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Säkerhet 
Den svenska marinens upp~ft under 
krigstid är att tillsammans med andra 
vapengrenar hindra angripare från att 
genom invasion över havet skaffa sig 
fotfäste på svenskt territorium. 
Flottan måste därvid kunna verka så 
långt ut oom möjligt från våra kuster. 
Under fredstid och vid neutralitets· 
tillstånd när krig pågår i vårt lands när· 
het måste flottan kunna hävda vårt 
oberoende genom att avvisa utländska 

styrkor, som opererar inom vårt terri· 
torialvatten. För sådana uppgifter krävs 
effektiv och tillförlitlig materiel, som 
fungerar säkert även under svåra miljö
förhållanden till sjöss. 
Philips Elektronikindustrier AB har 
under många år levererat eldlednings
och kommunikationsutrustningar till 
svenska marinen. Dessa utrustningar 
har efter omsorgsfull utprovning och 
under längre tids användning visat sig e Philips Elektronikindustrier AB 

,... ___ ,.. 

kunna uppfylla mycket högt stälida 
krav och därigenom bidra till vår natio· 
nella säkerhet. 

Philips Elektronikindustrier AB 
Försvarselektronik 
Fack 
175 20JARFALLA l 
Tel. 0758/100 00 
Telex 115 05 peab s 

PHILIPS 
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BOFORS 
-för ett effektivt försvar 

~BOFORS 
~ FÖRSVARSMATERIEL 
Box 500, 690 20 Bofors Tel. 0586/360 00 

KUNGL 
öRLOGSMANNASALLSKAPET Meddelanden 

Nr 1/1977. Ordinarie sammanträde i Stockholm den Il Januari 1977. 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamoten Rune 
Hultin avgått med döden. Ordföranden lyste frid över hans minne. 

2. Valdes ledamoten T Hultman till föredragande i vetenskapsgrenen "Hand
vapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik". 

3. Ledamoten O Backman föredrog sitt inträdesanförande med titeln "Hotet 
från ms-torpeder - hur klarar vi det?" 

4. Ledamoten K Ekman föredrog ett utdrag ur sin årsberättelse i vetenskaps
grenen "Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik" med 
titeln "Motmedel i minkriget" . 

Stockholm den 23 februari 1977. 

BO GRANATH 
sekreterare 

Nr 2/ 1977. Ordinarie sammanträde i Stockholm den JO februari 1971. 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Ledamoten M elinder föredrog ett utdrag ur sin årsberättelse i veten
skapsgrenen "Underhållstjänst och förvaltning . Hälso- och sjukvård med 
navalmedicin" med titeln "Beklä.dnadsutveckling inom marinen de senaste 
25 åren. Försök t ill inblick i framtiden". 

Stockholm den17mars 1977. 

BO GRANATH 
s ekreterare 



A v ledamoten 

LENNAR T NORDGREN 

Den senaste utvecklingen 
inom ubåtsområdet 

Arsberättelse inom vetenskapsgrenen krigsfartygskonstruktion, maskin och elek

tronik, teleteknik för år 1975/76. 

Denna redovisning berör i stora drag vad som hänt inom ubåtsområdet under 
de senaste 10 åren. Ubåtsutveckling är i stora stycken sekretessbelagd varför det 
kan vara svårt att få reda på vad som egentligen sker. Detta gäller framförallt 
inom atomubåtsområdet och givetvis även det som rör sig inom östblocket. 

DAGENS UBATAR 
Dagens ubåtar kan indela~ i: 
atomdrivna där man har dels ubåtar försedda med ballistiska robotar och dels 

attackubåtar, 
dieseldrivna där USSR har ubåtar utrustade med ballistiska robotar men hu

vudparten har torped som huvudbeväkning, 
småubåtar av olika slag, t. ex. räddningsubåtar, 
ubåtar för civilt bruk, huvudsakligen inom off-shore-området, där utveck

lingen nyligen har startar. 
Redogörelsen kommer i huvudsak att behandla dieseldrivna ubåtar som är 

a v det största intresset för oss. 

* 
Tabell 1: Nya "ubåtsnationer" åren 1965-75 

Land l Antal/ubåtstyp l An m 

Albanien 4 typ w W, F och R är ryska ubåtstyper 

Australien 6 Oberon Typ Oberon är en brittisk modern 
ubåtstyp 

Columbia e typ 209 
2 små ub 

Typ 209 är en tysk modern ubåtstyp 

Indien 8 typ F 

Kina C:a 50 typ W och R, 
3 st egen konstruktion 

Typ Golf är en rysk ubåtstyp 

1 typ Golf 

Pakistan e typ Daphne Typ Daphe är en fransk modern 
6 små ub ubåtstyp 

Sydafrika 3 typ Daphe 

Taiwan 2 typ Guppy Typ Guppy är amerikanska ubåtar 

54 

Intresset för ubåtar är stort över hela världen och är tilltagande. Efter kriget 
har ett stort antal amerikanska "fleet-submarines" tillförts vänligt sinnade na
tioner. Dessa ubåtar börjar nu, trots omfattande moderniseringar, bli föråldrade 
och har under senaste 10-årsperioden börjat ersättas. För övrigt har USA icke, 
med ett undantag när, byggt några dieseldrivna ubåtar sedan 1959 och har nu 
endast ett 10-tal kvar i tjänst. 

Förhållandena är likartade inom östblocket. Sovjet bygger dock fortfarande 
dieseldrivna ubåtar. 

En jämförelse mellan uppgifterna i Janes Fighting Ships från 1965 och 1975 
ger vid handen att nedanstående nationer fått ett ubåts vapen. (Tabell 1.) 

Tabell 2: Nybyggda ubåtar åren 1965-75 

Land l 
Argentina 2 typ 209 (Västtysk!) 
Brasilien 3 typ Oberon (Britt) 
Chile 2 typ Oberon (Britt) 
Frankrike 6 typ Le Redoutable, (atom) 

1 typ SNA 72, (atom) 
4 typ Agosta 

Grekland 4 typ 209 (Västtysk!) 
Israel 3 typ 206 ((Britt) 
Italien 2 typ Sauro 
Japan 7 typ Uzushio 
N ederländerna 2 typ Zwaardvis 
Peru 2 typ 209 (Västtysk!) 
Spanien 2 typ Agosta (Frankr) 

4 typ Daphne (Frankr) 
Storbritannien 4 typ Resolution, (atom) 
Turkiet 2 typ 209 (Västtysk!) 
USA 10 typ Trident, (atom) 

USSR 
26 typ Los Angeles, (atom) 
20 typ Delta, (atom) 
33 typ Yanke, (atom) 
12 typ Charlie 
16 typ Victor 

4 typ Bravo 

Inom "äldre ubåtsnationer" har följande nya ubåtar tillkommit under det att 
äldre ubåtar försvunnit. (Tabell 2.) 

På atomubåtssidan har fö ljande ubåtstyper tillkommit. (Tabell 3.) 
På dieselubåtssidan har följande typer tillkommit. (Tabell 4.) 
Av dessa ubåtstyper är i dag både typ Oberon och Daphne något föråldrade 

och bygges ej längre för egen marin . 
En jämförelse mellan ubåtar från periodens början och slut är intressant och 

kan antyda utvecklingen inom området. (Tabell 5.) 
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Tabell 5: jämförelse mellan ub&tstyper 

Franska Italienska 

Daphne l Agasta Toti l 
År 1964 1976 1968 
Deplac 1 043 1 740 582 
Längd 57,8 67,9 46,2 
Bredd 6,8 6,8 4,7 
Antal tuber 12 4 4 
Fart ö v 13,5 12 14 

uv 16 20 15 
Antal prop 2 1 1 
Besättning 45 so -

Av denna jämförelse framgår bl a att 
storleken ökat 
antalet torpedtuber minskat 
farten i övervattenläge minskat 
farten i u-läge ökat 
endast en propeller användes. 

Sauro 

ubj 
1 630 

64 
6,8 

6 
11 
19 

1 
45 

Japanska Ryska 

Ohshio l Usushio Foxtrot l Bravo 

1965 1971 1958 1968 
1 650 1 850 2 300 2 800 

88 72 90,5 70 
8,2 9,9 7,3 7,5 
18 6 10 6 
14 12 20 -
18 20 15 16 

2 1 3 -
80 80 70 -

De största förändringarna torde dock ligga på vapen- och spaningsområdet, 

där inga uppgifter erhålles ur Janes Fighting Ship. 

Datorbaserade eldledningar torde ha införts. Bättre hydrofonanläggningar 

med högre krav på bullerfrihet har framkommit. 

Förbättrade spaningsorgan med radar och på senare tid även IR finnes nu. 

Minskad målyta på master, snorkel m m jämte sådana arrangemang att expo
neringstiderna ovan ytan minskas, har införts. 

Ett exempel på modern ubåt är den grekiska Glafkos av den tyska typen 209, 
se fig 1. 

Nu är det emellertid så att det normalt tar 8-10 år att få fram en ny ubåts

typ, varför hittills presenterade ubåtar trots allt representerar en nu något för-

Fig 1. Den grekiska ub!lten "Glafkos". 
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åldrad teknik. Både utomlands och inom landet arbetas det för närvarande på 
flera viktiga områden inom ubåtstekniken, i laboratorie.r, på ri:ko~tor. och på 
försöksanstalter, för att få fram de ubåtar som skall bh operauva 1 . mmen av 
80-talet. I det följande redovisas några av de områden där en utvecklmg sker. 

V APENSYSTEM 
Med undantag för stormakternas ubåtar med interkontinentala robotar är allt

jämt ubåtens huvurvapen torpeden . Man försöker öka torpedens räckvidd samt 
förse den med både trådstyrning och målsökare. A vs i k ten är att man styr 
torpeden under banans första del tills dess målsökaren fångar målet. Däref:er 
släppes den. Detta i förening med förbättrad eldledning ger högre träffsannohk
het för det enskilda skottet, vilket i sin tur betyder att antalet torpedtuber kan 
minskas. Höga krav på eldledningarna och dess informationsorgan måste dock 
ställas. 

* Ubåtens farligaste motståndare är helikoptern och ubåtsjagande flygplan. Det 
är från ubåtshåll ett starkt önskemål att få fram vapen mot dessa. I Storbritan-
nien har ett system kallat SLAM provats utan större framgång, fig . 2. . 

Vid utnyttjandet av SLAM måste ubåten nämligen röja sig och ligga på pen
skopdjup för att kunna styra roboten. Räckvidden är inte heller mer än 3 000 m. 
Man arbetar nu med en lättare konstruktion där roboten utrustas med IR-mål
sökare. Roboten utskjutes i uläge från toppen av en hissbar mast, varefter ubåten 
är fri att gå ned på stora djup. Systemet är ännu ej operativt. 
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fig 2. Ubåtsburet lavettage för anti

ubåtsraketer (SLAM ). 

För att öka ubåtens möjligheter att anfalla framförallt lättare övervattens
fartyg håller man i USA på att få fram en version av H arpoon-roboten som 
skall kunna skjutas från torpedtub på måttligt djup. Ett sådant vapen skulle vä
sentligen öka ubåtens slagkraft. För att möjliggöra ett flexibelt uppträdande 
kräves därvid ett relativt stort antal tuber. Den praxis som utvecklats i USA att 
använda endast 4 tuber på atomubåtarna har bedömts som otillräcklig. Om där
emot 6 tuber finnes, på verkar en sådan ombestyckning ubåtens skeppstekniska sys
tem endast obetydligt. Däremot kommer det på andra områden påverka ubåten. 
Robotens räckvidd överstiger vida räckvidden hos ubåtens nuvarande spaningsor
gan (periskop, radar och hydrofon) . Troligtvis måste ubåten få informat~oner froån 
annan källa, vilket kan betyda andra mast- och antennarrangemang. VIdare mas
te positionsbestämning kunna ske på ett betydligt bättre sätt än i dag. Härför 
erforderlig apparatur är både dyrbar och skrymmande samt fordrar elenergi och 
ev ytterligare personal för drift och underhåll. Sådana utrustningar finnes emel
lertid i dag på atomubåtarna. 

SPANINGSORG AN 
Vapnens ökade räckvidder ställer allt större krav på spaningsorganen, fram

förallt de passiva. Det viktigaste organet är den passiva hydrofonen. För att få 
goda prestanda måste den placeras på tystast tänkbara plats, vilket blir längst 
för ut. Vidare måste den installeras så att störande buller, exempelvis 1 form av 
avlösningsvirvlar ej uppstår. Slutligen bör mikrofonarrangemangets bas vara så 
stor som möjlig. Tidigare byggdes hydrofonen upp från förskeppet men tendensen 
är att försöka arbeta in den så slätt som möjligt i skrovet. Fig 3 visar tydhgt 
mikrofonplacering på en rysk ubåt. 

Fig 3. H y drofonarrangemang i förskeppet pd en rvsk ubåt av Y-klas s. 
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Vid sidan av den konventionella passiva hydrofonen finnes avståndsmätande 

passiv hydrofon, PAM, som ur skeppsteknisk synpunkt är enklare. 

* 
Ett annat viktigt spaningsorgan är periskopet . En utveckling pågå r runt om 1 

världen att på optronisk väg förstärka ljuset, så att spaning blir möjli g även 

under dåliga ljusförhållanden. Ett modernt ubåtsperiskop utrustas med förutom 

den vanliga optiken med ljusförstärkare, TV-kamera med videobandspelare och 

vanlig kamera för "frysning" av bilden, radarvarnare, IR eller radaravstånds

mätare. Till vissa delar bl a de yt tre måtten är det desamma som dagens periskop, 

se fig 4. 

BULLERPROBLEM 

Fig 4. Ovre delen av ett modernt ubåts

periskop. 

Ubåtens v iktigaste egenskap är att kunna uppträda oupptäckt. Den ideala 

ubåten borde dyka upp så fort den lämnar basen och sedan ljud- och spårlöst 

förflytta sig för att efter fullgjort uppdrag åter dyka upp i basen igen. Längst 

härvidlag har de atomdrivna ubåtarna kommit. Tyvärr lider de av den olägen

heten att de bullrar. Stora ansträngningar göres dock att få dem tysta. Här har 

man kommit betydligt längre med de dieseldrivna ubåtarna. 
Det buller en ubåt als trar är dels det hydradynamiska bullret som uppkommer 

då vatten strömmar kring skrovet och propellern och dels maskinbuller av olika 

slag. 
Det hydradynamiska bullret härstammar, framförallt vid högre farter från 

propellern. En långsamgående stor propeller ger i princip lägre buller än flera 

små. Detta är skälet till att alla moderna ubåtar förses med en propeller, trots 

de andra nackdelar det kan föra med sig. Med ökad storlek på propellern ökas 

risken för att propellerbladen kan komma i egensvängning och s k sång uppstår. 
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Fenomenet propellersång är ej klarlagt, men är föremål för forskning på flera 

håll i världen. 
Maskinbullret kommer till största delen från hjä lpmaskiner och vätskes lag i 

rörledningar. Sedan lång tid tillbaka ställs bullrande apparater upp på gummi

element och rörförbindningar utföres med gummislangar. Arrangeman gen är 

utrymmes- och viktskrävande och blir dyrbara. Givetvis söker man även få fram 

så tysta maskiner och apparater som möjligt. 
Genom utvecklingen inom hydrofonområdet, och med utnyttj ande av datorer 

kan man nu indikera buller som ligger 35 dB under det s k sjöbruset vilket 

väsentligt ökat kraven på låg bullernivå hos ubåtar. Utvecklingen går också mot 

lägre spaningsfrekvenser, vilka är svåra att dämpa. För att skydda sig mot 

akti va hydrofoner täcker man delar av ubåtsskroven med dämpande gummiskikt 

av olika kvaliteter. 

