd och medelvågamplitud. 

De rektanglar, som man på samma sätt som i det föregående nämnda histo
grammer får för varje frekvens f, kan angivas och uppritas så att deras yta blir 
en funktion av vågamplitudernas kvadrat. Stapeldiagrammet i fig 4 bildar grund 
för ett energispekrrum. A(f) är uttryck för en funktion, i vi lken frekvensen in
går. Rektanglarnas höjder är avsatta som kvadratvärden av denna funktion. 
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Om man ti llser att f rekvensgrupperna blir allt mindre, ökar antalet individuell a 
grupper och närmar sig ett oändligt antal, varvid trappstegsdiagrammet övergår 
rill en kontinuerli g kurva med abscissavärden frå n noll till oändligheten. Kur
van utgör ett vågenergispektrum. 

Vågenergin per y tenhet är, som tidigare visats, direkt proportionell mot 
kvadraten på vågamplituden hos de individuella sinusformade vågorna, vilka 
till sammans bygger upp det oregelbundna mönstret hos det aktuella vägsystemet. 
Den totala ytan un der kurvan i fig 4 motsvarar därför vågenergin hos det ore
gelbundna vågsystemer. Den ur vågenergispektru m erhållna vågenergin ska ll i 
fortsättningen beteck nas E. 

På Nord-Atlanten och även på andra hav har en mängd vågobservationer 
ut förts och man har härav erhållit ett stor t statistiskt material. Av detta mate
rial har fram tagits olika slag av medeltal som funktion av den vågenergi E, 
som uträknats. Beroen de på hur stor omfattning observationerna har, kan man 
få olika storlek på vanligast förekommande vågampl itud, p å medeltalet av 
största vågampl itud m fl sådana värden. 

Några exempel ur statist iskt material från Nord-Atlanten på sannolika stor
heter i vågsystem uttryckta som fu nktion a v vågenergin E har angivits i ta
bell 1. 

Tab l V~gstorlek s om funktion av vå gener gin E 
pa Nordatlant en 

Amplitud hos vanli gast förekommande 
v~ go r o, 101 .JE 

0, 886 · -v'E 
1,416 · -JE 
1, 800 · /E 

Medelamplitud för alla vågor 
-"- -"- de Y.3 högsta 
- "- _,._ de Yto -" -

Tab 2 Vågamplitud som medeltal vid olika 
s tort antal observationer på Nord
atlanten 

Antal 
observationer 

20 
50 

100 
200 
500 

1000 

Vågamplitud 
i medeltal 

1, 87 ·/E 
2 ; 12 ·VE 
2;28 ·-!E 
2,43 ·VE 
2,60· /E 
2,73 ·/E 

Det går ej att för utsäga, när de verkligt sto ra vågorna uppträder, men man 
kan från t illräckligt stort observationsmaterial dra slutsa tser om hur ofta de 
fö rekommer och vilken stor lek de har. 
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Av stort antal observationer på Nord-Atlanten erhålles olika medeltal för 
största möjliga vågamplitud beroende på hur många observationer som regist
rerats, vilket framgår av tabell 2. 

På liknande sätt kan man som framgår av tabell 3 få uppgift om hur stor
leken på den exceptionellt höga vågen kan variera i förhållande till den signi
fikanta våghöjden beroende på observationsmaterialets storlek. 

Tab } Medeltal för den exceptionellt h~ga 
vågen på Nordatlanten som funktion av 
den signifikanta våghöjden H~ 

Antal 
obsrvationer 

20 
50 

100 
200 
500 

1000 

Exceptionellt h~g våg 
medeltal 
1,32 · H,~ 
1,50·Hy

3 

l, 61 · H,~ 
1,72·H~ 
1,84 · Hy

3 

l, 93 · Hy3 

En förutsättning för uppgifterna i tabell 1-3 är att oförändrad vädersitua
tion är rådande d v s att E har samma värde under hela observationstiden. 

Man talar ibland om amplituder och ibland om våghöjder och begår ej allt
för stort fel om man räknar med våghöjden som dubbla amplituden, även om 
detta ej är matematiskt korrekt. 

Av vad som sagts framgår hur vågamplitud och våghöjd varierar. Ej heller 
vågperioden har konstant värde i oregelbunden sjö utan varierar hela tiden. 
Man måste därför räkna med medeltalet av alla periodvärden uppmätta exem
pelvis som angivits i fig 2. Den verkliga eller sanna perioden kan ej mätas i 
oregelbunden sjö utan är ett värde som kan erhållas först genom utgående från 
det vågspektrum, som gäller för det aktuella havsområdet vid den rådande 
vädersituationen. Då ett vågspektrum ät grundläggande för hela den vetenskap 
som behandlar sjöhävning och fartygets uppträdande i sjögång är det nödvändigt 
att studera ett sådant närmare. 

Vågenergispektrum 
Vågenergispektrum i matematisk form har konstruerats och föreslagits av 

flera forskare. Darbyshire, Bretschneider, Neumann, Pierson, Moskowitz är 
exempel på de mest kända. Deras energispektra sk iljer sig ganska mycket från 
varandra delvis beroende på att de studerat olika havsområden. Alla är överens 
om att vågenergin uppkommer genom överförande av vindenergi till vattenytan 
och att ett energispektrum blir helt olika för olika vindhastigheter. Det är vidare 
en förutsättning att vinden verkar under relativt lång tid med konstant hastig
het för att stationära förhållanden skall uppstå. För ett fullt utvecklat energi
spektrum krävs också en viss vindsträcka s k "fetch". 
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l 

l 

Fi g 5 

nespektrum för fullt utvecklad sjö 
vid olika vindstyrka enl. Neumann 

Ordinatafunktionen har bi:ir 
storleksordningen ft~-s 

indhasti ghet 40 kn • 20,6 m/ s 

Vindhastighet 30 kn = 15,4 m/s 

Vindhastighet 20 kn = 
=10,3 m/s 

S,o 

Kumulativ spektrumkurva 

Om ovanstående spektrumkurva 
för 30 kn vindhastihet inte
greras från höger till vänster 
erhålles denna kumulativa kur
va, vars högsta värde E mot
svarar totala vågenergin· -per 
ytenhet vid rådande väder
situation 

Denna ordinata ·motsvarar 
streckade arean ovan 

f=+ 
V8 ~ene rgispektrum 
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E 
4 .5 

4.• 

.3.5 

Jo 

2.s 

2.• 

1,5 

l, o 

0,5 

7 l im 

Kumul ativt spektrum för 
vindhastighet från 10 till 20 kn 
med vindvaraktivi t eten i t i mmar 
som parame t er 

För att finna 

sign. våghöjd 
medelvåghöjd 
J.fo högs ta våg 'l ö j d 

l'lul tipli cera 
VE me d 

2 , 83 
l , 77 
3 , 60 

l~==~I~O~k~n========~~==~~==~~~~~~; ... a!i .. 

O,oa 0.1o 0.12 Oy, 0,11. 0,18 0,2o O, n 0,24 0,21. 0 ,28 0,3o f =t 
E 

"i. s 

4.o 

3,s 

3.o 

2.5 

2.o 

l, s 

l. o 

O,s 
12k'l 

Kumulativt spektrum för 
vindhastighet från l O til l 20 kn 
med anblåsningssträcka i nautiska 
mil som parameter 

För beräkning av olika våghöjder 
gäller samma som ovanstående. 

iOkn 
~~~----~-=--~==~--~~~~~~SNM 

o. 08 0.10 

Fig 6 

f~t 

Exempel på kumulativt spektru'll enligt Neumann 
(Diagrammen f örenklade här) 

Som exempel skall Neumanns teorier tillämpas. På abscissaxeln avsättes då 

vågfrekvensen f och ordinatan får representeras av ett uttryck som framgår av 
fig S. Denna figur visar även hur ett vågspektrum förändras för olika vind
hastigheter. Beroende på vindhastigheten täcker vågområdet med för beräk
ningar värdefull energi ett mer eller mindre brett band av frekvenser. Med ökad 
vindstyrka flyttar det viktiga frekvensområdet mot mindre frekvensvärden 

(större periodtal). 
I ett energispektrum framstäl les de enskilda frekvensernas andel av totala 

energin. Genom integration av en spektrumkurva sådan den visats i övre de len 
av fig S erhålles ett uttryck för totala vågenergin. Om man integrerar från hö

ger och avsätter erhållna delytor som ordinator i ett axelsystem med samma ab
scissaxel som för spektrumkurvan, får man ett kumultativt spektrum (Co-Cumula

tive spectra CCS) som i fig 5. Här blir största ordinatan (vid lägsta frekvens) 
ett värde på totala vågenergin per ytenhet. I rätt skala motsvarar det största 

ordinatavärdet i figuren det ovan omtalade värdet E, av vilket man som tidigare 

nämnts kan dra slutsatser om förekomsten av olika stora vågor. 
Neumann och hans medarbetare har gjort upp serier av systematiska kumula

tiva kurvor för varierande tid som vinden verkar och för varierande "fetch" 

och naturligtvis vid varierande vindstyrka. Ett par exempel på sådana kurvsys

tem visas i fig 6. De grundar sig på statistiskt material från Atlanten. 
Uppställningen av kurvorna som ett uttryck för energin har fördelen att de 

kan ge energin även hos ännu ej fullt utbi ldade vågor, där balans ännu ej upp

nåtts med tillförd energimängd från vinden . Fullt utvecklad sjö för en given 
vindhastighet får man ej förrän alla vågor i ett spektrum med frekvenser från 
noll till oändligheten finns med. Teoretiskt får man ej detta förrän vinden ver
kat under oändligt lång tid över en oändligt lång sträcka. Men praktiskt och 

med god matematisk approximation kan man räkna med ändliga värden både 
för varaktighet och sträcka. Tabeller finns uppgjorda på minimitid och minsta 
anblåsningssträcka som man kan räkna med vid olika vindhastighet. 

Den i det föregående nämnda storheten E såsom ett uttryck för vågenergin är 
ej den direkta energistorheten. Denna har här kallats U och dess storlek fram
går av fig 7, i vilken även det matematiska uttrycket för ordinatan i Neumanns 
spektrum har angivits. Detta gäller endast under förutsättning av s k långkam

mig sjö. Det finns ett mera komplicerat uttryck som tar hänsyn till att vinden 
ej kommer från enbart en riktning utan från olika håll inom en viss spridnings
vinkel. Då blir överensstämmelsen med verk ligheten bättre, där man har den 
mera realistiska korrkammiga sjön. 

Neumanns uttryck för vågenergin är som synes proportionellt mot 5-te po

tensen av vindstyrkan i m/s. Andra forskare har ansett att potensen S är väl 
hög, men dess storlek är beroende av varifrån det statistiska materialet har 
hämtats. Neumanns teorier grundar sig på förhållandena på Nord-Atlanten. 

Andra forskare har utarbetat energispektra som ser ut att skilja sig ganska 
mycket från Neumanns även om utgångsmaterialet hämtats från samma havs
område. Trots detta kan dock en god överensstämmelse föreligga ifråga om den 
erhållna signifikanta våghöjdens beroende av vindstryrkan. 
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-- - ~ -~~-:-~~~~~~~~~~~
~~~~~~-

Vågenergin per ytenhet 

Matematiskt uttryck för ordinatan i ett Neumann-spektrum 
2gZ 

- C C? 93 rr 3 
w-ID e-~ 

där w::: cirkelfrekvens en ~ och v =vindhastighe ten i m/s 

C är en storhet erhållen från praktiska observationer. 

