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Nr 111981 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 13 januari 1981
(Utdrag ur protokoll)
l. Valdes ledamoten Nils-Olof Tillberg till föredragande i vetenskapsgrenen
" Handvapen, artilleri- och robotteknik . Torpedteknik. Minteknik" för år 1981.
2. Ledamoten Johan Onnermark föredrog ett utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen " Krigsfartygs konstruktion . Maskin- och elektroteknik . Teleteknik" för
år 1979/80 .
Stockholm den 26 februari 1981
Bo Granath
sekreterare

Nr 2/1981 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 17 februari 1981
(Utdrag ur protokoll)
l. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde hedersledamoten
Holger Henning och ledamoten Sven Fredriksson avgått med döden . Ordföranden
lyste frid över deras minne.
2. Hedersledamoten Per Rudberg, i egenskap av Chef för marinen , höll ett anförande med titeln " Försvaret , försvarsindustrin, framtiden " .
Stockholm den 24 mars 1981
Bo Granath
sekreterare

Nr 3/1981 Ordinarie sammanträde i Karlskrona den 11 mars 1981
(Utdrag ur protokoll)
l. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamoten Folke
L indgren avlidit. Ordföranden lyste frid över hans minne .

2. Valdes ledamoten Kristoffer Huldt till föredragande i vetenskapsgrenen " Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" för år 1981-82.
3. Ledamoten Nils Del/gren föredrog ett utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen " Underhållstjänst och förvaltning . Hälso- och sjukvård med navalmedicin"
för år 1980--81 med titeln " Åtgärder för att minska kostnaderna för underhållet av
marin materiel" .
Stockholm den 6 maj 1981
Bo Granath
sekreterare

Hedersledamoten

PER RUDBERG

Försvar, försvarsindustri, fram-tid
Anförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets sammanträde
i Stockholm den 17 februari 1981 .

J ag har valt rubriken "Försvar, försvarsindustri , framtid ", tre ord som samtliga börjar på bokstaven "f" . Det kan ha sina risker eftersom Erik Axel Karlfeldt har lärt oss
att ord som börjar på denna bokstav bör vara fem och dessutom på något sätt vara
farliga. Men två ord till på "f" skall nog vara möjligt att finna inom ramen för ämnet.
Och graden av "f" -ens farlighet får väl åhörarna bedöma. Jag är medveten om att
ämnet är så svårt att rättvisande belysa inom ramen för tilldelad tid att det sannolikt
kan vara farligt för mig att försöka. Men jag anser att det är betydelsefullt att en diskussion förs - inte minst mot bakgrund av den ekonomiska situation vi nu befinner
oss i. Låt mig därför utnyttja detta tillfälle att ge några synpunkter på detta frågekomplex.
Låt mig börja med det första " f" -et, försvaret och därvid starta med det för somliga
självklara, för andra något provokativa påståendet att kraven på vårt försvar styr vi
inte själva. Vår vilja att vara alliansfria i fred, neutrala i krig och att försvara oss om vi
blir angripna är naturligtvis vårt eget beslut. Men de krav som denna vilja ställer på
försvarets förmåga, försvarets effektivitet , de kraven är starkt beroende av utvecklingen i omvärlden.
Jag vill redan nu föra in mitt fjärde "f"- "förändringar" . Det är ingalunda en statisk situatoin vi befinner oss i. I allra högsta grad är utvecklingen i stället dynamisk.
säkerhetspolitiskt har vi på senare år sett en betydande förändring i relationerna mellan supermakterna. Det finns tyvärr många tecken som tyder på att den hittillsvarande avspänningspolitiken riskerar att förändras till sin motsats.

Under de senaste 10--15 åren har vår egen situation förändrats i hög grad. Det finns
väl idag inte många som förnekar att Skandinavien nu ligger mitt i ett område där supermakternas intressen skär sig i tidigare oanad grad .
En grund till det är, som jag så många gånger tidigare påpekat , den sovjetiska marina upprustningen. Enbart en flyktig bild på en karta visar nämligen att Skandinavien
så att säga ligger "i vägen" för Sovjet om det vill rationellt och kraftfullt utnyttja sina
marina och flygresurser. Östersjöområdets resurser måste bindas samman med
KOLA-områdets om detta skall bli möjligt. Motståndaren-NATO-har naturligtvis
starka intressen i att neutralisera detta hot. Kraftfältet är givet och vi ligger onekligen
i centrum.
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Förändringar sker och har skett även inom det tekniska området. I allt det nya som
kommit fram är det väsentligt att kunna urskilja de faktorer som innebär en trendförändring. Jag vill kortfattat peka på tre områden.
Teletekniken främst datorteknikens snabba utveckling ger tillsammans med förbättrade sensorer och vapen en angripare möjligheter att samordna och " stridsleda"
insatser över stora områden.
Transporttekniken har med helikoptrar och specialfartyg utvecklats så att möj ligheterna har ökat starkt att landstiga och luftlandsätta på tidigare s k "omöj liga" platser.
Precisionsstyrda vapen- robotar av skilda slag- tillförs nu alltfler vapensystem och
förändrar därmed möjligheterna till verkan även med kvantitativt små insatser.

Vårt försvar måste naturligtvis anpassas till de förändrade förutsättningarna. Förändringar i organisationer och vapensystem måste göra kontinuerligt. Bristande insikt om detta kan bli katastrofalt. Det polska kavalleriets insats mot det tyska anfallet
1939 var förvisso operettmässigt heroiskt men det var också resultatet av en egentligen häpnadsväckande brist på insikt om realiteter. Det var från början dömt att
misslyckas.
Utan tvekan ställer dessa förändringar i vår omvärld ökade krav på försvaret. Krav
på ökad operativ styrka. Krav på ökad beredskap i form av insatsberedda förband för
att motverka den kraftigt ökade risken för överraskande anfall.
Men det är också tveklöst så att den eknomiska situationen i Sverige gör att statsmakterna helst vill att den ökade förmågan skall genomföras till lägre kostnader.
Denna paradoxala men ändå naturliga situation vill jag stanna ett ögonblick vid.
Att kunna göra lika mycket men tilllägre kostnad brukar vara en definition på rationalisering. Nya metoder och processer bidrar till möjligheterna att rationalisera
verksamheten . Detta kan naturligtvis inte fortgå i oändlig tid. Rationaliseringspotentialen är begränsad. Krav på kostnadsminskningar därutöver nödvändiggör
därför ambitionsförändringar.
Hur är då försvarets möjligheter i detta avseende? Ja, försvaret är väl det område
inom den offentliga sektorn som är mest påpassat och själv var först på plan när det
gäller krav på rationalitet. Det visar sig också i den offentliga statistiken. Sparpropositionen visar att medan den totala offentliga konsumtionen under perioden
1963-1977 i realvärde har ökat med närmare 80 % så har försvaret minskat med 6 %.
Skulle försvaret bara från och med 1972 ha följt den hårda besparingslinje som den nu
utgivna långtidsutredningen 1980 förutsätter som en väg mot balans för den offentliga
sektorn i framtiden, skulle vi nu ha en årlig ram som med 2 miljarder överstiger vår
nuvarånde. Det är mer än vad ÖB handlingsväg l innebär.
Om försvaret följt genomsnittet i den offentliga ökningstakten under samma period skulle jag nog valt ett annat ämne för kvällens föreläsning.
Att de hårda reduceringarna inom försvarssektorn inte gått spårlöst förbi är dock
otvetydigt. Stora personalreduceringar har gjorts. Bara inom marinen har de under
tiden från 1972 uppgått till över 800 fast anställda, d v s 10% . Krigsorganisationens
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kvantitet och kvalitet har minskats kraftigt. Vår operativa effekt i förh ållande till omvärlden har nedgått.
Skall vi inte hamna i ett läge där vår säkerhetspolitiska trovärdighet blir för urholkad så måste försvarets resurser stärkas i försvarsbeslutet 1982 . Vi måste dock gemensamt arbeta för att dessa ofrånkomliga ökningar blir så små som möjligt. Kostnadsjakten måste fortsätta och fortsätta med kraft. Det måste ske med planmässig
och rimlig långsiktig överblick.

Hur kommer mitt andra "f" , "försvarsindustrin", in i denna bild? Till att börja med är
det inte så lätt gjort att definiera begreppet svensk försvarsindustri . Begreppet är inte
entydigt. Inom ramen för den svenska försvarsindustrin finns företag som till mycket
stor del är beroende av leveranser till svenska försvaret. Det finns också företag som
endast marginellt berörs av försvarsbeställningar. Gemensamt för dem alla är dock
att det är företagsekonomiska kalkyler om lönsamhet som är basen för deras överlevnad. Kalkylerna görs upp mot bakgrund av prognoser om hemmamarknad och exportmarknad . Försvarets beställningar och vår exportpolitik är alltså avgörande för
försvarsindustrins struktur .
Denna struktur har förändrats under årens lopp , den kommer att förändras och den
måste få förändras i framtiden. Det fjärde "f" -et - "förändringar" måste alltså vara
förknippat även med affärsverksamhet- inklusive försvarsindustrin. En viktig orsak
till förändringarna inom försvarsindustrin är de ekonomiska faktorerna som jag nyss
nämnde . En annan viktig faktor är naturligtvis ändrade krav från avnämarna - försvarsmakten.
Som exempel på den förändring som vi har sett för inte så länge sedan vill jag påminna om de stora Göteborgsvarvens betydelse för vår flotta. Förmåga att bygga
kryssare och jagare var tidigare en hörnsten för den tidens försvarsindustri. Förändringens vind har blåst bort denna kapacitet. De senaste åren har sett ett nytt företag
inom robotbranschen- SBMC- födas. Förändringar är och kommer att förbli ett viktigt inslag i bilden av den svenska försvarsindustrin.