YTTRE OBEROENDE 
Den andra viktiga egenskapen hos den ideala ubåten är att vara oberoende av 

den yttre luften. En egenskap som atomubåten helt uppfyller. Givetvis har man 

där problem med luftrening för personalens välbefinnande. D et gäller inte bara 

att hålla syre och koldioxidhalterna inom v issa gränser. A ven andra gaser och 

lukter kan bli besvärliga under den långa tid man kan vara under yta n. Dagens 

dieseldrivna batteri-ubåt måste å tminstone van annat dygn få kontakt med den 

yttre luften för att man medelst snorkeln skall kunna ladda batterierna. Under 

den tid, som krävs för detta, och som man söker få ned mot 15 °/o av den 

totala, måste snorkeln exponeras och ubåten avge mera buller. Man söker där

för göra snorkeln så liten som möjligl och söker föra den lågt. Avgaserna sändes 

ut under vattnet vilket även minskar risken för upptäckt vid IR-spaning. 
Stora ansträngningar göres i dag att finna andra och bättre sätt att lagra 

energi än i blyackumulatorer. Visserligen har blyackumulatorn fö rbättrats och 

nu pågående utveckling tyder på att en höjning av batterikapaciteten, per vikt 

räknat, med 10- 20 °/o är möjlig, men knappast mera. Man kan dock i dag 

konstruera en batteriubåt som skulle kunna genomföra en 10 dygns expedition 

på en batteriladdning. Den skulle dock bli 75 °/o större än dagens ubåt och 
kosta motsvarande mera. 

En övergång till andra typer av ackumulatorer undersökes därför. Närmast 

aktuella är Zn + Fe, Fe-Ni, Zn-Cl, Li-S och Na-S. Inga för ubåtsbruk använd

bara batterityper har dock hittills framkommit. En del av dessa batterityper 

fordrar även hög temperatur för att fungera . Energidensiteten ligger 3-5 gånger 

högre än för blyackumulatorn. 
Ett annat intressant projekt är att lagra el-energi i s k primärbatteri, d v s ej 

laddban batteri av typ torrbatteri . Ett sådant batteri kan betrraktas som 

"bränsle" . Studier av s k litiumbatterier har visat att kostnaderna för denna typ 

av batterier skulle kunna bli konkurrenskraftiga. Energidensiteten är ca 20 

gånger högre än hos blybatteriet. 
För närvarande synes det ej realistiskt att bygga en ubåt enbart med ett luft-
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oberoende system. Det wrde bli någon form av hybridmaskineri där diese lmotor

ackumulatorbatterier är den ena parten. Det kan påpekas att även atomubåtarna 

har ett di eselelektriskt maskineri att användas i händelse av haveri på atom

nuskineriet. 
Trol igtvis blir det till en början så att det konventionella blyackumulator

maskineriet används för höga farter medan det andra systemet utn yttjas för låg 

fart och för hj älpkraft. Härigenom kan dess effekt hållas låg, ned till 100 kW, 

och kravet på effektreglering utgår. 

UNDERVATTENsFARTER OCH MANöVERBARHET 
Under senare t id har intresset för hög undervattensfart hos ubåtar minskat. 

Det beror troligen på att ubåten bullrar kraftigt vid hög fart och att egen hydro

fon blockeras . Det kan dock vara möjligt att genom ett växlat propellermaski

neri driva upp farten till c:a 22 knop utan att kostnaderna nämnvärt behöver 

ökas . Tyvärr kan dock den höga farten endast hållas konare tider. 
A v stort intresse är däremot att hålla fartmotståndet lågt för att öka uthållig

heten. Moderna ubåtar får därför alltmer den droppform, som först infördes på 

den amerikanska experimentubåten Albacare redan 1953. I fig 5 framg år den 

amerikanska atomubåten Skipjacks droppform. Fig 6 visar akterskeppet av ubå

ten Glafkos av typ 201. 

Fig. 5 .. _ 
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För våra ubåtar i den grunda Ostersjön är manöverbarhet och havsbott <?ns in

verkan av stort intresse. I och med att Starens skeppsprovningsanstalt (SSP A) 

snart får sin manöverbassäng ( 40 x 40 x 6 m) klar finnes möjligheter att bättre 

studera dessa förhållanden. 
Ca 25 Ofo av en ubåts fartmotstånd kan hänföras till tornet. Det gäller därfö r 

att minska detsamma och samtidigt spara toppvikter. Utvecklingen inom elektro

nikområdet och behovet av antihelikopterrobot motverkar sådana strävanden. 

Man försöker lösa problemen genom att sammanföra flera funktioner till samma 

mast. 
En strävan är vidare att minska målytan, både den optiska och den för radar, 

genom lämplig utformning av den del av masterna som måste visas över ytan. 

Kantiga ytor och radarabsorberande beläggning användes. Strävan är vidare att 

master i neddraget läge ej skall störa strömningen runt tornet. 
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Fig 6. Akterskeppet av den grekiska ubåten "Giafkos". 

HALLFASTHETSKRAVEN 
Vikt i ubåtar kostar mycket. Att öka dimensionerna ett par millimetrar här 

och där då man är osäker förstorar och fördyrar ubåten i onödan. Det gäller att 

'å fram en "jämnstark" ub:lt. Det lönar sig ej med ett starkt skrov om exempel

vis en ventil eller tryckskrovsgenomgång ger sig innan kollapsdjupet för ubåten 
uppnåtts. 

I första hand dikteras hållfasthetskraven av att ubåtarna skall kunna operera 

på stora djup . 300 meter är numera vanligt djup och tendensen är ökande. 
Ubåten skall även kunna motstå verkan av undervattensdetonationer i dess 

omedelbara närhet, vilket erfordrar i vissa stycken annorlunda beräkningsme
todik än det statiska fallet. 

Inom området för beräkningsmetodik pågår ett imensivt utveckl ingsarbete 

liksom även inom materialområdet. Ett modernt skrovmaterial klarar dubbelt så 

stora påfrestningar som var standard för et t 10-tal år sedan. Tyvärr är de nya 

materialen besvärli ga att svetsa och blir dyrbara att använda. 

KOSTNADER 
Over hela världen oroar man sig för de höga anskaffningskostnaderna för 

ubåtar. D et dyraste ubåtssystemet, Trident, beräknas kosta mer än 18 miljarder 

dollar inklusive robotar. Ubåtarna får ett deplacement på 18 700 ton. Själva 

ubåtarna beräknas kosta ca 600 miljoner doliar d v s ungefär 2,5 miljarder kr 

per ubåt. Projektering och konstruktion kostar också över 600 miljoner dollar. 

Aven kon ventionella ubåtar är dyra och man söker att på olika sätt minska 

kostnaderna. Projekterings- och konstruktionskostnaderna som i storleksordnin; 
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motsvarar kostnaderna för en ubåt, söker man slå ut p å ett stort antal enheter 

exempelvis genom export. Exempel härpå är tyskarnas typ 206 och 209. 
Man söker få fram så enkla och lättillverkade konstruktioner som möjligt. 

Man försöker minska ballastvikter, utnyttjar mesta möjliga standardmateriel 

framtagen för andra ändamål. Det är dock inte alltid säkert att detta ger totalt 
sett bästa resultat. Ofta är standardmaterial för skrymmande och väger för 

mycket. För svenska ubåtar är kostnaderna för en extra m3 ca 20 000 kr och för 

l kg ökad vikt omkring 130 kr. 
Kostnaderna för en extra besättningsman ombord ligger i storleksordning 

200 000 kr, häri inräknat förutom erforderligt utrymme del i proviant, vatten, 

luft, syre och kalkförråd. Till detta kommer lönekostnader och kostnader för 
att utbilda mannen för ubåtstjänst . Besättningens storlek måste därför av ekono

miska skäl hållas nere genom att automation tillgripes i större utsträckning än 

tidigare. 
Automation medför dock ett ökat service- och underhållsbehov av kompli

cerad materiel varför det gäller att finna ett optimum. 
Kostnaderna för byggande av ubåtar ökar och tendensen är att den procen

tuella fördelningen a v kostnaderna minskar beträffande plattformen medan 

vapendelen ökar. 

DRIFTSÄKERHET 
De höga anskaffningskostnaderna för ubåtar gör att antalet ubåtar minskar. 

Detta betyder att allt större vikt måste ställas på ubåtarnas driftsäkerhet. Man 
räknar utomlands i dag med att endast 2/3 av antalet ubåtar samtidigt kan vara 

till sjöss i operationsområdet. Resten befinner sig i bas för förrådskomplettering, 

reparationer och översyner. På ubåtarna till sjöss ställes givetvis kravet att åt
minstone stridsfunktionerna är tillgängliga. 

Materielen tenderar emellertid att bli alltmera tekniskt utvecklad och komp
licerad vilket kan motverka önskan om hög tillgänglighet. Oversyn och repara

tion i bas tager längre tid och kräver tillgång till specialister med specialutrust

ning. Att kunna utföra service och åtgärda haverier till sjöss ökar väsentligen 
tillgängligheten. Detta ställe rökade krav på besättningens tekniska kunnande. 

En omstrukturering av sammansättningen av besättningen är att förvänta. Kom
binationer av typen operatör/ tekniker måste tillgripas i större utsträckning och 

med höga krav på det tekniska kunnandet. 
I dag finnes för första gången i besättningslistan för ubåtar typ Näcken 

mariningenjörer upptagna. I en framtid kan det tänkas att kraven på att kunna 
underhålla materielen kan bli styrande vid dimensionering av besättningar i 

stället för kraven på att kunna gå i olika beredskapsgrader. 

TILLGÄNGLIGHET 
Under slutet av VK 2 då den elektroniska materielens komplicitet ökade kraf

tigt och samtidigt därmed dess tillgänglighet sjönk, framkom den moderna till-
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förlitlighetstekniken. I denna söker man medelst matematiska metoder och mo
deller studera vilken tillgänglighet man kan få räkna med. I samband därmed 
klarlägges även de faktorer och vilka apparater och enheter som kan ha stor in

verkan på tillgängligheten. Erforderliga åtgärder kan sedan vidtagas för att höja 
.:!ensamma. 

Att medelst tillgänglighetsteknik behandla ett så stort och komplex system som 
en ubåt är både svårt och tidsödande. Endast v issa indikationer på hur ma

terielen bör utformas och med vilken driftsäkerhet man kan våga räkna med har 

hittills framkommit. 

FRAMTIDENs UBÅTAR 
Som jag tidigare antytt håller man nu på att projektera och konstruera de 

ubåtar som skall bli operativa under mitten av 80-talet. Men vad kommer sedan? 

Redan nu måste man börja med de grundläggande studier och utvecklin gs
arbeten som erfordras för 90-talets ubåtar. Sannolikt kommer de mindre natio

nerna - och kanske även de större - att alltjämt ha icke atomdrivna ubåtar för 

operationer nära kust och innanhav som Ostersjön. 
Dessa torde bli något större än dagens; 15-1800 ton. Maskineriet blir någon 

form av hybridmaskineri med konventionellt maskineri för högre farter upp till 
20-22 knop. För att öka uthålli gheten i uläge förses de med laddaggregat med 

måttlig effekt av luftoberoende typ. 
Ubåtarna blir mycket tysta och förses troligen med beläggning mot akt i v 

hydrofonspaning. Åtgärder vidtages för att minska snorklingstiden. Bestyckn ing 

kommer att utgöras av torpeder och robotar både mot fartyg, flygplan och 
helikoptrar. Långt driven automatisering ger en besättning på ca 15 man. 

Kostnaden blir tyvärr högre än i dag men i jämförelse med andra vapens ys tem 

icke oacceptabel. 

MARINVARVET 
o 

FARÖSUND 
Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter. 

Svetsade stålkonstruktioner. 
Slipar för mindre och medelstora fartyg. 

Ombyggnad och reparationer i mekanisk-, elektrisk-, 
snickar- och motorverkstäder. 

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER 
Marinvarvet, Fårösund 

tel. 0498/214 00 Vx. 

65-



Ledamoten 
P GöST A BöLl N Lätta örlogsfartyg 

Några synpunkter betr Spica-typen och den pågående vidareutvecklingen av /ät/(1 

stridsfartyg 

Snart är det sista av de 12 modifierade Spica-fartygen levere rat och le vera ns

provat. Tillsammans med 6 tidigare fartyg av liknande typ ä r detta en impo

nerande och för vårt vidkommande ovanligt stor serie. Under projekterings- och 

byggnadstiden har man kunnat använda sig av flera och modernare beräknings

och provningsmetoder än tidigare. 

Det är således snart dags för den sedvanliga ekonom iska efte rkalkyl en men 

även för granskningen av de tekn iska resultaten kontra den ursprungliga mål

sättningen . Gra nskningen är emell ertid tidskrävande och ännu ej helt avs lu tad. 

Utan att ingå på taktiska och ännu ej fullständiga driftsmässiga erfarenhet ~ r skall 

därför den tekniska bakgrunden jämföras med hittills kart lagda provningsresultat 

l årsbe rättelsen över Krigsfartygskonstruktion 1973 gjorde författaren en in

venter ing av då i tjänst varande lätta stridsfartyg av viss typ. Här kompletteras 

denna med resultat från Spica-serien och den snabba utvecklingen som sedan dess 

har ägt rum. 

HUVUDDIMENSIONER 
De sex första fartygen i Spica-serien blev under byggnadstiden ca l O a 15 ton 

tyngre än som ursprungligen avsågs, en icke så ovanlig företeelse som endast kan 

und vikas genom att konsekvens fasthålla vid målsättningen genom att ·" räkna 

kilogram" på ett tidigt stadi um. Viss utrustning kan dock öka i vikt och av olika 

skäl är det ofta önskvärt att placera flera och modernare komponenter om bord 

än ursprungligt planerat. ökningsprocessen kan egentligen anses avs lutad först 

st rax före fartygets utrangering. I Spica-fallet medförde detta en minskning av 

fribordet och därigenom försämrad propul sion då seriens superkaviterande pro

pellrar är särskilt känsliga beträffande arbetsdjupet under vattenytan. En viss 

viktsreserv borde så ledes ingå vid projekteringen som successivt kan minskas 

under konstruktions- och byggnadsfasen. 

När serien ökades ti ll 18 fartyg skulle en ny e ld ledning och en en ! leveran

törens uppgift tyngre kanon installeras. Ytter li gare deplacementsökning befarades 

och det beslöts därför att fartygens unde rvattensvolym ökades . dels genom e n 

måttlig förlängning och dels genom en förändring av fy lli gheten som se nare när

mare ska ll gås in på . Viktsutvecklingen öve rvak ades noga och enbart minus

toleranser tilläts t ex för stålmaterialet Därigenom sku lle utan större dimens io

neringsändring samma konstruktionsdjupgående som för de första 6 fartygen åter 

kunna uppnås . 

6(, 

Normaldeplacementet so m dä rvid erhölls var 230 ton ink! reserver och bibe

hölls för att få en gemensam nämnare för jämförelse av o lik a prestand a. Dess

bättre behövde reserverna ej ianspråktagas då kanonen blev lättare och vikte n 

för viss fartygsutrustning genom val av nya m aterielslag kunde minskas. 

I övr igt bibehölls sidahöjden och spantkaraktären. De rel små ändringarna av 

huvuddimensionerna har givit gynnsamma resultat och ökat utrymmet under 

däck och på huvuddäck även om fartygen inte blev onödigt rymliga. 