Av det matematiska sambandet er hålles vågenergin per yt
enhet 

U = C~ · 3,!05 c:J- 2 v 5 

Fig 7 Energistorheter enligt Neumann 

En grupp forskare som samarbetat ifråga om fartygshållfasthet har som un
derlag för sin verksamhet måst ägna sig även åt studiet av havsvågor. Dessa 

forskare framlade vid en internationell konferens 1964 fö rslag till vågenergi
spektrum med utgång både från matematiskt-fysikaliska synpunkter och em

piriska. Gruppen går i litteraturen under benämningen ISSC-gruppen. 
Det matematiska uttrycket för spektrumordinatan en ligt denna forsknings

grupp blir relativt komplicerat och skall här förbigås . Ekvationen innehåller 

våghöjder och vågperioder men våglängden är ej direkt representerad. Våghöj
den är en för vågsystemet karakteristisk våghöjd identisk med tidigare här om

talad signifikant våghöjd. Vågperioden är också en karakteristisk period, som ej 
kan fö rklaras utan att närmare gå in på en del statistiska laga r, som tillämpas 
inom denna moderna vetenskap ifråga om sjöhävning. 

statistiska synpunkter 

Eftersom vågorna i sjögång utgör en slumpmässig för delning av en oändlig 
mängd oordnade olika vågor, bör man, som framgår av det föregående, granska 
oregelbunden sjö från statistisk synvinkel. Här har tidigare omnämnts hur ett 

insamlat material om vågor genom gruppering i olika frekvenser kunnat bilda 
fördelningsfunktioner i form av hi stogram och spektra. För sådana fördelnings

funktioner gäller statistiska lagar med vars hjälp man i detta fallet kan utröna 
den oregelbundna sjöns egenskaper. 

De s k momenten, som är viktiga statistiska storheter, kan ge information 

om de vågor som utgör grunden för ett vågenergispektrum. Det finns moment 

av olika ordning som framgår av förklaringar i fig 8. 
Vågornas period kan beräknas med hjälp av momenten såsom framgår av 

denna figur. I ekvationen för ett ISSC-spektrum ingår ett periodtal som be
nämnes det "karakteristiska" och även detta kan uttryckas med hjälp av mo

menten. Det finns andra erfarenheter som kan erhållas ur ett spektrum genom 
ytterligare studium av momenten men det skall här förbigås . 
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y 

x 

x 
d x 

Allm~~a uttrycket för n:te 
momentet för en kurva enligt 
vidstående fig är 

mn =}".y . dx 
o 

Om n = O fås 

ID0 =~7ydx d.v.s. ytan 
o under kurvan 

I ett energispektrum för oregelbunden sjö, däe x motsvaras 
av frekvensen f och y är en funktion av f som betecknas s(f) 
blir n:te momentet 

~ som är ytan under detta spektrum är ett uttryck för totala 
vågenergin per yten~et av vägsystemet. 

Me d hjälp av momenten kan man beräkna vågornas period. 
Vågperioden varierar dock med sättet att mäta den 

Tc 

~d\' 
T% är tidsperioden mätt me·llan "zero up crossings" och medel

värdet för dessa perioder kan uttryckas som 

där m& och m2 erhållits ur det spektrum som gäller. 

och betecknar medelperioden för tidsinte·rvall mät
ta mellan på varandra fö ljand e tydliga vågtoppar. 

T
1 

är en i ISSC-spektrum ingående karakteristisk period, som 
med hjälp av momenten kan uttryckas som 

T=~ 
1 m 1 

Fig 8 statistiska storheter av betydelse för tolkning av 
vågenergi spektrum 
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En del av de periodtal som i fi g 8 genom momenten angrvns erhållna ur ett 
energispektrum kan också erhå ll as direkt genom systematisk uppmätning av 
sjögången, men då man går v idare för att studera sjögångens påverkan på ett 
fartyg erfordras den systemat iska utformningen av ett energispektrum. 

Ovan har nämnts att våglängden ej ingå r i ekvationen för ett ISSC-spekt
rum. Det finn s ej heller någon bestämd urskiljbar våglängd i oregelbunden sjö. 
Därför definierar man en "karakter istisk" våglängd uttryckt i den i fig 8 an
givna karakteristiska perioden så som angivits i fig 9. Man måste då komma 
ihåg att denna våglängd blott är en definition utformad som för en regelbunden 

l ett ISSC-spektrum kan frekvensfunktionen S(f) skrivas : 
-~ 

s(f) = 1 ,7~ · H,z·T, (~{)-s e-0,44(1jf) 

där T,=:· (se fig 8) och H1
2 = spektrumarean 

l 

T, är en karakteristisk period, som kan uttryckas i en karakteris -

tisk våglängd\ genom att T,=~ (jämför fig l) 

Även. variabeln f kan e rs ~ttas av e tt uttryck med variabla vågläng

den. A. genom att f=~ (jämför fig l ) 

Funktionen S(f) kan omvandlas till en funktion S(ln~) och slut-
' 

resultatet presenteras s om 

.s (ln-}_)h_2 
H,/-;., z 

l 

vilket är en dimensions l ös uppställningsform av ett s.k. "slope
spektrum" oc'l. vilket får utseendet: 

-l,o O. o l n l-t., 

Denna form av spektrum kan användas vid beräkning av ett fartygs 
r örelser i oregelbunden s.Jö. 

Fig 9 I SS C-spektru.m i " s lope-form" 

sinusvåg med ett periodtal som ingår i spektrumekvat ionen . Denna våglängd 
kan således ej observeras i det aktuella vågsystemet. 

Ett vågenergispektrum är vanligen uppställt så som visas i fig 4 med våg
frekvensen som abscissa och någon funktion av frekvensen som ordinata. Ett 
sådant spektrum kan emellertid omvandlas till dimensionslös uppställningsform 
och med frekvens va riabeln ersatt av en våglängdsfunktion, vilken sedan av 
praktiska skäl kan omvandlas till en logaritmfunktion. Hur detta tillgår skall 
här ej närmare beskrivas men slutresultatet, kallat för "slope-spektrum", pre
senteras i fig 9. Denna form av ett spektrum, vilket i detta fallet bygger på ett 
ISSC-spektrum som utgångsmaterial, har betydelse för vidare beräkningar, då 
det gäll er att bestämma ett fartygs röreser i den aktuella sjögången . 

Praktiska observationer 
De forskare som studerat sjögång har vanligtvis hämtat sitt statistiska under

lag fr ån de stora världshaven som är intressantast för internationell sjöfart ell er 
för stormakternas örlogsflottor. Sverige omgivande farvatten har ej haft samma 
intresse för forskarna och därför har värdefu ll t utgångsmaterial både för Oster
sjön och Kattegatt saknats ända tills ett begränsat material framkommir de 
senaste åren genom samverkan mellan marinförvaltningen och Starens Skepps
provningsansralr. Man har härvid utnyttjat kvarvarande fyrskepp som obser
varionsplattformar, så länge dessa ännu fanns kvar. Under senare hälften av 
1960-ralet gjordes under längre eller korrare tider observationer från följande 
fyrskepp : 

V inga 
Fladen 
Falste rborev 
Svenska Björn 
Finngrundet 

Fyrpersonalen p å dessa fyrskepp undervisades i sättet att observera våghöjder 
och vågperioder jämte v indförhållanden, ström m m på bestämda tider under 
dagen (kl 0800, 1200 och 1600) och protokollföra dessa observationer. 

Vindvågornas period bestämdes sålunda genom att räkna antalet tydliga våg
toppar, som passerade under en bestämd tid (t re 60-sekunders intervall med ett 
par minuters mellanrum). Den skenbara vågperioden erhölls genom att div idera 
den sammanlagda tiden (3 X 60 sek) med antalet räknade vågtoppar. 

Bedömning av den skenbara våghöjden tillgick så att observatören fr ån en 
lågt belägen utsiktspunkt uppskattade medelvärdet på våghöjden för en på nå
got avstånd belägen grupp om två, tre tydligt definierade vågor. Detta upp
repades för nästa våggrupp tills tio successi va grupper observerats, varefter me
delvärdet av dessa tio våghöjder angavs som medelvåghöjd. Detta medelvärde 
anses nära överensstämma med här t idigare angivna signifikanta våghöjd . 

Efter periodgruppering av insamlat material kan energ ispektrum för olika 
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vindhastigheter uppritas eller siffermaterialet behandlas direkt i en dator. 

Det insamlade materialet har, trots att det insamlats under relativt lång tid 

(Svenska Björn mer än ett år 1967-68), vissa brister. Sålunda har observationer 

kunnat göras blott under en tredjedel av hela dygnet. Det har ej heller kunnat 

vara samma observatör ständigt, varför en viss subjektivitet kan vidlåda ma

terialet. Mekaniskt insamlat material från vågboj borde vara pålitligare och 

mera kontinuerligt, då det kunde gälla dygnets alla tider. Speciellt på Oster

sjön är vågförhållandena mycket ombytliga och nyckfulla och där vore det 

mycket värdefullt om automatiska mätinstrument kunde ordnas på öppna havet 

för kontinuerlig registrering av vågor. 
Vindstyrkor och vindriktningar avläses rutinmässigt sedan mycket lång tid 

tillbaka vid olika fasta fyrplatser och detta material skulle kunna utnyttjas som 

komplettering a v vågregistreringen. 

FARTYG I SJÖGÅNG 
Ovan relaterad kunskap om sjöhävningens natur och dess matematiska grund

val kan bl a utnyttjas för att beräkna ett fartygs rörelser i sjögång och de 

spänningar som härvid uppstår i fartygets skrov. 
Den vågenergi som finns definerad genom ett vågenergispektrum skall kunna 

överföras till krafter på fartygsskrovet. Sådana beräkningar är möjliga med 

ledning av under de senaste åren framtagna teorier. 