Låt mig nu övergå till att tala om betydelsen av den svenska försvarsindustrin . Kan
t ex industrin bidra till att skapa hög operativ effekt till lågt pris? Till att skapa kostnads/effektiva system?
Svaret på den frågan är ja! Om vi kan skapa system som är väl anpassade till våra
ibland särpräglade militärgeografiska förhållanden så skapar vi också förutsättningar
att få hög effekt tilllågt pris. En del av effekten får man så att säga gratis. För att ta ännu ett marint exempel , så är våra omgivande farvatten mycket speciella och fördelaktiga för vårt försvar- både vad gäller djup och vattenförhållanden. skärgårdsterrängen är unik och skapar unika möjligheter för försvaret.
Det visar sig också att det är ekonomiskt lönsamt att inom landet utveckla marin
materiel som fyller våra speciella krav. Som exempel vill jag ta ubåtar. Trots mycket
små serier och en hög kvalitet kan Kockums & KkrV bygga ubåtar till priser som vi in-
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te skulle få vid import utifrån. Möjligheterna att även konkurrera på exportmarknaden bevisar förmågan hos dessa företag . Försvarsindustrin ger i detta fall en möjlighet
att få hög effekt till rimligt pris. En svensk profil kan säkerställas.
Den mer klassiska betydelsen av försvarsindustrin är dess säkerhetspolitiska betydelse. Förmågan att inom Jandet producera materiel tilllandets försvar bidrar till att
stärka tilltron till vår målsättning att vara alliansfria resp neutrala .
Egentligen borde uttalandet ändras till "Förmåga att inte vara helt beroende av utlandet stärker tilltron till vår säkerhetspolitik". Det är ju knappast en hemlighet att i
vår svenskproducerade försvarsmateriel ingår en hel del utländska komponenter.
Faktum kvarstår dock . Vår kompetens inom Jandet bidrar till trovärdigheten av vår
säkerhetspolitik.
Det är inte bara kompetensen att anskaffa materiel som är väsentlig. Förmåga till
underhåll av materiel och en bra reservdelsförsörjning stärker trovärdigheten . Man
behöver bara se på Iran av idag för att bli övertygad om betydelsen av underhåll och
reservdelar.
Ett tredje väsentligt resultat av vår försvarsindustriena förmåga är möjligheten att
förhandla med utlandet "på lika villkor" . En konkurrens från svensk industri tvingar
utländska företag att offerera sin bästa materiel. Vi blir inte hänvisade till " sekunda"
varor som kanske skulle bli fallet om en fullständig "säljarens" marknad skulle råda.
Sist men inte minst vill jag påpeka betydelsen för samhället i övrigt. Försvarsmateriel ger ju ofta möjligheter till nyskapande inom ramen för en hög teknisk nivå . Detta
kan naturligtvis ge "spin-off"-effekter för industrin i övrigt . Nationalekonomiskt är
det en definitiv fördel med en svensk kapacitet. Arbetstillfällen skapas och importen
begränsas.
Hur skall man då se på den svenska försvarsindustrin i framtiden?
Skall försvaret gå in med stödåtgärder till den svenska industrin? Skall vi sträva efter en högre grad av organisatoriskt samgående - något i stil med "marinens verkstäder i Karlskrona"? Skall vi kanske i stället helt lämna svensk industri åt sitt öde?
Jag har tidigare konstaterat att svensk försvarsindustri kan innebära fördelar både säkerhetspolitiskt som operativt (svensk profil) och ekonomiskt.
Jag har o~kså konstaterat att förändringar kommer att bli naturliga inslag även i
framtiden. Andrade oper.ativa krav och ekonomiska förutsättningar kommer att resultera i anpassningsåtgärder inom industrin.
Inför den fortsatta diskussionen vill jag först klargöra att den viktigaste uppgiften
för försvaret i fredstid måste vara att säkerställa den operativa styrkan, att genom förtroende inåt och respekt utåt söka fylla sin fredsbevarande funktion. Det är endast om
denna uppgift på ett lämpligt sätt kan kombineras med industrianpassade åtgärder
som dessa överhuvudtaget kan vara aktuella .
Ett försvarsbeslut fattas i ekonomiska termer men också i termer av vad som skall
produceras av materiel och förband under försvarsbeslutsperioden . Som jag tidigare
sagt så är väl försvaret det område inom den offentliga sektorn som är mest påpassat
när det gäller krav på rationalitet , i anskaffning, i utveckling , i fredsorganisationen.
Detta förhållande gör också att försvaret är mycket känsligt för störningar. Varje krona är eller borde i varje fall vara planerad för att ge mesta möjliga operativa effekt.
Detta innebär att åtgärder av t ex arbetsmarknadskaraktär med medel inom försva -
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rets ram direkt får negativa effekter på en redan hårt ansträngd operativ förm åga och
balans. Svaret på min första fråga om försvaret inom sin ram skall gå in med stödåtgärder till industrin måste därför bli ett klart nej.
statsmakterna kan naturligtvis ha orsaker till att vidta arbetsmarknadsbetin2:ade
stödåtgärder inom någon viss region eller i något samhälle . Jag har full förståels~ fö r
sådana synpunkter och anser självklart att mot bakgrund av vår , i förhållande till omvärlden , sjunkande operativa förmåga är försvarsmaterial ett lämpligt område att ge
tillskott. Det är dock ett oavvisligt krav att i sådana fall materielen är anpassad för våra försvarsbehov. Det är en björntjänst åt försvaret- och åt vår försvarsindustri - om
materiel anskaffas som inte fyller våra operativa krav.
Jag vill kort avföra min andra hypotes . Den om ett organisatoriskt samgående .
Försvaret skall inte utöka sin fredsorganisation . Framtiden måste i stället innebära
kraftiga fredsorganisatoriska reduceringar för försvaret. J ag anser alltså att någon
form av organisatoriskt samgående är helt uteslutet. Däremot anser jag att tillgängliga resurser måste samordnas så långt möjligt. Förvaltningar , FOA , industrin , högskolor. Det måste finnas vägar att på ett mer kostnadseffektivt sätt än nu samordna
den totala verksamheten till det gemensammas bästa .
Kvarstår då endast möjligheten att inte göra något alls? Nej det finns enligt min
uppfattning en möjlighet och jag vill offra mitt sista "f" på ordet " förutseende ". Det
kan finnas skäl till att bättre än hittills planera försvarets verksamhet så att även försvarsindustrin ges rimliga produktionsförutsättningar.
Försvarets ekonomi, försvarets beställningar, styr omfattningen av den svenska
försvarsindustrins hemmamarknad . Inom en given totalekonomi kan man alltså klargöra industrins produktionsförutsättningar.
Vårt planeringssystem är ju uppbyggt kring ett antal planer. I främst en av dessaperspektivplanen - ingår beräkningar kring vilka förbandstyper och hur många enheter man kan omsätta inom en given ekonomisk ram . Med detta som utgångspu nkt
är det möjligt att beräkna vilken volym beställningsverksamheten kommer att få
inom de skilda materielområdena .
statsmakterna måste ge försvaret möjlighet att planera rationellt , d v s långsiktigt.
Ge det en planeringsram och ett priskompensationssystem som ger den erforderliga
överblicken med tillräcklig säkerhet framåt.
Jag anser att det med dessa förutsättningar bör vara möjligt för försvarsmakten att
planera en någorlunda jämn anskaffningsnivå av de skilda materielslagen. Det måste
ju vara mycket orationellt för industrin att tvingas höja sin produktionsvolym under
en kort tid för att sedan gå ner till en beläggning under minimum för att senare åter stiga. En jämnare beläggningsnivå måste försvaret kunna bjuda på inom ramen för nödvändig balans i den operativa huvuduppgiften. Det är väl också så att en sådan anskaffningsprofil kan ge ekonomiska fördelar för försvaret.
Den operativa styrkan och balansen i försvarssystemet är grunden . Långsiktighet i
planeringen baserat på en ekonomisk ram + en lämplig priskompensation ger stadga
och rationalitet. En förutseende planering kan bättre än nu klargöra produktionsförutsättningarna för industrin.
En sådan planering förutsätter dock att även industrin ställer upp . Ett positivt försök att skapa en konkurrenskraftig produktionsapparat anpassad till de reella för-
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utsättningarna på sikt måste göras. Varken samhället, försvaret eller industrin har något att vinna på stora satsningar för att kor~siktigt hålla en bransch på en produktionsnivå som inte har någon täckning i framtiden. Slutet flyttas naturligtvis några år
framåt i tiden men till priset av svikna förhoppningar och dålig ekonomi. Det saknas
inte exempel. Det är sannolikt bättre ekonomi att i stället snabbt anpassa produktionsnivån eller strukturomvandla.
Jag är fullständigt medveten om svårigheterna att kunna genomföra anpassningar
mot lägre produktion. Det är naturligtvis frestande för en industriledare - i sitt vällovliga syfte att skapa bästa möjliga resultat för sin enhet- att överdriva anpassningssvårigheter och konsekvenser av minskade beställningar och på så sätt tvinga fram
omplaneringar till sin fördel. Det är lika lätt att man slår sig till ro i trygg förvissning
om att ett årligt bidrag flyter in i form av försvarsbeställningar.
En sådan utveckling vill jag naturligtvis inte förespråka. Skall vi få ett mer rationellt utnyttjande av försvarsramarna-och det är ju huvudsyftet- så måste kraven på
produktionsutveckling och konkurrenskraft inom industrin vara höga. Möjligheterna att övergå till utländska leverantörer skall hela tiden finnas öppna. Detta måste vara huvudprincipen oavsett det gäller uniformsknappar eller flygplan.
Flygplan , ja!
Den svenska flygindustrin har ju blivit ett av huvudnumren i försvarsdebatten.
Denna industri följer naturligtvis samma lagar som all annan industri. Försvarsekonomin styr hur många flygplan vi kan omsätta och i vilken takt. Detta definierar den
produktionsnivå som industrin har att leva med.
Om vi ett ögonblick skulle stanna vid de krav på anpassning som finns vid denna industri . Även utan någon ekonomisk press så innebär ju en övergång till ett JAS-system att i princip tre utvecklingsvägar- jakt, attack , spaning- blir en. Denna enda version skall sedan omsättas mot bakgrund av flygplanets livslängd - d v s ungefär vart
15:e år.
De mer begränsade ekonomier som bildar utgångspunkt för ÖB handlingsvägar
ger ytterligare konsekvenser. Främst nedgår antalet flygplan som skall omsättas. Serielängderna kommer alltså att minska. Jag ser det heller inte som uteslutet att även
anskaffningstidpunkten flyttas framåt i tiden . Livstidsförlängingar av materiel kan bli
nödvändigt. I alla fall för· marinen har detta varit närmare regel än undantag.
Jag anser naturligtvis att förmågan att inom landet utveckla och tillverka flygplan är
en betydande tillgång. Att jag vill ha försvarsekonomier som tillåter svensk flygplanindustri är väl självklart. Ambitionsnivån måste dock anpassas till rådande ekonomiska läge. Om det är så att ambitionsnivån f n är för hög- jag vill inte utesluta det - bör
strukturen snabbt anpassa sig till verkligheten . Risken är annars att än större konsekvenser uppenbaras om några år.
Nu är det naturligtvis inte så att alternativen i flygplanfrågan är antingen full utveckling och produktion eller ingen alls- även om debatten ibland tenderar att föras i
sådana termer. Jag vill påminna om att det inte för så länge sedan ansågs vara "omöjligt" att bygga ubåtar på annat sätt än en serie på sex enheter vart sjunde år. Även om
nuvarande produktionstakt säkert inte är den mest kostnadseffektiva så går det i alla
fall och konkurrenskraften gentemot utländska leverantörer är fortfarande stor.
Jag tror att det finns en betydande spännvidd även i flygplanindustrin . Den senaste
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tiden har t ex givit inbrytningar på den civila marknaden . Sådana projekt är sannolikt
nödvändiga i framtiden för att stötta ett vikande behov inom den militära flygsektorn.
Från flygplan är inte steget så långt till robotar och robotindustrin .
Det är väl bekant för många att jag vid de diskussioner som föregick beställningen
av robot 15 till våra torpedbåtar förespråkade ett utländskt alternativ- Harpoon. Det
fanns flera orsaker till detta ställningstagande . En orsak var den ekonomiska. Fanns
det utrymme inom tillgänglig ekonomi för en så kvalificerad industri? Skulle inte
strukturen i stället basera sig på utländsk anskaffning av robotar och sedan svensk
profilering av vissa vitala delar, bl a målsökare.
Jag är övertygad om att den robot 15 vi får är en kvalificerad produkt - kvalitetsmässigt fullt i klass med motsvarande utländska . Jag är fortfarande inte säker på att
strukturen är nivåanpassad till framtida ekonomier.
Det låter naturligtvis märkligt mot bakgrund av att precisionsstyrda vapen - robotar- är en mycket viktig komponent i det framtida försvaret. Av rent operativa skäl
skulle t ex enbart marinen kunna täcka SBMC hela produktionskapacitet av robot 15
fram till1987. Av ekonomiska skäl är det med nuvarande aväggning kanske svårt att
till och med för försvaret som helhet kunna säkra robotindustrins framtid . Jag vill gärna understryka att en nedläggning vore djupt olycklig för marinen. Oekonomiska alternativ för reservdelar och underhåll samt flera robottyper skulle bli följden .
Flygplan- och robotindustrin har fått vara exempel på branscher där nuvarande beläggning är god men framtidsutsikterna måste innebära anpassningar.
Ett företag som tvingats genomföra stora anpassningsåtgärder , inte minst genom
export, är Bofors. Långa livslängder på materielen- vi i marinen har t ex fortfarande
"gamla" 40/48-pjäser med i studierna inför 90-talets ytattack- ger naturligtvis inte någon kontinuitet i utvecklingen .
Det är naturligtvis omöjligt att kunna anpassa försvarsplaneringen till varje delkomponent i resp industris produktion . Vad gäller Bofors måste min huvudtes om
jämnare beläggning därför gälla sortimentet totalt. Ammunition , robotar, pjäser ,
stridsfordon får i detta sammanhang ses som en enhet.
Mot bakgrund av den betydelse försvarsindustrin har är det naturligtivs helt oacceptabelt om branscher med "framtid" av kortsiktiga skäl tvingas till konkursens brant. Jag
väljer att exemplifiera med KkrV situation.
Perspektivplanen förutsätter i samtliga handlingsvägar en omsättning av fartyg.
Det är stora skillnader i volym mellan handlingsvägarna men de förutsätter ändå att
stridsfartyg av olika slag anskaffas , underhålls och moderniseras .
En beräkning av en medelbeläggning för KkrV om företaget är konkurrenskraftigt
nog att erhålla större delen av de möjliga beställningarna, påvisar teoretisk verkstadsnivå om mellan 500 och 600 arbetare för enbart marina projekt. Den marina struktur
jag då räknar med är en utveckling ungefär motsvarande ÖB handlingsväg 2.
En titt på en aktuell beläggningskurva visar att företaget trots en relativt god framtidsprognos ändå råkar ut för ett akut problem i närtid. Jag hävdar att med en smidigare försvarsplanering och förutseende beslutsfattning skulle detta kunnat undvikas.
Det är tveklöst så att beslutet att bygga patrullbåtarna i Norge har bidragit till KkrV
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problem . Även om detta beslut fattades på rent nationalekonomisk grund måste det
dock från mina utgångspunkter om konkurrenskraft påminna företaget om att fartyg
även kan byggas utomlands.
Vi inom försvaret och marinen bör i enlighet med vad jag tidigare sagt, i framtiden
planera anskaffningan av plåt- och plastfartyg på samma sätt som vi nu planerar ubåtsanskaffning. En jämn och avpassad serielängd och anskaffningstakt.
Jag hoppas därvid att KkrV skall visa sig konkurrenskraftig och därmed kunna räkna med "säker" beläggning. Det är dock oundvikligt att företaget måste genomgå en
förändring . Den totalt minskade ekonomin nödvändiggör en reducering om inte nuvarande hemmamarknad kan kompenseras bl a genom export. Och en lösning måste
komma på de kortsiktiga, akuta problemen.
Jag vill i detta sammanhang gärna ta upp en ide som finns att bygga plastfisketrålare som i fred används som fiskebåtar och i krig kan utnyttjas som hjälpfartyg. Ett samutnyttjande på detta sätt är enligt min uppfattning ett lämpligt och rationellt sätt att
tillgodose både försvars- och andra samhällsintressen. En sådan principlösning skulle
jag kunna tänka mig även för t ex hjälpminfartyg .

Som framgick av vad jag tidigare sagt så intar elektroniken en alltmer framträdande
plats i försvarssystemen .
För marinens del har elektronikindustrin under de senaste årtiondena tagit fram
eld- och stridsledningsutrustningar för fartyg och KA-batterier. Hittills har detta kunnat göras i takt med förändrade operativa krav, teknisk utveckling och materielens
livslängd .
Detta har resulterat i att Sverige idag kan anses ligga i absoluta toppen vad gäller
denna typ av materiel. Arte 726 på patrullbåtarna har med rätta tilldragit sig omvärldens intresse .
Skall vi hålla oss kvar på toppen även exportmässigt erfordras dock även här en
kontinuerlig utvecklingstakt. Det styrker mig i min uppfattning att planeringen måste
jämnas ut .
Ordspråket föreskriver ju som bekant "inga regler utan undantag". Mitt undantag
från huvudregeln kan vara små speciella nischer i vårt försvarsmaterielsystem , speciella både genom den betydelse de har för en "svensk profil" och genom den långa
kontinuerliga utveckling som ligger bakom dem. Marina sådana system är torpeder
och minor. Små, i sig egentligen oekonomiska serier, men där en utländsk anskaffning skulle innebära dålig anpassning till vårt försvarssystem och sämre operativ effekt. Jag har ingen patenslösning på detta problem. Kanske skulle ett starkt utökat
samgående mellan dessa småbranscher t ex "Företaget undervattensvapen" vara en
lösning.

Försvarsbeslutet 1982 måste därför innebära - tyvärr kraftigt - ökade reala resurser
till försvaret.
Utan att eftersätta den operativa styrkan och balansen måste dock - inte minst mot
bakgrund av landets ekonomiska situation - alla möjligheter prövas för att hålla ökningen på en rimlig nivå. Högsta möjliga rationalitet i verksamheten måste eftersträvas. Kostnadsjakten måste fortsätta.
Detta ställer ett antal krav på oss alla .
statsmakterna måste ge oss möjligheter att planera rationellt. Långsiktighet är
därvid ett kungsord . Ökad stabilitet i planeringen måste säkserställas genom ett nytt
prisregleringssystem . statsmakterna får heller inte tveka att stadfästa de fredsorganisatoriska reduktioner som blir nödvändiga i egentligen alltför låga ramar. Motsvarande måste gälla för nödvändiga strukturomvandlingar inom industrin . Alternativet är
att höja försvarsramen ytterligare.
Industrin måste anpassa sig till den reella situationen . Det innebär även inom ramen för nödvändiga ökningar inom försvarsramen, att reduktioner och strukturomvandlingar måste ske. Alla samordningsvinster måste tillvaratas .
Vi själva inom försvaret måste satsa mer mot bakgrund av kostnadseffektiviteten .
Gamla mönster och heliga kor får inte hindra vår anpassning till omvärldens krav.
Vi måste också bidra till vår egen försvarsindustris överlevnad genom en förutseende planering så att inte försvarsindustrin ges falska förutsättningar beträffande basen för sin fortsatta verksamhet .

Försvar, försvarsindustri, framtid, förändringar, förutseende - fem viktiga "f". Liksom Karlfeldt angav sitt sista "f" som grunden för de fyra övriga så är även mitt sista
"f" - förutseende - basen för de övriga. Förutseende, välplanerade fö rändringar
inom en rimlig ekonomisk ram är nödvändiga för försvarets och vår försvarsindustris
framtid .

Låt mig sammanfatta mig .
Utvecklingen i omvärlden ställer ökade krav på styrka och beredskap i vårt försvar
om vår säkerhetspolitiska målsättning skall kunna upprätthållas med trovärdighet.

88

89

Hedersledamoten
OSCAR KROKSTEDT

Admiral of the Fleet Earl Beatty
Namnen Jellicoe och Beatty , Scheer och
Hippersäger kanske en yngre generation
sjöofficerare ej så mycket mer än att så
hette det första världskrigets ledande
amiraler, de som ledde Grand Fleet och
Hochseeflotte till strid vid Horns rev den
31 maj 1916 (engelsmännens " the battle
of Jutland", tyskarnas "der Skagerrakschlacht") . De säger oss så mycket
mer , vi, som är gamla nog att ha studerat
sjöslaget så noggrant som man gjorde på
sjökrigshögskolan under mellankrigstiden . Namnen väcker tilllivs många och
långa diskussioner och ståndpunktstaganden för och emot. För tyskarna eller för engelsmännen. För Jellicoe eller
för Beatty. Men våra diskussioner var
naturligtvis bara som en krusning på ytan
gentemot den våldsamma sjö som rördes
upp i den brittiska diskussionen , " the
J utiand Controversy" .
Ty ingen sjöstrid har blivit så häftigt
och länge debatterad och kritiserad i
fackmannakretsar , i press , böcker och
man och man emellan såsom Jutlandsslaget. Det är fullt begripligt. För första
gången efter Trafalgar hade den brittiska
huvudflottan sett fiendens samlade
sjöstridskrafter framför kanonmynningarna. Förväntningarna var stora, särskilt
förstås i flottan . De var egentligen för
stora , men Nelsonminnet var levande ,
och man ville bland de ledande amiralerna se en ny Nelson: Fisher såg honom i
Jellicoe , medan Churchill såg Beatty som
mannen som skulle göra det. Men det
blev inget Trafalgar; dagen efter den sista maj blev inte ens "A Glorious First of
J une" . Ty Hochseeflotte vred sig ur
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greppet när mörkret föll på den sista
maj, och den på valplatsen kvardröjande
brittiska flottan såg vid soluppgången
den första juni bokstavligt talat inte ens
röken av fienden ; han var då hemma i
Helgalandsbuktens skyddande vatten.
Det blev när allt kom omkring en strategisk seger, men det stod inte klart för alla; man kunde inte peka på resultat i
form av många sänkta fientliga skepp;
tvärtom hade flera egna gått till botten
och tyskarna räknade de taktiska framgångarna som en klar seger.
Hur hade detta kunnat ske? Vems var
felet? Hade Jellicoe varit för försiktig
och rädd om materielen? Hade mera av
Beattys offensiva gåpåaranda varit det
riktiga? Eller kanske när allt kom omkring Jellicoe var den kloke och erfarne
strategen , medan karriäristen Beatty var
en hasardspelare och tävlingsryttare ,
som såg krig som en jakt efter räv? Skulle man inte ha gjort motgir i stället för
frångir för att undvika de tyska torpederna? Varför kom Evan-Thomas så sent
med sina moderna och snabba slagskepp
till Beattys understöd vid det första mötet med Hippers slagkryssare o.s.v .,
o.s .v. Frågorna var många. Krigsdagböcker, sjökort och manöverskisser studerades , men något entydigt svar fick
man ej . Allmänheten såg genom pressen
i Beatty en sjöhjälte allt sedan striderna i
Helgalandsbukten och vid Dogger Bank.
Men i flottan kom det att bli ett Jellicoeparti och ett Beattyparti . Ännu år 1936
när de båda amiralern a med kort tids
mellanrum nyss hade lämnat detta livet,
var de sår märkbara , som funnits i flottan

sedan 1916, tjugo år tidigare. Dåvarande
förste sjölorden Chatfield, som varit fartygschef på Beattys flaggskepp , tog då
tillfället i akt att slutgiltigt försöka läka
dem , när han vid Beattys död skrev de
båda amiralernas äreminne i " the
Times" den 12mars 1936. Tre år senare
kom det andra världskriget , och man fick
annat att tänka på än gamla sjöstrider.
Efter detta senare krigs odiskutabla segrar till sjöss har minnet av lutlandsslaget
bleknat. Men än lever det i memoarer ,
biografier och historieskrivningar , och
helt kommer det aldrig att glömmas så
länge det finns sådana människor som läser sjökrigshistoria och sjökrigskonst; då
kan det ännu gå dyningar efter ett en
gång upprört hav .