PROPULSIONEN 
Huvudmaskineriet för hela serien utgörs av 3 Proteus-gasturbiner a rbetande 

på var sin axe l. En ny växe l med a nnat utväxlingsförhållande in fördes för at t 

optimera varvtal oc h propellerdiameter för seriens senare del. Vissa modifieringar 

för att ge ökad säkerhet mot skador medför att turbinerna f n icke utan vidare 

kan utbytas mellan resp ser iedelarna. Lufttillförseln till turbinerna har givi ts 

bättre aerodynamisk utformning för att öka nettoeffekten från turbinerna. Sam

tidi gt avsågs att det nya luftintaget sku ll e bättre avsk ilj a vatte ndroppar och -stä nk. 

På de flesta fartyge n inbyggdes mätaxlar för noggrann mätning av tryck

krafter och moment i fu ll skala oc h registrerades på en provtursdato r. Kart

läggning och analys av propulsionsförhållanden pågår på basis av resultate n. 

Den uppnådda fartökningen är ett påtagligt bevis att en förbättring i må nga av

seenden har uppnåtts. Ett slutresultat kan förvän tas när samt liga serieenheter 

leveransprovats. 
Axellutningens inverkan på kavitationsbilden undersöktes av försöksansta l

terna i Hamburg, Göteborg och Kristinehamn genom modellförsök med varieran

de resultat. Ett av fartygen försågs med fönster i bordläggningen för ok ulärt 

studium av kav itationen i fu ll skala och jämföres med förnyade systematiska 

modellförsök som möjliggjordes av SSPA's nya mätanläggningar. Bortsett från 

nu hävda problem med bladtätn ingar synes kavitationen ej föra n leda erosion på 

propellrarna . 

UNDERVATTENsFORMEN 
Sedan gammalt har för olika fartygstyper vågmotståndet kartlagts genom syste

matisk a modellförsök för hanclel s fartygsformer. Med utgångspunkt från e:1 mo

clermodell och en rad modell er, systemati skt modifierade med avsee nde på vissa 

fundamentala parametrar såsom fart, längd/ bredd- resp bred el / el j upgåendeför

håll ande, depl ace mentets fördelning i långskepps led oc h fyllighet bildar sådana 

serier ett nödvändigt hjälpmedel vid projekteringen som för ma rina ändamål i 

regel inte publiceras. För Spica-serien har just sådana fö rsöksserieres ult at haft 

ovanligt stor betydelse. 
Vår 1964 påbörjade T l OJ-serie, togs fram som beräkningsunderlag för våg

motståndet av torpedbåtar, flottiljledare m m. Då ekonomiska skä l begrämar an

talet variationsparametrar, har enbart va ll s farten i fo rm av V l gL'c. B/ T. 

slankhetsta let L/ D'" och fy lli ghetsgraclen. Parametrarna har varierats e n! föl

jande: 
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v 

BI T 
L/D'/:, 

20-50 knop 

3- 4 
6- 8 

0.40-0.55 

(Farter under 30 knop ger för denna fartygsform ej 

optimala lösningar) 

(Betydelsen av B/ T är förhållandevis ringa) 

(Betingad av modermodellens form och av ekono-

miska faktorer) 

(Ett optimum kan konstateras vid ca 0.5. Serien 

påbörjades för ett 8 av 0.4) 

Området som täcks av denna serie framgår av fig 1-3, där området som 

täcks av serien nr 15 markeras för de tre parametrarna i förhållande till ett mått 

för farten (F n L =V l (g . L j ' /2. Under arbetet med förprojekteringen av den modi

fierade Spica-typen där behovet av en deplacementsökning framkom gjordes även 

en kartläggning av de fåtaliga utländska försöken bl a Series 64 utförda av Yeh 

i Amerika, som täcker ett angränsande område med större fyllighet , (se nr 8 fig 

1-3). En tydlig minskning av vågmotståndet vid ökande fyllighet med ett mini

mum vid 8 = 0,50 vid i övrigt lika formparametrar kunde härvid skönjas 

(8 = De p l/ L· B· T). Förprojektören hade vid tillfället förmånen att ansvariga 

chefer hade som tyskarna säger "civilkurage" nog att pröva denna väg även om 

förbättring av farten genom fyllighetsökning stred mot gängse uppfattningar. 

Modellförsök med en ny linjeritning för Spica och senare provtursresultaten be

kräftade motståndsminskningen och den som har upplevt Spica (mod) i full fart 

har säkert kunnat se orsaken, en nästan obefintlig vågbildning akter om far

tyget (fig 4). 
Att lågt vågmotstånd vid fyllighetsgrader omkring 0,50 uppnås även för större 

deplacement och kan utnyttjas för nya projekt upp till ca l 000 ton konstaterades 

när !OJ-serien utvidgades genom försök med 8 = 0,45, 0,50 och 0,55. 

Framtagningen av formen för Spica-serien är ett typiskt exempel på att enbart 

objektbundna undersökningar utan ett bakomliggande systematiskt utvecklings

arbete ej är tillfyllest. Det är därför nödvändigt att sådana arbeten ekonomiskt 

möjliggöres. 

VIKTSBERÄKNINGAR 
Serieenheterna har dels vägts och dels löpande viktsberäknats genom använd

ning av byggnadsvarvets dataprogram. För vissa fartyg har vikten bestämts ge

nom åmn ingsavläsning vid krängningsförsöken. God överensstämmelse kunde 

konstateras mellan projektets, krängningens och datorberäkningens viktsbestäm

ning. Vägningen gav däremot något lägre vikter. 

Av detaljvikterna framgår att en kritisk granskning och uppföljning av vikten 

för allmän fartygsutrustning, artilleriet, det förut berörda stålskrovet och vissa 

förråd i första hand minskat totalvikten. 

SJöEGENSKAPER, ST ABILITET OCH TRIM 
Fartygens vikts- och deplacementstyngdpunkt är placerade rel långt akteröver 

vilket tillsammans med propellrarnas stabiliserande verkan vid högre fartom

råden ger ett stab ilt läge i sjön med något akter ligt dynamiskt trim. Därigenom 
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Fig 4. Vågbildningen akter om ··spica ·· (övre bilden) och "Spica" (mod). 
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bättras sjöegenskaperna även när fartygslängden och mötande perioden har sam

ma storleksordning vilket i Östersjön för ett 230 tons fartyg tyvärr är svårt att 

undvika. 
Under projekteringen gjordes modellförsök i regelbundna vågor och inom 

ramen för T :l O l-serien även vissa försök i oregelbundna vågor. Dessa användes 

för en prognos av Spica-seriens rörelser i sjögång och för skrovets håll fasthe ts

beräkningar vid dynamiska belastningar. 
För att få några fasta korrelationspunkter av modellförsöken gjordes korttids

försök i fullskala med Spica och med andra fartyg varvid sjöhävningen samtidigt 

registrerades med en vågboj i farvatten som tidigare kartlagts vid mätningarna 

från fyrskepp. 
En bearbetning av dessa resultat pågår vid SSPA och man avse r därigenom 

att på längre sikt bekräfta att väsentligt mindre kostnadskrävande modellförsöks

resultat kan användas för säkrare prognoser av sjöegenskaperna vid kommande 

projekt. 
Genom försök i modell- och full skala framtogs även storlek och placering av 

sprutlister för den modifierade Spica-typen. F n pågår ytterli gare modellfö rsök 

vid Flygtekniska Försöksanstalten för att ge den finfördelade vattendimman kring 

bryggan en annan riktning och för att bestämma vindtryckets fördelning ur man

översynpunkt 
Långtidsförsök under ca ett år utföres f n för undersökning av realistiska drift

förhållanden med avseende på rörelser och accelerationer. 
Fullt tillfredsställande intakt- och läckstabilitet har uppnåtts. 

SPÄNNINGSNIV ÅN 
Genom att fartygslängden och fylligheten och därmed belastningen ökades 

under bibehållande av materialdimensionerna för stå lskrovet höjdes spännings

nivån jämfört med de första 6 fartygen. Detta medförde en något sänkt säker

hetsfaktor vid elen traditionell a hållfasthetsberäkningen. 
Med moderna statistiska metoder beräknades även den dynamiska belastningen 

vid sjöhävning. Därvid användes dels utländska sjögångsspektra och dels av SSPA 

en! FMV uppdrag gjorda mätningar från fyra fyrar i våra kustfarvatten. Likaså 

bedömdes naturlig och påtvungen fartnedsättning samt slammingpåkä nningar. 

Hittills gjorda erfarenheter synes bekräfta att den relativ aminskningen av stå l

skrovets robusthet icke varit till nackdel och att man därigenom minskat kost

nader och deplacement. 
Vissa slammingskador har inträffat i botten midskepps och högre upp i fören. 

Synbara diskontinuiteter i detaljkonstruktioner har kunna påvisas som orsak och 

hävas genom lokala förstärkningar. 

RöJANDE EGENSKAPER OCH VIBRATIONER 
Undersökning av hydraakustiskt buller-, !R-strålning samt radarreflexion på

går. Resultaten kan av sekretesskäl dock ej här beröras. 
Vibrationer, alstrade av propelleraxlar och propellrar samt av pulserande kavi-
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tering för varje blad under ett varv resulterade i lokala vibrationer i skott 45 i 
botte~ vid pitotröret, i plåtfält ovanför propellrarna och i styrhyttstaket som b'är 

upp viss a antenner. Resonanser uppstod främst vid ca 18-19 Hz och 9-10 Hz. 
Genom erforderliga ändringar i skrovets loka la konstruktion fr o m tredje far

tyget kunde VIbratiOnerna hävas, varefter de första fartygen ändrades i efterskott. 
Montagefrekvenser för utrustningskomponenter valdes från början så att reso

nans med störfrekvenser från propellerblad, axlar och turbiner m m sku lle und
vikas. 

Starkare vibrationer med resonans vid högre frekvenser i vissa maskinkompo

nenter motverkas genom balansering "in sit u". 

STöTT ÅLIGHETEN 
För att ge upplysningar om fartygens motståndskraft mot stöt och för veri

fiering av stötteorierna för lätta fartyg utfördes sprängförsök med en en het i 

se.:Ien . Gällande föreskrifter för utrustningens stötskydd är baserade på ofull
stand iga underlag och framtagna för väsentligt styvare fartyg. Om samma ut

rustning pl aceras på rel veka konstruktioner kommer responsen att avvika. En 

överdimensi~.nering av materielen och dess uppställning kan lätt bli följden och 

medfora .. onodi~a ko~tnadsökningar för stötprovningen av stridsviktig materiel 
s~ m. utfordes for sen en en l gällande bestämmelser. För Spica-serien gjordes ett 
forsok att grovt uppskatta denna effekt med ledning av styvheten i konstruk

tionen för lätta fartyg i sin helhet. 
. Sprängförs~k.en mot T 131 skulle därför tjäna två syften , del satt inge besätt

mngen viss tillit till fartygens motståndskraft och konstatera smärre defekter i 

arbe.tsutförandet och dels öka vår kunsk ap om lätta fartygs respons. Genom suc
cessivt minskat laddningsavstånd uppnådde man en punkt där uppkomna, visser

IIgen m1ndre skador, avbröt försöken. 
Om man extrapolerar resultaten av mätningarna kan man konstatera att den 

gjorda beräkningsmässiga nedsättningen av kraven i stort sett torde vara rätt be
träffande montage på vekt underlag, dvs trossdäck, men att en differentieri na 

var nödvändig för placering på styvare styrkeförband, t ex bordläggningen och 
vissa skott och vekt montage i överbyggr.ader. 

Erfarenheterna från denna rel enkla provserie förfinade föreskrifterna betr 
materiel som måste placeras på styrkdörband omedelbart utsatta för stötvåaen. 

För att verifiera extrapolationen behövs sprängförsök mot ej bemann ade"' ut

rangerade fartyg. Därvid kan även vinnas kännedom om fartygsskrovets stöt

tålighet. 

VENTILATION m m 
Ett för våra klimat förhåll anden anpassat system för tillförsel av förvärmd 

friskluft med individuell eftervärmning har install erats. Vissa vä rmealstra nde 

apparater kan kylas och kylkapaciteten kan tidvis användas för bostadsutrymmen 
om kylmng av elen förstnämncia utrustningen ej erfordras . Långtidsförsök under 
ca l år för att utröna behoven utan hänsy n till subjektiva uppfattningar på kli

matområdet avses genomföras på en serieenhet 
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AKTIONSDIST ANS 
Kraven har kunnat uppfyllas med en viss reservmarginaL Ett allmängiltigt 

datorprogram har framtagits som kan taga hänsyn till förbrukningen uneler viss 
uppdragsprofiL Vid given bränsleförbrukning kan tankvolymer resp aktions

elistans framräknas varvid olika beräkningsmetoder för motstånd anpassade till 

fartygsformen kan användas . 

ELSTöRNINGSNIV Å 
Under byggn adsticlen övergick man från elen specificerade VDE-standarden 

till MIL-standard 461. Ett omfattande arbete har lagts ned på kabeldragning och 
apparatplacering för att minsk a störningsrisken. Några prestandanedsättande stör

ningar eller onormala nivåer har ej kunnat påvisas under leveranskontrollen som 

utfördes för samtliga fartyg i serien. 
Delvis som resultat av detta arbete har tagits fram "Anvisning för begräns

ning av elstörningar" och "Elstörningar, tillåtna störningsnivåe r och mätspecifi

kationer" som inarbetas i specifikationer för kommande och pågående projekt. 

VATTENFöRBRUKNING 
Den verkliga vattenförbrukningen och dess orsaker har ägnats mera uppmärk

samhet än tidigare. När resultaten av långtidsproven är klara förväntas resultat 

i form av miniroiförrådens och reservernas storlek för kommande projekt. Ä ven 

vattenbesparande åtgärders ändamålsenlighet kommer att omprövas. 

FöRLÄGGNINGsUTRYMMEN 
Serien projekterades för en boendemiljö med tonvikt på anvä ndning under 

strid . 
ökade krav på mindre spartansk inredning resulterade i en relativt hög stan-

dard med större komfort. 
För närvarande fö religger inga konkreta erfarenheter. I samarbete med erfarn~1 

fartygschefer förväntas en kartläggning av dessa svårbemästrade problem i kom
bination med kunskap om nya materialslag ge riktlinjer för kommande projekt. 

EKONOM!SK EFTERKALKYL 
Detta kan genomföras först när sista fartyget levererats och sl utuppgörelsen 

genomförts. Därvid kommer även en ana lys beträffande planerad och verk li g 

serieeffekt att ingå och databanken för projekteringsändamål att kompletteras. 

SAMMANFATTNING 
Vid sjösättningen av sista fartyget i serien, T 142 "Ystad", framhöll Chefen 

för marinen "Spica-Torpedbåten är bra. Fartygschefer och besättningar tro r på. 

och har förtroende för sina fartyg. Det är det bästa v itsord ett fartyg kan få . M ed 

tillskott av sjörobotar i beväpningen som planenligt skall tillkomma, blir de än 

bättre" . 
Med denna artike l avses att beskriva något av det omfattande arbete som har 

nedlagts under projekteringen , byggnadstiden och tekniska utprovningen. 
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Hittills föreliggande efterkalkylresultat tyder på att seriens fartyg väl kunna 
mäta sig med andra mariners egna eller på export byggda enheter so m prese n
teras i artikelns senare del. 