Ett fartyg i sjögång rubbas ur sitt jämviktsläge tills återförande krafter åter

ställer balansen. Fartyget kommer i svängningsrörelser som sker i sex frihets

grader, av vilka tre är translationer och tre är rotationer. Eftersom fartyget är 

en stel kropp uppstår också böjande moment och tryck. I fortsättningen skall 

dessa fartygets reaktioner på grund av vågkrafterna benämnas "gensvar". I 

första rummet skall rörelser i form av hävning, stampning och rullning be

handlas. 

Följande fundamentala antaganden är grundläggande för dessa beräkningar. 

l. Gensvarets storlek är lineärt beroende av våghöjden . Denna grundsats är 

fullt riktig för måttliga våghöjder. 
2. Summan av gensvaret från ett antal elementära vågor är lika med gen

svaret från en våg som är sammansatt av samma element. 

Denna senare princip kallas för "superpositionslagen" och framlades redan i 

början av 1900-talet utan att dock kunna utnyttjas förrän de matematiska för

utsättningarna förelåg någon gång på 50-talet. Författarna till superpositions

lagen har visat, att om det är möjligt att bestämma gensvaret hos ett fartyg i 

ett vågsystem av sinusformade vågor av vilken period och av vi lken riktning 

som helst, så finns det möjlighet att ta fram väsentliga karakteristik<~ för ett 

fartygs gensvar i vilken oregelbunden sjögång som helst. 
Gensvarsoperatorer är funktioner som ger amplituderna för gensvarssväng

ningarna hos ett fartyg utmed eller omkring någon av dess huvudaxlar, då far

tyget befinner sig i regelbundna vågor med lika frekvens. Man kan framta gen-
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svarsoperatorer antingen experimentellt genom modellförsök eller genom teo

retiska beräkningar. Experimentellt kan man lå ta en fartygsmodell med rätt 

viktsfördelning framdrivas med varierande hastighet i ett vågsystem med lik

formiga vågor. Man registrerar vågprofilen och modellens rörelser. Gensvars

operatorn erhålles direkt genom att relatera amplituden av varje rörelse till våg

amplituden. Det vanligaste har varit att utföra dessa modellförsök i rak med

eller motsjö . I och med tillkomsten av manöverbassänger har försöken kunnat 

utvidgas till försök ä ven i sneda vågor. 

Den funktion som uttrycker det lineära förhållandet mellan den regelbundna 

vågens och gensvarets amplituder kallas som förut nämnts amplitud- eller gen

svarsoperator. Den är en funktion av frekvensen och är liksom vågspektrum 

kontinuerlig. För ett visst fartyg är dess utseende beroende av fartygets form, 

fyllighet, deplacement, masströghetsmoment, fart m m. 

Amplitudoperatorn är alltså för ett v isst fartyg i en given kondition beroende 

av den frekvens varmed vågorna möter fartyget. Det vågspektrum som fartyget 

upplever då det framföres med v iss fan är ej detsamma som det man mäter i 

en fast punkt på havsytan. Ett sådant stationärt spektrum måste transformeras 

till ett "mötandespektrum" d v s till ett koordinatsystem som rör sig med far

tygets kurs och fan. 
Liksom vågspektrum här tidigare omvandlades till ett spektrum som funktion 

a v ett våglängdsförhållande i st f vågfrekven.s, skall även gensvarsoperatorn 

uppställas som en funktion av våglängden . I gensvarsoperatorn ingår då också 

fartygslängden. Det gäller sedan att göra en matematisk operation, som kombi

nerar ett vågenergispektrum och ett gensvarsspektrum för att få fram uppgifter 

om det aktuella fartygets rörelser i oregelbunden sjö. Utan att redogöra när

mare för den ganska invecklade matematiken har några betydelsefulla uttryck 

sammanställts i f ig 10. 
Med användande av ovannämnd superpositionsprincip blir förfarandet i prin

cip så, att ordinatan i vågenergispektrum (som är en kvadratfunktion) multi

pliceras med gensvarsoperatorns ordinata i kvadrat. Härigenom erhålles en or

dinata som representerar fartygets gensvar i den oregelbundna sjön. Det mate

matiska uttrycket härför har återgivits i fig 1 O. 

I fig 11 har en grafisk framställning uppgjorts, som visar principen i det ma

tematiska förfarandet. Svårigheten här är att göra en uppställning så att de or

dinator som svarar mot varandra ligger i linje och att rätta och motsvarande 

skalor användes för samtliga diagram. Gensvarsoperatorkurvan måste förskjutas 

utmed sin abscissaxel så att motsvarande ord inator svarar mot varandra i våg

spektrumkurvan och gensvarsoperatorkurvan. Med logaritmiska skalor blir jäm

förelsen mellan abscissavärdena riktig genom en enkel förskjutning av noll

punkterna som framgår a v fig 11. 

Detta sätt att grafiskt visa vad som sker vid en beräkning av en rörelse hos 

ett fartyg i oregelbunden sjö skulle vara orimligt tidsödande att tillämpa i prak

tiken. Det gensvarsspektrum som visas nederst i fig 11 ger endast ett slag av 

rörelse för ett enda sjötillstånd vid ett enda belastningsfall för ett bestämt far

tyg vid en enda fart och kurs . Hela den matematiska operationen bör i stället 
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göras av en dator, i vilken varierande utgångsvärden kan matas in. På. så sätt 
kan man också för ett fartyg under projektering eller konstruknon van era hu
vuddimensioner och övriga data, så att sjöegenskaper för olika väderbetingelser 

inom aktuellt havsområde kan optimeras. 
I enlighet med här redov isat beräkningsförfarande för ett fartygs rörelser 

och accelerationer kan också de krafter bestämmas som ger spänningar i fartyget 
och därmed anv isningar om materi aldimensionerna i skrovet. På grund av osä-

Gensvarsfaktorn för ett fartygs rörelse i rege·l bundna vågor kan 

utt ryckas ~där h är den rege lbundna vågens höjd oc h Alängd . 

G är dimensionslöst och kan vara uttryck för olika s lag av gen
svar som t.ex. 

Böjande . moment 

s tampningsvinkel i radianer 

Hävning 

Vertikal acceleration 

lielativ r örelse 

G __ M __ 
M-~';!!! .B 

Ge = 8 

G z =-I: 
GA =~ 
G s = ~ 

I dessa uttryck är 

L ~ fartygs längd 

B = far tygsbr edd 

Den matematiska operationen för framställning av g~nsvarsspektrum 
kan skri vas: 

Hz/2. 
l A, 

är ampli t udoperatorns ordinata i kvadrat , där· G kan 
ha olika betydelser enligt ovan 

är ytan under gensvarsspektrum 

A är variabeln i ovanstäende matematiska funktion 
A, är den f ör ore gelbundna sjön karakte ri stiska våglängden 
L är fartygets längd i vat tenlinjen 
h är den rege lbundna våge ns höjd 
H, motsvarar den signifikanta våg~1öjden i den oregelbundna SJOn 
G motsvarar ett slag av rö:r:"else i de regelbundna vågorna 
~ motsvarar den sökta r~relsen (accelerationen , momentet) i den 

orege lbundna sjön. 

Fig lO ltatema.ti sk framställning av ett fartygs gensvar i 
oregelbunden sjö 

kerl1eten vid tidigare använt beräkningsförande har stora säkerhetsmarginaler 
måst utnyttjas, som kanske i många fa ll medfört onöd igt starka och därmed 
runga konstruktioner. Det nya beräkningssättet ger möjlighet till noggrannare 
och säkrare skro vdimensionering. 

-l. o 

-l, o 

-l,o 

l 
l 
l 
l 

" l l n t' 1 

--~ L..-
1 

O, o 

b 

l,o 

l, o 

l n 2l 
71, 

!n~ 
L 

ln.6. 
fl, 

Vågspektrum i 'rs lope -form" 

s(ln-}, )/:>-z - 0 -0,44(t/ 
Haj 2 - , BB · e , 
' )., 

f:!'amtaget f rån ett spektrum 
enl. Neumann eller annan 
forskare, vilke t passar för 
aktuell t havs områd e. 

Gensvars opera to·, 

Gem; vars s pek truru 

2 

-:fL--=ytan under kurvan 
H, j).z 

l 

Ordinatan c i gensvar sspek t rum erhål l es genom at t ordinatan a 
mul t i plicel"as med ordinat;m b. 

Bftersom signifikanta våghöjden H, och karakteristiska våg
längden A, för aktuell oregelbunden sjö är kända oc h ytan under 
erhållet gensvarsspektrum kan bestämmas, kan storleken av G1 

beräknas. 

G, är det signi f ikan ta uttrycket för den r::irelse (acceleration 
eller moment), som man velat bestämma. 

Fig 11 Grafisk l ösning på det matematiska uttr;y:ck.et i fig 10 
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VÄRDERING AV BERÄKNADE RÖRELSER HOS ETT FARTYG 

I det föregående har redogörelse lämnats för möjli gherern a att beräkna ett 

fartygs rörelser i sjögång. Ett annat problem är att värdera rörelsernas sto rl ek 

och de krafter, som kan beräknas på verka fartyget. Sådana frågor kan till s 

v idare ej besvaras för vilket fartyg som helst. En analys av de möj ligheter som 

är rea listiska kan därför vara värdefull. 

I första hand får man göra klart för sig de krav, som skall ställas på far

tyget. Det är givetv is ol ika krav på ett handelsfartyg och ett örlogsfartyg. För 

ett örlogsfartyg kan kraven dessutom va ra olika om det gäller en ren förflytt

ning eller utövande av stridsfunktioner. I senare fall et blir kraven olika för 

skilda vapen. 

För ol ika krav måste en definition på sjöduglighet skapas, som kan utnytt

jas beräkningsmässigt. Ett fö rsök härtill skulle kunna formuleras på följande 
sätt: 

Som mått p å sjödugl ighet skulle kunna angivas den fart i fö rhållande till 

högsta fart i lugnt vatten med v ilken fartyget kan förflytta sig på godtycklig 

kurs i förhållande till vind och sjö 

utan att skad lig slamminguppstår 
utan sådan överbrytande sjö som skadar fart yget 
utan att fartygets rörelser hind rar vapnens utnyttjande 
utan att skadliga spänningar uppstår i fartygskroppen . 

Denna definition förutsätter olika sjöduglighet under olika väderförhållanden. 

Farten i förhållande till den högsta i lugnt väder blir givetvis lägre v id mycket 

svår sjö än vid måttlig. Detta förh åll ande torde man ej komma ifrån. Man 

måste därför definiera de väderbetingelser, som skall gälla för angiven sjödug
lighet. 

Slamming uppstår, då ett fartygs förskepp lyfts upp av vågorna och sedan 

fall er ned mot vattenytan så att kraftigt slag uppstår mot botten. Slamming 

får anses bli farlig, när bordläggning ell er utrustning ombord skadas av slaget. 