*****
Jellicoe och Beatty lämnade livet utan att
ha skrivit memoarer eller självbiografier,
en annars vanlig företeelse och förströ else för äldre bittiska amiraler , ofta till ej
mindre nöje för samtid och eftervärld.
En form av till tiden och ämnet strängt
begränsade memoarer utgör förstås Jellicoes "The Grand Fleet 1914-16" från
1919, en omfattande och saklig, om också torr , redogörelse för Grand Fleets
uppbyggnad , organisation och verksamhet , utan kontroversiella uttalanden
vid redogörelsen för Jutlandsslaget, liksom hans "The Crisis of the Naval War"
från 1920 och "The Submarine Peril"
från 1934, båda behandlande hans tid
som förste sjölord; den sistnämnda föranledd av Lloyd Georges krigsminnen ,
där denne , förringande amiralitets grepp
om situationen, tog åt sig äran av att ha
fått det hela på rätt bog.
Över Jellicoe utkom för länge sen
(1936) en biografi av hans samtida och
vän amiralen Sir Roger Bacon , " The Life of John Rushworth, Earl Jellicoe",

Bacon var en ivrig Jellicoe-anhängare
och hade redan 1925 skrivit "The lutland
Scandal", en våldsam vidräkning med
Beatty, som · förklarligt nog kallade författaren och boken "the bloody Bacon" .
Med ett senare tillgängligt underlag utkom 1969 en mycket läsvärd biografi av
professor A. Temple Patterson med den
enkla titeln "Jellicoe, A Biography" .
Beatty fick sin biografi 1951 i den typiskt engelska formen, "The Life and
Letters of David , Earl Beatty, Admiral
of the Fleet" . Författaren , Rear-Admiral
W.S. Chalmers , kände Beatty väl, ty han
hade kommit år 1915 som ung officer till
dennes stab på " Lion" för att tjänstgöra
som en vad vi skulle kunna kalla flaggens
navigeringsofficer med uppgift att hålla
operativa och taktiska kort ständigt aktuella i hamn och till sjöss för amiralens
bedömanden och beslut. Till stor del utgörs boken, såsom titeln anger , av brev
som Beatty skrev (han var en flitig brevskrivare) och det blir i boken därför
Beatty själv som ofta talar. Eftersom
hustrun vanligen var mottagaren kan
man vara förvissad om att det var den
personliga synen som kom fram och
sanningen som sades, d.v.s . sanningen så
som Beatty såg den . Det är förvånande
att finna hur frispråkig han kunde vara i
privatbrev om rena tjänsteangelägenheter , flottans förehavanden och när det
gällde omdömen om kamrater , överordnade, jämställda och underlydande;
inte bara hustrun utan civila vänner överhuvud taget fick sådana "whispers from
the Fleet" . Tydligen tilläts man göra så
även under krig, i varje fall om man hade
hög grad. Självfallet är dessa brev av värde för forskningen , ty brev från Beatty
var något som man bevarade .
Chalmers kunde sålunda av egen erfarenhet och med då tillgängliga källor
skildra Beatty, sjöofficeren med den
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märkliga karriären, chefen och ledaren
till sjöss och i land. Men tillgängligt material för att skildra privatpersonen kunde författaren inte utnyttja eller rättare
sagt fick det inte . Denna lucka har nu blivit fylld .

* ** * *
Förra året (1980) utkom nämligen
"Admiral of the Fleet, Earl Beatty" med
undertiteln "The last Naval Hero". Det
är en märklig biografi ty för det första är
författaren Stephen Roskill , och för det
andra har denne haft tillgång till och fått
tillstånd att utnyttja det material som
förmenades Chalmers och mera därtill ,
och att låta trycka det utan några reservationer. Författaren är värd en närmare
presentation .
När utgivarna av den av brittiska regeringen år 1946 beslutade utgivningen
av "United Kingdom History of the
Second World War" gav uppdraget att i
ett sammanhang skildra sjökriget (övriga
delar av serien var uppdelade på krigsskådeplatser) åt Captain S.W. Roskill,
DSC , RN , hade man funnit den rätta
personen . Hans "The War at Sea" är ett
storverk inte blott till formatet - tre delar
med den tredje uppdelad på två volymer ,
alltså fyra böcker om sammanlagt ca
2.000 sidor- utan också med hänsyn till
hans personliga erfarenhet från kriget
och de då levande personerna samt till
hans forskarbegåvning, tillgång till källor
och källkritiska observans och objektivitet. Till detta kom oräddheten att bedöma och , där så behövdes, kritisera beslut <tv Churchill , krigskabinettet och
Amiralitetet samt de grunder på vilka de
fattades , liksom de ansvariga chefernas
utförande av besluten.
Captain Roskiii hade måst lämna sjötjänsten på grund av hörselskada - han
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var artillerist och hade senast tjänstgjort
till sjöss 1938-39 som AO och en kort tid
som sekond på Warspite, slagskeppet
som under lutlandsslaget ingått i EvanThomas snabba slagskeppsdividion, opererande i samverkan med Beattys slagkryssare . När Roskiii tjänstgjorde ombord var Warspite amiralen Dudley
Pounds flaggskepp i Medelhavet, han
som sedan blev förste sjölord och ledde
sjökriget. När Cunningham efterträtt
Pound förde gamla Warspite dennes
flagg vid Matapan. Roskiii tjänstgjorde
därefter kriget ut i Amiralitetet på poster, där han hade goda möjligheter att
följa vad som hände .
Om Roskiii gick miste om en lovande
karriär i RN , så blev den desto mer lysande som sjökrigshistoriker. Med ett
tiotal böcker, varav ett par liksom "The
War at Sea" i flera volymer , räknas han
som en av de två förnämsta sjökrigshistorikerna sedan Sir Julian Corbetts
dagar. Han är nu " fellow" - väl ungefär
detsamma som docent - vid Churchill
College, Cambridge. Den andre sjökrigshistorikern är professor Arthur
Marder, som bl. a. utgivit amiral Fishers
brev i tre delar under titeln " Fear God
and Dread nought" (1952-59) och Royal
Nayv's historia under modern tid, "From
Dreadnougth to Scapa Flow", i flera delar (1961--66) . Den tredje delen "Jutland
and after, May 1916-December 1916",
är den i detta sammanhang mest intressanta och utan all jämförelse den mest
inträngande och objektiva studien och
redogörelsen av denna omstridda sjöstrid med ett domslut som knappast kan
bli omstritt. Roskiii hänvisar också till
Marder i sin nu aktuella biografi , men
har förstås egna kommentarer att göra
och iakttagelser att tillägga.
Det är ingalunda ovanligt att två historiker har avvikande mening om meto-

der och slutsatser vid forskning kring historiska förlopp. Det är därför synnerligen lärorikt att läsa ett s.k . Appendix
som avslutar " Churchill and the
Admirals", en tidigare bok av Roskiii
(1977), där denne skarpt polemiserar
med Marder om källors värde ; Marder
har enligt Roskills mening alltför mycket
litat till muntliga redogörelser och minnesan teckningar, gjorda långt efter det
inträffade.
Naturligtvis är denna bok i övrigt av
mera intresse än den vetenskapliga dispyten för var och en som är intresserad
av Churchill och sjökrigföringen under
såväl första som andra världskriget. Den
är en skarp vidräkning med Churchi ll
som krigsledare , naturligtvis inte som
den politiske ledaren med tron på slutlig
seger som inga motgångar kunde rubba.
Det är marinministern , försvarsministern
och premiärministern , som kritiseras,
den Churchill som ständigt krävde offensiva operationer utan hänsyn till det
verkliga läget , till bristande resurser i
form av materiel, utrustning och utbildning, och som märkligt nog hade bristande förståelse för sjökrigets speciella
natur och krav . När boken kom ut , skrev
den kände professor A.J .P. Taylor, som
ägnat de båda världskrigen speciellt intresse, i en berömmande anmälan att en
sådan fruktansvärd bredsida inte avlossats sedan slaget vid Jutland.
I detta sammanhang kan det ha sitt intresse att nämna en sak som väl bara kan
hända i England. En del av de uppsatser
som kom att ingå i Roskills bok hade
publicerats i "The Sunday Telegraph"
under den av redaktionen - icke författaren - valda titeln " Churchill and his
Admirals". Detta möttes med en storm
av protester från många amiraler , som
påpekade att de minsann inte varit
Churchills utan His Majesty the King's

Admirals .

** * **
Amiral Chalmers började förordet till sin
Beattybiografi med att säga att den skrivits på begäran av amiralens son , den
andre Earl Beatty, och att den var baserad på brev och andra handlingar som
förvarats av fadern . Samtidigt säger
Chalmers att det skulle vara alldeles för
tidigt att avslöja allt vad Beatty skrivit.
När han i ett senare kapitel kommer in
på Beattys giftermål , skriver han att breven till hustrun skulle kunna fylla volymer, att de en gång kanske kommer att
kunna publiceras , men att det nu vore
tillräckligt att citera bara de brev som var
relevanta med hänsyn till Beattys karriär
och tjänst. Bakom dessa försiktiga formuleringar ligger det faktum att fastän
den andre earlen önskade att få en biografi skriven, så skulle den inte få innehålla något om familjeförhållandena , om
vilka dock Chalmers var väl underrättad
genom en person , Sir Shane Leslie , som
från början hade varit tänkt som medskrivare till biografin .
Sir Shane Leslie var en av Beattys
gamla vänner och beundrare och hade
stått i flitig brevväxling med honom.
Dessutom hade han lärt känna Lady
Beatty väl, och på grundval av den personliga bekantskapen med dem båda var
det alltså tänkt att samarbetet mellan honom och Chalmers skulle bestå i att Leslie skrev om Beattys privatliv och Chalmers om honom i tjänsten . Därav blev
emellertid ingenting , eftersom Beattys
son som sagt motsatte sig att faderns
stormiga äktenskap och utomäktenskapliga förbindelser skulle nämnas i biografin. Därför blev Chalmers i och för sig
förtjänstfulla biografi sådan den blev,
alltså med både "Life" och "Letters"
valda med omsorg.
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Roskill hade ursprungligen tänkt skriva en modern studie över Jutland avsedd
att komma ut till 50-årsminnet av slaget
1966. (Då detta slag i fortsättningen
kommer att nämnas åtskilliga gånger avser jag med ordet Jutland själva slaget
och icke halvön). Då han fick veta att
professor Marder avsåg att ägna en hel
del av "From Dreadnought to Scapa
Flow" åt Jutland, avstod han från den
tänkta studien. Men eftersom han var
intresserad av dramatis personae och
"The Jutland Controversy", hade han
uppsökt Beattys son , för att få tillgängligt materiel. Liksom Chalmers fick
Roskill ett vänligt bemötande och tillstånd att läsa många handlingar, men beträffande de privata förhållandena och
kontroversen möttes han med samma negativa inställning som Chalmers rönt.
Roskill hade därför avstått även från
denna studie och i stället ägnat sig åt
Policy
"Naval
between the W ars", som utkom i två volymer .
Så dog den andre earlen 1972. Dennes
son hade inte samma betänkligheter som
fadern utan Roskill fick - med tillstånd
av också dem som legalt skötte arvets
handhavande - medgivande att få överta
aktuella handlingar och införliva dem
med arkivet i Churchill .College , Cambridge. Nu hade Roskiii i unga år känt
Shane Leslie , och fick genom dennes änka också tillgång till hans efterlämnade
papper för arkivering och utnyttjande .
Slutligen lades den sista biten till puzzlet. Roskiii lärde nämligen känna sonen
till den dam med vilken Beatty hade haft
ett kärleksförhållande . Denne , George
Godfrey-Faussett, kunde till arkivet
överlämna ej mindre än 156 brev från
amiralen till hans mor, Lady Eugenie ,
liksom faderns, Captain Sir Bryan Godfrey-Faussets, efterlämnade handlingar.
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Sir Bryan var sju år äldre i kadettkurs än
Beatty ; han hade emellertid genom vänskap med kungen knutits till hovet och
tjänstgjorde sedan som hovmarskalk hos
George V för att efter hans död tjänstgöra hos Edward VIII under dennes korta regering och sedan till sin död fortsätta
hos George VI. Sir Bryans hustru Bugenie var alltså den som skulle komma att
spela en stor roll i makarna Beattys liv ;
hon hade sparat alla hans brev , medan
hennes brändes av den om faderns rykte
och minne så omtänksamme sonen.
På så sätt hade Roskiii fått tillgång till
alla de handlingar , som kunde kasta ljus
över Beattys liv , dittills okänt för alla
utom de direkt berörda parterna, och sedan han också fått mera insyn i Jutlandskontroversen , kunde han skriva en fullständigare biografi än vad som varit
möjligt för Chalmers.

*****
För den fortsatta skildringen kan det ha
sitt intresse att kortfattat och i ett sammanhang redogöra för Beattys enastående snabba karriär.
Han måste ha varit född under en
lycklig stjärna - uttrycket är onekligen
på sin plats, eftersom han , märkligt nog ,
men kanske beroende på sitt irländska
arv, under hela sitt liv var skrockfull och
brukade gå till celebra spåkvinnor för att
få sin framtid tolkad. Hans hustru delade
denna övertro, vilket däremot inte är så
förvånande: det var vid denna tid fashionabelt i societeten .
Kadett vid 13 års ålder 1884 blev han i
vederbörlig ordning underlöjtnant efter
sex år och löjtnant efter ytterligare två
år, d.v.s. 1892. Sedan började det. Han
hade nämligen turen att 1895 få befäl på
en kanonbåt , som på Nilen skulle samverka med den arme , som under
Kitchener då förde krig mot den uppro-

riske mahdin . Året därpå belönades hans
tapperhet och insatser med DSO, och sedan Kitchener vunnit sin seger vid Omdurman - där Churchill deltog som en
slags modern centaur , till hälften husar ,
till hälften journalist - blev han omnämnd i Kitcheners rapport och 1898
d.v .s. endast 27 år gammal befordrad till
commander, varvid han gick förbi över
400 löjtnanter i rullan .
Som commander och sekond på Barfleur i Kina-eskadern fick han vara med
om boxarupproret , ledde en landstigningsstyrka med stor skicklighet och tapperhet, blev sårad och sändes hem. Han
hade också visat en ovanlig förmåga att
samarbeta med den andra försvarsgrenen och med allierade av olika och ofta
besvärliga slag och blev då för sina utomordentliga egenskapers och gärningars
skull befordrad till captain, efter blott
två år i tidigare grad; han var bara 29 år
och flottans yngste i denna till amiralsbefordran meriterande grad. Medelåldern
vid befordran till captain var 42 år , och
Beatty passerade ca 200 commanders.
Så kom sekelskiftets kapprustningar
med Tyskland ; ju flera fartyg desto fler
officerare. Det rullade undan i de höga
graderna, och 1910 blev Beatty - enligt
särskilt kungligt medgivande eftersom
han enligt befordringsbestämmelserna
ännu inte hunnit fylla kraven på tjänsteår
och befattningar - befordrad till RearAdmiral vid ännu ej fyllda 39 år, den
yngste flaggmannen i flottans historia sedan Rodneys och Nelsons dagar. Som
konteramiral blev han erbjuden en
vid
Second-in-Command-befattning
Atlantflottan men tackade nej och för
sattes i disponibilitet. Han skulle väl efter tre år ha fått sluta för gott- ty i Amiralitetet var man föga roade av herrar
som sade nej till en så fin befattning, till
vilken det fanns många villiga.

Men så blev Churchill marinminister,
kom ihåg kanonbåtschefen på Nilen , och
sedan var Beattys väg till höga befäl åter
lagd. Han blev Churchills marina sekreterare och rådgivare. När Churchill i sin
"World Crisis" motiverade detta val med
att bland annat framhålla Beattys skicklighet som ryttare , polospelare, jägare
och deltagare i strider till lands, gjorde
han onekligen Beatty en otjänst. En sådan syn förtretade mången , som ansåg
att större hänsyn bort tagas till antalet
sjömånader, genomgångna kurser , gedigna tekniska kunskaper m.fl . sådana
till höga befattningar meriterande ting,
som bl.a. fört Jellicoe till toppen.
Churchills uttalande kom naturligtvis att
utnyttjas i Jutlandskontroversen.
Vägen till högre befordran och befäl
var emellertid som sagt lagd . Beatty fick
befälet över den nya slagkryssareskadern
1913 och blev som chef för denna befordrad till Vice-Admiral då kriget bröt
ut. När Jellicoe 1916 frånträdde befälet
över Grand Fleet, blev Beatty vid 45 års
ålder Admiral and Commander-in-Chief
Grand Fleet. När tyska flottan ankrat i
Scapa Flow, kriget var slut, och krigsledarna belönades, blev han 1919 Admiral
of the Fleet och Earl och fick en nationalbelöning på 100.000 pund. Hans adliga titulatur fastställdes av konungen till
David, Earl Beatty, Viscount Bomdale
of Wexford , Baron Beatty of the North
Sea and of Brooksby. Han tillträdde
samma år befattningen som förste sjölord, och ledde därefter flottans öden till
1927. Han dog 1936 och ligger begraven i
St Pauls Cathedra!. Tjugo år efter slaget
vid Jutland var de ledande amiralerna
borta: Scheer hade dött redan 1928, von
Hipper 1932 och Jellicoe 1935 . Alla fyra
besparades ödet att uppleva ett andra
världskrig.