"LÄTTA FLOTTANS" GRUNDLÄGGANDE FöRUTSÄTTNINGAR 
I många skeppsbyggnadsnationer har en speciell typ av snabba lätta attack

fartyg vuxit fram i vilken Spica-typen kan sägas ingå. Ibland har förutom rena 
attackuppgifter även ubj aktfunktionen betonats och ibl and har sjöfartsskyddet, 
teleutrustningen eller helikopterbasering varit utslagsgivande . Fartygen har ett 
deplacement av ca 150-350 ton och i regel konstruerats och byggts för att till
föra den egna marinen många moderna och slagkraftiga enheter men även för 
rena exportändamål varvid vidmakthållande av varvsindustrins "know how" och 
sysselsättningsaspekter spelat en viktig roll. 

Som en logisk följd av det lyckade resultatet har en ny typ börjat framtagas, 
något större ledarfartyg som är utrustade för eld- och stridsledning av ett helt 
förband och som därför måste kunna ombesörja kommunikationerna mellan 
fartygen, till land och ev helikoptrar. Att dessa fartyg blivit så snarlika i olika 
länder sy nes i huvudsak orsakas av följande konstruktiva grundförutsättningar. 

• Det omgivande h avets karaktär och vattendjup. 
• Önskemål beträffande större serier av liknande fartyg. 
• Därmed förbundna ekonomiska konsekvenser. 
• Nödvändigheten att anpassa fartygets sjöegenskaper till krav som ställts av 

alltmer komplicerad utrustning och besättningens förmåga att använda 
dessa. 

överlag finns en utprägl ad tenelens till robotbestyckning. Detta medför i mot
sva rande grad krav på motmedel och spaning för att skydda sig mot angripande 
robotar. Man tänker på ax iomen från ar tillerifartyge ns tid med krav på pansar
skydd som kunde motstå beskjutning med det egna artilleriets grövsta kalibrar. 
På nutidens lätta , små fartyg finns inget utrymme för pansarsk ydd men desto 
viktigare är skyddet mot robotbeskjutning genom a!ctiv och passiv spaning, vilse
ledande motmedel samt möjligheter till effektiv bekämpning med vapen. För
utom sjömålsroboten är torpeden ett alternativ som offensivvapen och snabb
skjutande arti lle ri är huvudsakligen luftvärns- och incidentbeväpnmg, n.~ n även 
här har Juftvärnsroboten framförallt i öststater allt oftare blivit ett komplement. 
En översikt över de viktigaste i tjänst varande fartyg av denna storleksordning 
och typ framgår av statistiken i fig 5. 

En sådan statistik måste baseras på rel ofullständiga och ibland felaktiga upp
gifter. Den torde emellertid ge en bild av vart utveck lingen hittills har lett. 

Proportionerna mell an antalet rb- resp övriga fartyg suddas ut något genom 
att bestyck ningen är konvertibel. 

Vissa inskränkningar ha r va rit ofrånkomliga för att icke förvi ll a läsaren genom 
underl ags mate ri alets omfång. Så har undre gränsen för farten satts vid ca 25 
knop, endast sjömålsrobotar och stora (53,3 cm) torpeder har medtagits. Depla
cementet hålles inom området 75-1 000 ton. 
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Fig 5 

STATISTIK ÖVER LÄTTA FARTYG 

TOTALA ANTALE'r 
UNDERSÖKTA FTG 1881 

FARTYGSKAT_F;.QQID ROBOTFTG TORPEDFTG UBJ-FARTYGIKANONBÅTAR KORVETTER BÄRPLAN l SVÄVARE 

ANTAL FARTYG 62 1 __ ~~2 7 31 56 122 147 25 

~~I TUBER 
'{)__ 2 373 2 164 -

l MASKINERI 

-- ~~-
GASTURB DIESBLMOT KOMR,!ASK i OVRIGA 

! ANTAL FARTYG 67 1 65 1 158 l 5 

FARTYG3TYPER OSA KOlM R SO I SHERSHEN P6 SHANGHAI SWATOW 
L T 

TYSKA;FRANSKA ÖVR 

ANTAL FARJ'YG 260 123 137 88 348 35 127 129 l 99 l 535 

' ! HARPOO~ i ROBOTTYPER ! STYX EXOCET 1nlaner PINGVIN GABRIEL O TOMAT ÖVRIGA 

l ANTAL l 1 366 488 16 208 213 6 76 

77 



ERFARENHETER 
Små rh-bestyckade attackfartyg har kommit till insats i indisk-pakistanska 

konflikten 1973 och i flera sammandrabbningar mellan israeliska och arabi ska 
flottenheter 1956, 1967 och 1973. Egentliga drabbninngar där sådana fartyg 
förekom på bägge sidor kan enbart noteras i sista - oktoberkriget 1973. De 
enda erfarenheter från insats i strid sedan sänkningen av "Eilath" som i hög grad 
påverkade inriktningen gentemot rh-bestyckning är knapphändiga och erfordrar 
en analys av typutvecklingen till antal och kvalitet , bestyckningens ink! mot
medlens prestanda och orsakerna till totalförlusterna (se fig 6 och 7). 

• 1967 hade Israel ett konglomerat av äldre, större fartyg (jagare , fregatter). 
många mindre torpedbåtar men inga rb-fartyg. 

Redan 1965/66 hade dock anskaffningen av 12 fartyg av Saar-klassen 
och utveckling av en egen rb "Gabriel" igångsatts. Med egna resurser följde 
strax vidareutveckling med " Reshef", större än Saar-klassens fartyg och med 
ökad slagkraft, uthållighet och bättre boendemiljö dock till priset av lägre 
fart. De båda första fartygen av denna typ levererades i början av 1973 och 
hann efter en kort inkörningstid deltaga i oktoberkriget En reorganisation 
och klar inriktning gentemot rb-fartyg hade således ägt rum. 

• De egyptiska och syriska styrkorna utvecklades om än inte lika markant i 
samma riktning. Antalet var större men fartygen och bestyckningen av rysk 
konstruktion. 

• De israeliska fartygen var större, lugnare plattformar, 
som tillät högre farten även i sjögång, 
byggda eller ombyggda på egna varv varför egna 
målsättningar väl torde ha kunnat inarbetas i kon
struktionen, hade flera rb-enheter och bättre artilleri 
per enhet. 
De hade besättningar väl inövade och i viss mån 
simulatortränade. 
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• Arabiska fartygen var mindre, deras rb hade större räckvidd, högre vikt och 
troligtvis större stridsladdning. 

• Inget av dessa fartyg hade torpedbestyckning. Trots att 
Egypten förfogade över moderna torpedbåtar (mtb 
och "Shershen"-klassen) företogs inga torpedangrepp 
bl a på grund av krigets korta varaktighet och bristen 
på större fartygsmåL 

• Samtliga drabbningar ägde rum nattetid och utan större 
flygskydd. Förlusterna ligger såvitt känt helt på sy
risk / egyptiska sidan och av totalförlusterna kan en
dast en hänföras till flygvapnets inverkan. Det sänk
tes 13 rb-fartyg, l torpedbåt, 1 minsvepare och 2 
bevakningsbåtar. Det borde ha funnits till fälle att 
skjuta ett 30-tal rb dock utan att träffar konstaterats. 
En kombination av aktiva och passiva motmedel, ar-

Fig 6 
Fartygsutveckling mellan krigen 

l 

R b-
ISRAEL Jagare Fregatter fart yg mtb ANT rb ANT Tp 

1967 2 l - 12 - ca 12'' :·) 
-----

1973 - l - 14 ca 5 ca l oo•:·) -

EGYPTEN R b-

l SYRlEN Jagare Fregatter fartyg mtb ANT rb ANT Tp 

1967 8 6 3 

l 

ca 50 60) ca n·:·•:·) 

1973 5 3 29 36 ca 88°) ca 114'''''') 

•:·) Det har förutsatts att 50 °/o av "Saar"-klassens båtar har varit ombestyckade med 
6 "Gabriel"utskjutningsanordningar och att samtliga varit förseeld a med rb. 

''"") Enbart 53.3 cm torpedtuber. 
0) Styx. 

Fig 7 
Jämförelse av rb-fartyg.en 

l 
D 

l 
L öa 

l 
N 

IKVN IANT l Rb l Tp l ART l AD l 
m3 m HK BES ANT -\NT TYP SJö- ANM 

MIL 

78 26.9 5000 40 20 2-Styx - 2-2.5 ? 
Koma r- 2 diesel-
typ mot 

------------
Osa- 205 40.1 4800 38 30 4-Styx - 4-3.0 " 
typ 3 DM 

-- ----- -- ---

260 45.0 13500 42 40 6- 8 - l-2-4.0 1600/ 
:Flera 

Saar-
4 DM G a- KN 

bestyck-

typ 
brie! 20 

nmgs-
verswner 

-- - - --------

Reshef- 450 58.1 12000 32 45 7 Ga- - 2-7.5 1500/ 
typ 4 DM brie! 30 

KN 

ROBOTPRESTANDA 

l l l 
RÄCK-

l 
HASTIG-

l MÅLSöK VIKT LAD DN VIDD HET 

170 Halvautom 
GABRIEL 882 HE 20 0.9 MACH radar/optisk 

Aktiv 
STYX ? HE 23 0.9 MACH Radar 
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Formparametrar och bestyckning 

Fartyg '''''") ''') ''") 
D ep! LVL BVL 
Ton M M 

Spi ca 230 41,1 6,4 

------

Ashville 245 50,0 7,25 

------

Saar 250 43,2 6,1 

-----

s 143 425 54,8 7,0 

------

Reshef 415 55,0 7,4 

------

Osa I 205 37,5 7,2 

------

N an u- 790 55,5 10,5 
tchka 

*} LITTERATURUPPGIFTER 
''·*) MAX DEPL. 
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L/B 
-

6,4 

--
6,9 

--
7,0 

--

7,8 

--

7,4 

--
5,2 

--
5,3 

''") 
8 Fart L/D% 
- KN -

·49 38 6,70 

--------
· 36 40 8,0 

--------

·38 38,5 6,9 

--------

·40 38 7,3 

--------
·42 32 7,4 

--------

·42 32 6,5 

--------

·54 32 5,9 

R b Torp 
ANT ANT 

- 6 

-----
2 

Har- -
p o on 

--
8 (6) 
G a- (2) 
brie! 
-----

4 
Ex o- 2 
cet 

-----
7 

G a- -
brie! --

4 
Styx -
-----
6 Styx 

SA- -
N-4 

Figur 8 

Art 
An-
tal/ An m 
Ka-
Iiber 

1-57 

-----
För-

1-76 söks-
inst? 

-----
1-76 (Kon-

(1-40) verti-
bel) 

2-76 

-----
1-76 

----
4-30 

----
2-57 

tilleribeskjutning, utnyttjande av manöverförmågan 

och av central stridsledning, hos israe lerna torde va
rit orsaken. 

VISSA SÄRPRÄGLADE FARTYG 
En uppställning i fig 8 visar formparametrar och fig 9 en sidovy för några 

typiska konstruktioner. Korvetten Nanutchka är distinkt avvikande på några 

punkter. 12 sådana fartyg redovisas i litteraturen och hör till gruppen av rys ka 

mindre stridsfartyg som avses tjänstgöra utanför kustområden , dock ej i ocean

fart och som betecknas "SRK". Formen är okonventionell och se riens och far

tygens storlek tyder på vissa ledaruppgifter. 

Den stora bredden i däcket, relativt låg fart och en undervatte nsform som 

synes delvis vara orsakad av platsbehov för nedsänkbara L V-robotar, ti ll sam

mans med flera iakttagna ombestyckningar och det faktum att inga av dessa 

fartyg överlåtits till satellitstater, tyder på viss försöksverksamhet. Teleutrust

ningen har även successivt modifierats i vissa avseenden . 

Ett mycket starkt bestyckat, kanske det starkaste inom de här berörda kate

gorierna. är den tysk a Lurssentypen S 143. Med 4 sjörobotar, 2 Tp-tuber, 2- 76 

och 2-20 mm kanoner och relativt hög fart kan den betecknas som korvett 

med ett minimum av depl ace ment, va rvid icke får glö mmas att förläggningsut

rymmen är små och kräver förläggning i land eller på depotfartyg mell an upp
dragen. 

SAMMANFATTNING 
Utvecklingen på området sedan 1973 har gått snabbt. Antalet fartyg inom 

ifrågavarande kategorier har mer än fördubblats. Inriktning på robotbest yc knin g 

är markant men torpeden har bibehå llit s in numerära andel och en tende ns till 

konvertibilitet för oli ka uppgifter kan skönj as . Bärplansbåtar och sväva re ha r fått 

många väsentliga förbättringar och nya typer såsom sidakölsvävare och f:: rkostcr 

med helt nedsänkta bärplan har börjat lämna försöksstad iet. Antalet av d ess~ 
typer är dock fortfarande litet. Dieselmotorn dominerar för fartygsstor leken 

varvid taktiska synpunkter och kuste rnas karaktär m m spe l ~r viss roll. Gastur

biner och kombinationsmaskineriet förekommer mera sporad iskt och vattenstrål

driften inskränker sig till okonventionella farkoster. 
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Decca Pilot 350 
Den perfekta rorsmannen 
med stötteroder och automatisk 
kompensation för vind och sjö. 

Decca Pilot 350, autopiloten för: 

• Bättre styrning i alla väder 
• Bättre ekonomi 
• Högre fart 
• Säkrare navigation 

153 

Decca Pilot 350. autopiloten för räddnings
kryssare . bogserbåtar . fiskebåtar , kustfartyg. 
nöjesbåtar ... Installerad på ett 100-tal fartyg 
och båtar . Däribland räddningskryssarna . 
Sigurd Gol je , A E Appelberg , Dan Broström . 
Ulla Rinman . K A Wallenberg . 

Decca .\ 'avigator och Badar il B 
Ring för ytter ligare upplysningar 

Stockholm 27, tfn 08/67 00 80 
Karlskrona 1, tfn 0455/ 250 75 
Göteborg 8, tf n 031 /22 20 85 



Räckvidd, precision och verkan 
I vårt landinsåg man tidigt värdet av robotar i försvaret. Redan i slutet 
på 40-talet fick Saab i uppdrag att utveckla och tillverka ett antal 
prototyper till en sjömålsrobot, som blev början till en kontinuerlig 
utveckling av Saab-Scania som leverantör av kvalificerade robotsystem 
för hela försvaret. Företaget har utvecklat och tillverkat jaktrobotarna 
27 och 28 - beväpning för Draken, sjö- och kustroboten 08 samt 
attackrol(oiarna 05A och 04E - huvudbeväpning för Viggen. 
Vid sidan av detta har en oavbruten utveckling ochforskning inom 
robotområdet ägt rum på uppdrag av försvaret. 

l)mntidens robotsystem r lODs redan 
. . . på ~~t.pprden, i laborå~pnerna och under utprovning i 
verklig mjljö: 
• gemensamma system förflera försvarsgrenar 
• flexibla och störfasta robotsystem med internationell 

slagkraft 

Saab-Scania AB, Flygdivisionen 
581 88 Linköping, telefon 013/12 90 20 

ULLA EHRENSVARD Sjökortets historia 

l
r Docent Ulla Ehrensvärd är 1. bibliotekarie vid Kungl Biblioteket. Hon ord-l 

nade utställningen "S jökortet gav kursen" vid biblioteket och författade till 

denna utställning en vägledning om sjökortets historia, vilken Tidskrift i Sjö

väsendet fått tillstånd att publicera. 
____________________________________________________________ J 

Det äldsta bevarade sjökortet - Carta Pisana i Bibliotheque nationale i Paris 

- brukar dateras till omkr. 1275 . Det v isar Medelhavets kustkonturer och st räc

ker sig från Svarta H avet till Atlanten och södra England. D et skiljer sig från 

dåtidens landkartor genom att der är orienterat mot norr, mot polstjärnan, och 
inte mot öster, som då var det vanligaste ; i ordet or ientera ligger ju det latinska 

oriens = öster. O ver kanbilden li gger ett geometriskt nät liknande kompassrosor 
i två rundlar: den ena med centrum nära Smyrna (Izmir), den andra väster om 

Sardinien. På grund av att detta sjökort har en så fulländad form och att man 
inte känner till några mer primitiva föregångare, har forskare hävdat, a tt själva 

sjökortet ursprungligen är en matematisk konstrukt ion . Man ha r pekat på det 
faktum att indelningsnätet på Cana Pisana, som ritades i Genu a, är uppbyggt 

enli gt Euklides ' geometri, som kort före denna tid hade översatts till la tin av 
Leonardo Fibonacci fr ån Pisa. 