Med utgående från fartygsbottens styrka och utformning borde man kunna be

räkna hur högt över vattenytan en bestämd punkt får lyftas för att slamming 

skall bli farlig. För beräkningen erfordras säkerligen också en del erfarenhet 

f rån mätningar av fartygs uppförande i sjögång, som än nu ej finns tillgängliga. 

Overbrytande sjö är en följd av ext rem hävning och stampning och inträffar, 

då förskeppet på ett fartyg går in i en våg, så att vattnet stiger över väderdäck 

vid förstäven och sköljer fram över däcket. Liksom ifråga om slamming måste 

man tillse att överbrytning ej inträffar mer än ett begränsat antal gånger per 

tidsenhet. Fribordshöjden vid förstäven och språngets utformn ing är avgörande 

för när överbrytande sjö inträffar. Konstruktionen a v överbyggnader och ut

rustningar på däck får bli bestämmande för det antal överbrytande sjöar, som 

kan tillåtas på viss tidsenhet. 

Rullningsrörelser är väsentliga att känna för bedömning av ett fa rt ygs sjö

duglighet. Kombinerade rörelser omkring såväl tvärskepps- som långske pps

axel är än så länge alltför svårberäkneliga, varför rullningsrörelserna tills vidare 

kan behandlas sep arat och då lämpligen beräknas för fartygets gång i tvär

skeppssjö. 
För utförande av arbete ombord och för p ersonalens välbefinnande är rull

ningsrörelser besvärande. Hur stora rullningsrörelser som kan anses tillåtna för 

god sjöduglighet hos ett fartyg är svårt att avgöra. En övre gräns bestämmes 

av den statistiska kantringsv inkeln , men den na får givetvis under inga omstän

digheter tillåtas som rullningsvinkel under gång. Som maximal rullningsvinkel, 

som absolut ej får överskridas under gång, bör möjligen för ett sjödugligt fa rtyg 

kunna tillåtas den vinkel, som vid statisk krängning ger största krängnings

moment. 
Aven om man ur sjöduglighetssynpunkt vid ren förflyttning kan tillåta nämn

da maximala rullningsvi nkel , är det möjligt att kravet på en god vapenplatt

form kan leda till en mindre tillåten rullningsvinkeL Beroende av vapnens 

egenskaper kan i detta sammanhang krav på bättre stabiliseringsanordningar 

uppkomma än enbart slingerkölar. 
Accelerationskrafter är av intresse att kunna bestämma med hänsyn till om

bord befintli g utrustning och dess infästnin g. Om accelerationen vid förli ga och 

aktra pependikeln bestämmes kan accelerationen på grund av de longitudinella 

rörelserna beräknas för vilken punkt som helst ombord. Några begränsande vär

den på accelerationen torde ej behöva bestämmas för avgörande a v sjöduglig

heten. Möjligen kan krav på v iss utrustning maximera till åten acceleration p å 

plats ombord, där sådan utrustning är belägen. 
Böjande momentet midskepps är också av intresse att känna vid bedömning 

av fartygets sjöduglighet, då påkänningar i fartyget kan nöd vändiggö ra fa rtre

duktioner eller kursändringar i svår sjö. 

ÖNSKVÄRDA INSATSER 
Vare sig man vill beräkna ett fartygs rörelser i sjögång eller bestämrna de 

krafter, som utgör grunden för skrovdimensioneringen erfordras en ingående 

kännedom om sjöhävningens natur för aktuellt havsområde i anslutning till vad 

här ovan anförts . Det finns som nämnts utförlig rapporrering om vindar och 

vågor på Atlanten och andra världshav, medan motsvarande uppgifter för Sve

rige omgivande farvatten är alltför sparsamma. Sjöhävning på Ostersjön kan 

vara helt olik den på Atlanten och det kan därför vara vanskli gt att vid be

räkningar av här angivet slag använda sig av vågenergispektrum som fr amtagits 

för t ex Nordatlanten, om man vill veta hur ett fartyg uppför sig i Ostersjön. 

Det material som insamlats f rån fyrskeppen, och som tidigare omnämnts, utgör 

en mycket värdefull grund, men är ej tillräckligt som statistiskt underlag. Ett 

närmare utforskande av sjögång i Ostersjön och Kattegatt skulle därför vara av 

utomordentli g betydelse för såväl marinen som handelssjöfarten . 

Marinen har under lång tid bedrivit havsforskning f rämst ifråga om ström-
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mar och ljudutbredning och på undervattensteknologins område har marinen 
skaffa t sig stor erfarenhet. Att forskningen ifråga om ha vs ytans beskaffenhet 
vid olika vädersituationer blivit så eftersatt kan bara förklaras med att man ej 
haft kännedom om hur en sådan skulle bedrivas. Nu finns dock grunderna för 
en fortsatt utforskning av sjöhävningens natur och växlingar även utmed Sve
riges kuster. Det skulle vara av utomordendig betydelse om från marinens sida 
kunde initieras tillkomsten av ett antal vågbojar med automatiska mätinstru
ment för registrering av vågor på strategiska platser på öppna havet. I samver
kan med Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) skulle se
dan det från bojarna erhållna resultatet kunna sammankopplas med vindupp
gifter och i datorer bearbetas till för fartygsberäkningar användbar form. 

Under längre kontinuerlig tid insamlat material om sjöhävning är av stort 
värde ej blott för nykonstruktion utan även för bedömning av hur ett befintligt 
fartyg kommer att uppföra sig i en rådande vädersituation. Detta vo re möjligt 
om man för fartyget ifråga hade förutberäknat dess sjövärdighetsegenskaper 
enligt här omtalade grunder. Efter insamling och bearbetning av ett relativt om
fattande statistiskt material för Ostersjön eller Kattegatt bör man nämligen med 
utgångspunkt från vinduppgifter från observationsplatser omkring aktuellt havs
område med erforderlig noggrannhet kunna avgöra sjöhävningens natur och 
därmed möjligheterna och riskerna till förflyttning eller utförande av sjöopera
tivt uppdrag av annat slag. 

40 

Försäljning och Service 

SPERRY MARINE Nautiska Instrument 
SYSTEMS 
CHADBURN Maskintelegrafer 

WYNSTRUMENTS Vindrutetorkare 
KROHN & S0N A/ S Magnetkompasser 
BEAUFORT Livräddningsflottar 

C A CLASE AB 
Ruskvädersgatan 8 

Fack - 40110 GOTEBORG l 
Tel. 031/54 01 50 telex 20696 

P A DUBOV Hangöudd 1940-41 

. .. en pistol, riktad rakt mot Finlands hjärta. (ur president 
Rytis radiotal till Nationen den 26 juni 1941.) 

Finlands sydligaste udde Hangöudd avslutar en långsmal, i Finska viken ut
skjutande halvö, i västligaste Nylands län, på vars yttersta spets den idylliska 
staden Hangö (gr. 1874) ligger. Med sitt nästan året runt isfria, bekväma inlopp 
och sina mäktiga vågbrytare, är staden känd som en viktig vinterhamn. Vid
sträckta sandstränder och släta granitklippor har bidragit till ortens popularitet 
som badort och semesterparadis. Som seglarhamn har Hangö stolta traditioner. 
Regattorna är välkända och välbesökta. 

Hangöudd har också ett betydande strategiskt läge vid inloppet till Finska 
viken. Till skydd för förbindelsen mellan Sverige och Sveaborg anlades här och 
på öarna utanför i slutet av 1700-talet befästningar, som dock inte kom att 
spela någon större roll. Nödtorftigt underhållna under den ryska tiden (fr 1809) 
förstördes de sommaren 1854 under det s k Krimkriget. Ruinerna av Gustafs
värn och Gustaf Adolfs fäste ligger ännu kvar. Före och under första världs
kriget uppförde ryssarna nya KA-batterier på Russarö och Hästö/Busö, vilka 
1920 övertogs av Finlands kustförsvar. Inför hotet av en tysk landstigning ra
serade de i aug 1914 hamnanläggningarna i Hangö. Tyskarna kom slutligen i 
april 1918, under Finlands inbördeskrig. 

Vinterkriget 1939-40 

Sedan Sovjetunionen hösten 1939 genom påtryckning utverkat rätten att an
lägga stödjepunkter i de små baltiska randstaterna Estland och Lettland, för
sökte man pressa Finland till liknande eftergifter. Vid förhandlingar i Moskva 
den 12 okt krävde R ådsregeringen, åberopande storstaden Leningrads trygghet, 
att Finland på 30 år skulle utarrendera Hangöudd för anläggandet av en med 
kustartilleri utrustad marin stödjepunkt, vilken jämte batterierna på den mot-
satta sidan av Finska viken skulle spärra inloppet till denna. Därmed skulle den 
urgamla planen att lägga låset för Leningrad redan vid inloppet till Viken för
verkligas. Ovriga anspråk omfattade utöarna i Finska viken ävensom ett områ
de på Karelska näset, mot kompensation av vissa skogsområden i Ostkarelen. I 
Hangöområdet önskade man förlägga ett infanteriregemente, två lv-batterier, 
två flygflottilj er och en pansarbataljon: sammanlagt 5.000 man. Ryska flottan 
skulle som ankarplats få anlita bukten vid Lappvik. 

Ehuru motvilligt var Finland i princip berett tillmötesgå de flesta fordringar-
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na, men motsatte sig bestämt överlåtandet av Hangöudd. Området i främmande 

hand betydde icke blott en obekväm lucka i kustförsvaret, utan även ett farligt 

brohuvud, en inkörsport till landets vitala delar. Det skulle binda ansenliga 

styrkor a v den fåtal iga finländska krigsmakten. Utfästelserna om 5.000-manna 

garnisonen var ingenting att lita på. Förstärkningar kunde snabbt hämtas från 

Estland. Vid förhandlingarna gjorde sovjetledningen då en eftergift i basfrå

gan. Istället för Hangö nöjde man sig med ögruppen Hästö-Hermansö-Koö 

jämte ankarplatsen vid Lappvik. Men förs laget accepterades inte av Helsing

fors. Kontakten avbröts och i mitten av november återvände den fin ländska 

delegationen hem. Det blev militärernas tur att "förhandla". Den 26 nov anord

nade ryssarna på Karelska näset den incident, som kallats " Mainila-skotten". 

Sedan avlöste händelserna varandra i snabb takt. Den 30. inledde Sovjetunionen 

utan formell krigsförklaring det länge planerade anfallet mot Finland på all a 

fronter. A ven Hangö fick omedelbart känning a v kriget. 