*****
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Roskill kallar sin biografi "An Intimate Biography", och onekligen är det intima saker som skildras om makarna
Beatty . Åtskilligt synes trivialt, och
ibland blir man förvånad över att en
historiker som Roskill tar upp sådant
som närmast kan rubriceras som skvaller. Men eftersom det är första gången
som Beattys privatliv har kunnat redovisas , är det kanske inte så underligt att
han gör det mesta möjliga av det han vet
eller av den källa han främst haft tillgång
till , nämligen Shane Leslies anteckningar
till det personliga avsnittet som skulle ha
ingått i den tidigare avsedda Beattybiografien .
Leslie, som inom parentes var kusin
till Winston Churchill , kände makarna
Beatty väl och hade en stor beundran för
amiralen men av allt att döma en mycket
negativ inställning till hans hustru. Som
återberättarens återberättare fattar jag
mig kort, utelämnande vad jag kallar
skvaller.
Beattys hustru var en mycket rik amerikanska, arvtagare till Marshall Fields
stora varuhuskedja i Chicago och många
miljoner. När hon och dåvarande commander Beatty första gången träffades,
innan han blev kommenderad till Kinaeskadern, var hon redan gift och hette
Mrs Ethel Tree , känd som en djärv och
skicklig ryttarinna från hästkapplöpningar och rävjakter. Efter Beattys hemkomst som en förtursbefordrad och av
ryktet omsusad captain gifte de sig 1901,
sedan hon blivit skild från sin man utan
något besvärande inslag av skandal; hon
var då 27 år och Beatty 30. Deras första
äktenskapliga bekymmer var att hon som
frånskild inte kunde bli presenterad vid
hovet enligt gällande etikett , men detta
ordnades genom Beattys vänskap med
blivande kung George V och med hjälp
av en annan sjöofficerskamrat, hovman-
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nen Sir Bryan Godfrey-Fausset, vars
hustru Eugenie sedermera skulle komma
att spela en roll i Beattys liv .
Det är självklart att den unge äregirige
Beatty fick många fördelar av ett så rikt
gifte och kunde föra ett liv som få eller
ingen av sina jämlikar i ålder eller grad i
flottan; man kommer onekligen att tänka
på att detta skulle komma att upprepas
tjugo år senare när en annan ung och
framstående sjöofficer Louis Battenberg , senare Mountbatten, gift sig med
arvtagaren till de Casselska miljonerna.
Ethel Beatty hade vad Shane Leslie
kallar "folie de gran des maisons". Hon
köpte eller hyrde hus och bostäder, flera
samtidigt, allt eftersom de passade hans
kommenderingar eller hennes egna behov, lägenheter lämpliga vid ripjakter i
Skottland eller jaktritter i England . Hon
köpte också flera lustyachter, bl. a. en
stor ångjakt, som under kriget lånades ut
till flottan som sjukvårdsfartyg men som
lady Beatty ansåg sig fortfarande ha dispositionsrätt över, till inte så litet besvär
för vederbörande myndigheter. Ointresserad av mannens karriär och tjänst hade
hon helst velat leva på sin förmögenhet
ett societetsliv i London. Hon var naturligtvis bortskämd, men det skulle visa sig
att hon också var mentalt obalanserad.
Shane Leslie skräder inte orden. Han beskriver henne som arrogant och stolt
utan annat att bygga detta på än den stora förmögenheten; hon var ytterst svartsjuk, själv dock utan moraliska betänkligheter i tillfälliga kärlekshistorier.
Beatty skrev när han var ombord eller eljest borta långa brev till henne varje dag,
ibland två om dagen, en blandning av
kärleksbrev och "whispers from the
Fleet" för att hålla henne på gott humör.
Själv svarade hon ibland bara med ett telegram, ibland inte alls och hade ofta
svårt att hålla reda på aktuella adresser.

De två makarna var väl redan från
början högst omaka utan att någon tycks
ha märkt eller tänkt allvarligt på detta,
men med tiden framstod det allt tydligare.
Det är svårt att få ett grepp om Ethel
Beattys, karaktär, liv och leverne . Jag citerar därför Shane Leslies sammanfattande omdöme och gör det på engelska
efter fåfänga försök att översätta denna
besvärliga vokabulär till svenska så att
det låter som svenska: "She brought him
many gifts; great beauty, a passianate
and jealous love, sons, wealth , houses
and a personality he could not conquer,
for against him was arrayed a distraught
spirit which brought their home Iife to utter misery". Hon tycks ha jagat hela livet
efter förströelser - inbegripet utomäktenskapliga, trots kärleken och svartsjukan - omväxlande med besök vid
fashionabla kurorter och hälsobrunnar,
hos Harley Street-läkare, spåkvinnor,
undergörare och psykologer. Mest känd
bland sådana var den franske läkaren
Coue med sin metod att bota patienter
genom att suggerera att de blir bättre och
bättre dag för dag, en slogan som användes i en Rolfrevy på tjugotalet.
Med tiden förvandlades denna hektiska rastlöshet till djup melankoli. Man
kan förstå att den av krävande tjänst i
höga befattningar upptagne Beatty vid
ett tillfälle kunde skriva till vännen Leslie att han var världens olyckligaste
människa och fått betala fruktansvärt
dyrt för sina miljoner. Men likaväl varade äktenskapet livet ut. Countess Beatty
dog 1932 som maka till Admiral of the
Fleet Earl Beatty. Den andra kvinnan i
hans liv, Eugenie Godfrey-Faussett blev
aldrig någon Emma Hamilton för den
som många - däribland han själv - ville
se som världskrigets Lord Nelson.
Om hon själv hade velat bli en Lady

Hamilton är omjöligt att veta, eftersom
hennes brev, säkerligen minst lika många
som Beattys, blev som redan sagts brända av hans son, den andre earlen Beatty.
Hur som helst var det hon som började
brevväxlingen Jutlandssommaren 1916.
Hon hade väl som många andra charmats
av den unge, stilige, framgångsrike och i
pressen mångomskrivne amiralen, som
inom kort skulle efterträda J ellicoe som
Commander-in-Chief
Grand
Fleet.
Beattys svar och första brev började med
relativt opersonligt tilltal, ungefär så som
man skriver i allmänhet: "Dear Mrs
Godfrey-Faussett", men ganska snart
blev det "Eugenie, dear" eller "God
b less you my dear". Breven blev fort kärleksbrev och Beatty var som tidigare
sagts en flitig brevskrivare, blandande
känslor och tjänst med inte så sällan förringande ord om sin företrädare Jellicoe
t.ex. "I think my predecessor liked
details, I ha te it''.
Nu hade han fått en brevvän -för att
uttrycka sig modernt - som i motsats till
hustrun verkligen svarade på brev, av allt
att döma intresserad och intressant. Den
romantiska historien kom också att i stor
utsträckning utveckla sig brevledes. Tillfällen att träffas kunde inte heller bli så
många: han var ju från 1916 till krigets
slut mest ombord på sitt flaggskepp eller
i det tillfälliga hemmet i Rosyth, och hon
bör som gift med en man vid hovet och
tillhörande Londons societet haft många
representativa plikter. De manövrerade
också försiktigt: Beatty var ingen Nelson
i det fallet heller. Men det är klart att
korta möten ordnades, vid några tillfällen också längre i Skottland. Men Beatty
var på sitt sätt bunden vid hustrun, hurudan hon än var, och en skilsmässa var för
honom otänkbar, vilket han också så
småningom fick erkänna i brev. Hans
brev tog alltmer formen av brev till en
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god vän , en som man kunde lita på i alla
väder och anförtro sina bekymmer åt.
Hon visade sig verkligen storsinnad och
generös, vilka känslor hon än kan ha
haft . Hon tog sig ofta an den stackars
Ethel Beatty, följde henne på resor och
underlättade på allt sätt den strängt upptagne förste sjölorden i handhavande t av
den svårhanterliga , till sist verkligt sjuka
hustrun . Utan att ha tillgång till hennes
brev- ko rrespondense n upphörde 1933får man intrycket att Eugenie GodfreyFaussett var en bildad, beläst och intelligent dam , en ka raktär som varit värd
att veta mera om . Roskiii skriver att i
förhållandet Beatty-Eugenie kommer
man att tänka på det franska ordspråket
angående kärlekshistori er " Il y a toujours un qui aime et un qui tourne la
joue" - det var E ugenie som verkligen
älskade
Beatty, medan han ofta hänsynslöst utnyttjade hennes trofasthet och hade åtskilliga andra historier för sig.
Vad hennes man hovmarskalke n tänkte och tyckte får man inte veta, men det
tycks som om han funnit sig i ett
menage a trois.

*****

Och så kan det vara på tiden att redogöra
för vad Roskiii har att säga om andra
händelser i Beattys liv.
Churchill var som sagt en stor beundrare
av Beatty, och såg i honom en andra Nelson. När han i "The World Crisis" behandlade J utlandsslaget , lanserade han
en legend, som blev långlivad , men som
Roskill, gud ske lov, nu tagit död på.
Churchill berättar nämligen att när
Beatty under slaget efter tjugo minuter
sett två av sina slagkryssare gå till botten
efter träffar från Hippers slagkryssare, så
vände han sig till fartygschefen på Lian,
flaggskeppet, som fått många svåra träf-
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far, och sa: "Chatfield , there seems to be
something wrong with our bloody ships
today . Tum two pointsto port. ", d.v.s .
två streck närmare fienden. Churchill,
som gärna yttrade sig i deklamatorisk t
glansfulla fraser, tyckte väl att detta lät
fint och vittnade om sann Nelsonanda .
Efter honom har många författare upprepat detta, utan att reflektera över att
en sådan order i den rådande situationen
vore dålig taktik. Nu har Roskiii genom
ett skriftligt vittnesmål av en bibliotekarie i Amiralitetet som 1937 frågat Chatfield, dåvarande förste sjölord, hur det
förhöll sig med detta . Bibliotekarie n hade nämligen tänkt sig att orden skulle bli
bevingade genom att tas upp i " Oxford
Dictionary of Quotations" . Chatfield hade svarat att Beatty endast sagt den första meningen , den om att något var
"wrong with our bloody ships" men aldrig i det sammanhang et beordrat kursändringen. Denna order är alltså Churchills eget påhitt, liksom - enligt Roskiii
- hans deklamation att " thus the crisis of
the battle was surmounted" . Orden blev
inte bevingade i Oxford Dictionary.
För lutlandsslage t eller det tidigare
mötet vid Dogger Bank mellan debrittiska och tyska slagkryssarna redogör
Roskiii icke i detalj, vilket är fullt begripligt, eftersom de blivit så omskrivna,
speciellt när det gäller Jutland i professor
Marcters tredje del av "From Dreadnought to Scapa Flo w" .
Dogger Bank visade för första men
ingalunda sista gången att ordergivningen med signalflaggor från flaggskeppet
var bristfällig. När Beatty förlorade ledningen genom att " Lion " måste bryta ut
ur formeringen hade en mera självständig och offensiv amiral än Beattys Second-in-Com mand, Moore, bort förstå
Beattys avsikt och inte åtlytt signalerna
så som de felaktigt var hissade utan fort-

satt förföljandet. Nu hann tyskarna undan , och Beatty fick trots ansträngningarna att från en annan slagkryssare återta
befälet , se sig gå miste om en trolig seger.
Beatty gjorde från denna strid också
iakttagelsen att hans slagkryssare hade
ett svagt pansarskydd och han fi ck många
anledningar att senare också klaga över
Fishers principer för dessa kryssares
konstruktion. Fart är skydd , hade denne
sagt och offrat pansar för kraftigare
maskinstyrka.
Erfarenhetern a från Jutland visade
ännu tydligare att de engelska slagkryssarna var sämre skyddade än de tyska.
Detta är en av de allmänt kända och omskrivna erfarenhetern a. En annan var
projektilernas sämre pansarbrytningsförmåga och en tredje det felande flarnskyddet mellan kanontorn och durkar.
En bidragande orsak till de förödande
explosionerna var dessutom att man för
att öka eldhastighete n hade ammunitionen upplangad i tornen och i beredskap i
hissarna.
Till dessa allmänt kända erfarenheter
lägger Roskiii nu ännu en , som den forne
artilleriofficeren kraftigt understryker
och ägnar stort utrymme . Det gäller eldledningsinstru menteringen, där den
brittiska knappast medgav att man sköt
under gir, medan den tyska var mera utvecklad; tyskarna använde sig också av
de bättre stereomätarn a medan britterna
föredrog koincidensmä tare . Om eldledningsinstru menteringen hade många
diskussioner förts i Amiralitetet före kriget, varvid ett system med en civil uppfinn are, Arthur Pollen , som konstruktör
hade förkastats och man i stället gått in
för ett av captain Dreyer konstruerat.
Roskiii riktar med stöd av forskningar
som utförts av Pollens son Anthony och
som avses publiceras av denne, en skarp
kritik av Amiralitetets handläggning av

frågan och dess utpräglade motvilja att
frångå det valda systemet. 1
Med kännedom om dessa brister hos
de brittiska slagkryssarna kan läsaren inte undgå att tänka på Fishers slagord:
" Hit first , hit hard, keep on hitting". Ty
för att "hit first" fordras en god eldledning, att " hit hard" pansarbrytand e projektiler som inte briserar genast vid anslag , och för att kunna " keep on hitting"
krävs god motståndkraf t och flytbarhet.
I alla dessa hänseenden hade tyskarna
följt Fishers doktrin , medan britterna
därvidlag var underlägsna. Därtill kan
läggas att tyskarna hade en övad nattstridsorganisation, medan den brittiska
taktiken gick ut på att försöka undvika
strid under mörker.
Roskiii kritiserar också slagkryssarnas
dåliga träffresultat och kan inte förstå att
Chatfield hela sitt liv hävdade att det var
ammunitione ns tidigare påpekade brister
som var anledningen till att man inte fick
bättre verkan av de många träffarna .
Ä ven den tyska officiella historieskrivningen i "Der Krieg zur See" säger att de
brittiska slagkryssarna sköt sämre än
slagskeppen. Till saken hör att Chatfield
förutom att vara flaggskeppets chef också hade befattningen som flaggens artilleriofficer. I detta hänseende kan emellertid ingen anmärkning riktas mot
Beatty , som lade stor vikt vid skjutövningar; när sedermera den märkbart åldrade Fisher- även en vulkan kan slockna
- spred ryktet att Beatty försummade
skjututbildnin gen och var inkompetent
att leda Grand Fleet , så var detta illvilja
från Fishers sida och avundsjuka hos
dem som bidrog till att sprida ryktet.
Den gamla frågan om varför Evanl. Boken har nu utkommit under titeln " The
Great Gunnery Scandal - The Mystery of J utland".
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Thomas kom så sent till Beattys understöd är tidigare besvarad med att Beatty
hade utgångsgrupperat honom hela 5 distansminuter nordväst om slagkryssarna.
Frågan är därför i stället, varför denna
gruppering hade valts . Här har Roskiii
en intressant hypotes, som enligt vad han
säger dock knappast kan bevisas. Han
anser nämligen att Beatty alltid sett en
strid med de tyska slagkryssarna som en
uppgörelse mellan Hipper och honom ,
och att han skulle revaochera sig för det
snöpliga slutet av den avbrutna duellen
vid Dogger Bank. Roskiii stöder sig på
yttrande
av
Walter
Cowan, då fartygschef på slagkryssaren
Princess Royal, sedermera välkänd amiral. Denne har nämligen sagt att när de
styrde mot fienden, så var han rädd för
att "the damned 5th Battle Squadron is
going to take the breact out of our
mouth". Roskiii anser att detta uttalande
med all sannolikhet härstammar från
Beatty, eftersom Cowan var en av
Beattys gamla kamrater och en mycket
intim vän och beundrare av honom.
Här kommer åter det illa skötta signaleringsförfarandet in i bilden , och en ordergivning mot vilken berättigade anmärkningar kan göras . När Beatty från
marschkursen ändrade till stridskurs,
gavs denna order till Evan-Thomas slagskeppsdivision med signalflaggor , som
var omöjliga att kunna avläsa, varigenom avståndet mellan styrkorna kom att
öka till 10 distansminuter. Härigenom
kom det att dröja tjugo minuter innan
Evan-Thomas kunde komma till understöd . Flaggens signalofficer var densamme söm vid Dogger Bank och kunde
onekligen lastas för att inte i enlighet
med Grand Fleets taktiska föreskrifter
använda alla till buds stående signalmedel, när det gällde viktiga och brådskande meddelanden. Men hela förfarandet
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d.v.s . dröjsmålet innan den välskjutande
slagskeppsdivisionen kunde effektivt ingripa i striden blir utsatt för Roskills hårda
dom: det var "an error for which Beatty
himself must carry most of the responsibility" . När så Evan-Thomas kom, sedan
Beatty girat nordvart efter siktaodet av
Scheers slagskepp för att leda dem mot
Jellicoe liksom Hipper nyss lett Beatty
mot
Scheer,
beordrades
slagskeppsdivisionen för sent att gira till
kontrakurs efter Beatty; och inte bara
det, utan giren beordrades som successiv
och styrbord hän , då det riktiga hade varit att beordra en betydligt snabbare
samtidig gir babord hän för att divisionens eld skulle ge bättre understöd. Men
som sagt, slagskeppen sköt bra och kunde inregistrera många träffar. Efter slaget tackade Beatty också Evan-Thomas i
ett mycket hjärtligt och positivt brev för
den goda hjälpen. Detta är värt att komma ihåg, eftersom Beatty senare skulle
komma att behandla Evan-Thomas på
ett synnerligen ojust sätt under " the lutland Controversy", varom mera senare.
Roskiii riktar en mycket skarp och berättigad kritik mot Amiralitetet för den
bristande samverkan mellan underrättelse- och operationsavdelningarna, varigenom lellicoe fick flera felaktiga meddelanden och i ett viktigt fall undanhölls
en underrättelse, som kunnat varna honom för nattens händelser. På tal om signaltjänst och underrättelser så är det
uppseendeväckande att Beatty under sin
strid med Hipper och därefter med
Scheer underlät att hålla Jellicoe underrättad under hela en och en kvarts timme . Den som klagar på Jellicoes ledning
och tvekan om åt vilket håll han skulle
stridsformera flottan bör ställa sig frågan
om det kan vara riktigt att en C-in-C
skall behöva fråga: "Var är fienden?" till
chefen för slagkryssarflottan som länge

varit i strid med denne ; Jellicoe hade att
bilda en stridsformering i kolonn av sex
slagskeppsdivisioner om fyra skepp i varje division som gick med divisionerna på
linje . Tänk på det. Det säger inte Roskiii
utan skrivaren av denna artikel. Men för
att avsluta detta kapitel om lutland förtjänar följande omdömen om lellicoe att
citeras.
Roskiii skriver: "Vad man än anser
om Jellicoe och hur han manövrerade
slagflottan den 31 maj, är det ingen tvekan om att han helt lyckades bevara herraväldet till sjöss i Nordsjön- frånsett utbåtsfaran ; vad han skrivit offentligt och i
brev visar att det var vad han främst eftersträvade. Jellicoes kritiker har tagit
alltför liten hänsyn till att han lyckades
med det."
Och professor Marder slutar sina tankar om slaget med att säga: "Jellicoe has
been most unfairly blarned for not doing
miracles at lutland . He was as brave and
enterprising as the best of them , and he
di d the best that was possible." Till samma resultat kommer Captain Macintyre i
en liten utmärkt bok " lutland" av år
1957. I historiens ljus ses personer och
händelser annorlunda än de tedde sig i
samtiden, varom mera i avsnittet om
"the lutland Controversy".