Carta Pisana har däremot många efterföljare, som alla i stort sett liknar det 

och täcker samma område. Dessa sjökort som r itades på stora skinn, oftast 70-
120 cm långa och 40- 75 cm höga, och på vi lka ku ststäderna angavs med svart 

eller röd färg med ortnamnet allt id riktat in mot land, kallas för portolankartor. 
D et var menin gen, att dessa översiktskanor skulle användas till orientering men 

aldrig att nav igera efter. Det sk ulle dröja ännu 300 år, innan man började fram 
ställa sjökort, som kun de användas i praktiken vi d navigation. 

Man förlitade sig i stället - som man hittills alltid gjort - på seglingsbe
sk r iv nin gar, som talade om kustens utsee nde och havsbottens beskaffenhet, så 

att man v isste va r man kunde ank ra. P å 500-talet f. Kr. har H erodotos berä ttat 

om en sådan inseglin g med hjälp av lod och lina i Ni lens delta . Lod och lina är 

det äldsta navi gati ons instrumentet och de har också genom tidern a varit det på
litli gaste. Antikens st yrmän an vände dessutom enkla kvadran ter och astrolabier 

för att a vläsa so l- och stjärnhöjder och timglas vid loggnin g. Eftersom de oftast 
seglad e endast unel er dagen och höll sig t ill landkänning, behövde de egen tl igen 
inga mer hjälp medel. Inte förrän på 1600-talet kunde man räkna med att läs

kunni gheten var a llmänt spridd bland styrmännen. Det äldsta materialet som 
visas här på utställn ingen fram st:-i lld es således för " bildat" folk , ej så mycket 
fö r prakt ike ns män. 
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seglingsbeskrivningen vilar på urgammal tradition. Under antiken kallades 
den periplus efter det grekiska ordet för 'segla omkring'. I Kungl biblioteket 
finns en sådan, nedskriven i ett kloster i närheten av Gent på 800-talets mitt. 
Den ingår i Itinerarium Antonini, dvs. den resehandbok som hade använts fliti
gast av romarna alltifrån 300-talets början. Detta itinerarium maritimum ( = 

vägledning till sjöss) anger endast avståndens längd mellan de viktigaste orterna 
kring Medelhavet, här med början vid Navpaktas (Lepanto) i Grekland. Det 
fanns peripler över de flesta av dåtidens kända farvatten. Den äldsta bevarade 
över Ostersjön finns i kung Valdemars jordebok, en dansk handskrift från 1200-
talet som förr fanns i Kungl. biblioteket men nu genom byte finns i Rigsarkivet 
i Köpenhamn. 

Att styrmännen inte behövde särskilt utförliga anvisningar för att ändå hitta 
till sitt mål, visar utdraget 'Ad finna Groenland' ur den isländska Landnama
b6ken. A ven om denna inte skrevs ned förrän omkr. 1200, återgår texten säker
ligen på 400-500 år äldre uppgifter. I motsats till navigatörerna på Medelhavet 
eller Ostersjön, som sällan behövde lämna land ur sikte för någon längre tid, gav 
sig vikingarna oförväget ut på öppna hav . Detta har föranlett forskare att spe
kulera över vikingarnas n a vigationsinstrument. 

Allra äldsta fyndet av en magnetsten (hematit) använd som kompass har man 
nyligen funnit i västra Mexiko. Olmekerna hade således något som angav väder
strecken redan för 3000 år sedan, men hos dem liksom hos kineserna var magnet
stenen spåmännens egendom. Greken Thales från Mileros var emellertid på 500-
talet f. Kr. medveten om den naturliga magnetismens egenskaper. Dessa vittnes
börd talar snarast för att man använde magnetsten lite varstans i världen, där 
den fanns tillgänglig: i Lydien, Etiopien, Bengalen lika väl som i Skandinavien, 
Sibirien, Kina och östra Nordamerika. I isländska handskrifter nämns viking
arnas leidarstein och solstein (ett silikat eller kalkspat) , men då inte förrän på 
1200-talet. 

De äldsta engelska och franska seglingsbeskrivningarna anger emellertid, att 
de hade lärt av folken från N ord att navigera på öppet vatten. Eftersom nor
manderna också var orsaken till att ett geografiskt centrum bildades på Sicilien 
under 11 00-talet, är det inte att undra på att vikingarna har nämnts som incita
mentet till sjökortets framträdande . Under korstågstiden var det endast viking
arna, som ägde stor erfarenhet av sjöfart på öppna hav . När deras navigations
hmskaper inom Medelhavsområdet kunde kombineras med judars skicklighet 
som instrumentbyggare och arabers matematiska vetande, var marken beredd 
för konstruktionen av sjökort. De äldsta sjökorten är alla i liten skala. Eftersom 
·rärldskartorna byggde på sjöfarares informationer, blev det naturligt att kalla 
sådana för Carta marina. Detta namn fick också kartor över mindre områden, 
eftersom kusterna alltid var bättre karterade än landområdena. 

När Olaus Magnus gav ut sin stora karta över Norden år 1539, kallade han 
den således 'Carta marina' , eftersom dess tillförlitligaste upplysningar just gällde 
kusterna med dess ankringsplatser och vattenvägarna inne i landet. Olaus Mag
nus hade rest som katolsk avlatsförsäljare genom det nordliga Sverige utan karta 
men med en kompass, ett instrument för avläsning av solhöjden över horisonten 
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och ett handskrivet itinerarium med upplysningar om avstånd, färjeställen o. dyl. 
med sig på hästryggen. Landsvägarna var så dåliga att vagnar lätt fastnade. 
Därför red man eller utnyttjade vattenvägarna. Först när isarna lagt sig och 
marken blivit hård, tog man landsvägen. Därför kom utritandet av vattenleder
na att bli kartografernas främsta uppgift. Huvudparten av de sjökort som rita
des före 1700-talets slut utfördes med utgångspunkt från land, lika ofta av lant
mätare som av styrmän och lotsar. 

De olika sätten att kartera utgjorde långt fram i tiden ett tvistefrö om till
förlitligheten mellan lantmätares och sjöfarares verk. Olika folkslag ifrågasatte 
också nyttan av olika navigationsinstrument. Medan astrolabiet först användes 
flitigt av Medelhavets sjömän, blev det senare ett typiskt lantmäteriinstrument. 
Judarna litade mer till gradstocken, den s. k. jakobsstaven, som kommit i all
mänt bruk på 1300-talet och även utnyttjades här i Norden. Araberna trodde 
mest på lodning och utkiken som satt uppe i mastkorgen . Så navigerade nog de 
flesta. 

Eftersom utkiken var den person som hade det största ansvaret för en lyckad 
sjöfärd, blev troligen hans utsiktspunkt normgivande för sättet att framställa 
kustkonturerna. Man har spekulerat över anledningen till att portugiserna bör
jade avbilda kusten i ett perspektiv sett snett uppifrån på 1300-talets sjökort. 
Det sneda perspektivet har alltid varit karakteristiskt för kinesisk landskaps
konst, som genom Marco Polo fann vägen till Europa och influerade italienskt 
1300-talsmåleri. Aven om flera av dåtidens konstnärer också var kartografer 
(som t. ex. Leonardo da Vinci), går det sneda perspektivet på sjökort troligen 
tillbaka på rent praktisk erfarenhet. 

Det viktigaste för en sjöfarare var att känna till ländernas hamnar och ut
seendet av inloppen till dem. Om de äldsta portolankartorna ofta visat stora 
delar av världen, blev det snart vanligt att avbilda mindre delar i större skala. 
Kartorna var kombinerade med portolaner, benämnda så efter det italienska or
det för hamn = porto. Dessa handskrivna hamnböcker utrustades även med 
skisser, som visade den säkraste infarten till hamnen. Till en början ritade man 
enkla konturer över kusterna och inloppen, s. k. förtoningar, men på 1400-talet 
började man allmänt att avbilda dessa även i snett perspektiv i portugisisk efter
följd. Man fick liggande landskap utmed kusterna liknande naivistiska målningar 
eller barnteckningar. Så småningom skedde en bättre koordinering av dessa båda 
ritningssätt och man fick den typ av förtoningar, varigenom man exemplifierar 
kustpartier under förbisegling än idag i t. ex. Svensk lots. 

Oarnas konturer var minst lika viktiga för sjöfararen som hamninloppen och 
kustlinjerna. Därför gav man redan under medeltiden ut isolarier, dvs. böcker 
som beskrev världens öar. Långt in i modern tid spelade öarna en stor roll vid 
navigering. I 1600- och 1700-talens atlasverk kan man finna flera kartor över 
öar och ögrupper i större skala än atlasens övriga blad. 

1500-talet är ett viktigt århundrade inom sjökarteringen. Seglingsbeskriv
ningarna, som tidigare bara funnits i handskriven form, började nu tryckas. 
Dessa sjöböcker (läskartor) fick stor spridning. För nordliga farvatten var man 
dock länge beroende av handritat material. Olaus Magnus hade exempelvis sä-
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kert haft tillgång till sydeuropeiska manuskriptkartor, som nu gått förlorade. 
De kunde ha liknat det portugisiska sjökort från c:a 1525, som förstördes i 
Dresden under Andra världskriget. På detta var Skandinavien anmärknings
värt väl karterat i nord-sydlig riktning (och ej i väst-östlig som tidigare) och 
med ortangivelser från Trondhjem runt kusten till Stockholm. 

Men ännu hade ingen kommit på att kombinera sjökort med seglingsbeskriv
ningar till ett enda verk. Holländaren Cornelis Anthonisz publicerade på 1540-
talet typiskt nog dels en läskartbok, dels en stor 'Caerte van Oostlant' i träsnitt. 
Idag skulle vi knappast kalla hans eller Olaus Magnus' kartor för sjökort. En
dast förekomsten av kompassrosor och ett korsande linjenät över haven ger 
deras verk en viss likhet med dagens sjökort. Cornelis Anthonisz var dock sjö
man och hans karta accentuerar de svårigheter som äldre tiders sjökartografer 
stod inför. Man kände mycket litet till kompassens missvisning. När därför 
styrmannen efter ankomsten till Stevns klint skulle ge sig in i Östersjön, fick han 
en känsla av att skånekusten drog iväg nästan rakt mot nordost efter Smygehuk. 
Man förkortade avstånden i nord-sydlig riktning men förlängde dem i väst
östlig. Medan det var lätt att bestämma latitud efter stjärnorna, kunde man först 
efter år 1736, då John Harrison infört kronometern, få fram exakt longitud. 

En holländsk lots- och styrman, Lucas Jansz Waghenaer från Enkhuizen, blev 
den förste som gav ut en kombinerad läs- och sjökartebok i tryck år 1584/5. 
Medan hans text mest var en bearbetning av Anthonisz' seglingsbeskrivningar, 
innebar hans kartor något helt nytt och blev mönsterbildande. Han tog upp 
portugisernas ide med förtoningar jämte perspektiviska bilder men gav den en 
mer grafisk karaktär. En smal ytterkontur visade kustens gräns, medan den 
snedstreckade linjen därinnanför följde kustbandets låga stränder eller höga berg. 
De flesta sjökort i större skala kom ända fram till 1800-talet att få denna 
"dubbla" kontur som Waghenaer givit kartorna i sin 'Spieghel der Zeevaerdt'. 
Denna bok innehåller den första tryckta anvisningen för segling längs Sveriges 
ostkust och dessutom 17 nygjorda sjökort över de nordiska farvattnen. Waghe
naer införde även bestämda symboler för ankringsplatser, prickar m. m., vilket 
blev normgivande. Medan huvudvikten i denna världens första tryckta sjöatlas 
ligger på kartorna och texten är högst summarisk, så kom Waghenaer i en om
arbetad version, i 'Thresoor der zee-vaert' (1598), att lägga tyngdpunkten på 
seglingsbeskrivningen. Vilket inflytande som Waghenaers verk fick kan man 
föreställa sig, då namnet i engelsk översatt form 'waggoner' liksom på franska 
'chartier' ända in på 1700-talet betydde en sjöatlas över huvud taget. 

Waghenaers verk kom ut i många upplagor på många språk. Som efterföljare 
kom närmast Willem Blaeu, Hollands störste kartförläggare genom tiderna, som 
år 1623 gav ut i Amsterdam sin Zeespiegel. I motsats till Waghenaer behöll 
Blaeu förtoningarna som illustrationer i texten och lät dem inte bilda en smal 
bild utefter sjökortets ena sida. Men han fortsatte att accentuera hamninloppen 
på sjökorten och låta dessa breda ut sig på omgivande kustlinjers bekostnad. 
Under 1600-talets förra hälft blev det vanligast att i Blaeus efterföljd publicera 
atlaser, där sjökorten spelade en mindre roll än seglingsbeskrivningen m~d dess 
rikhaltiga förtoningar. Under denna tid lämnade sjökartograferna också järn-
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förelsevis rikliga uppl ys ningar om angränsande landområden. Mot århundradets 
slut rensades kartbilden fr ån ovidkommande topografiskt material. Nu i år, 
1976, kan man dock få uppleva något av en renässans för 1300-1500-talens 
sjökortside. Liber Kartor har just givit ut Hopp-i-land-kartan, som uttryckligen 
bliv it till för att vara ett topografiskt komplement till Sjöfartsverkets Båtsport
ko rt ( 1963- ). 

Holländska och lågtyska sjöböcker och kartor liknande Waghenaers och 
Blaeus var de allmännast förekommande i Europa under 1600-talet. Tidigare 
hade italienare, spanjorer och portugiser behärskat denna marknad, men efter 
1570 kom all viktig kartografi att produceras i Europas nordliga länder. Hol
ländarnas intresse för de nordliga farvattnen under 1500-talets sista decennier 
var betingat av politiska skäl. Ju mer de norra provinserna separerade från den 
katolska södra delen av Nederländerna, desto mer t vingades holländarna att 
söka nya handelsvägar. Man utrustade Ishavsexpeditioner för att nå Kina, men 
de frös fast på Novaja Zemlja (som Willem Barentsz). Annu viktigare blev den 
redan inarbetade marknaden i Ba!ticum, sedan spanjorerna år 1580 hade annek
terat Portugal och därmed stängt handeln med Medelhavsländerna. Det dröjde 
innan engelsmännen gjorde sig gällande som kartografer och för Östersjöns kar
tering kom de aldrig att spela någon roll. Däremot gjorde några fransmän be
stående insatser i början av 1700-talet. 