Efter luftangrepp mot staden och fort Russarö utanför, nalkades kryssaren 

Kirov och två jagare den 1 dec staden från sydost. De togs under eld av bat

teriet och tvangs efter en kort arti lleriduell draga sig tillbaka, med träffar å 

kryssaren och den ena jagaren. Avsikten var knappast att ockupera Hangö, utan 

att utröna försvarets styrka för en senare landsättning. Försöket upprepades 

icke, men i gengäld fick staden utstå 72 flyganfall under kriget. 

Finlands vinterkrig fördes av en fåtalig och mycket bristfälligt utrustad för

svarsmakt mot en överlägsen stormakt och slutade efter 105 dagars kamp med 

nederlag. Genom diktat-freden i Moskva den l3 mars 1940 måste Finland gå 

med på de ryska kraven. Däribland Hangö-områdets urarrenderande på basen 

av ett 30-årigt avtal. Befolkningen, c:a 8.000 personer, lämnade med bohag om

rådet inom den 10 dagars frist, som unnats dem. Innan fort Russarö utrymdes, 

transporterades de sex 234 mm kanonerna bort med isbrytaren Apu och per 

järnväg. 

stödjepunkten anlägges 

Den 22 mars 1940 landade ett flygp lan på isen utanför, medförande en första 

rysk kommission . Det nyförvärvade området inspekterades och övertags av hy

resgästerna. Efterhand inträffade de första militära kommandona med flyg från 

Leningrad och Estland. Sedan isläget något lättat i april, skedde större sjötrans

porter av manskap och utrustning. Assisterad av isbrytarna Jermak och Tmvor 

avgick den första "karavanen" den 7 april från Leningrad. Den omfattade 

ångarna Dnjepr, Vtoraja Pjatiletka, Volgoles, Elton och Lunatjarskij med bas

garnisonen, den nyuppställda 8. Avdelta Skyttebrigaden och specialförband om

bord. Isförhållandena i Finska viken var alltjämt svåra och först den 24. an

lände fartygen till Hangö. Senare transporter bragte mera trupper, utrustning 

och förråd till orten. 
Första befälhavare över basområdet var kapten 1. rangen S. F. Bjelousov, ti

digare chef å slagskeppet M a rat. Han efterträddes på sensommaren av gen. maj 

A. B. Jelisejev. skyttebrigaden leddes av gen.maj V. V. Krjukov till okt 1940, 
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Hangö överl!ttes till Sovjetunionen: K aptenen av J. rangen S. F. Bjelousov med följe

slagare den 22 mars 1940 utanför Stadshuset, som blev "Flottans Hus". 

då han a vlöstes av överste N. P . Simonjak. I mars 1941 utnämndes gen .maj S. I. 

Kabanov till befälhavare över stödjepunkten. Han anlände den 13 maj med tåg 

från Leningrad genom Finland till H angö. Högs ta befälet här innehades alltså av 

marinen - även ö ver arme-enheterna - och detta å ter var underställt chefen 
för Dstersjöflott an. 

Så snart mater ial och arbetsformat ioner inträffat begynte utbyggandet av det 

115 km2 stora området till en stark stödjepunkt. Av landytan bestod tredje

delen a v talrika holmar. D et första skedet omfattade skapandet av ett kraftigt 

kust- och luftförsva r, en bas för lä tta sjöstridskraft er och anläggandet av ett 
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General-löjtnanten vid Kustartilleriet Sergei lvanovitj Kabanov. Befälhavare över 

Hangö BasomrJ.de 1941 och Porkala BasomrJ.de 1951-56. 

flygfält. De desarmerade finska kustforten Russarö och H ästö/Busö iståndsattes 
och 130 mm batterier ställdes upp på öarna. Arbetena på ett svårt batteri (4 st 
305 mm) å Russarö påbörjades, men fortskred långsamt och slutfördes aldrig. 

Liknande anläggningar hade projekterats för Odensholm och Dagös norra udde 
på den södra sidan. Dessa batterier skulle, tillsammans med minfält däremellan, 

effektivt ha spärrat inloppet till Finska viken. På Hangöudd och öarna i flan
kerna uppfördes ett flertal välskyddade ställn ingar i betong för lätt kustartil
leri, lu ftvärn och tunga infamerivapen. Kustart illeriet kompletterades i augusti 
med två rörliga järnvägsbatterier (305 och 180 mm). De fördes fram genom 

södra Finland, efter påtryckning. Utan att äga stöd i fredsför draget krävde 
Sovjetunionen nämligen, med den starkares rätt, att få insätta egna tåg i trafik 
på Hangö genom Finland, en transitering som den besegrade måste bevilja. 

skapandet av en operationsbas för större sjöstridskrafter ingick ej i arbetsscbe
mat. Goda flottbaser och hamnar fanns redan i Baltikum, dit huvudintresset 

var r iktat. Hangö. utmärkta hamn med 8-9 m djup, lämpade sig ti ll stödje-

44 

punkt, blott erforderliga förråd upplagrades på platsen. Under kriget anlöptes 
djuphamnen av transportfartyg, jagare, kanonbåtar m m. Några sådana var 
dock icke stationerade där, bara motortorpedbåtar och bevakningsbåtar. 

Flygfältet an lades i Täcktom c :a 6 km öster om staden och var i bruk vå ren 

1941. Den fuktiga jordmånen försvårade dess användning under våren och hös
ten. Liksom hela a rrendeområdet, var fä ltet under kriget utsatt för finsk ar
tillerield. Startbanorna måste oavbrutet repareras och splitterskydd grävas för 

flygp lanen och personalen. Mot hösten anlades ett mindre fält n ~irmare Hangö 
stad . Flygfälten var avsedda endast fö r jaktplan, de närmaste bombplanen stod 
på estniska ae rodromer. Däremot låg några flygbåtar i områdets talrika skyd

dade v ikar. 
Befästningsarbetena vi d landgränsen påbörjades relativt sent och i egentlig 

mening först i maj 1941. Men de fongick sedan utan uppehåll under hela den 

tid striderna här pågick. Fäl tarbetena avsåg uppförandet av flera bakom var

andra liggande försvarslinjer med 2,5 km djup över hela Hangöudd. Huvud
positionen följde l injen Krogens-Syndalen ( 4 km) medan den sista försvarslin

jen gick tätt invid Hangö stads utkanter. Den f rämsta följde områdets gräns vid 
Lappvik-Dragsvik och var utrustad med skyddsrum, löpgravar, tankfällor, mi
neringar, taggtråd o a hinder. Aven öarna i gränsområdet, holmarna ute till 
havs och halvöns stränder inrät tad es för försvar. Inalles anlades 270 olika ar
tilleriställningar, 2.000 kulsprute- och liknande nästen, 3.700 skyddsrum, 230 

km taggtrådshinder, 90 km löpgravar, 31 km stridsvagnshinder. Overallt, där 
det var möjligt gr ä vd e ryssarna ned sig, bökade i jorden med känd rutin. Den 
sandiga jordmånen underlättade dessa arbeten, men även stenbunden mark mås
te betvingas. Icke ens Hangö stads område undgick hackorna och spadarn a. 
Underjordiska skyddsbunkrar för staber, centraler och sjukhus inrättades i hast, 

när kriget var ett faktum. I Stadshusparken byggdes ett bombsäkert logement 
med tremeterstak av järnbetong för befälhavaren och hans stab. Stenhusen in
rättades för försvar, en del stockhus nedrevs för att få virke till skyddsrummen. 
Stadens höga vattentorn tjänade som observationspunkt för bevakningen och 

a rt illeriet. 
Väldi ga förråd av all slags ammunition, minor, bränsle, livsmedel m m maga

sinerades. Stridsvagnar och motorfordon hämtades tillstädes i större antal än 

vad som var erforderligt för en marinbas. Aven garnisonens sammansättn ing 
tydde på, att man icke förbisett möjligheten att an vänd a Hangöudd som ut
gångspunkt för en offensiv mot sydvästra Finland. För defensiva uppdrag för
slog truppernas numerär, minst 25 .000 man, mer än väl. Skulle man bli avsk u
ren från förbindelsen med hemlandet, beräknades förråden räcka 8-1 O månader. 

Garnisonens sammansättning och gruppering 

Sommaren 1941 hade befälhavaren för Hangö Stödjepunkt, gen.maj (i sept 

gen.löjtn ) S. I. Kabanov jämte stab fö ljande enh eter underställda: 8. Avd Skyt-
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te brigaden, H angö Befästningsområde, Flottbasens sjöstridskrafter, 13. Jaktflyg

regementet, 81 . Sjöflygf!ottiljen, Marinens luft värnsstyrkor och Gränsbevakning

en. Vid befälhava rens sida stod områdets politiska komissarie överste A. L. 

Rasskin. Stabschef var kapten 1.r. P. G. Maksimov, chef för poEtavdelnin gen 

överstelöjtnant P. I. Vlasov, operativa avdelningen kaptenlöjtn N. I. Teumin, 

underhållet kapten 2.r. N. S. Kuprijanov, marinlasarettet dr Jo . V. Lukin . Sta

ben direkt underställda truppenheter var Kommendantstyrelsen, 124. A vd. I ng . 

Bataljonen, 158. Avd. Vaktkompaniet, i allt c:a 1.000 man. Administrativa värv 

och ordningens upprätthållande i Hangö var dem anförtrodda. 
Den 8. Avddta skyttebrigaden (c:a 13 .000 man) utgjorde ga rnisonens hu vud

beståndsdel. Dess chef va r överste N. P. Simonjak, stabschef kapten G. R. Kede

rov, kommissarie E. P . Romanov. Brigaden bestod ursprungligen av två inf.re

gementen IR 270 och IR 335 samt 343. Fältartilleriregementet, 287. Stridsvagns

bataljonen och 219. Ing.bataljonen. E tt infanteriregemente sönderföll i tre ba

taljoner, dessa å ter i skytte- och kulsprutekompanier samt pansarvärns- och 

granatkastarplu toner. En förbindelsebataljon (No. 181) och ett avdelt bilkom

pani (No. 37) var underställda brigaden. Infanteriets gruppering va r följande : 

IR 270. Dverste N. D. Sokolov. 
I Bad: Rgt-reserv i Hang ö och 

San dö. 
II Bengtsor-ögruppen i norr 
III Linjen Dragsvik-Krogens

Sandö. 

IR 335. Dverstelöjtnant 
N. S. Nikanorov. 
I Bad : Rgt-reserv vid Sandöträsk 
II Linjen Dragsvik-Lappvik . 
III Ekö, Hermansö, Koö i 

öster . 

Under sensommaren formerades ett tredje regemente IR 219 under major 

Ja . I. Kozjevnikov, genom att till 219. IngBat! foga manskap ur Arbetsbad 93, 

94 och 95. Stridsvagnsbatl, Gränsbevakningen och c :a 200 i augusti mobiliserade 

ester. Det icke fulltaliga regementet utgjorde brigadens reserv och utförde be
fästnin gsarbeten vid förs varslinjen Krogens-Syndalen till slutet a v november, då 

det avlöste IR 270 ur fromlinjen och betäckte å tertåget. Dess värde som w·ids
enhet var icke högt. 