*****
När Beatty efterträdde Jellicoe som
C-in-C Grand Fleet skulle man kunnat
vänta sig vissa svårigheter, eftersom hans
jämnåriga i allmänhet då seglade som
fartygschefer, och flera av amiralerna var
till levnadsåren äldre . Men Beatty var
van vid framgång och hade ett stort självförtroende och vad Roskiii kallar karisma. Detta ursprungligen grekiska ord
har på sistone blivit populärt även hos
oss, fast man kan tycka att- jag höll på
att säga Giet gamla svenska ordet- charm

duger lika bra. Charm är ju inte bara ett
kvinnligt smycke. Han hade haft slagkryssarflottans fulla förtroende och tillvann sig snart hela Grand Fleets, amiralers, fartygschefers och besättningars.
Han var "a le ad er of men". Men han var
inte bara en chef med charm och med
rykte som en frisk gåpåare. En vars ord
kan tillmätas den största tilltro, är den
många gånger omnämnde Chatfield, som
var fartygschef på Beattys flaggskepp först Lian sedan Queen Elisabeth - från
1912 till krigsslutet , och blev Beattys efterträdares efterträdare som förste sjölord och adlad Lord Chatfield. Denne säger i sina mycket läsvärda memoarer
"The Navy and Defence" och " It might
happen again": "Att se amiral Beatty
som en tänkande strateg och taktiker ,
som i förväg planerade hur han bäst skulle utnyttja sina fartyg och öva sina skeppschefer må förefalla egendomligt för läsare, som av efterkrigsskribenter fått höra att Beatty var 'a mere Prince Rupert ,
dashing and happy-go-lucky in the spirit
of the huntingfield '. Nog är det sant att
han ägde alla egenskaper som krävs av
en djärv ledare som både kunde och vågade; men han var mycket mer än det.
Och han överlät inte allt arbete på en
omsorgsfullt utvald och skicklig stab,
medan han själv bara gick på bryggan
och gav order."
En av Beattys första åtgärder var att
arbeta om flottans taktiska föreskrifter
för att ge underlydande förbandschefer
större handlingsfrihet, så att de inte skulle bli så hårt låsta till reglementen och
bestämmelser som under Jellicoes centraliserade ledning . En annan var att alla
erfarenheter beträffande fartygens konstruktion och ammunition skulle tillvaratas och åtgärdas av Amiralitetet efter
konferenser med C-in-C Grand Fleet.
Han ägnade det allra största intresse åt
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att hålla flottan i trim och moralen uppe
under de återstående krigsåren genom
övningar och omsorg om personalen såväl i tjänst som inte minst under fritid.
Och det var behövligt, ty krigets vardag
blev lika grå som före Jutland.
Kriget hade också ändrat karaktär.
Scheer hade efter Jutland kommit till
slutsatsen att man inte kunde tvinga England till fred genom ett avgörande sjöslag
-i och för sig ett erkännande av Jellicoes
strategi- utan att ett segerrikt slut på kriget endast kunde åstadkommas genom
avgörande slag mot Englands ekonomi
d.v.s. sjöfartskrig. Därmed hade man
övergått från den ena sjöstrategiska principen- det avgörande sjöslaget- till den
andra, som av gammalt kallas "guerre de
cours e". Och nu hade man ett effektivt
vapen i ubåtarna. Skyddet av sjöförbindelserna blev därför den främsta
angelägenheten i brittisk strategi , och
man fick tillgripa den gamla metoden
med konvojering , även om det skedde i
senaste laget. Uppmärksamheten flyttades därmed också från Grand Fleet ,
som tvingades släppa till jagare till konvojtjänsten . Beattys insatser för att hålla
moralen uppe på de mer eller mindre
overksamma slagskeppen och -kryssarna
blev sålunda av den största betydelse.
Så kom till sist krigsslutet . Beattys insatser att tillgodose flottans intressen vid
stilleståndsförhandlingarna var betydande. strategiskt sunt kunde han, logiskt
och slående, klargöra sambandet mellan
ubåtarnas verksamhet och Hochseeflottes , och hur den sistnämnda utgjorde förutsättningen för ubåtarnas verksamhet.
Resultatet blev att den tyska slagflottan
skulle överlämnas och interneras. Det
blev en välarrangerad ceremoni när så
skedde i Firth of Forth; den hade bara
det felet att Fisher, som grundat den moderna sjömakten, och Jellicoe, som varit

102

C-in-C under de första tunga krigsåren
och lett flottan vid Jutland, inte var inbjudna att deltaga . Roskiii är överseende
nog att säga att detta troligen var ett
förbiseende - men läsaren kan undra om
så verkligen var fallet . Hur som helst
grämde sig Fisher över detta och , som
Roskill-säkert med rätta- påpekar, hade mycken senare animositet kanske
aldrig behövt uppstå om Jellicoe vid detta tillfälle fått dela äran med Beatty.
Beatty själv grämde sig hela livet över att
trots att slagkryssarflottan lett fienden
rätt i gapet på Grand Fleet så hade det
hela inte slutat med en Trafalgarseger.
Detta kan ha varit en förklaring till att
han behandlade tyskarna som besegrade,
när de nu lät sig överlämnas , och att han
i ett tal till slagkryssarbesättningarna
från sitt gamla flaggskepp Lian (som Cin-C Grand Fleet hade han flyttat över
till Queen Elisabeth) uttalade sig i föraktfulla ordalag om de forna motståndarna. Som Roskill säger, så hade ju när allt
kom omkring tyska flottan , som nu var i
hans händer , kämpat bra mot en överväldigande övermakt och att det som utlöst den moraliska kollapsen hade legat
utanför befälets räckvidd . Beatty borde
ha uttalat sig mera storsinnat mot en tapper fiende i stället för att förödmjuka honom; möjligen hade det kunnat motverka spridningen av dolkstötlegenden,
som senare återuppväckte den tyska militarismen med följder som hela världen
skulle få känning utav tjugo år senare .

*****

Under sin tid som förste sjölord
1919-1927 upplevde Beatty fyra premiärministrar av skiftande kulör. Han var
Amiralitetets dominerande personlighet
-Amiralitetet bestod ju inte bara av sjölorderna utan främst stod marinministern, The First Lord of Admirality , en ti-

te! som skribenter och översättare ofta
blandar ihop med The First Sea Lord,
d .v.s. chefen för marinen , i detta fall
Beatty. Vare sig regeringen var konservativ eller labour vann han allas aktning
genom klokhet och kraft. Man kan också
fråga sig om inte några faktiskt var rädda
för honom; han hade ett enormt anseende hos allmänheten och alltid god
press. Vid ett tillfälle kunde han t.o.m.
säga till premiärministern att om man
tänkte segla över Amiralitetet så skulle
det bli regeringens fall. Han kämpade
hårt för flottans liv och framtid . Man var
ju nu i Nationernas Förbunds tid , i de
ekonomiska krisernas tid , i Washingtonfördragets tid och i den tid då fartyg inte
skulle behövas, utan flygplan klara allt om ens sådana behövdes; många trodde
att det nu var den eviga fredens tid. Flottan var den försvarsgren som drog mest
pengar och var föremål för finansdepartementets särskilda försök att göra besparingar. När den gamle vännen och beundraren Churchill blev finansminister
blev saken inte lättare. Men förbi Beatty
kom man sällan. Han var en god talare
och talesman för sin försvarsgren och i
det avseendet den kanske bäste förste
sjölord som flottan haft i modern tid. När
han avgick skrev sir Maurice Hankey,
som sedan många år varit ständig sekreterare åt kabinettet- hans son var f.ö. en
populär brittisk ambassadör här i Stockholm och varm sverigevän efter det andra världskriget - till honom att " han var
den ende förste sjölord som han (Hankey) hade lärt känna under sina tjugosex
års tjänst som verkligen kunde tala och
argumentera på ett likvärdigt sätt med de
högsta inom regeringen " - ett onekligen
fint avgångsbetyg.
En gång under sin tid som förste sjölord svek honom omdömet , såsom det
svikit honom som C-in-C Grand Fleet vid

behandlingen av de till honom utlämnade tyska besättningarna (och ev . också
då Fisher och Jellicoe icke blev inbjudna
till ceremonierna vid det tillfället) och
det var då han engagerade sig i lutlandskontroversen i Amiralitetet, varom mera
nedan.
Först skall nämnas att när Beatty vid
56 års ålder avgick som förste sjölord ägnade han sig mest åt sina friluftsintressen, hästar och jakt. Djärv ryttare som
han var, råkade han ut för flera olyckshändelser, som till en början inte kunde
hejda honom . Han hade tillfredsställelsen att se en av sönerna som hästuppfödare , en tradition i familjen, och var
honom behjälplig i denna praktik; de ägde också flera hästar , som var framgångsrika, och Beatty följde alla hästkapplöpningar - Epsom och Derby med största intresse. Han hade knappast
några intellektuella intressen och var föga beläst men hans höga rang och ställning gjorde förstås att han blev hedersdoktor vid universitet och ordförande i
åtskilliga sällskap. Någon gång talade
han i överhuset när det gällde marina frågor och ofta i slutna eller officiella sällskap om sådana ting.
1935 började hans hälsa svikta, men
när Jellicoe dött i november och skulle
begravas i St Paulskatedralen gick han
mot läkarnas råd trots feber upp för att
deltaga i processionen. Han ville inte att
flottan skulle få se eller läsa i tidningen
att han inte varit med vid detta tillfälle.
Men man fick senare veta att han sett så
eländig ut att en åskådare på Fleet Street
givit honom en ordentlig konjak att styrka sig med . Ett par månader senare i januari 1936 ansåg han också det vara sin
plikt att närvara vid kungens, George
V:s, begravning. Sen dröjde det bara ett
par månader innan han själv, nyss fyllda
65 år, dog den 12 mars 1936. Han blev
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begraven i samma katedral som Jellicoe
och där Nelson hade fått sin plats 130 år
tidigare , Nelson, hjälten som de skulle
ha tagit arv efter.

*****
Kontroverserna kring lutland började
omedelbart efter det att slaget stått.
Scheer och Hipper hade ju kort väg hem
och var i hamn 24 timmar före Jellicoe
och Beatty. Scheer kunde därför omedelbart få detaljerade rapporter om striderna och de engelska förlusterna , som
tyskarna ju varit åsyna vittnen till. Han
kunde därför redan den första juni leverera en kommunike, som kvällstidningarna helt naturligt rubricerade och utropade som en stor seger till sjöss.
Kommuniken var praktiskt taget exakt
när det gällde att ange de brittiska fartygsförlusterna, medan man ju inte behövde nämna att Seydlitz med möda
bogserats i hamn med aktern före och
förskeppet under vatten, liksom att
Derffiinger praktiskt taget var vrak med
hundratals döda.
Britterna hade inte dessa fördelar:
man kände i stort sett bara till de egna
svåra förlusterna. Någon kommunike
kunde inte heller utfärdas förrän flottorna var i hamn . Trots sträng censur hade rykten om slaget spritt sig, och många
varvsarbetare hade sett illa tilltygade fartyg inbogseras . Det bedömdes att man
inte längre kunde hålla tyst om slaget,
varför Amiralitetet i brist på andra informationer gav pressen tillstånd att
återge den tyska rapporten utan egna
kommentarer. Först den 3 juni hade man
fått ett sådant underlag att Amiralitetet
kunde utge en kommunike . Men det
blev ett illa skrivet, oinspirerat och opsykologiskt dokument, där egna förluster
angavs men ingenting om att Scheer faktiskt tvingats till reträtt. Med något bätt-
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re underlag utfärdades en andra
kommunike, men den gjorde saken föga bättre. Tidningarna vädrade skandal,
att något var på tok och att man försökt
dölja sakernas verkliga tillstånd. På mer
eller mindre lösa grunder skrev man om
slaget, letade efter en syndabock och så
kom diskussionen igång. Uppdelningen
på Beatty- och Jellicoe-anhängare hade
börjat. Beatty var sedan länge pressens
favorit. Det var med största intresse som
man bland allmänheten och inte minst i
parlamentet väntade en officiell redogörelse för slaget efter krigsslutet , sedan
man lättat på censur och sekretess. Men
man fick vänta, ty nu kom den verkliga
kontroversen, den som engelska sjökrigshistoriker kallar " The lutland Controversy". Den utspelades i Amiralitetet
och genom dess åtgärder i kontroversiella skrifter.

*****

The J utiand Controversy är en invecklad
historia och svår att redogöra för i korthet, men jag skall ändå försöka våga mig
på det, eftersom, såvitt jag tror mig veta,
den aldrig blivit skildrad i svensk marin
litteratur. Även om den blivit omskriven
i tidigare nämnda biografier, hastigt och
kortfattat av Chalmers i Beattybiografin
och utförligt i Pattersans skildring av
Jellicoe- båda skrivsätten förklarliga när
man känner kontroversens huvuddrag är det intressant att läsa om den hos Roskil! , eftersom han har ett par intressanta
nyheter.
Det hela började med att den dåvarande förste sjölorden Wemyss, som efterträtt Jellicoe, tidigt år 1919 hade utsett
en liten kommitte , som under ledning
av captain Harper , Director of Navigation i Amiralitetet, skulle skriva en redogörelse för vad som faktiskt hänt under
Jutlandsslaget. Enligt direktiven skulle

denna grunda sig på dokumentära vittnesbörd , rapporter , loggböcker , signalmeddelanden och sjökort men inga
muntliga vittnesmål. Redogörelsen skulle inte få innehålla kommentarer eller
kritik och icke heller få visas för Jellicoe
och Beatty under arbetets gång.
Här bör inskjutas att det måste ha varit ett svårt arbete att sammanställa så
många fartygs lägen vid olika tider , eftersom man dåförtiden bara hade död räkning att lita till , när man var till sjöss
utom sikte av land , och här gällde det inte bara många fartyg utan många formerings- och kursändringar.
Rapporten var klar 1919 och går under
namnet Harpers Record. Harper hade
emellertid - tyvärr måste man säga brutit mot direktiven. Han hade gjort
några kommentarer beträffande tyskarnas bättre eldgivning och träffresultat
liksom den bättre tyska nattstridsorganisationen och igenkänningssignaleringen .
Allt detta var till nackdel för de brittiska
slagkryssarna.
Samma år 1919 blev emellertid
Wemyss avlöst av Beatty som förste sjölord, och denne tog med sig till Amiralitetet som sjölorder sina bästa medhjälpare: de Brock , som varit Beattys stabschef, och Chatfield, chefen på hans
flaggskepp. "The Battle-cruiser-people
h ad taken over the Admiralty", som man
sa. När Beatty hade läst den till Amiralitetet inlämnade rapporten - Harpers Record - gjorde han den första okloka saken i ärendet: han beordrade Harper att
göra en del ändringar. Det var lätt att effektuera i såna fall där berättelsen icke
hade följt direktiven , men i flera andra
fall vägrade Harper och kunde hänvisa
till dokument , som visade att det han
skrivit var rätt och omöjligen kunde ändras.
Denna- med hänsyn till direktiven lätt