Waghenaer hade själv seglat på nordiska vatten i Skagerack och utefter norska 
kusten. Willem Blaeu hade börjat som instrumentmakare och lantmätare och 
gått i lära hos Tycho Brahe på Ven på 1590-talet. Hans argaste konkurrent som 
kanförläggare i Amsterdam, Johannes Janssonius, upprättade t. o. m. ett eget 
tryckeri i Stockholm. Detta kan tagas som exempel på det vaknande intresse för 
Norden som växte fram i det övriga Europa samtidigt som Sverige svingade sig 
upp ti ll en stormakt under det 30-åriga kriget. Vårt svenska kartväsen grund
lades också under dessa år. År 1603 hade Andreas Bureus fått i uppdrag av 
Karl IX att kartlägga vårt land. 1626 presenterade han i nio blad sin topogra
fiska karta över Norden, vilken sedan blev normgivande för alla kartor över 
detta område under hundra år framåt. Som förarbeten till 1626 års karta lät 
Bureus gravera 1611 ett blad över Lappland och Nordskandinavien och troligt
vis tre år senare ett över Mälaren. Denna Mälarkarta var till för några år sedan 
helt okänd, men med bidrag från Wallenbergska stiftelsen kunde Kungl. biblio
teket förvärva den i början av detta år. Här ställs den ut f. f. g. i ett större 
sammanhang. Bild 1. 

Det var däremot sämre med vår sjökartografi. Man litade främst på de "le
vande sjökorten", dvs. traktens lots- och styrmän. Dessa fyllde en viktig funk
tion, men det var inte alltid så lätt att finna dugliga sådana. Ett riksråd klagade 
över att bland dem fanns 'en hop idioter, som varken ett eller annat förstå' och 
att man åtminstone borde begära, att styrmännen skulle kunna läsa och skriva. 
I en instruktion 1628 hade Bureus även fått i uppdrag att kartlägga hamnar, 
inlopp och djup, och i ett tillägg 1643 föreskrevs, att farleder, sjömärken och 
grund skulle antecknas. Men det blev inte på officiell order utan på privat 
initiativ som Sveriges första sjöbok och sjökarta skulle publiceras 1644-45 lik-
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som vår första sjöatlas 1695. 
Man hade länge varit missnöjd med holländarnas och tyskarnas arbeten men 

nöjt sig med att rätta felaktigheter och missförstånd i handskrivna uppteck
ningar. Många var medvetna om att den svenska flottan måste ryckas upp inte 
bara genom byggandet av nya skepp utan också genom en bättre utbildning av 
sjöfolket. Större delen av styrmanskåren hade vid denna tid fast anställning vid 
örlogsflottan. Många rekryterades ur den lotskunniga skärgårdsbefolkningen, 
men ändå värvade man styrmän i Holland, Tyskland och Danmark. Svårig
heten att skaffa gott folk berodde främst på att amiralitetet inte tillerkände styr
männen de sociala och ekonomiska förmåner som deras ansvarsfulla yrke kunde 
betinga. Förutom en viss bildning från början räknade man även med att styr
mannen på egen bekostnad skulle hålla skeppet med navigeringsinstrument och 
kartor! 

År 1643 utnämndes Johan M!insson till ålderstyrman, en nyinrättad qanst 
som chef för alla 'kronans styrmän'. Med denna följde ansvaret för dessas ut
bildning. På grundval av sina praktiska erfarenheter gav Månsson år 1644 ut 
'En kårt Underwisning På Siöfarten i Oster Siön'. Som förebild hade han de ut
ländska sjöböckerna, men till skillnad från dessa saknas illustrerande förtoningar. 
Hans text var emellertid ny och den användes inte bara av svenskar utan även 
av danskar, tyskar och ryssar i översättning. År 1645 gav han ut en karta över 
Ostersjön från Skagerack till Finska viken, som däremot i alltför hög grad vi
lade på holländska förebilder . Bottenviken finns varken med på kartan eller be
skriven i sjöboken. Detta berodde på att Bottenviken ända sedan Magnus Erik
sons tid låg utanför det traditionella handelsområdet och att städerna norr om 
Stockholm (med und antag av Gävle och Åbo) ej fick driva utrikes handeL Bild 2. 

De holländska sjökartförläggarna korrigerade sina Ostersjökort efter Johan 
Månssons, men fortfarande var de flesta sjökorten i en jämförelsevis liten skala. 
En kartograf som exempelvis Hendrick Doneker i Amsterdam tog konsekvensen 
därav och lät sina kartor få snarast en rent dekorati v karaktär med vapensköl
dar och allegoriska figurmotiv. 

Den holländska hegemonin inom kartutgivningen började vika på 1670-talet. 
Nu trädde i stället fransmännen fram, och praktverket inom all äldre sjökarto
grafi, La Neptune franr;ois (1693), kom parisaren Hubert Jaillot att stå för. 
Kartmaterialet hade hämtats på officiell väg eller hemligt från alla berörda län
der. Engelsmännen, som hade ryckt fram till täten bland sjökartografer, kunde 
bara konstatera, att deras sjökort hade pirattryckts. Omkring 1700 blev kon
kurrensen mellan de olika kartförlagen hårdare än någonsin, och man försökte 
överglänsa varandra genom allt mer utrymmeskrävande dekor. Sjökorten hade 
länge lämnats okolorerade, men nu blev färgläggning allt vanli gare. Man fort
satte dock att oftast lämna kanbilden fri och koncentrerade färgen till den de
korativa utsmyckningen. I synnerhet Johannes och Gerard van Keulens, Pieter 
Goos' och Frederick de Wits kartor är kända för sin skönhet. Redan de medel 
tida sjökorten hade smyckats med små vyer över hamnstäderna . Dessa pano
ramor kom under 1600-talet att bilda en ram kring sjä lva kartbilden. Prakt
stycket bland alla dylika sjökort är det över Medelhavet, som gavs ut 1694 i 
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Amsterdam av Pierre Mortier med Rornain de Hooghe's stadsbilder runtomkring. 

Mortier hade den holländska rätten att ge ut La N eptune franrois, men när han 

hade låtit de Hooghe gravera om J aillots verk, blev det ännu storslagnare än 

originalet. 
Efter Månssons död 1659 låg den svenska styrmansutbildningen åter nere. Men 

1680 fick viceamiral Werner von Rosenfeldt i uppdrag att handha undervis

ningen, organisera Sveriges lotsväsen och dessutom 'låta avfatta ett nätt sjö cart 

över hela Oster Sjön'. Rosenfeldt hade erbjudit sig frivilligt, men han skulle få 

ringa lön för sin möda. Han hade seglat flera år på holländska skepp och hade 

under hösten 1679 genom lodning och utprickning förberett flottans förläggning 

till det blivande Karlskrona. Han var militär och fick därför som kartografisk 

medhjälpare Petter Gedda, som var lantmätare med erfarenhet av kartering i 

Ingermanland, Finland och Sydsverige. Gedda kartlade kusterna utefter Ble

kinge, Skåne, Halland, Göteborgs och Bohuslän samt Riigen och Vor-Pommern 

och presenterade detta i en handritad atlas (nu i Marinmuseet, Karlskrona) år 

1693. Detta arbete kompletterades med andra kartografers arbeten, vilka Gedda 

redigerade. 1693 gav Rosenfeldt ut en lärobok i navigation. I denna häftades in 

ett litet sjökort över södra Ostersjön och Finska viken. Trots sin ringhet är detta 

det första tryckta sjökortet som baserats enbart på svenska mätningar. Bild 3. 

Sommaren 1694 var förarbetet till det som skulle bli Sveriges första sjöatlas 

färdigt, och Rosenfeldt och Gedda for till Amsterdam med materialet för att få 

det graverat och tryckt. Anledningen till att de begav sig till Holland var tro

ligtvis hoppet att få ut kartboken på den utländska marknaden. Det svenska 

amiralitetet iklädde sig nämligen inte några kostnader för detta företag. Då 

Gedda saknade tillgångar, blev det Rosenfeldt som bekostade utgivningen. Som

maren 1695 var de tio kartbladen färdiga och 'General-Hydrographisk Chart

Book öfwer Ostersiön, och Katte-Gatt' kunde ges ut i upplagor med svensk, 

holländsk och engelsk text. Gedda kallade sina kartor 'hydrografiska', men de 

kan ändå inte sägas ha samma karaktär som våra dagars sjökort; de kan möj

ligtvis jämföras med översiktskorten. De skulle användas till orientering sam

tidigt som man läste om djupförhållanden, sjömärken, inlopp, ankarplatser 

o. dyl. i en bifogad seglingsbeskrivning. Gedda hade tänkt att ge ut även en be

arbetning av Månssons sjöbok, men hans död 1697 omintetgjorde denna föresats. 

Men i Amsterdam erbjöd gravören Anthoni de Winter redan våren 1695 Geddas 

kartor till ett annat holländskt förlag trots Geddas privilegium i 10 år. Aven 

om Winter fick plikta för sina pirattryck, så blev Geddas kartor därigenom 

snabbt internationellt kända. Bl. a. togs de om hand av dåtidens största sjökart

fö rlag, van Keulen i Amsterdam. 

Geddas atlas innehöll inte bara helt nya kartor över Ostersjön utan också ett 

blad, som för första gången i tryck visade en riktig bild a v Bottenv iken. Denna 

karta gick tillbaka på mätningar, som utförts av holländaren Henrik Gerritsen, 

som gått i svensk tjänst, blivit amiral och adlats Siöhielm. Av de tio kartorna 

är två graderade i M ercators projektion, s. k. 'växande gradkartor' med angi

vande av longi- och latituder. Man har ända sedan slutet av 1500-talet brukat 

denna projektion för sjökort, eftersom gradnätet här är vinkelrätt. De övriga 
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Bild 3. En av special-passkartorna i Petter G eddas "sjökarteatlas" ( 169 5 ). 

åtta bladen i atlasen är ograderade passkartor, på vilka väderstrecken anges en

dast genom kompassen. De över mindre områden är lagda efter missvisande 

kompass, eller som kompassen visade i verkligheten på varje ort. Dessa senare 

kallades på Geddas tid för 'plattkartor'. Alla äldre passkartor byggdes upp från 

kartbladets mittpunkt, där man lägger in en kompass med dess 32 streck; efter 

rättvisande kompass eller missvisning beroende på kartritarens önskemål. De 32 

strecken dras ut helt till ritningens ytterkanter. Med ena vinkelbenet i kompas

sens mitt drar man sedan en cirkel, vars ytterlinje startar vid kartbladets minsta 

bredd. Cirkeln får därefter korsa de 32 kardinal- och interkardinalstreckcn, var

vid man får 16 skärningspunkter. Från dessa bygger man upp nya kompass

rosor, vars 32 streck förbinds med varandra, och man får då ett nät av loxo-
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dromer. Man räknade med att den sjöfarande alltid skulle befinna sig så pass 

nära en loxodrom, att han skulle kunna orientera sig vidare. 

Aven om passkartans linjenät återfinns redan på medeltidens portolankartor: 

dröjde det innan man angav väderstrecken med en kompassros. De utmärktes 1 

stället med blåsande vindgudar, och dessa vindrosor kan man finna ännu på 

1600-talets sjökort. Man brukar ange kompassens införande på europeisk mark 

till 1200-talets Italien. Men detta gäller egentligen bara användandet av en 

kompassros kombinerad med en magnet. Då infördes också nordpil , medan man 

behöll ett kors som ostriktning - detta senare som en reminscens från medel

tiden då kartorna var orienterade mot öster. 

Geddas atlas kom 1699 ut i en andra upplaga med två nya översiktskartor. 

Som styrmanskapten och lotsdirektör efterträddes Gedda av Nils Strömcrona, 

som gått i lära hos honom och Rosenfeldt. Strömcrona fortsatte de senares mät

ningar utefter Sveriges norra kuster och år 1739 utgav han en ny sjöatlas _över 

Östersjön. I huvudsak byggde han på Geddas material, som ibland t. o. m. vtsade 

sig vara tillförlitligare än det nya. Men Norrlands kustkonturer är exaktare hos 

Strömcrona. 
Under 1750-talet blev man alltmer medveten om behovet av storskaliga sjö

kartor. Kapten J onas H ah n moderniserade 17 50 en översiktskarta över södra 

Östersjön genom att inte bara ange djupsiffror på kartan utan även havsbottnens 

struktur. Det var ett steg mot målet att enbart sjökortet i sig skulle kunna lämna 

navigatören nog upplysningar utan att denne skulle behöva vända sig till den 

kompletterande sjöboken. Nu under 1970-talet har man gått delvis i motsatt 

riktning och publicerat djupskikts- och maringeologiska kartor över Östersjön 

vid Marinstabens sjöfartsavdelning. Hahn påtog sig också uppgiften att ge ut en 

ny upplaga av Johan Månssons sjöbok, men när den 1748 kom ut under den 

bisarra titeln 'Johan Månssons uplifwade aska, eller des förnyade Sjö-Märkes

Bok' var det i sak ett helt nytt verk. 

På Kommerskollegii begäran igångsattes år 1756 den stora s. k. sjökorts/ör

bättringen, som 1772 fick till chef konteramiralen Johan Nordenankar. Ett drygt 

decennium senare utkom under hans namn en ny sjöatlas, förbättrad i synnerhet 

i geodetiskt hänseende, dvs. när det gällde orternas lati- och longituder. Till vä

sentliga delar är denna atlas ett resultat av 1756 års ig~ngsatta 'sjö~or~sför

bättring' och Nordenankar utförde själv endast få kartermgar. Den vtkngaste 

är den över Vänern 1789. En son till hans medhjälpare Eric Klint skulle senare 

gå i faderns fotspår. . 

Kartläggningen av Östersjön utfördes emellertid inte bara av ~än knutna ull 

den svenska örlogs- eller handelsflottan. En man som Anders Akerman, mera 

känd som vår förste globmakare i Uppsala, hade 1768 karterat Finska viken 

och denna karta blev kopierad utomlands. Men naturligt nog var ryssarna mest 

aktiva inom detta område. 1757 publicerade Aleksej Nagaev sin betydande 

Östersjö-at!as, baserad huvudsakligen på egna mätningar. 

Annu var sjökarteringen även utomlands till stor del grundad på enskild före

tagsamhet, och det var inte alltid som de tidskrävande insatserna kom ~~ långt 

som till tryck. Under decennierna omkring 1700 leddes den danska SJokarte-
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ringen av s0konsdirekt0r Jens S0rensen, som utförde r. o. m. bättre sjökon över 
vissa delar a v Sydsverige än Petter Gedda, men hans kartor blev aldrig tryckta. 
Under hans tid blev den svårtillgängliga nordvästra Jyllandskusten någorlunda 
riktigt karterad . Anda in på 1800-talet fanns överallt i Europa hos varenda an
svarig officiell instans en viss rädsla för att släppa ut till allmänt beskådande de 
hemligheter som kunde döljas på en karta. En del kartor blev graverade, men 
de förvarades sedan inom lås och bom. De betraktades som interna sjökort endast 
till för egna flottans bruk. 

Ibland släpptes hemligstämpeln, och då begåvades allmänheten med magnifika 
atlasverk. Den franska marinen föregick här med lysande exempel. 1700-talet 
var även de internationella handelsföretagens tidevarv. Svenskarnas karteringar 
under de ostindiska resorna assimilerades snabbt av utlandet. Sålunda kan man 
finna Carl Gustav Ekebergs kartor från 1770-71 kopierade i senare upplagor 
av Samuel Dunns stora 'A new direcrory for the East Indies'. 