D et 343. Art.Regt (major I. O. Morozov) var indelat i tre sektioner, med tre 

batterier i varje och grupperat för eldunderstöd v id oli ka fronta vs nitt . Pjäse rna 

var moderna 76 mm kan oner samt 122 mm och 152 mm haubitsar. stridsvagns

bataljonen (kapten K . A. Zykov) hade c:a 50 vagnar av typerna T-26, T-27 

och T-37, förd elade p å tre kompanier. D e fa nn blott begränsad användn ing. 

Bilkompaniets c:a 100 fordon var däremot fullt sysselsatt med transporter till 

och från fronten. För telekommunikationerna svarade 181. Bataljonen, som var 

fördel ad mellan brigadens olika enheter. 
H angö Befästningsområde (c:a 6.000 man) leddes av gen.maj I. N. Dmitriev 

med major N. S. K uzmin som stabschef. D et omfattade fasta kustbatterier, rör

ligt järnvägsarti ll eri och a v delta bataljoner. Det station ära kustarti lleriets grup
pering var följande: 
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29. KA-Sektionen. Kapten 
B. M. G ranin. 
Btri 178 . A. löjtnant V. A. Bragin: 
3 st 130 mm. Uddskatan. 
Btri 179. A. löjtnant I. S. Nitjiporuk: 
4 st 130 mm. Russarö. 

Därtill 45 mm batterier (3-4 kan. ): 
Kapellhamn, Koppnäs, Furunäs, 
D ynamitfabriken, Granskär. 
Hangö stad: Hamnen, Badhus-

parken, Drottningberg. 

30. KA-Sektionen. Kapten 
S. F. Kudrjasjov. 
Btri 174. A. Löjtnant N . D. Rudcnko: 
3 st 130 mm. Långskär. 
B tri 175. Kapten N . N. Kolin: 
3 st 130 mm. Hästö/Busö. 

Därtill 45 mm batterier (3-4 kan.) : 
Brännskär, Tvärminneö, Koö. 

Järnvägsbatterierna var ursprungligen två. De använde bansträckan Hangö
Lappvik samt en nyanlagd järnväg Hangö-Täck tom-Tvärminne-Syndalen jämte 
stickspår till olika eldställningar. Av dessa hade 9. Batteriet (kapten L. M. Tuder) 
med sin tre 305 mm Obuchov-kanoner förts fram för att fylla tomrummet på 
Russarö . Pjäserna var av samma typ som på de ryska Gangut-slagskeppen. 
skjutning var möjlig såväl från vagnslavett som från betongfundament, dit rö
ren sänktes medels ett hydrauliskt system. Mekanismen var elektrisk och varje 
pjäs ägde pansrade motor/generator- och ammunitionsvagnar. Eldledningscent
ralen av nyaste typ var inrymd i en pansrad vagn, med telefoncentral och radio
station. Apparaturen inregistrerade automatiskt på en pappersremsa alla på eld
givningen inverkande faktorer för senare kontroll. Huvudställningen invid 
Täcktom hade skyddsrum för manskap och ammunition ävensom ett torn med 
en optisk 6 m basmätare. De fyra moderna 180 mm snabbeldskanonerna, som 
bildade 17. Batteriet (Kapten P. M. Zjilin) var av samma typ som på de tunga 
kryssarna a v Kirov-klassen, med en skottvidd av 35 km. Meningen var, att 
järnvägsbatterierna tillsammans med No. 314 (4 st 180 mm) på Odensholm och 
No. 316 (4 st 180 mm) på Dagö mittemot skulle spärra inloppet till Finska 
v iken, tills de mäktiga 305 mm och 406 mm kanonerna hann installeras här och 
på Russarö. 

Ett tredje järnvägsbatteri formerades den 16 juli med tre 100 mm halvauto
matiska kanoner, hämtade med båt från Reva!. Detta 1 O. Batteri monterades 
på pansrade vagnar och använde eldställningar i Sandö-terrängen. Batterichefen 
på Granskär, löjtnant M. E. Sjpilev, erhöll befi:i.let över batteriet och dess 80 
n1an. 

Till Befästningsområdet hörde fyra avdelta inf.bataljoner. Av dessa utgjorde 
41. Batl delvis besättning å Horsö, delvis strandförsvar av Hangöudd, medan 
101. Batl hade närförsvaret av Uddskatan om hand. Huvuddelen av 8. Järn
vägsbad var förlagd till Horsö som infanteri, resten skötte om trafiken inom 
basområdet. Datacherade arbetskommandon och 21. Järnvägsbad an vändes hu
vudsakligen i befästningsarbeten, men var också tilldelade försvaret av vissa 
öpositioner. 
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Stödjepunktens sjöstridskrafter var få och omfattade endast småbåtar. En 
division om 3-5 små ubåtar av M-typ ur 3. Uh-brigaden var förlagd till 
Hangö, men drogs bort härifrån vid krigsutbrottet. Av flottans motortorped
båtar var 1. Mtb-brigadens (kapten 2.r. V. S. Tjerokov) 20 enheter av G5-typ 
med lättmetallskrov, baserade på Hangö. Av dessa detacherades 6 båtar i ett 
tidigt skede till Rigaviken, enstaka grupper till andra krigsskådeplatser, så att 
sällan 10 fanns på plats . Chefen för Sjöbevakningen kapten 2.r. M D. Polegajev, 
vilken sorterade under Gränsbevakningen, hade 7 patrullbåtar av MO-typ under 
sltt kommando, fördelade på två divisioner (MO 236-239 resp MO 311-313) . 
De var i flitig användning vid landstignings- och mineringsoperationer. Till ar
rendeOtnrådet hörde ännu diverse hjälpfartyg, såsom 6 bogserbåtar, pråmar, mo
torbåtar o dyl. Den sammanlagda besättningsstyrkan var c:a 500 man. 

De ryska marinsoldaterna var välutrustade med infanterivapen av alla slag. 

Flyget representerades av 13. Jaktflygregementet med överste I. G. Romanenko 
som chef. Styrkan var max 60 plan av de ensitsiga typerna I -16 och dubbel
däckaren I -153. Vid krigsutbrottet flyttades två flottilj er till Reva l. K var stan
nade l. och 4. Flottiljerna med major M. T. Leonovitj resp kapten L. G. Bjelou
sov som chefer och major A. V. Iljin som gemensam ledare. Bomplan fanns ej på 
platsen. Vid de från Estland utgående räderna mot SW Finland gick jaktplan 
upp från Täcktom för att eskortera bombarna. Piloterna stödde också aktivt 
striderna till lands och skyddade konvojerna ute till havs. Vid konfrontation 
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med finskt jaktflyg föredrog de ofta att söka skydd bakom basomr!l.dets starka 

luftvärn . Flygets personal var c:a 300. 
Av 81. Sjöflygflottiljens (kapten V. N. Kasjtankin) tolv MBR 2-flygbåtar 

med station i Kapellhamn flyttades nio ävenledes till Reva!, varefter blott en 

grupp på tre återstod för Hangö. 
Marinens Luftvärn under major G. G. Muchamedov var fördelat på fyra av

delningar med tre batterier i varje en ligt följande: Russa rö, Dödören, Uddskatan 

(No. 18), Gloskär, Tallholmarna, Täcktom (No. 93), Högsand, Koverhar, Tvär

minneträsk (No. 204) och Gunnarsö, Medön , Kapellhamn (No. 239). Samtliga 

batterier hade moderna 76 mm eller 85 mm pjäser, lämpliga även för beskjut

ning av land- och sjömåL Ställningarna var nästan genomgående välskyddade. 

Manskapsnumerären var c:a 1.600 man. 
Gränsbevakningsstyrkorna under major A. D. Gubin var främst placerade i 

området Lappvik-Dragsvik och uppgick till c:a 600 man. Vid krigsutbrottet 

stacks de in i olika stridande förband. Förutom ovannämnda styrkor fanns en 

del specialkommandon såsom brandkår, hamn- och fyrpersonal och civila tjäns

temän. Truppförbandens manskap och gruppering varierade något under den tid 

stridsverksamheten varade. 
Basområdet inspekterades den 1 juni 1941 av befälhavaren över Leningrads 

militärdistrikt, gen.löjtn M . M. Popov, och chefen för Baltiska flottan, v.am 

V. F. Tributs, jämte svit. Påskyndandet av befästningsarbetena beordrades. 

Finländska dispositioner kring Hangöudd 

Det hotfulla läget med det upprustade Hangöudd i sovjetrysk hand tvang 

finnarna till omfattande befästningsarbeten utmed arrendeområdets gränser. Vid 

valet av positionerna utgick man ifrån att försvarslinjen borde dragas möjligast 

nära gränslinjen. I form av en halvcirkelbåge med 15 km radie skulle den bli 

40 km lång, men med 25 km radie hela 70 km. Terrängens beskaffenhet och 

tidsfristen var utslagsgivande. Ställningarna måste göras motståndskraftiga, eme

dan trupperna här nödtvunget skulle vara de ryska åtminstone numerärt under

lägsna. Tyngdpunkten för en eventuell rysk offensiv låg utan tvivel på själva 

Hangöudd med dess mycket jämna, sandiga terräng, men anfall över skärgården 

på ömse sidor var även möjliga, särskilt v intertid över isarna. Det hade Vinter

kriget tillfullo bevisat. 
Efter rekognoscering a v terrängen längs gränsen våren 1940 utsågs till för

svarsposition i stort sett linjen Bredvik-Grundsund-Bojnäs-Harparskog-Skogsby

B jörnholm-Sommarö. Huv udställningen på H angöudd var den viktigaste och 

arbetena här började omedelbart. Löpgravar, nästen och skyddsrum uppfördes, 

stridsvagnshinder av stora granitblock och taggtråd drogs över kilometerlånga 

sträckor. Tiden var knapp och arbetena kostade mycken svett och möda. Be

fästningarna på flankerna i skärgården var blott delvis färdiga när ovädret 

bröt ut. 
Men dessa anläggningar hamnade aldrig in i den verkliga stridszonen. Rys

sarn a var tillfullo engagerade mot tyskarna på övriga fronter och st. ".v"de blott 
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till att bibehålla si na positioner på Hangöudd. Någon offensiv in i Fin land var 

icke p åtä nkt, blott begränsade fram stötar för att binda motståndarens styrkor 

hit. Finnarna ryckte då fr am ett gott stycke från de egna linjerna för att strama 

åt ringen. Den nya krigstida linjen kom härigenom att följa sträckan Porsö

Storholm-Prästö-Lackisor-Kamsholm-Lappvik-Järn ö-Danskog-Algö. 