ändrade version - granskades av sjölorderna, som fann att Beatty och slagkryssarna inte fått den plats som de ansåg tillhöra dem. Brock och Chatfield avstyrkte
publicering. Emellertid hade sjöministern - The First Lord - meddelat ett ivrigt väntande parlament att Amiralitetets
"Record" skulle utges så snart den hunnit tryckas. Beatty gjorde då den andra
oklokheten genom att bestämma att
Harpers Record skulle utges men med
ett förord av honom själv, förste sjölorden . I detta förord hade Beatty skrivit
bl.a. att slagkryssarna givetvis blivit underlägsna den samlade Hochseeflotte då
den brittiska slagflottan inte varit i stånd
att nå stridsplatsen; så fort tyskarna hade
fått reda på slagflottans närvaro hade de
emellertid undvikit strid och vänt om till
sina baser. I Amiralitetet insåg man att
förste sjölorden, som var en av de närmast berörda i "H arpers Record", inte
borde skriva ett förord , framför allt inte
med sådana subjektiva synpunkter. Man
beslöt därför att tillfråga den renommerade och objektive historieskrivaren
Sir Julian Corbett om inte han i stället
kunde skriva förordet. Det avböjde denne , eftersom han var sysselsatt med den
officiella historiken "Naval Operations"
där ju lutland skulle behandlas.
Under tiden gick tiden, men sjöministern kunde nu för ett otåligt parlament berätta att den utlovade Harpers
Record skulle komma att senare inflyta i
den officiella "Naval Operations". Det
kan här vara på sin plats att säga att intresset för den utlovade skildringen var
så stort att mellan åren 1919 och 1927
frågor ställdes om den minst ett tjugotal
gånger.
Just nu hade man emellertid fått ett
andrum. Amiralitetet utgav då lutland
Dispatches, en för allmänheten fullkomligt obegriplig och även för fackmännen
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ganska likgiltig samling signalmeddelanden och liknande dokument. Beatty
gjorde då en tredje oklokhet genom att
låta uppdraga åt två sjöofficerare , bröderna Dewar , att skriva en "Naval Staff
Appriciation" , avsedd att bli ett underlag för studier och vidare forskning. Bröderna Dewar tillhörde en falang i flottan
av intelligenta, intellektuella och kritiska
officerare . Den äldre brodern var "riktig" captain, medan den andre hade fått
sin grad temporärt under kriget. Captain
Dewar hade tidigare tjänstgjort under
Jellicoe och hade ett horn i sidan till honom. Han var helt pro-Beatty , vilket
kom att sätta sin prägel på skriften. Ett
exempel på detta är uttalandet att "slagflottan (d.v.s. Jellicoes fartyg) återvände
hem med 2 döda och 5 sårade. Den hade
aldrig allvarligt varit
strid med
fienden ."
Jellicoe hade genom sjöministern, som
var hans vän, fått ta del av Dewars skrift
och reagerade våldsamt, liksom han
gjort när han fått del av Beattys tänkta
förord till Harpers Record, och han kunde på goda grunder kritisera Dewars historik . Inte heller sjökrigshögskolan där
Dewar föreläste i ämnet ansåg den
lämplig för undervisning . Beattys vänner, Chatfield och Keyes, den från
Zeebriigge kände amiralen, nu i Amiralitetet , avrådde Beatty från en allmän
publicering av skriften: den skulle "skaka flottan i dess grundvalar". De visste
hur sjöofficerarna var uppdelade i två läger "Beatty-its and Jellicoe-its" och erinrade sig vilken skada som en gång åstadkommits genom striden mellan Fisher
och Beresford. Skriften , som hade hemligstämplats och tryckts i endast 100
exemplar, drogs in , fast några få fick behålla den i privat ägo. En god vän till
Beatty har berättat att den blev kär läsning för honom på·gamla dar. De exemp-
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lar som hade dragits in blev senare (1930)
brända på order av Beattys efterträdare
amiral Madden , f.ö. svåger till Jellicoe,
men några fanns alltså kvar i privat ägo.
I Amiralitetet snyggade man nu till
Dewars Appriciation och gav ut den i en
"devenomised version " 1924 som Narrative of the Rattie of lutland med ett tilllägg där Jellicoes kritiska kommentarer
redovisades , dessa dock i sin tur kritiskt
kommenterade av Amiralitetet. Det var
efter att ha läst denna " Narrative" som
amiral Bacon- "the bloody Bacon", enligt Beatty - skrev sin inledningsvis
nämnda, mot Beatty starkt kritiska för
att inte säga hätska "The Jutland Seandal ". Två år senare 1926 kom den del av
Churchills " The World Crisis" ut som
behandlade Jutlandsslaget. Fastän Churchill i sin deklamatoriska stil hade skrivit
att "Jellicoe var den ende av de krigförande som kunde förlora kriget på en
eftermiddag", så var det en subjektiv
skildring till Beattys fördel; den blev
också förem ål för kritiska recensioner av
Harper m.fl. av Jellicoes anhängare.
Roskill säger att Beatty säkerligen lånat
Churchill ett exemplar av Dewars ursprungliga " Appriciation" vilket framgår av att dennes skisser är desamma som
man finner hos Churchill.
En av Jellicoes erinringar var att EvanThomas insats blivit helt missvisande
skildrad; denne hade nu fått skulden för
den sena ankomsten till slagkryssarnas
understöd, medan det ju i verkligheten
var Beatty som grupperat honom på för
stort avstånd och förbindelsetj änsten
som varit så dålig att Beattys signaler inte
hade kunnat nå honom.
Evan-Thomas, som nu var ViceAdmiral the Nore, hade också fått ett
exemplar av Amiralitetets "Narrative"
och besökte sjöministern för att framhålla hur det rätta förhållandet varit.

Men knappt hade han kommit in förrän
förste sjölorden Beatty också kom in och
"boundled me out", som Evan-Thomas
berättade, d.v.s. Beatty såg till att han
kom ut illa kvickt. Så blev alltså denne
amiral, som så skickligt hade utbildat och
i strid fört en division av flottans modernaste slagskepp, nu behandlad av den
chef som omedelbart efter slaget hade
skrivit till honom i berömmande ordalag
för att han så verkningsfullt kommit till
slagkryssarnas understöd och skydd.
Evan-Thomas fick kort därpå en hjärtattack som medförde att han ett år senare
överfördes till reserven. Amiralen Richmond, som tillhörde den intellektuella
cirkel, som hade Beattys beundran, yttrade i det sammanhanget att EvanThomas nog inte skulle bli det sista offret
i kontroversen. Richmond hade f.ö. reagerat mot att förste sjölorden lade sig i
Harpers rapport och hade några år tidigare ådragit sig Beattys onåd, då han argumenterat mot byggandet av de två
"N el son" -skeppen och förordat en
mindre typ. Som en kuriositet i detta
sammanhang kan erinras om att Richmond , som blivit en uppmärksammad
författare om sjöstrategi (bl.a. "Statesmen and Sea Power"), var inbjuden av
Sjöofficerssällskapet i Stockholm någon
gång på trettiotalet att hålla föredrag.
Han ansåg att vi inte borde bygga pansarskepp, vilket givetvis inte var så roligt
att höra för äldre sjöofficerare på den tiden.
För att återvända till kontroversen , så
kom 1926 ett nytt utomstående vittnesmål. Den tyska officiella sjökrigshistorien "Der Krieg zur See" hade blivit
översatt till engelska. Där kritiserade
man Amiralitetets "Narrative" och påpekade flera felaktigheter; man var också kritisk mot slagkryssarnas artilleriskjutning, men berömde slagskeppens

och ansåg Jellicoes taktiska genomförande av stridsgruppering en skicklig.
Till detta kom att man tagit del av Corbetts skildring· i korrektur till hans " Naval Operations". Den hade en annan syn
på händelseförloppe t än Amiralitetet,
där man försökte påverka historieskrivningen . Roskill erinrar sig att han råkade
ut för samma sak när man läst korrekturet till första delen av hans " War at Sea
1939-45", men att han klarat sig , då han
påminde dem om affären Corbett.
Alltnog, 1927 meddelade sjöministern
på en ny förfrågan i parlamentet, att nu
skulle "Harpers Record" komma ut. Efter alltså åtta år hade Beatty medgivit
utgivningen . Men det visade sig då att
originalhandlingen, som inlämnats till
Amiralitetet 1919, icke kunde återfinnas. Beatty beslöt då att man skulle använda sig av den version i vilken det
minsta antalet ändringar hade gjorts .
Och så kom då äntligen "Harpers Record" ut - men väckte praktiskt taget
ingen uppmärksamhet. Sedan Harper
blivit pensionerad utgav han 1927 "The
Truth about Jutland". Man hade förberett sig på att det skulle bli något a la
Bacon, och Beattys anhängare hade förberett svaromål, men boken var om också stark i sak så hovsam i form, att det inte blev något genmäle. Därmed var "The
lutland Controversy" slut.
Roskill kan komma med den nyheten
att det sista han funnit om kontroversen
är en promemoria till Lord Chatfield från
Amiralitetet i mars 1938 med en redogörelse av en Amiralitetssekre terare från
1921 om "Harpers Record" . I PM anges
att "ingen korrespondens eller något annat materiel från Harperkommitte n
kan återfinn as", och vidare att Beatty
1927 "beordrat att alla Harpers sjökort
skulle förstöras". Lösningen på problemet om de försvunna handlingarna
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är, säger Roskill, att de behållits av
Beatty. De återfanns efter hans död i
hans privata dokumentsamling. Roskill
frågar sig varför Chatfield vid denna sena
tidpunkt visade ett sådant intresse för de
relevanta handlingarna. En blygsam förmodan av den som skriver detta är att
Chatfield kan ha varit i färd med att skriva sina memoarer, av vilka den första delen utkom 1942. I dessa är lutlandsslaget
objektivt skildrat; intet sägs om kontroversen, där ju Chatfield själv varit
verksam som en av Beattys mest förtrogna och medhjälpare. Chatfield ville
som förste sjölord och ansvarig för bl.a.
moralen i flottan, så som inledningsvis
framförts, en gång för alla läka såren från
Beatty-lellicoe-anhängarnas
tvister.
Han gjorde det då också dels genom
Times-artikeln den12mars 1936, där han
skrev de båda amiralernas äreminne och
dels med förslaget att deras byster skulle
uppföras på Trafalgar Square; i sina memoarer ville han väl inte påminna om
dessa inre strider, kanske inte heller om
den roll han då hade spelat.
lellicoe och Beatty polemiserade aldrig med varandra i pressen, de tycks snarare ha kunnat träffas utan svårighet.
Därom vittnar bl.a. ett brev från Beatty
till en vän, där han berättar att de båda
varit inbjudna till en middag som Grand
Fleet höll för sina forna chefer 1925, då
"de umgåtts som gamla kamrater". Men
i andra brev kunde han yttra sig ofördelaktigt om lellico, t.ex. "Jellicoe was always a half-hearted man". Vid ett tillfälle hade han- eller möjligen hans son, säger Roskill - spritt det helt lögnaktiga
ryktet att lellicoe varit alldeles nedbruten efter lutland och funnits sittande i sin
kajuta med huvudet begravt i händerna,
anklagande sig själv för att ha "missed
the greatest opportunity a man ever
had".
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Beatty hade under kontroversen Amiralitetet till sitt förfogande , men Jellicoe
hade många prominenta vänner , som bevakade hans intressen , främst sjöministern Long, så länge denne var i tjänst,
och den tidigare nämnde Sir Julian Corbett, som skrev "Naval Operations";
också Harper tycks ha hållit honom underrättad om det som hände. Han kunde
därför kommentera och kritisera Amiralitetets olika historieversioner.
Om Beattys öden har här tidigare berättats. Även lellicoe, som blivit Admiral of the Fleet samtidigt med Beatty,
fick så småningom en Earl-titel och valde
att bli "of Scapa", en blygsammare än
Beattys "of the North Sea" . Titulaturen
återspeglar deras karaktärer.
Vad de andra två motpolerna i kontroversen beträffar kan följande nämnas .
Harper hade stått högt i rullan som captain och blev också befordrad till RearAdmiral 1924, avsedd som varvschef.
Men Chatfield, som då var tredje sjölord
och svarade för det tekniska området,
såg till att han aldrig fick en sådan post.
Efter tre år i graden utan befattning blev
Harper överförd till reserven, ett andra
offer, för att tala med Richmond, för
"the Jutland Controversy".
Det gick inte lyckligare för Captain
De war. Som fartygschef på Royal Oak,
flaggskepp i en division med RearAdmiral Collard som chef, blev han invecklad i en häftig dispyt med denne .
Chefen för Medelhavsflottan, den tidigare omnämnde amiral Keyes, beordrade
deras avpollettering, och efter krigsrätt i
London blev Collard överförd till reserven, medan Dewar fick en skarp reprimand, som medförde att han, fastän senare befordrad till Rear-Admiral, aldrig
fick något befäl till sjöss med egen flagg
på masttoppen. Den s.k. "Royal Gakaffären" blev mycket omskriven i pres-

sen och omtalad i flottan, närmast som
en skandal.

*****
Efter att ha redogjort för lutlandskontroversen på större utrymmen än det
varit möjligt att göra här, säger Roskill
att det onekligen var mycket oklokt av
Beatty att överhuvudtaget lägga sig i den
redogörelse för lutlandsslaget om vilken
de inblandade partiska cheferna ej skulle
få yttra sig, i synnerhet i sin befattning
som förste sjölord. Vad beträffar det förhållandet att Beatty behöll korrespondens , kopior av promemorior och andra
relevanta dokument bland sina privata
papper, säger Roskiii att om han hade
velat för alltid dölja spåren av sina ingripanden i lutlandkontroversen så hade
han kunnat förstöra dem. I och med att
han inte gjorde detta, måste han ha förstått att de en gång skulle komma i dagens ljus. Så även om han handlat
mycket oklokt - och inte bara det utan
rent av begått tjänstefel - när det gällde
handläggningen av redogörelsen för Jutlandsslaget, så bör man kunna vara generös nog att frikänna honom från de värsta
anklagelser, som under kontroversen
riktades mot honom för att ha velat stoppa "Harpers Record" och över huvud taget förhindra en objektiv redogörelse.
För den som inte haft möjlighet att läsa
alla handlingar i målet är det heller inte
möjligt att uttala sig i saken , men det är
svårt att finna annat än att Roskills domslut är i generösaste laget. Beatty hade
t.ex. vid ett tillfälle, som Roskiii redogör
för, någon gång 1920 skrivit och antedaterat sin namnteckning på en manöverskiss för att göra den officiell och gällande 1916. En läsare av detta kan inte
tycka annat än att detär-om icke tjänstefel så dock- oärligt och helt förkastligt.

Om han som tidigare sagts kanske är den
bäste förste sjölord i modern tid när det
gällde att tala för flottan och främja den i
försvarsdiskussionen i parlament och regeringar, så blev han också skyldig till en
stor oenighet i officerskåren och att såren
från lutland förblev öppna så länge. Både i inledningen till denna uppsats och
senare har nämnts att det var först genom
Chatfields åtgärder som kåren enades
och såren läktes. Sen kom efter ett par år
andra världskriget, då ingen brydde sig
om lutland och den brittiska navala äran
blev återställd genom segrar över italienare och tyskar.
När man läst de biografier som skrivits
över lellicoe och Beatty och många memoarer från den tiden, liksom de senaste
och mest objektiva skildringarna av slaget vid lutland, är det svårt att- även om
man ej besitter psykologisk lärdom - frigöra sig från tanken att Beatty alltsedan
den första juni 1916 hade ett lutlandkomplex: det var han som under hård
strid och med svåra förluster hade fört
hela Hochseeflotte rakt i gapet på den
överlägsna Grand Fleet och gjort det
möjligt att vinna ett det tjugonde århundradets Trafalgar, som inte bara tillförsäkrat England att absolut sjöherravälde utan kanske avgjort kriget. Han
kunde aldrig förstå hur man missat detta
tillfälle . På första årsdagen av slaget
skrev han t.ex. till en vän att man egentligen borde gå klädd i säck och aska, att
det var "the worst day of my Iife" , då
man hade kunnat vinna "the greatest vietory the world had ever seen . . . and
then to have missed it".
Han hade också sedan ungdomens
framgångar ett Nelsonkomplex . Han hade velat vara och framträdde därför också som sjöhjälten under det stora kriget
mot Tyskland, en i raden av brittiska sjöhjältar från Drake under det stora kriget
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i Spanien i Queen Elisabeths tid till Nelson under det stora Napoleonkriget , som
säkrade en mer än hundraårig Pax Britannica.
När man läst åtskilligt av vad som
skrivits om lutland och om Beatty, kan
man fråga sig om han själv hade visat något prov på "the Nelson touch" , d v s
självständigt agerande på eget taktiskt
bedömande ; tillfällen därtill hade funnits.

*****

Roskiii har givit sin biografi undertiteln
"The Last Naval Hero". Efter att ha läst
den, kan man ett ögonblick undra om titeln kanske är ironiskt menad. Men så är
det naturligtvis inte , även om Roskiii
själv inte är någon hjältedyrkare . Men
han vill påpeka att vi i vår tid inte längre
talar om hjältar så som man gjorde tidigare, hjältar som i krig vann samtidens
berömmelse och påverkade historiens
gång. Men ännu i början av vårt sekel
var inflytandet märkbart av historikern
och filosofen Carlyles historiesyn, så som
den kom till uttryck i hans "Heroes, heroworship och the heroic in history".
Och som flera gånger framhållits i denna
uppsats, var Nelsonminnet levande i hela
den brittiska nationen. Och är det än: till
dags dato har 28 biografier skrivits om
Nelson frånsett alla skildringar av sjöslagen, om Emma Hamilton och allt annat i
form av romaner och filmer.
Tegner som skrev om "Kung Karl ,
den unga hjälte" , definierade hjältekaraktären i en annan dikt , där han låter
Alexander den store säga: "Ära söker
jag, blott ära". Nelson var en sådan hjälte . I ungdomens dar, före berömmelsen,
sa han: "One day I willhave a gazette all
for my own" och före Nilen: "Before this
time to morrow I shall have gained a peership or Westminster abbey". Beatty
var också äregirig, vilket inte minst fram-
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gått av att han på allt sätt ville hävda sin
egen och slagkryssarnas insats vid lutland , medan lellicoe och Grand Fleet i
övrigt spelat en underordnad och föga
ärorik roll. Han blev också ofta jämförd
med Nelson , vilket han gärna såg. Men
Roskiii påpekar att om vissa likheter
fanns , så var olikheterna många .
Men samtiden såg - efter Dogger
Bank-aktionen och med tanke på hans
unga bragder - Beatty som sjöhjälten i
det stora kriget mot Tyskland 1914-1918.
Ingen kunde heller ha undgått att se fotografier av honom, där han står på
flaggskeppets halvdäck med händerna i
fickorna på den oreglementsenligt
treknappsknäppta amiralskavajen och
mössan med dess specialgjorda stora och
breda , guldprydda skärm brassad bidevind, en stil som efter honom blev kallad "the Beatty-rake"; ung, trygg och säker och lika bistert blickande som skeppets trettioåttor. Det var väl ungefär så
som Baldwin såg och frammanade bilden
av honom , då han (premiärministern) i
underhuset väckte förslaget om uppförandet av Beattys byst på Trafalgar
Square 1936, och därvid sa: " I Beatty såg
vårt folk med rätta Royal Navys okuvliga
anda personifierad , denna anda, som
hållit sig levande under århundraden ,
och som varit flottans ära och vårt folks
stolthet , inspirerande icke blott de sjömän han ledde utan vårt folk under de
svartaste dagar."
I en genomtänkt och tänkvärd epilog
diskuterar Roskiii l;legreppen hjälte och
hjältedyrkan och gör i anslutning därtill
en jämförelse mellan militärt ledarskap
och förutsättningarna för ett sådant så
som man såg det tidigare under seklet
och som man ser det nu efter det andra
världskriget. I sammanhanget kan nämnas att en av Roskills tidigare böcker har
titeln "The Art of Leadership".