I Sverige låg sjökarteringen under 1800-talet till en början i privata händer. 
Mellan åren 1809-24 fanns officiellt Sjömätnings-Corpsen, som gav ut en karta 
över segellederna från Landsort och Sävösund till Södenälje (1816) och ett blad 
över östra delen av Mälarområdet (1823). Denna Mälarkarta var projekterad 
till fyra blad, men bristande intresse hos myndigheter och allmänhet tvingade 
kåren att ge upp företaget. En liknande kartering a v Srockholms skärgård ut
fördes 1805-07 under överinseende av Nath . Gerh. af Schulten, kårens blivande 
chef, men det kom aldrig längre än till att den ytterst noggranne kartografen 
Carl Peter Hällström sammanförde och renritade materialet 1810. 

Den allmänna svenska sjökarteringen utfördes inte vid Sjömätnings-Corpsen 
utan var lämnad på enskild entreprenad till amiral Gustaf af Klint, som var en 
framstående kartograf med en outtröttlig arbetsiver. Han hade börjat sin bana 
med att kartera Bohusbukten och Kattegatt och till detta givit ut 'Underrättel
ser hörande till karrorna .. .' 1807. De förtoningar som Klint återgav i detta 
häfte har sedermera legat till grund för de bilder som illustrera dagens Svensk 
lots. 

Gustaf af Klints kartläggningar under 1790-talet och 1800-talets första decen
nier resulterade i Sveriges hittills största sjöatlas i två delar: den ena över sven
ska far vatten, den andra med kartor över Atlanten och Medelhavet med Svarta 
haver. När den Klintska entreprenaden hade upphört, utgav det nyorganiserade 
Svenska Sjökartearkivet hans kartor på nyt t 1849. 

Under de närmast följande decennierna upplevde det svenska sjökarteväsendet 
en kraftig blomstring. Men nu var inte sjökartläggningen längre beroende av 
privata initiativ och tryckningen bekostades inte av kartograferna själva. Sveri
ges kartering hade nu bliv it en officiell angelägenhet. Sjökartearkivet, som varit 
förenat med Lotsstyrelsen, avlöstes 1849 av Sjökartekontoret samt mellan 1872 
och 1955 av Kungl. Sjökarteverket. Mätningsarbetena utfördes till en början helt 
av personal från Flottan, men 1912 anställdes de första civila tjänstemännen 
för geodetiska samt rit- och gravyrarbeten. 1937 fick verket en i huvudsak civil 
och självständig organisation. År 1956 slogs Sjökarteverket samman med Lots
styrelsen till Sjöfartsverket, som sedan ett år tillbaka är stationerat i Norrköping. 
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De äldsta sjökorten trycktes med träsnittssrockar, men i mitten av 1500-talet 
gick man mer och mer över till kopparstick, eftersom det gav större exakthet. 
Ann u omkr. 1950 framställdes hälften a v alla svenska sjökon i koppartryck. 
Men då hade de litografiska reproduktionsmetodernas hastiga utveckling efter 
Andra världskri get gjort, att man gått över till offsettryck, vilket nu helt över
väger. Modern kartproduktion har även påverkats av utvecklingen inom vinyl
plaster, som är måttbeständiga och transparenta, och därför få tt vidsträckt an
vändning inom det kartografiska området. Man har även utfört sjökort genom 
gravyr i skikt (flopaque) på glas. 

Engelska sjökort finns praktiskt taget över jordens alla farvatten . De officiella 

svenska sjökorten, som utarbetats och utgivas av Sjöfartsverkets sjökarteavdel
ning, omfattar hela Ostersjön, farvattnen mellan Ostersjön och Nordsjön samt 
Nordsjön och dessutom de viktigaste segelbara inlandsfarvattnen. Sjökorten kan 
indelas i tre huvudgrupper: general- och översiktskort, kustkort samt skärgårds
kort. General- och översiktskorten är konstruerade i Merearors projektion. 
Dessa kort är uppgjorda i relativt liten skala och används huvudsakligen för 
planering. Kustkortens normala skala är 1 :200 000 och dessa kort är också upp
rättade i Merearors projektion. De används vid navigering utomskärs. Vid na
vigering inomskärs används normalt skärgårdskort i skala 1 :50 000. De äldre 
skärgårdskorten är konstruerade i konisk eller Merearors projektion, de nyare 
i Gams projektion . Härutöver finns vissa specialkort såsom t e hamnkort, som 
ger en storskalig bild över vissa viktigare hamnar; båtsportkort, som sedan 1963 
utges för att särskilt tjäna båtsportens intressen samt deccakort för att möjlig
göra hyperbelnav igering med hjälp av Decca. Deccasystemet utarbetades 1942 
-44 av det engelska radioföretaget Decca i samarbete med brittiska marinen. 
Deccanavigarorn betjänar sig av minst tre synkroniserade radiosändare. arbetan
de inom långvågsområdet och med frekvenser, som utgör hela multipler av ett 
gemensamt frekvenstaL Navigeringen sker med tillhjälp av ett sjökort, på vilket 
orterna för konstant fasskillnad mellan sändarstationernas vågor - vilka orter 
blir hyperbellinjer - är uppritade och numrerade i ett "rött", ett "grönt" och 
ett "violett" system. 

I likhet med all kartering har även sjökartläggningen rönt ett starkt uppsving 
under de senaste decennierna. För djupbestämning används numera bl a mycket 
komplicerade teletekniska system och även flygfotografering med infraröd färg
film har kommit till användning. 
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Mercury i den svenska 
Sjöräddningens tjänst 

~u'ic~<i''d~ 
Mercury - Sveriges mest köpta utbordare. 

15 modeller, 4 - 175 hk. 
Representeras i Sverige av AB NK Kristensson 

Fack, 16114 BROMMA. Tel : 08-80 25 00. ' 

lihlship ab 
KIHLBERGS FARTYGSAGENTUR AB 

SKANDINAVISKA FARTYGSAGENTUREN AB 

Försälining av fartyg och motorer 

Skeppsbron 4, 411 21 GOTEBORG 
Tel. 17 62 90. T gr. Kihlship. Telex 21 300 

Lennart Kihlberg bost. 28 23 96 
Bo langley bost. 40 40 29 

Agentur: Alpha-Diesel A!S, Frederikshavn 

Comarin AB 

Mobil har oljor som sätter fart 
på vilken motor som helst 

Mobil SuP.er - stabil 6rel· Mobil SP.ecial - högkva· 
runl·olja för varierande litaliv multigrade·olja för 
temperatu re r. alla driltsförh611anden . 

M@bil 

Mobil SHC- oljan för 
stressade motorer. syn· 
tetisk specialolja för ex · 
t remi sv6ra körförh61 · 
landen . 

Smörjoljespecialisten 



Ledamoten 
HMS Resande Man 

ANDERS FRANZEN 

Östersjön - som saknar skeppsmask - är en unik skeppsarkeologisk guld

gruva. Anders Franzens insatser dJ det gäller lokaliseringen och bärgning
en av skeppet Vasa är väl kända. Men ledamoten Franzen har valt ut fler 

sjunkna örlogsskepp för undersökning och han berättar här') om ett annat 

fantasieggande objekt. 

"Den 18 november 1660 kom greve von Schlippenbach ut till Dalarö 
där icke blott örlogsskeppet Resande Man med 22 kanoner - utan fast
mer Döden väntade på honom".2) 

Så skildras i Theatrum Europaeum del IX (Frankfurt am Main 1699) upp
takten till ett av svenska sjöhistoriens mest dramatiska och fantasieggande skepps
brott som omfattar alla klassiska ingredienser från sjunkna skattkistor, och döds
skrin till den stora kärleken. 

Bakgrunden var att Karl XI :s förmyndarregering skickat sin egen ledamot, 
greven m m Kristoffer Karl von Schlippenbach till Pol~n för att förhand.la om 
ett mot Ryssland riktat polsk-svenskt fördrag. von Schhppenbach var en mtres
sant och kontroversiell man som av sina svenska motståndare kallades rikspes
ten. Född i Baltikum 1624 kom han till Stockholm 1643 där han, som så många 
andra främlingar gjorde kometkarriär under 30-åriga kriget. I biografier skild
ras von Schlippenbach som en häftig, orolig och intrigant lyckoriddare, som 
dock gjorde Sverige stora tjänster. 

Välborne von Schlippenbach ståtade med bl a följande titlar och ämbeten: 
greve av Skövde 
friherre till Liuksiala (Karin Månsdotters finska kungsgård) 
hovmarskalk hos Karl X Gustaf 
överstemunskänk och överstekammarherre hos Drottning Kristina 
president vid tribunalet i Wismar 
överste vid Svea Livgarde 
riksråd 
svensk ambassadör vid fredsförhandlingarna i Oliva 1660 (där han som 
souvenirer insamlade alla pennorna med vilka fredstraktaten med Polen un
derskrevs i cistercienserklostret). 

') Artikeln har - starkt beskuren - varit införd i Svenska Dagbladet 1977.03. 13. 

2) Datum redovi sas enligt den Julianska kalendern som f. n. li gger 13 dagar efter modern 

tideräkning. 
Namn, citat och excerpter har normalise rad stavning. 
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herre till Koltenhausen i Elsass 
(Stiernmans Matrikel, Sthlm 1754) 

Han gifte sig i Niirnberg 1650 med tyska friherrinnan Helena Elisabeth von 
Praunfalk. von Schlippenbach har en släkting i nionde led, Carl, lantbrukare 
utanför Miinchen, som fortfarande kallar sig greve av Skövde. 

Förberedelserna till resan gick trögt främst beroende på svenska flottans näs
tan traditionellt dåliga tillstånd. 

Fartygschefen på Resande M an HANS MÄNSSON inkallades i amiralitets

kollegium den 9 november 1660 och "tillspordes hu.ru det t~llk.ommer att han 
så försumligen umgås med sin tillförordnade resa ull Danz1g 1 det att greve 
Schlippenbach själv har måst beklaga sig för hans grevliga excellens herr .ri~s
amiralen att han inte får bringa sina saker ombord och att kaptenen hade 1fran 
(Skepps )holmen bortlagt till Stora Skeppsbron därmed han spordes vad han 
hade där att beställa, om han icke där ligger och intager uti skeppet en hop 
koppar, järn och annat köpmansgods till att överbringa med Kronans skepp och 
därunder söka sin egen profit?" ( Amiralitetskoll. protokoll 1660-11-09. Kngs
arkivet) 

Kapten Månsson, som kanske ej fått ut sin lön på länge, värjde sig med att 
han behövde etthundra skeppund järn som ballast för att förbättra skeppets 
stabilitet. 

Riksamiralen själv Karl Gustav Wrangel klippte av med att ballaststen finns 
det gott om på Skeppsholmen och att fraktinkomsterna för det ombord.tagna 
godset skulle betalas till amiralitetet. Månsson kom undan med en ordentlig ut
skällning för sina försök till privata affärer och tillsades "hårt" att genast ta 
ombord herr grevens "p<t.gage". 

Söndagen den 18 november 1660 (1 dec. en!. vår kalender) reste greven med 
hästskims ut till Fiskarhamnen i Dalarö för att embarkera. 

Dalarö var under flera hundra år, fram till järnvägens och ångbåtarnas till
komst Stockholm uthamn. Hit kunde de stora fartygen segla bekvämt under 
det att resan genom skärgården med varpning och förhalning kunde ta veckor. 
Stormännen på utlandsresor tog oftast landsvägen till och från Dalarö för att 
spara sin dyrbara tid . 

I Dalarö får man genast mera bekymmer. skeppskaptenens närmaste man 
"styrmannen" har insjuknat och amiralitetet har lovat sända ut en ersättare. 

D en orolige ränksmidaren och äventyraren som själv tagit initiativet till re
san hade naturligtv is bråttom, vilket av andra skäl även gällde Månsson, varom 
mer senare. 

Efter två dagars väntan anser sig tydligen fartygschefen och hans höge pas-
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sagerare ha gott underlag för att fatta beslut om avgång utan styrman, och trots 
att skeppet dessutom läckte. 

Redan här kan man spåra en av orsakerna till den följande olyckliga händelse
utvecklingen. Utöver Månsson är det föga troligt att det fanns någon i befäls
ställning ombord som behärskade såväl skeppets manövrering som den svåra na
vigeringen genom skärgården speciellt vid denna sena årstid, då enligt ett me
deltida talesätt endast självspillingar segla på Östersjön. (Olaus M a gnus?) 

Dessutom visade sig Månsson föga handlingskraftig när läget för den extra
ordinära ambassaden till Polen blev kritiskt. 

Knappast något finns belagt om skeppet och endast litet om dess besättning, 
passagerare och last. Standardverket Svenska Flottans Historia (Stockholm 
1942) nämner intet. Men uppgifter om bestyckningen (22 kanoner) - som är 
osäkra - antyder i alla fall att Resande M an - tillhörde den minsta skepps
typen, försedd med fullständig rigg d. v. s. tre råtacklade master. 

Längden över stäv torde ha varit c:a 27 meter och deplacementet omkring 
250 ton. (Jmf Vasa 50 m och 1400 ton). 

Av besättningen har ingen utom chefen namngivits eller identifierats . Endast 
en kunnig och handlingskraftig "båtsman" omnämns vid ett par tillfällen. Be
sättningen i övrigt torde ha uppgått till 54 a 56 man. 

Den fragmentariska "passagerarlistan" upptar följande personer 

Fartygschefens "m ä tress" 
Ambassadören greve m m Kristoffer Karl von Schlippenbach 
Ambassadsekreteraren Andreas Bjugg (1675 adlad Lilliestierna) 
Lars Svensson, Bjuggs sekreterare och betjänt 
Hovmästare Pfennig 
Drottningens av Polen handsekreterare 
Franske kammarherren Bourdois 
1 uppassare från Kiöge i Danmark 
2 pager 

Sammanlagt torde således 66 a 68 personer funnits ombord. 

Av det som fanns ombord utöver skeppets normala utrustning och ovan
nämnda halvskumma köpmansgods tilldrar sig dunkla uppgifter om herr gre
vens "saker och pagage" intresse. 

Dokumenten (bl. a. Biografica Treileben, Riksarkivet) talar om ett förgyllt 
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schatull, nästan för tungt för en man, med riksdalrar, dukater och kungliga brev 
och en kista med riksdaler. Dessutom omnämns en silverservis och ståtliga 
(statliga?) juveler och grevens privata guldkaross. En källa uppger att grevens 
reskassa innehöll 7 000 riksdaler, en annan 60 000 dukater. Vad som i verklig
heten fanns ombord återstår att utforska. Bortsett från de högre herrarnas pri
vata tillhörigheter hade säkert von Schlippenbach med sig en hel del "smörj
medel" avsett för fö rhandlir;gsmaskineriet vid det polska hovet. 

Onsdagen den 21 november ankrar man vid Alvsnabben för natten. På mor
gonen den 22 november lättar man ankar och sätter med all sannolikhet kurs 
mot Danziger Gatt, d. v . s. förbi Gunnarstenarna utanför Landsort. I ålderstyr
mannen vid flottan, Johan Månssons Sjöbok (Sthlm 1644) finns "kosan" ut ge
nom skärgården till Danzig entydigt beskriven. Sammanställer man källkritiskt 
föreliggande oklara och motsägande uppgifter utvecklade sig troligen förloppet 
i korthet på följande sätt. 

Just när man lämnat de yttersta skären bakom sig får man motvind som 
snabbt ökar och pressar skeppet tillbaka. När mörkret faller nödankrar man för 
att unåvika en okontrollerad angöring av skärgården i mörker. (På Landsort 
fyrade man ännu ej regelbundet.) 

När fredagsmorgonen gryr upptäcker man att skeppet råkat i lägervall vid en 
större klippa. 