Hangöfronten , som i form av en c:a 50 km lång båge omslöt arrendeområdet 

över holmar och fastland, bemannades med förband tillhörande den s k Hangö

Gruppen, v ilken omfattade 17. Divisionens tre inf.regementen IR 13, IR 34, 

IR 55 samt 4. Kustbrigaden, Fästningsbad 18 och tre gränskompanier. Gruppens 

befälhavare var 17. Div:s överste A. Snellman, hans stabschef överstelöjtnant 

G. Sitkov. Hangö-Gruppen i sin helhet va r underställd Sjöstridskrafternas be

fälhavare gen.löjtn V. L. Valve med säte i Helsingfors, vi lket visade Hangö

krigets marina karaktär. Trupperna var hu vudsakligen rekryterade bland Fin

lands svenskspråkiga befolkning från områdena in vid . Försvarsområdet var in

delat i sex zoner, räknat från väst till öst: 

1) HITIS. Major K. J. Moring: Hitis skärgård. III/4. KBr. Samarbete med KA
batterierna här: Orö, Krokö, Bolax, Granholm. 

2) BROMAR V. Major J. A. Kiveliö: Padvalandet. I/4. KBr. III/IR 34, 11. 
GränsKom p . 

3) PRASTKULLA. Major A. J. Perksalo: Området Bromarv-Hangöudd. I och 
II/IR 34. 

4) HANGOUDD . Overste E. A. Hagelberg: Hangöudd. I och II /IR 13, Fästn 
Bad 18. Reserv: III!IR 55 . 

5) SNAPPER TUNA. Kapten L. H j. Henriksson: Ostra skä rgården. II/ 4. KB r, 
21. och 31. GränsKomp. Reserv: III /IR 13. 

6) INGÅ. Major A. Lind: Ingå skärgård . Ingå Bevakningskår (ur 4. KBr.) 

Av dessa var skärgårdszonerna Hitis, Bromarv, Snappertuna och Ingå under

ställda chefen för 4. Kust-Brigaden överstelöjtnant N. V. Kesämaa. Hangö

Gruppens reserv utgjorde IR 55 (utom III/ IR 55) med överstelöjtnant R. H . 

Wiberg som chef samt Lätta Avd. 19 och 39. Art. Komp. Gruppens luftvärn 

sköttes av egna formationer, förutom i Ekenäs, där broarna skyddades a v 73. 
L v .Batteriet. 

Hangö-Gruppens fältartilleri under överstelöjtnant K. G. Rauramo bestod av 

8. Art.Regementet, vars tre sektioner stödde de tre mellersta frontavsnitten 

Hangöudd, Prästkull a och Snappertuna. P å flankerna stod åtta fältbatterier , 

som organiskt tillhörde 4. KBr, utrustade med urgamla 90 och 120 mm kanoner. 

I den stående krigföringen fyllde "åldringarna" emellertid väl sin plats. Till 

dessa anslöt sig en medelsvår KA-grupp med fas ta batterier i Hitis (Bolax och 

Krokö) och rörliga sådana i Bromarv och Prästkulla, samtliga med 152 mm ka

noner av äldre modell. Modern utrustning ägde däremot två svåra avdelningar 

i centern. Det långt i den västra skärgården belägna kustfortet Orö nådde med 
sina 305 mm kanoner vid behov Hangö stad. 

I mitten av jul i skedd e vittgående förändringar inom Hangö-Gruppen. Eme-
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dan ryssarna icke visade någon större aktivitet vid landfronten, gav Högkvar
teret den 16. order om borrflyttning av 17. Divisionen - förutom IR 55 - till 
östfronten i Karelen. En från Helsingfors kommen bataljon (No. 1) och lätt 
fä ltartilleri (No. 15) fyllde icke närmelsevis tomrummet. Inom 4. KBr och an
gränsande kustbrigader bildades sex fäl tbatterier, kustbataljoner och -kompanier, 
som tillfördes Hangö-Gruppen. Dess nye befälhavare blev överstelöjtnant N. V. 
Kesämaa och fr o m den 26 aug överste E. R. Koskimies. En del förändringar 
inträffade änn u under höstens lopp, men de förbigås här. D å var inalles tio ba
taljoner insatta vid fronten . Ryssarna fick kännedom om borrflyt tnin gen av 
IR 13 och IR 34 i oktober. 

Hangö-Gruppens numerär var efter den 16 jul i c:a 14.000 man, vi lka natur
li gtvis icke förs log till någon regelrätt offensiv. Hela försvaret vi lade på effek
tivt stöd av artilleri av olika slag. Runtom stod 268 pjäser, från svårt 
kustarti lleri till lätt pansarvärn, för åldrade och moderna. Fältartilleriet 
bestod till 70 % av gammaldags kanoner från sekelskiftet. Men p å ammunition 
sparades icke denna gång. Knappheten från 1939-40 var ett minne blott. Fält
kanonerna avsköt över 180.000 skott, kust- och lv-batteriet 26.000, pansarvärnet 
8.000 ... Taktiken gick ut på at t genom störande eld och smärre lokala fram
stötar oroa fienden i väntan på att vintern slutligen skulle isolera honom. Men 
i skärgården stred man temporärt om någon öposi tion med stor häftighet. 

Redan vid krigsutbrottet hade frivi lliga från Sverige förlagts till Hangöudd. 
I mitten av augusti hade deras antal ökat till den grad, att Svenska Frivillig 
Bataljonen (SFB) formera des med överstelöjtnant Hans Berggren som chef. Ba
taljonen avlöste den 17 aug I /IR 55 ur främsta linjen. Under det stående kriget 
här fö rlorade svenskarna ett 100-tal man. R yssarna var smått överraskade av 
de från de finska uniformerna avvikande och de många svenskspråk iga på den 
motsatta sidan. Nämnas må ännu, att III/IR 14 transporterades h it från Åland 
i november, men bataljonen hann ej fram, innan det hela var över. 

Hangö-Gruppen besatte i mitten av juni 1941 efterhand sina positioner kring 
Hangöudd. Den 23. avbröts trafiken till Hangö, den fredstid a rutinen upphörde 
och gränskompanierna införlivades med armen. Man var beredd på alla even
tualiteter. Kriget kunde komma när som helst, men man ville ej avlossa det 
första skottet. I väster drogs de utsatta stationernas bemanning p å Maltskär och 
Morgonland borr. Mättornet och byggnaderna på den senare ön minerades, li
kaså v attnen strax norrom. Kustfarlederna på ömse sidor om Hangöudd spär
rades med minor. Finlands lill a flotta höll sig tillsvidare inomskärs, blott ubåtar 
sändes ut på patrull. Det främmande basområdet delade den itu på ett förarg
ligt sätt. H uvuddelen: 2 pansarskepp, 4 kanonbåtar, patrullbåtar och minsve
pare låg i Åbo skärgård t ill det neutraliserade Ålands skydd, Resten, 2 minfar
tyg, 5 ubåtar, mtb och patrullbåtar i Finska viken, baserade på Helsingfors . Vä
gen runt H angöudd, inom räckhåll för fi entliga batterier och genom minfält, 
var ri skfylld och först mot bösten rundades udden av f innar och ty kar. 

iC 
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Meningen är icke att närmare gå in p å orsakerna till att Finland på ett hörn 
gick med i Tysklands anfallskrig mot Sovjetunionen midsommartiden 1941. 
Talrika redogörelser härom har publicerats och olika synpunkter framkastats. 
Finlands läge var ytterst svårt och komplicerat, tillbudsstående alternativ i det 
närmaste obefintliga. Starren för plan " Barbarossa" skedde i gryningen den 22 
juni och sedan fin ländskt territorium samma morgon och dagarna därpå utsatts 
för ryska flygbombardemang, konstaterade riksdagen vid sitt plenum den 25 . 
kri gs tillstånd råda mellan Finland och Sovjetunionen. 

De första krigshandlingarna vid Hangöudd 

På sovjethåll var man medveten om att vänskapen med Hitlers Tyskland 
höll på att svalna och att diktatorn umgicks med planer p å att anfalla sin part
ner. Men Stalin fattade icke tilltro till ryktena och uppsköt beredskapsåtgär
derna för att inte framprovocera ett krig . När det fö rsta slaget utdelades, togs 
hans krigsmakt mer eller mindre på sängen , med förödan de verkan. 

Flottan utgjorde ett undantag. R edan den 11 juni 1941 hade skärpt beredskap 
beordrats, men åter upphävts den 13. Ledningen följde dock med lägets ut

veckling. Den 19. infördes operativ beredskap No. 2 och v id midnatt den 21 /22. 
No. l eller högsta beredskap . Lördagen den 21 juni 1941 var Ostersjöflottan 
försatt på krigsfot. Nästa morgon ryckte den tyska pansararmen över Sovjet
unionens gränser, bombarderade Luftwaffe dess baser och hade Kriegsmarine 
spärrat Finska viken med minor. 

Inom Hangö basområde arbetade ryssarna febri lt med att få befästninga rna 
i skick. Samtidigt föranstaltades stridsövningar med alla vapenslag. Den 16-17 
juni började man koncentrera allt större styrkor till gränsen. Transportfartyg 
anlände till Hangö och Lappvik, däribland den stora passagerarångaren ]osif 
Stalin (7.500 brr), som trafikerade rutten Lenin grad-Reval-Hangö. Förband ur 
Baltiska flottan kryssade vid inloppet till Finska v iken. Spaningsflyget va r i 
livlig verksamhet och överflög ofta finl ändskt område. Rykten cirkulerade om 
tyska krigsfartyg i den finska skärgå rden . En transportflotta i Åbo skärgård 
konstaterades bestå av eskorterade finska ångare på väg till Åland. Något hot 
mot Hangö förelåg icke från det hållet. Den 19. körde rekognoscerande mtb in 
på fin ländska vatten , men blev inte beskjutna. 

Samma dag kl 1715 emottog staben flottans direkti v om beredskap No. 2 och 
den 21. kl 2353 befann sig garnisonen i H angö i full beredskap . Påföljande 
morgon kl 0450 telegraferade Marinstaben (= Flottans Krigssovje t), att Tysk
land öppnat fientligheterna mot Sovjetunionen. Finlands attityd var än så länge 
passiv. En timme senare gick de tre sista ubåtarna i Hangö till sjöss. Som sista 
fartyg med 2.500 kvinnor och barn ur stadens civila befolkning ombord avgick 
]. Stalin kl 1820, eskorterad av jagaren Smelyi t ill Leningrad. Kort därpå, kl 
1907, anföll 20 tyska bombplan hamnen, utan nämnvärt resultat. Bombarde
mangen upprepades de närmaste dagarna, men avtog sedan förstärkt jaktskydd 
upprättats över staden. Samma dags morgon hade ryskt fl yg angripit fi nska 
krigsfartyg och kustfort i Åbo skärgård. Kring H angö rådde än så länge lugn. 
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Bägge parterna nöjde sig med att iakttaga varandras före havanden. Men situa

tionen skärptes den 25 juni. På morgonen bombarderade ryssarna Åbo o a 

kustorter och batterierna på Hangöudd öppnade eld. Kriget var ett faktum även 

här. Det omfattande minkriget i F inska viken hade kort innan börjat. 