Föga förvånande kommer han till resultatet att hjältebegreppet i militära
sammanhang numera försvunnit. (Att
hjältebragder, hjältedåd o.s.v . fortfaran de förekommer är en annan historia).
Beaktande detta och hur man på
Beattys tid såg på dennes karaktär, personliga ledaregenskaper och framträdande kan det vara berättigat att kalla honom sjöhjälte, anser Roskill , som slutar
Beattybiografin med följande : "We shall
not se his like again, and that for better

or for worse , he was The Last Naval
Hero.'
Även om Beattys hjältegloria bleknat
under tidens gång och forskningens ljus,
är man efter att ha läst denna, förmodligen slutgiltiga biografi, beredd att instämma i detta omdöme, liksom i Roskills syn på hjältebegreppet i modernt ledarskap.
Att Britannia alltjämt har stora sjökrigare och ledare visade andra världskrigets amiraler.
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Ledamoten
SUNE BIRKE

Att beräkna sjöstridskrafternas stridsskador

penbärarens eller det sammansatta förbandets synpunkt. Skador och förluster påverkar vapenbärarens återanvändningsmöjlighet (om den kan användas i följande stridsmoment). Förlustrisken kan här ge ett omedelbart utslag : P (totalförlust) är givetvis
samma sak som P (ingen återanvändning). Även förlustprocenten kan , om den blir
hög , få till resultat att återanvändningsmöjligheten går förlorad: vapenbäraren går inte att reparera inom rimlig tid och med rimlig insats.

Inledning

Effekt med hänsyn till skador och förluster

I nummer 3/1980 av Tidskrift i Sjöväsendet har jag sökt lämna en kortfattad redogörelse för ett nytt sätt att beräkna materiell uthållighet- System 70- och visat hur systemet används för marina stridskrafter. Bland annat har därvid behandlats metoden
att stridsmomentberäkna vissa förbandstyper med avseende på förbrukningen av förnödenheter som ammunition och drivmedel. Givetvis är denna förbrukning bara en
del av den sammantagna kostnaden för de beskrivna stridsmomenten , liksom till
exempel bensinförbrukningen bara är en del av driftskostnaden för en bilägare. Denne erfar som bekant tämligen omgående att fordonet , då det utnyttjas, även drar med
sig kostnader för underhåll och reparationer. Likartat torde förhållandet vara för våra sjöstridskrafter. De i krig uppkomna underhållsbehoven kan härvid vara av olika
svårighetsgrad: i ytterlighetsfallet blir fartyget sänkt eller så ill a skadat, att det inte lönar sig att reparera. Övriga skador fordrar insats av verkstadsresurser i någo n form
och den totala "kostnaden'-' bestäms då främst av två faktorer: åtgå ngen av ersättningskomponenter eller annat reparationsmaterial samt den tid som går åt för att utföra arbetet. Tidsåtgången kan härvid ses ut två aspekter: Dels innebär den att tillgängliga resurser - till exempel mantimmar i ett materielunderhållskompani - förbrukas i större eller mindre utsträckning per tidsenhet, beroende på när fartyget skall
vara klart för ett nytt företag . Vidare innebär den att fartyget under denna tid givetvis
inte kan utnyttjas i pågående företag : det är, kan man säga , ute ur produktionen.
Ett av ändamålen med System 70 är att ta fram metoder för beräkning av dessa
kostnader och detta "produktionsbortfall " . Med andra ord: vad blir stridsmomentens
pris i materielunderhållsresurser och nedgång i operativ tillgänglighet?

Återanvändningsmöjligheten är således en av de faktorer , som avgör förbandets effekt, d v s stridsmomentets nytta. För förband, som består av en mängd olika vapen ,
fordon o s v - till exempel en infanteribrigad - sjunker effektinnehållet liksom dess
materiella innehåll för varje genomfört stridsmoment:

Definitioner m m
Inom System 70-arbetet används bland annat följande begrepp:
e Förlustrisk : risken för att en vapenbärare går totalförlorad under ett stridsmoment. Risken kan uttryckas som en sannolikhet (P) att detta inträffar. P (totalförlust) = 0.2 är alltså ett sätt att uttrycka att förlustrisken är 20 %.
e Förlustprocent: den procent av ett förbands vapen , fordon, komponenter o s v,
som går förlorad under ett stridsmoment.
e Gränssättande förlustprocent: den förlustrisk eller det förlustvärde där förlusterna
(skadorna) nått en sådan nivå, att förbandet måste först ärkas för att kunna lösa sin
uppgift. För armestridskrafter sker detta genom reorganisation.

Förlustrisk
Givetvis finns ett samband mellan förlustrisk och förlustprocent: de kan ses som olika
sätt att uttrycka samma sak, beroende på om man ser det hela från den enskilda va-
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För stridsfartyg är förh ållandet något mer komplicerat. Om stridsmomentet avser
helt förband (till exempel t bd iv , ptrbdiv) , deltar varje fartyg i förb andet i att lösa uppgiften . Effekten blir i första hand beroende av antal tillgängliga fartyg och nedgår successivt allt efter det att dessa slås ut. Effektminskningen står, schematiskt sett , i direkt proportion till förlustrisken:
Den streckade ytan anger förbandets uteffekt över tiden. Något direkt gränssättande förlustvärde kan inte anges för förbandet .
Om stridsmomentet avser enskilt uppträdande vapenbärare - t ex minfartyg- kan
man anse att olika komponenter ombord- artilleri , maskin , skrov o s v- kan slås ut
enligt en viss förlustprocent , där gränssättande värden kan definieras som den skadenivå , där avhjälpande åtgärder inte ger avsedd effekt inom rimlig tid . Fartyget måste ersättas.
Man kan vidare diskutera, om inte den moderna vapentekniken i stor utsträckning
får som resultat att endast förlustrisken behöver beräknas: antingen klarar sig fartyget utan skador eller också slås det ut ("l eller O", en " digital skadefunktion").

Utgångsläge
Det kan konstateras, att hittillsvarande studier för att belysa dessa frågor föga behandlat materielunderhållsbehovet : i bästa fall har förlustrisken - alltså funktionen
överlever/överlever ej - diskuterats i operativa studier och materielunderhållsbehovet beräknats med utgångspunkt i fredstida erfarenheter. Det samlade greppet om
såväl de operativa som de underhållsmässiga följderna har saknats. Därigenom är
stridsmomentens pris ofullständigt uttryckt, och en viktig utgångspunkt saknas för dimensionering av våra basförband.

Slutsatser
Några slutsatser kan dras ur det föregående:
Begreppen "förlustprocent" och "gränssättande förlustvärden " är svåranvändbara då det gäller sjöstridskrafter.
Hittills har man i operativa studier främst beaktat förlustrisken ("l eller 0" ). Det
kan finnas anledning undersöka om inte ändå vissa nyanser finns i skadebilden .

e
e
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Hittills har man vidare vid beräkningar av krigstida materielunderhåll utgått från
fredstida erfarenheter. Dessa ger, rimligen , en god bakgrund vad gäller drifttidsberoende skador, men kan knappast ge tillräckligt underlag för bedömning av
stridsskadornas omfattning.
I System ?O-sammanhang måste det vara väsentligt att koppla samman det operativa skeendet med materielunderhållsbeh ovet för att man skall få en mer fullständig bild av stridsmomentets pris, förbandens uthållighet och operativa tillgänglighet.

Analys av skadeutfall
Målet för arbetet med System 70 då det gäller skador och förluster är således att uttrycka resp stridsmoments resultat i fråga om materiell status: hur många fartyg som
kommer tillbaka och i vilket skick de befinner sig. Detta kan uttryckas från två olika
synpunkter, en operativ och en teknisk . Sett fr ån operativ synpunkt är vi främ st intresserade av t ex hur många fartyg i en division som kan utföra ytterligare stridsmoment (d v s företag), hur många som sänkts och hur många som det inte lönar sig att
reparera.
Från teknisk synpunkt är vi mer intresserade av vilka skador fartygen åsamkats,
vad som behöver repareras och vilka delar som behöver bytas ut.
Dessa båda synpunkter representerar alltså olika sätt att se på samma materiella
status. I fortsättningen behandlas främst det operativa synsättet.
Oavsett vilket synsätt vi väljer förefaller det dock lämpligt att indela materielaskadorna i olika huvudgrupper efter deras svårighetsgrad , såsom
0: inga skador/funktionsbortfa ll
1: ringa skador/funktionsbortfa ll
2: omfattande skador/funktionsbortfa ll
3: mycket omfattande skador/funktionsbortfa ll
4: totalförlust.
Mot varje sådan skadegrupp 0-4 svarar
e tekniska (materialla) orsaker
e operativa konsekvenser
Härvid är att märka, att samma skadegrupp kan omfatta olika skador s men ger
samma operativa konsekvens med avseende på fartygets förmåga att fullfölja pågående företag och/eller delta i följande . Ett sätt att uttrycka dessa sammanhang redovisas nedan (för orsakerna anges endast en möjlig indelningsgrund, som följder den traditionella indelningen av materielen:
Indelningen i skadegrupper har hittills i framställningen främst avsett resultatet efter ett genomfört stridsmoment (SM). Givetvis kan den delvis - vad gäller orsaker,
skadegrupp och förmågan att fullfölja SM - appliceras på förbandet närhelst under
ett SN1 som det löper risk att åsamkas skador och för luster , och då kopplat till olika
sannolikhetsberäkning ar. Ett exempel på sådana redovisas nedan:
Ett likartat "sannolikhetsträd" kan alltså ansättas på varje händelse under SM, där
förbandet utsätts för någon form av motverkan . SM "pris"-utfallet efter avslutat företag - är en produkt av utfallen vid varje händelse.
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Analys av motverkan
Vilken är då denna motverkan, som förbandet utsätts för? Det förefaller rimligt att
anta, att förbandet under hela SM är utsatt för risker av 9lika slag. Låt oss betrakta
tre av dessa .

e

Minrisk
Minrisken påverkas av olika faktorer såsom
- antal tillgänliga leder
- angriparens insats av minor
- vår förmåga till minröjning
Det förefaller rimligt att anta att en minsprängning innebär totalförlust.

e

Robotrisk
Ä ven robotrisken påverkas av olika faktorer med bitvis komplicerade samband
mellan
- sannolikheten att en eller flera rb går mot just det studerade målet
- sannolikheten att man lyckas skjuta ned en eller flera rb
- sannolikheten för olika skadeutfall vid rbträff.
Även här förefaller det rimligt att anta, att rbträff innebär stor risk för totalförlust.

e

Friktion
Redan i fred orsakas som bekant materiella skador av att "folk gör fel": gör fel
manöver , läser fel i sjökortet o s v. Ännu en rimlig gissning torde vara, att dessa
fel är mer vanligt förekommande under krigsförhållanden: ovan besättning, svåra
navigerings- och siktförhållanden , allmän stress blir förmodligen bland de bidragande orsakerna till inträffade grundstöstningar och ombordläggningar. Resultatet kan tänkas bli skador av varierande svårighetsgrad. Risken för totalförlust kan
bedömas vara liten.
Även andra former av motverkan kan givetvis förekomma, men låt oss för ögonblicket begränsa oss till de ovan uppräknade.

Exempel på beräkningsmodell
Jag skall nu övergå till att visa, hur skadenivåer och motverkan kan appliceras på ett
stridsmoment. Förutsättningen är att motverkan ansätts i form av enskilda händelser
vid olika tillfällen under SM.
stridsmomentet förutsätts, förenklat , innebära att förbandet (6 rbb) kastar loss ,
går till sjöss, efter 2 timmar sätter in sina vapen mot ett fientligt företag och därefter
återgår till basen . Detta kan grafiskt beskrivas som följer :
På denna enkla modell ansätter vi nu motverkan enligt följande:
- minrisk (M) en gång vid vardera in- och utlöpande
- risk för .skada på grund av friktion (F) en gång vid vardera in- och utlöpande
- robotrisk (R b) på ömse sidor om den egna vapeninsatsen.
Om sannolikheterna för att hamna i skadenivå 0-4 betecknas som
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Modellen ovan kan beräknas med olika sannolikheter för de olika " riskhändelserna ". I viss utsträckning kan värden ur tidigare 'studier användas , i andra fall får själva
beräkningen ge svar på om ansatta värden kan bedömas vara rimliga eller ej. Beräkningarna utvisar såväl SM pris i form av antal fartyg i olikaskadegrupper vid dess
slut som till exempel hur många fartyg som är i stånd att sätta in sina egna vapen .

Problem
Modellen är naturligtvis långt ifrån invändningsfri . Några svaga punkter redovisas nedan :
e Man kan hävda, att den ger en alltför schematisk bild av det troliga händelseförloppet. Det kan man hävda beträffande alla modeller. Frågan är om den just för
detta syfte är tillräckligt täckande. Med hänsyn till ungefärligheten i de använda
sannolikheterna- se nedan- är en ökad finmaskighet kanske varken möjlig eller
ens önskvärd.
e De ansatta sannolikhetsvärdena kan givetvis alltid diskuteras. Approximationer
blir , som bekant , inte mer exakta genom att multipliceras med varandra eller behandlas i en datamaskin . Strävan i systemarbetet bör kanske till en början endast
vara att använda värden som ger ett slutresultat som kan bedömas vara rimligt.
e Det materiella innehållet i skadeklasserna måste definieras : vad är det för skador
som ger detta resultat? Likaså: vad kostar det i fråga om reservmaterial och mantimmar att reparera dem? Kan vi besvara dessa frågor , har vi fått ett länge saknat
underlag för dimensionering av våra materielunderhållsresurser i krig , såväl personella som materiella.
e Genom att spela igenom ett antal olika stridsmoment med modellen ovan för ett
förband får vi möjligheter att bedöma förbandets operativa tillgänglighet över tiden . Är modellen tillräckligt exakt för att detta skall vara meningsfullt?
e Den ovan redovisade metoden medger - i bästa fall - att stridsskadorna kan beräknas . Den fångar emellertid inte in det rent tidsberoende materielunderhållsbehovet. Vidare omfattar System 70 inte alla typer av fartyg och båtar. Som dimensioneringsunderlag för basorganisationen är det således ofullständigt och måste
kompletteras med andra normer , främst för tidsberoende underhåll.

med säkrare värden om och när sådana föreligger. Inledningsvis kan metoden vara
viktigare än resultatet.
Jag har här velat belysa System 70 användningsområden främst med avseende på
materiella skador och förluster ; systemet innehåller även åndra byggstenar såsom beräkningsmodeller för personalskador och förbrukning av viktiga förnödenheter. Sammantaget torde härigenom hittills oprövade möjligheter öppnas för oss att få konsekvens och sammanhang inom studie- och planläggningsverksamheten såväl operativt
som inom underhållstjänsten .
l ... .
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Avslutande apologi
De tankesätt, modeller och approximationer, som används inom System 70 , är naturligtvis inte bättre- och förhoppningsvis inte sämre- än vad som används i övrigt i studie- och planeringssammanhang. I vissa fall kan de rent av tjäna som kontroll av tidigare i mer vidlyftiga sammanhang accepterade värden . Man kan givetvis inte vänta
sig att systemet i sina abstrakta modeller och något luftiga beräkningar skall kunna
fånga en verklighet , som vi hoppas inte skall drabba oss. Men om detta ändå skulle
inträffa , så innebär det redovisade beräkningssättet - liksom vår krigsplanläggning i
övrigt - en viss grad av förberedelse , enviss - frasen är sliten vid det här laget - "mental beredskap".
Mest väsentligt är kanske, trots allt, att systemet, med alla sina ofullkomligheter,
ändå representerar en metod att angripa problemen som sedan successivt kan förfinas
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Philips sjöbevakningscentraler "STINA''
vaktar kusten- i fred och ofred
De nya sjöbevakningscent ralerna från
Philips har två huvudfunktioner : som
kustbevakningssystem i fr edstid och som
informations- och kommunikationscentrum för strids ledning i händelse av krig.
STINA tar emot uppgitter frän bl a mark-

•

Automatisk datorstyrd målinläggning
på den grafis ka bildskärmen

•

Snabb återgivning av målrörelser - 24
timmar på mindre än 5 minuter

•

Automatisk överföring av måldata till
andra STINA-centraler och till övervakningsfartyg

•

Selekterad presentation av vissa målkategorier

•

Sex olika skalor på PPI

e

lngänga r via datalän kar, rad io / telefon
eller telex

eller luftburen radar, lotsar, hamnmyndig heter och fartyg . Av operatören initierad
målföljning fortsätter au toma t iskt. Läget
för t ex ett rad a rföljt mål uppdat eras
fl era gånger i minuten. Målet identifieras
me d ett nummer samt en symbol, som
anger mål katego ri. Denna information

presenteras på grafiska bildskärma r, PPI :er
och alfanumeriska textskärmar och kan
även pre sente ras på andra bildsk ä rmar
inom eller utanför STINA-centralen.
Andra viktiga fördelar är :
•

Automatisk följning av upp till 100 yt må l med användning av radar-data

•

Följning av lågflygande luftmål (option)

Försvarselektronik

Peab-0 052 7812

Philips
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ANDERS SANDSTRÖM

Några nya rön kring tillkomsten av
regalskeppet Wasa
Inom ramen för Sjöhistoriska Museets forskningar om W asa, har författaren
funnit att en hel del av vår kunskap rörande tillkomsten av regalskeppet " Wasa" har baserats på en bristfällig genomgång och bedömning av tillgängligt
källmaterial. Artikeln behandlar dels förhållandet mellan " Wasa " och det
skepp, som hittils ansetts vara hennes systerskepp, "Tre Kronor", dels vissa
omständigheter i samband med wasabyggets igångsättning. Som ett biresultat har det också visat sig att just skeppet "Tre Kronor" kan knytas till ett bestick i riksregistraturet, vilket gör att vi därigenom nu känner detta skepps
dimensioner.
En hel del wasaforskning har tidigare publicerats i Tidskrift i Sjöväsendet.
Det är glädjande att även dessa nya rön kan presenteras i tidskriften.
Författaren är historiker och anställd som bibliotekarie vid Statens Sjöhistoriska Museum.