Enligt sekreterare Bjugg fanns det en möjlighet att kapa de maximalt utstuck
na ankartågen, segla sig fri och återvända in i skärgården. Hans förslag avvisas 
dock av den nyförälskade kapten Månsson, "som hade en mätress med sig, som 
han hade tagit så att säga som krigsbyte från en dansk kapare, som i sin tur 
hade tagit henne från en stralsundare, och bott med henne en tid men begärt 
prästerlig välsignelse, vilket emellertid ej beviljades i Stockholm då det påstods 
att han hade fru och barn i Holland och salig greven hade lovat honom ett 
kostnadsfritt bröllop om han gjorde allt för en snabb segling till Danzig" (citatet 
excernr: rat av J,rb.mntr:n R,~. : 1 n?""""+"l rh\ 

Man gör emellertid ett halvhjärtat försök att sätta focken. Någonting i riggen 
kommer i beknip och två man sänds till väders men kan inget göra utan knivar. 

N u råder full storm och troligen panik ombord eftersom skeppet redan hug
r-er mot kl ipporna . Ytterligare en man sänds upp i fockmasten med en kniv, som 
han emellertid tappar i däck . 

I ett försök att rädda sin fästmö och greven låter Månsson siösätta den lilla 
skeppsbåten. Sammanlagt 7 personer hoppar i båten som omedelbart kantrar, 
kanske beroende på att man glömt årorna. Mätressen och samtliga utom den 
simkunnige greven omkommer. När Månsson ser sin fästmö drunkna - hon 
måste ha varit en attraktiv kvinna - drar han ner hatten över ögonen och 
hoppar i det kokande havet. 

Stormen blandas nu med snöyra, motsvarande en köldfaktor på kanske - 20 ° 
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C. Enligt den gregorianska kalendern är man redan inne i december. 
Med stor .'.:1öda och livsfara får Bjugg och några till den stora skeppsbåten, 

espmgen, 1 SJOn. 24-26 personer klättrar över i båten som slår hårt med skepps
sidan. 

Under tiden lyckas man få ut en tamp till den i vattnet kämpande greven 
som halas ombord halvdöd, "- - - men såsom de då var i fullt arbete där
med och hade redan stick om honom, sjönk skeppet i en hast neder, att de som 
ville hjälpa honom blev med honom bona. Han har själv inoentino kunnat 
hjälpa sig emedan vågen som man menar har farit illa med hon~m oc"h kölden 
alldeles betagit honom." 

(Citat ur Christer Horns brev den 30 november år 1660 till sin bror j Ryss
land. Riksarkivet). 

Klockan är nu v id pass 1500 och skeppet blir stående med gissningsv is stor
bramsalnmgen något över vattnet där fem man uthärdar en fasansfull natt och 
dagen därpå räddas av fiskare. 

Den överlastade och skadade espingen som ej heller fått med årorna fick ösas 
med händer och hattar . Märkvärdigt nog klarar man sig in till fastlandet i fal
lande mörker och snöstorm. Man tackar Gud för räddningen och lyckades med 
svårighet tvinga sig till nattlogi i en bondgård. 

På söndag kväll den 25 november kom Bjugg till slottet i Stockholm och på 
måndagen avlade han muntlig rapport i riksrådet om det inträffade : "Sedan 
gjorde sekr. Bjugg relation över det skeppsbrott som är hänt i skären vid Herr
hamra innanför Landsort där legaten greve Schlippenbach med 37 st människor 
är_ borta bliven, men han, Bjuggen tillika med 25 av salig greve Schlippenbachs 
sv1t kommo undan på en liten esping och med största möda salverade deras liv." 
(Ur riksrådets protokoll 26 nov. 1660. Riksarkivet). 

I stället för von Schlippenbach fick nu amiralen och riksrådet Sten Bielke i 
uppdrag att resa till Polen, även han med Andreas Bjugg som am bassadsekre
terare. 
. Liket efter greven m. fl. fördes till Stockholm där det stod på lit de parade 
1 det Torstenssonska huset på nuvarande UD :s tomt. von Schlippenbach jord
fästes sedan under stora hedersbetygelser i Klara kyrka den 7 september och 
begrovs först 1663 i Sancta Mariakyrkan i Stettin. Till begravningen trycktes 
enligt tidens sed en bombastisk och panegyrisk likpredikan (Leichenpredigt) på 
31 sidor och ett 8-sidigt "likprogram" på latin; " ... impingunt in scopolum, 
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milliare a Landsort distantem, sed qvavis Malea periculosiorum. " (Vitae Pomera
norum, Univ.-bibl. Greifswald). 

Att fartygschefens kärleksaffär trasslat till även hans privatliv framskymtar 
i ett december-protokoll 1660 från amiralitetskollegium. 

Amiralerna utanordnar en hal v månadslön till Månssons beg ra vning på vill
kor att släktingarna hålls utanför och att alltsammans sköts av fiskalen Cro
Iu nder och kaptenen Dynkerke - "för särdeles skäl och betänkandes skull". 

Precis som efter Vasa-katastrofen tröstade sig amiraler och rådsherrar med 
all slags optimism i överkant. 

Enligt ett juliprotokoll i amiralitetskollegium 1661 bestäms det helt enkelt att: 
"Skeppet Resande M ann en som för någon tid sedan sjönk och greve Schlip

penbach uppå drunknade skulle nästkommande vår ses att upptagas och be

falldes Holm-amiralen (chefen på Skeppsholmen) göra därom god arlSta!t uti 
ett och annat vederbörligt". ;o 

I kollegiets protokoll precis ett år senare låter det: 
"Mäster Jakob Maul tillbjöd sig vilja uppdraga skeppet som greve Schlip

penbach drunknade uppå allena han finge därtill tvenne galioter och goda 
grundtåg som han bruka ville. 

Han påstod sig och vilja utur grundet upplyfta skeppet Vasa med sina van
liga instrument över vilket han lovade upprätta skriftligen vad han om det ena 
och det andra hade att säga och invända". 

Den skicklige skotske dyka ren Jakob (James) Maul (senare adlad Lord Melgim) 
gjo rde veterligen ingen insats på Resande M an utan å tervände till Skottland med 
erfarenheten fr ån dykningen på Vasa för att hj älpa henigen av Arg y Il att bärga 
spanska skatter från armadaskeppet Florencia som sjönk i Tobermory Bay 1588 . 
(Tr iewald, K ansten att lefva vm der vatn. Sthlm 1734 ). Detta arbete kröntes med 
fra mgång först under 1976! 

Den enda som åstadkom någonting var Hans Albrecht von Treileben, som ge
nom sin otroliga prestation att få upp de flesta av Vasas kanoner, gjort Sverige 
till ett föregångsland i dykerihistorien. Med sin tyske medhjälpare Andreas 
Pechell lyckades han vid ett par tillfällen bärga bl. a. kanoner, ankare och 
pengar från R esande M an i "stora havet" ( Biografica Treile ben. Riksarkivet). 

Med säkerhet finns det mycket kvar därute av stort intresse ur historisk, et
nologi sk, skeppsteknisk och även journalistisk synvi nkel, v ilket delvis återspeg
lar sig i det faktum att - till ski llnad från Vasa - det gåtfulla skeppet med 
det romantiska namnet efterforskats ända sedan 1920-talet. 

Om någon mot förmodan i framtiden skulle stöta på och med tillgänglig 
experthj älp lyckas identifiera det sjunkna skattskeppet, kan dock berörda byrå-
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krater med glädje emotse ett långdraget och krokigt ärende, nämligen att ut
reda om juvelerna ombord är "statliga" eller endast "st:3.tliga". I det senare f~llet 
kanske svensktalande Miinchenagronomen vi ll ha ett ord med i laget. 

I den brokiga skaran av "extramurala" forskare som sökt "antropogena bot
tendeponat" fr:3.n sali g greven in g:3.r bl. a. en clown fr:3.n C irkus Orlando och en 
fjärrskildare förstärkt med en slagruta som kunde programmeras för guld, si lve r, 
koppar och ädelstenar, allt efter önskan. 

Bland seriösa sjökrigshistoriker som ibland även med marinens hjälp prövat 
lyckan kan nämnas kommendörkaptenerna Stackell (på 1920-talet), Hamilton 
(på 1950-talet), Cassel och Daggfeldt (på 1960-talet). 

Flera fiskare med lokalkännedom, yrkes-, amatör- och sportdykare med starkt 
varierande målsättning har varit ute efter de förmenta och gäckande kronju
velerna. 

De renodlade "vrakplundrarna" har väl bli vit något håglösare sedan 1967 
då Kun gen äntligen, med hjälp av en ny lag bestämde sig för att Han fonfaran
de äger sina gamla båtar. Visserligen är Kungens arm förlängd med kusttull
mästare Erik Svenssons, men därute bland ytterskären , - som någon poet kallat 
gränslandet mellan dröm och verklighet - förefaller sedan gammalt myndig
heter och byråkrater ganska overk liga. 

Själv har jag sedan 1950-talet letat efter den sjöhistoriska puzzelbiten från 
v:3.r stormaktstid och organiserat flera , delvis omfattande, dykarexpeditioner till 
havsbandet v id Landsort, men utan påtaglig framgång, trots att vi ibland haft 
tillgång till hypermoderna och komplicerade tekniska hjälpmedel för undervat
tensspaning. Spridda småfynd har gjorts vars proveniens ej kunnat faststä llas 
och som ej tätnat i n:3.gon riktning. 

Den eviga sjögången därute slår inte bara sönder småbåtar och knogar utan 
blir snart psykiskt tröttande även för de mest entusiastiska medhjälparna som 
snart blir botade från vrakfrossan. 

I den här typen av sjöhistorisk forskning ingår det i fältarbetet att lyssna på 
lokala fiskare, lotsar och tullare m. fl. som kan ha något intressant att berätta. 
När jag för många år sedan bjöd den ordkarge gamle nynäshamnsfiskaren Erik 
Nordström på middag och berättade detaljer om Resande Man, framhöll han 
genast risken av att segla på fredag med fruntimmer ombord. 

Nordström blev känd 1920 för fyndet av de vackra bronskanonerna från 
skeppet Riksnyckeln som sjönk 1628 vid Viksten och som indirekt fick betydelse 
för forsknin gen efter det samtidigt förlista skeppet Vasa. (Svenska Dagbladet 
1920-07-20). 

Salig herr grevens "saker och pagage" med bl. a. mutor till Johan Kasimir, 
den sista vasakungen, och Marie-Louise, hans intriganta drottning, förefaller väl 
bevakade ej blott av Ostersjöns alla nyckfulla vindar och kalla, mörka vatten, 
utan även av en sannskyldig djungel av ofullständiga, felstavade, motstridiga 
och svårtolkade uppgifter i de gamla dokumenten. 

102 

\ 

'l(i~snyrlteln \ . 1 , , 

Wk~·~· ~'z~~N~~s~=~rs~r~~~iL~~~~~e$~a~n~de~\~an~~~~~~~~~r~~~~l ijl 
"Vid Gunnarsten". (Andreas Bjugg) 
"Vid Viksten". (Amiralitetskollegium) 
"Vid Herrhamra". (Riksrådet) 
"V id Lan,dso r t". ( Amiralitetskollegium) 
"l stora Havet" . (von Treileben) 

V e m kan svara? 

F ärjattarens "Vrakprogram" från 19 53 

som bidrog till att utveckla sportdyk

ning och skeppsarkeologi i Sverige. 
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FöRTECKNING öVER NYINKOMMEN LITTERATUR 
I KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPETS BIBLIOTEK 

I STOCKHOLM OKTOBER 1975-0KTOBER 1976 

Amnesområden och ekonomiska ramar för Orlogsmannasällskapets bibliotek ' Stock
holm är ännu inte fastslagna. En viss an skaffning av litteratur för biblioteket i Kas
tellet har emellertid påbörjats. Genom gåvor har också ett flertal volymer erhållits. 
Bibliotekets nyförvärv har hitt ills huvudsakligen berört ämnesområdena internationell 
rätt, särskilt havs rätt, och havsteknik. Totala antalet volymer i biblioteket p er den 30 
oktober i 976 ci r 66. 

Här nedan följer en förteckning över de böcker som bedöms vara mest aktuella. 
Lån kan erhållas efter hänvändelse till sekreteraren , tjänstetelefon 08/67 95 60/779. 
Till skreteraren kan även den vända sig som har en bok som han tror är av intresse 

för Sällskapet. Gå vor tas emot. Inköp diskuteras. 

Moberg. Erik: ()ffsho,.,o. t ol.- nik. - Q. ,.pn<>k in
dustl·is framtida möjlighete1·. STU, Ingen
jörsförlaget. (Nr F 5) 

Tornval1, Tege : Ma1·ina sand- och grustäk te r. 
(Nr 1<' 6) 

Ivergård. Toni: Ergonomi och havsteknik. 
~.L u, lngen Jörsföl"lag·et. (Nr F 7) 

Ramqvist, Tryggve: Bemannade och obeman-
nade undervattensfarkoster. (Nr F 8 ) 

Lundg·ren, Claes: Lundberg Hans; Malmgren , 
Per: Dyke riarbcten, förutsättningar, teknis
ka hjälpmede l och verktyg. STU, Ingenjörs
förlaget. (Nr F 9) 

Cassel, Bo: Forskningsfartyg för naturveten
skap lig och teknisk industriell utforskning 
av svenska farvatten. STU, Ingenjörsförla
get. (Nr F 10) 

Boström, Kurt: Djuphavsborrning med Glomar 
Ch allenger . STU, In g·enjörsföralget. 

(Nr F 11) 
Bostr·öm, Kurt: 1\.falmletning till havs. - Ett 

diskussionsunderlag. STU, I ng·enjörsförla
g·et. (Nr F 12) 

Lindberg, Börj e: Unt, Iwar: Projek tsk isse1· 
inom området havet som livsmedel skälla. 
STU, lngenjörsförlaget. (Nr F 13) 

Barton, Robe1· t : Oceanology Today. (Nr F 16) 
Strömberg, Håkan: Kompe ndium i folkrätt. 

(Nr F 20) 
Jägerskiöld, Stig: Kompendium i folk1·ätt. 

(Nr F 21) 
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Reichert, Karlheinz: Befugnisse des Komman
danten der Burrdesmarine auf See. (Nr F 23) 

IV As kommitte fö1· havsteknik: Sevnsk marin 
undervattensteknik. (Nr F 43) 

Norges offentliga utredningar: Oppsynet m ed 
fiskeri- og petro\eumvirksomheten . (Nr F 45) 

Maritim Symposium, Report of Stockholm 
1915. (Nr F 46) 

United Nations Legislative Series. National 
Leg isla ti an and Treaties Relating to the 
Law of t he Sea. Ser. B/16. (Nr F 48) 

D:o. Se1· B/18. (Nr F 58) 
Third U nited Nations Conference on the Law 

of the Sea. Vol I. (Nr F 49) 
D: o. Vol II . (Nr F 50) 
D:o. Vol III. (Nr F 51) 
D:o . Vol IV. (Nr F 52) 
D: o. Vol V. (N1· F 59) 
Hjertonsson, Karin: The New L a w of t h e Sea. 

(Nr F 53) 
IV A, Meddelande 197: Sverig'es havsbotteni·e

surse r och t ekniken för att utforska och ex
ploate ra dem. . (Nr F 54) 

Eustace, Han·y F: The Inte rnational Cunter-
measures Handbook 1976- 77. (Nr F 57) 

Marine T echnology in Sweden. STU Rei)Ol't nr 
42 -1916. (Nr F 63) 

Westedund, Karl-Erik: 39 pä1·mar med tid
ning·su rklipp om sjökrigshändelserna under 
andra världskriget. 
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