Natten 21 /22 juni utl ade de i Åbo skärgård sedan den 14. bidande tre tyska 

minfartygen Brummer, H ansestadt Danzig och T annenberg fyra "Apolda"

spärrar i vattnen mellan Bengtskär och Dagö i avsikt att stänga infarten till 

viken. Liknande " Corbetha"-spärrar fällde Cobra, Kaiser och Königin Luise 

mellan Porkala och Paldiski . Minfälten var på plats i god tid inn an startskottet 

för "Barbarossa" gick i gryningen. Deras existens förblev förborgad för mot

parten. 
Minorna för den ryska artilleripositionen mellan Hangö och Odensholm ut

lades natten 22 /23, utgående från Reva!, av minfartygen Marti och Ural, eskor

terade av sex jagare. Från Rigaviken anlände kryssaren Maksim Gorkij och tre 

jagare för att skydda operationen. I gryningen 23 . råkade förbandet in i "Apol

da"-barriären och led förluster. Jagaren Gnevnyi minsprängdes och sjönk, Gor

dyi och Steregustsji skadades. Kryssaren förlorade förskeppet, men höll sig fly

tande och bogserades småningom till Reva! och Leningrad för reparation. Sjö

kriget började dåligt för ryssarna. 

Aven Finland drog sitt strå till stacken. För att hindra sjöförb indelserna mel

lan Hangö och Estland utlade minfartygen Riilahti och Ruotsinsalmi natten 

25 /26 mellan "Corbetha" och det ryska fältet ett eget, "Kipinola", och natten 

26/27 ett andra, "Kuolemajärv i", sydost om "Kipinola". 

Därmed hade Finska vikens mynning spärrats med c:a 6.000 minor. De orsa

kade en del förluster för alla parter. Snart lärde man dock känna minfältens 

läge. Ryssarna nöjde sig med att röja smala luckor i dem, genom vilka trafiken 

på Hangö löpte. Det gällde att navigera exakt om man oskadd ville komma 

fram. Minspärrarna fö rblev således effektiva och farliga . 

Spelet om Hangöudd öppnades av arrendatorns artilleri på morgonen den 25 

juni med beskjutning av de finska bevakningsstationerna. Med tredje salvan 

träffade batteriet på Uddskatan mättornet på det utrymda Morgonland, som 

flög i Juften . Andra mål var Malrskär, Porsö, Storholm, Vättlax och Bromarv. 

I öster besköt Hästö/Busö-batteriet J ussarö. I centern fick Hangöudd och Kams
holm sin beskärda del. Skadorna var obetydliga, men skogen fattade eld. Flyget 

försökte komplettera den moraliska effekten med små bomber och beskjutning 

av släckningsmanskapet. För övrigt höll sig ryssarna stilla och inga ansatser till 
anfall gjordes. 

P å e.m besvarade de finska batterierna elden och tyska bombplan uppenba

rade sig över Hangö. Hädanefter blev ömsesidig kanonad, där man ej sparade 

på ammunition, en närapå daglig företeelse, med skövlad terräng och skogsbrän

der på ömse sidor som följd. I den heta torra sommaren var släckningsarbetet 

mycket betungande för trupperna. 

Efter ett par dagars beskjutning från fastlandet gjorde finnarna den 29 juni 

en första framstöt mot öarna i Horsö-gruppen på den ryska sidan. Plutonen 
ur IR 270, som försvarade den brinnande Horsön, retirerade inom kort till Med-
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ön och finnarna ockuperade ön. Nästa dag besatte de Kuggholm, Länsman och 
Björnholm. I den östra skärgården landsteg en pluton ur IR 13 på gränsön Stor
Krokan norrom Hennansö, vars bemanning ur IR 335 drogs tillbaka till Her
mansö. Men ryssarna belade ön med artillerield, som tvang finnarna tillbaka. 

För att utröna fiendepositionernas styrka och exakta läge på Hangöudd ut
förde ett förstärkt kompani ur I/IR 13 (överstelöjtnant L. C. Ehrnrooth) efter 
art iller iförberedelse natten 30/6-1 /7 en framstöt vid Lappvik station mellan 
järnvägen och stranden c:a 600 m genom de av II!IR 335 (kapten Ja. S. Sukatj) 
bemannade ställningarna. Talrika minfält, hinder och häftig eld bromsade upp 
anfallet. När ryssarna stödda av tre stridsvagnar gick till motanfall, drog sig 
finnarna tillbaka med kännbara förluster . Gränslinjen konstaterades vara väl
befäst och möjlig att betvinga endast med större styrkor. Fronten här låg sedan 
fastlåst i månader. 

Men i skärgården på flankerna uppblossade bittra strider om öpositionerna. 
I dessa deltog jämförelsevis fåtaliga styrkor, men de utvecklade sig till de svå
raste och för lustrikaste under hela kampen om Hangöudd. För att kunna över
blicka läget på halvön försökte finnarna hålla de uppnådda målen, ryssarna 
åter fördriva dem därifrån. Båda följde parollen att fasthålla ön man satt sig 
fast på, att segra eller dö och förlusterna var oproportionerligt höga. Nyttan 
av de ömsesidiga attackerna mot dessa relativt obetydliga öar och den envishet 
varmed man bet sig fast där var mången gång diskutabel. Ofta var rena pre
stigeskäl för de lokala cheferna orsak nog att gå anfallsvis tillväga. 

56 

Kablar 

LILJEHOLMENS KABEL 
Kraftkablar för alla ändamål 

också för små och stora fartyg 
Box 42108- 12612 Stockholm 

Telefon 08- 18 80 40 

K y lins tallat i o n e r 
Luftkonditionering 

INDUSTRI 
ABFRIGOR 
Tel. 08/67 93 10 

Tel. 040/ 18 82 1 O 

(F orts nästa nr) 

Konsultbyrå 
Konsulterande med Specialilet 

STORKOKSANLÄGGNINGAR 
Vi utför, enligt modernaste principer. 
Planskisser, entreprenadhandlingar för 
all köksinredning och apparaturutrust
ning, allmän köksteknisk rlldgivning 

Erik Melins 
Ingenjörsbyrå AB 

Skeppar Karls Gränd _. 
111 30 STOCKHOLM Tel . 08111 55 02 

Stängselnät och Grindar 

AB Stängselnät 
i Rydsgård 

Flätverk, grindar och stolpar av 
starkförzinkat eller plastbelagt stål 

samt av lättmetall 
Tel. 0411/44380 RYDSGARD 

JlJifieholagef Seriebåt 

Maria Prästgårdsgata 42 

Tel. 84 32 02 - 84 32 00 

STOCKHOLM Sö. 

WALTERSCHEID 
RöRKOPPLINGAR 

A/S SCATRA 

Oslo, tel 2/289 02 40 

SCATRA AB 

Nynöshamn 

fel 0752/10110 

OY SCATRA AB 

Helsingfors, tel 0/17 56 77 



~..-·~·· .. KO H LSWA \\KW.: · ........ · 
stålgjuteri med konventionell formning och skalformning 

Pulvermetallurgisk avdelning 

Pressverk 

Mekaniska verkstäder 

Kohlswa Jernverks Aktiebolag, Kolsva 

Telefon 0221/510 00 Telex 4786 

o. 

Telegram Jernverk Kolsva 

ELECTRONIC 
SWITCH G EAR 
SALINOMETER TYP MC5 FOR 

INSITUMÄTNING AV SALTHALT 

OCH TEMPERATUR. 

ELECTRONIC SWITCHGEAR, ledande 
tillverkare av fartygssalinometrar och 
övrig utrustning för konduktivitets· 
mätning. : 

Kontakta generalagenten. 

INGENIORSFIRM AN 

SIGURD HOLM AB 
OLSHAM MARSGATAN 89 • 124 48 BANDHAGEN 

TELEFON 08/86 02 35 · TELEGRAM ESSHOLM • TELEX 101 76 

ERNST NYMANS 
HERREKIPERING 

Etablerad 1890 

Telefon 102 98 

Ronnebygatan 39 KARLSKRONA 

Erbjuder alltid sista nyheter 

STÅLGROSSISTEN! 

BRÖDERNA EDSTRAND 
MALMö' STOCKHOLM GÖTEBORG JÖNKÖPING NORRKÖPING SKELLEFTEA 
040193~1 00 08/2388&0 0311520660 036/165290 011 / 115000 0910/77060 
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1876-1976 

Ro-R o-Terminal 

Vändplats i hanmen 

Sjöfart hela året 

Bogserbåtar 270, 
665 och 1260 hk 
17 kranar 2,5- 18 ton 

Fartygstelefon er 

HALMSTADS HAMN 
Tel. 035/ll 80 30 växel 

Kungl. Orlogsmannasällskapets tävl ingsskrifter 

för år 1976 

Jämlikt Sällskapets beslut må tävlingssknft avhandla valfritt ämne utom 
Sällskapets verksamhetsområde. 

Tävlingsskrift bör, åtföljas av förseglad namnsedel upptagande forfattarens 
namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven till Kungl örlog m nn -
sällskapets sekreterare, Kommendör B. Granath, Försvarets '\1ater t. crk f Lk 
l 04 50 Stockholm, senast den l september 1976. 

Finner Säliskapet inlämnad tävlingsuppgift förtjänt av pris, tilldelas författa
ren Sällskapets medalj i silver eller - om skriften är av synneriigen utmarkt 
förtjänst - i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med Sällskapets medalj, !'1en likv l 

anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtidsdagen hedrande 
omnämnande. 

Utöver medalj eller hedrande omnämnande enligt ovan kan författare till
delas penningpris, vars belopp är beroende på tävlingsskriftens förtjänster och 
värde samt till förfogande stående medel. 

Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som blivit prisbelönad eller 
erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla ett valspråk, tillkännagives 
detta under första hälften av november månad i lämpliga dagliga tidningar 
med anhållan, att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och adress. 

Kungl. örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift offent
liggöra inlämnad tävlingsskrift. 



Alla slag av försäkringar 

Axel Abrahamsons Tryckeri Ab, Karlskrona 1976 
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