WASA OCH TRE KRONOR
Ett av problemen kring Wasa är varför
hon byggdes på det sätt som skedde och
om hennes cert eller bestick blev ändrat
under byggnadstiden. Detta problem har
bland annat intresserat Björn Landström
i hans arbete "Regalskeppet Vasan"
(1980). Landströms tes är att W asa under
byggnadstiden på kunglig befallning blev
förstorad då arbetet redan var påbörjat
och att detta medförde att skeppets undervattenskropp blev för grund för den
större vikten . Han utgår vid sin bedömning av Wasas storlek från en jämförelse med skeppet Tre Kronor. Han
konstaterar att Tre Kronor var det första
kontrakterade av Henrik Hybertsons
större skepp från januari 1625 och att
W asa var det andra. Tre Kronor och W asa skiljer sig åt både beträffande storlek
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och bestyckning. '1 Denna jämförelse
föranleder Landström att fråga : "Varför
byggdes inte Vasan efter samma bestick
som Tre Kronor, så som från början var
bestämt och kontrakterat"? Uppgiften
om att Tre Kronor och Wasa tillhörde
samma kontrakt har Landström sannolikt hämtat från Georg Hafström, som
i sin uppsats från 1958 anför denna
uppgift.'' De källuppgifter , som ligger
till grund för Hafströms bedömning och
som alltså övertagits av Landström, är
för det första att kontraktet från januari
1625 stipulerar leverans av ett stort
skepp 1626, för det andra skeppsgårdshandlingarnas uppgift om skeppet Tre
Kronors sjösättning hösten 1625 samt
slutligen den faktiska leveransen av
skeppet 1626. På grundval av detta drar
sedan Landström slutsatsen att Wasa

Landström konstaterar att skeppet Tre
Kronor byggdes med "rekordfart". Denna bedömning grundar sig på förutsättningarna att Hybertson först efter januari skulle samlat timmer till skeppet,
sjösatt det till hösten och levererat det
till våren. Är detta riktigt byggdes skeppet mycket riktigt med rekordfart , eftersom en normal byggnadstid för ett skepp
av denna storlek var 2-3 år. En troligare
bedömning, med utgångspunkt från leveranstiden, är alltså att skeppet började
byggas någon gång under år 1624 . Kontraktsinnehavare på skeppshoimen under
denna tid var Antonius Monier och anställd skeppsbyggmästare var Henrik
Hybertson.

skepp som kontraktsinnehavarna " nu uthi byggning hafwe och dem efter förre
contract borde oss färdigt lefwerere"
skulle kronan köpa kontant. Manier och
Hybertson skulle dock " icke dess mindre
efter den förre contraeten förfärdiga så
månge skip och galeijor och dem uthi
rättan tijdh lefwerere som de utlofwat
hafwe" . 31 Totalt skulle alltså under
kontraktstiden levereras fyra skepp.
Hybertsons och de Groots kontrakt
tecknades i januari 1625, men trädde
icke i kraft förrän i januari 1626, då alltså
Maniers kontrakt löpte ut. I det nya
kontraktet ingick bestämmelsen att Hybertson även skulle det som "än nu fattas
upå de skip och fahrkoster store eller
små som wid skipzgården ligge efter dätt
förra contractz lydelse och inneholdh
förfärdiga och tillfyllest göra .. . "'1 Ur
denna synpunkt är det således sannolikt
att man , eftersom skeppet inte var helt
färdigt, ålade Hybertson att färdigställa
det. Att kontraktet något släpade efter
är med tanke på utökningen med ett
skepp full t rimligt.

Moniers kontrakt tecknades under
hösten 1620 och började gälla från januari 1621. Kontraktstiden var fem år,
1621-1625. Under denna period skulle
Monier och Hybertson leverera tre
skepp "stora som Andromeda". De två
första skeppen var Maria (1622) och
Gustavus (1624). 1625 levererades sedan
från skeppsgården skeppet Mercurius.
Är detta således Maniers tre skepp? Det
skepp som därefter levererades var Tre
Kronor 1626. För alla dessa skepp var
Hybertson skeppsbyggmästare .
Emellertid finns det fler faktorer att ta
hänsyn till. Den 25 februari 1622 tecknades med Manier och Hybertson ytterligare ett kontrakt som innebar byggande av
ett skepp till. I kontraktet sades att det

Det förhållande som i tidigare forskning tycks ha vållat missförståndet rörande sambandet mellan Tre Kronor och
Wasa är således kontraktstidernas längd.
Hybertsons kontrakt skrevs i januari
1625 men började inte löpa förrän i januari 1626.
Tre Kronors dimensioner har inte heller varit kända , föruom en lästetalsuppgift, segelduksåtgången samt bestyckningen .'' Lästetalet uppgår till 300 och
antalet kanoner till 30 vilket antyder ett
mindre skepp än Wasa och dessutom
troligen med endast ett batteridäck. En
noggrann genomgång av källmaterialet
visar dock att det finns andra uppgifter
om Tre Kronor, bl a exakta måttuppgifter.

skulle varit av samma typ som Tre Kro nor men sedan, På Gustav Adolfs order ,
ändrats och förstorats.
Är denna bedömning riktig? Finns ytterligare material , som kan kasta ljus
över sambandet mellan Wasa och Tre
Kronor? Vad innehöll egentligen Henrik
Hybertsons och Arendt de Groots kontrakt från januari 1625?
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Efter sjösättningen av Tre Kronor
oktober 1625, önskade mäster Henrik
besked från kungen huruvida han skulle
börja bygga ett "stort" skepp eller "2 sådana sk ep... som detta ä hr". 'l Klas
Fleming anför i ett brev till kungen i oktober 1625 att det sjösättningsfärdiga
skeppet (Tre Kronor) "hafwer nästan
samma skampelun som Mercurius allenast han får ehn rundare bogh". 'l
Mercurius var ett skepp om 230 läster
och med en bestyckning av 32 kanoner. 'l Dessa båda uppgifter antyder således ett endäckat skepp av betydligt
mindre dimensioner än Wasa.
I riksregistraturet för den 30 november
1625 finns ett bestick avseende tre skepp.
De har följande överskrifter: (se bilaga)

l) Kongh. Maijts egitt besteck på dhe
skepp som byggas skole
2. Mr. Hendrichs besteck på dett som
nu i Stockholm förtimradh ähr
3. Paridon von Horns besteck på dett
som i Wästerwijk bygdt ähr.
Besticket finns bl a nämnt i Svenska
flottans historia , men utan någon koppling till något namngivet skepp. Finns
möjligheter att göra någon sådan koppling? Dessbättre finns det sådana möjligheter.
Klas Fleming meddelar i en skrivelse
till kungen den 3 oktober 1625 att "deth
nya skeppet här på holmen , är så wida
färdight att thedh innan 3 wäckor kan löpa af stapeln, och sender her medh E K
M der af et bestick huruledes dedh förbygh ähr" !l Enligt en uppgift bland
skeppsgårdshandlingarna sjösattes Tre
Kronor i slutet av oktober. lOJ Att Klas
Fleming syftar på skeppet Tre Kronor är
alltså klart. Den 4 november skriver
Kungen tillbaka till Klas Fleming. Han
bekräftar mottagandet av " dedh besteck
I oss aff Hr. Hindrich tillskickat
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hafwer". Il J Den 30 november införs
besticket i riksregistraturet som nr 2) .
Att det verkligen förhåller sig på detta
sätt bevisas av fortsättningen av Kungens
brev den 4 november. Han noterar alltså
att han fått Hybertsons bestick som han
själv (Kungen) "medh flijth öfwerfördt
och någorledes förändrat ... welandes att
I med Mr. Hindrich afftale att han dhe 2
smerre skeppen effter wårt bijfogade
besteck uppsätter och alldenstundh bredden på fiaeken i holskeppedh uthi wårt
besteck förskrifue är nämpligen 24 fötter
derom uthj edert hijt skickade besteck
inthet förmäles". I de i riksregistraturet
den 30 november 1625 införda besticken,
har mycket riktigt Kungens eget bestick
en bredd i fiaeken av 24 fot, medan denna måttuppgift saknas i Hybertsons bestick. Bestick nr 2) i riksregistraturet den
30 november 1625 avser således skeppet
Tre Kronor. Skeppets storlek framgår
enklast av köllängden som för Tre Kronor är 108 fot mot Wasas 135.
Bestick nr 3) kan inte på samma sätt
direkt knytas till något namngivet skepp i
källmaterialet men det bör vara skeppet
Svärdet som byggdes i Västervik 1625
och 1626 övertogs av kronan. Det finns
inget annat skepp färdigbyggt i Västervik
vid denna tid.
Wasa var således det första skeppet av
sin typ. Kvar står dock vissa arkivuppgifter som är något svårtolkade i detta
sammanhang. Hösten 1624 planerades i
amiralitetet skeppsbyggeriet på skeppshotmen under de kommande åren . Följande byggen planerades:
1626 ett stort skepp om 136 fots längd
och 34 fots bredd
1627 ett mindre skepp
1628 ett stort (lika med 1626) och
1629 ett mindre .
Den 16 januari 1625 tecknades holm-

kontraktet med Hybertson och Arendt
de Groot. Enligt detta skulle följande leveranser göras:
1626 ett stort skepp med 64 alnar köl
och 17 alnars bredd innanför
bordläggningen
1628 ett lika stort skepp
1629 två mindre skepp (som Gustavus
I stort sett är denna planering alltså
densamma . Skillnaden är endast den att
det mindre skeppet 1627 flyttats fram till
1629. Måttuppgifterna beträffande de
större skeppen är, trots de olika måttenheterna , ungefärligen lika; 64 alnar motsvarade ca 135 amsterdamfot, medan
däremot 17 alnar blir 34 svenska fot.
Dessutom har i den senare uppställningen de mindre skeppen specificerats, de
skall vara lika med Gustavus. Detta
skepp bör ha varit av ungefär samma typ
och storlek som Mercurius och Tre Kronor, alltså ca 250 läster, 30 kanoner, endäckat och med en köllängd av ca 108
fot.
Om nu Tre Kronor tas bort från denna
planering, innebär det i så fall att Wasa
är det första stora skeppet som avses i de
två ovanstående uppställningarna. Hur
går detta ihop med den faktiska leveransen av Wasa 1628?
För att vi bättre skall förstå sammanhanget, bör ytterligare material tas
med i bedömningen . Den 10 februari
1625 slöts ett nytt kontrakt med mäster
Henrik och Arendt de Groot. Denna
gång gällde det att färdigställa det i början av 1620-talet byggda skeppet Äpplet.
Detta skepp hade börjat byggas av Paridon von Horn och Christian Welshuisen i
Västervik 1618 . Det levererades icke färdigbyggt 1622, men visade sig för svagt
byggt och kunde icke användas för aktiv
örlogstjänst. Enligt kontraktet i februari
1625 skulle det nu förstärkas i köl, stävar

och andra väsentliga delar. Dessutom
skulle kajutorna byggas. Arbetet skulle
påbörjas den 1 april 1625 och skeppet
skulle levereras till första öppet vatten
1626. En uppfattning om arbetenas omfattning kan man få av uppgiften i kontraktet att det var beräknat att kosta
30.000 daler."l Detta kan jämföras
med kostnaden för vart och ett av de
större skeppen i januarikontraktet som
var beräknad till 40.000. Detta betyder
alltså att det var omfattande arbeten som
medförde en högst betydande ökning av
skeppsgårdens arbetsbörda. Man hade
således nu tecknat kontrakt om att leverera nästan två stora skepp inom ett år.
Vad detta innebar för det första kontraktet vet vi inte , men en vägledning kan
man få av uppgiften från 1625/26, där
mäster Henrik meddelar Klas Fleming
att han under 1625 låtit hugga virke till
ett stort skepp och två mindre . 13l stutsatsen av detta kan då bli att arbetena på
Äpplet fick ett av de två större skeppen
att utgå, eller skjutas på framtiden .
Sammanfattningsvis kan man alltså,
på basis av för närvarande känt källmaterial, konstatera att Tre Kronor var ett
mindre skepp än Wasa , i stället för att
som hittills antaga att Tre Kronor var det
första av de större skeppen i 1625 års
kontrakt och alltså Wasas systerskepp.
Frågan om Wasas konstruktion och de
eventuella förändringar som kan ha vidtagits under byggnadstiden, bör alltså ses
i detta perspektiv. Som ett ytterligare resultat av denna undersökning har vi nu
också lyckats fastställa dimensionerna till
skeppet Tre Kronor, som hittills varit
okända.

"KUNGENS BESTICK",
NOVEMBER 1625 TILL MARS 1626
Wasa kontrakterades den 16 januari
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1625. På grund av det en månad senare
tecknade kontraktet rörande ombyggnaden av Äpplet, förändrades troligen
kontraktet från att ha gällt två stora och
två mindre skepp till att gälla ett stort
och två mindre skepp. När skeppet Tre
Kronor sjösatts i oktober , blev det aktuellt att sträcka kölen till ett nybygge .
Enligt kontraktet skulle det bli ett stort
skepp, med trolig leverans 1628. Den 20
september förlorade dock flottan 10
skepp under en storm vid Domesnäs.
Katastrofen kom att få en viss betydelse
för
skeppsbyggnadsprogrammet
på
skeppsgården. Den 3 oktober rapporterar Klas Fleming att "deth nya skeppet"
kan löpa av stapeln inom tre veckor. Så
snart detta skett kommer mäster Henrik
att sträcka kölen till ett stort skepp eller
om Kungen så begär skall han "slå op 2
sådana skep 1 sänder som detta
äh r". 1'l Den 3 november skriver
Kungen till riksrådet att riksrådet och
ridderskapet skall skänka pengar till att
bygga två nya skepp, som skall byggas av
mäster Henrik på skeppsgården. 15 l
Dagen därpå, den 4 november, skriver så
Kungen till Klas Fleming och meddelar
att han helst ser att mäster Henrik "nu
strax begynner att uppslå dhe 2 smerste
skeppen desto snarare att fylla talet på
skeppen". 16 ) Kungen är här alltså beredd att kasta om den långsiktiga planeringen och bygga de mindre skeppen
först, därför att det snabbare skulle ge
nya skepp i stället för de förlorade . Han
önskar att Fleming "med mr Hindrich
afftale dedh han dhe 2 smerre skeppen
effter wårt bijfogade besteck uppsätter" .
Han anger bredden i fiaeket på sitt bestick till24 fot vilket tyder på att det "bi jfogade besteck" är det som återfinnes i
riksregistraturet den 30 november. Han
önskar också att Paridon von Horn skall
bygga tre skepp efter detta bestick. Kö-
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Jens längd skall vara 120 fot och segelbalkens längd 32 vilket ger ett skepp som
ligger ungefär mitt emellan Tre Kronor
och Wasa, d v s mitt emellan de storlekar som angavs i kontraktet i januari
1625.
Henrik Hybertson som alltså under
1625 hade låtit hugga virke till ett stort
och två mindre skepp enligt kontraktet i
januari 1625 ansåg dock inte att besticket
passade till det huggna virket. Skulle han
bygga 120-fotsskeppet med virket som
var tänkt till det större skeppet, 136 fot i
kölen, kunde detta "icke uthan hans skade skee". 17 J Skulle han i stället bygga
det med virket som var tänkt till de
mindre skeppen, skulle detta icke heller
kunna ske utan skada. I övrigt förklarade
han sig dock vilja efterkomma Kungens
bestick så mycket som möjligt. När Hybertson senare gjorde en närmare inventering av det huggna virket, fann han att
det räckte till ett stort och ett mindre
skepp. 1'l
Mäster Henriks invändning från januari att virket passade dåligt till Kungens bestick, gjorde Kungen irriterad.
Han befallde Fleming att se till att man
byggde skepp efter Kungens bestick "eller dedh dhe icke thett vele eller gjöre
kunne, att dhe de efter contractet någott
större skepp upslå och medh alldra förste
förfärdiga !åtta" . 19J Kungens skrivelse
föranledde att Henrik Hybertson blev
uppkallad till kammaren den 20 mars.
Han blev där tillsagd att han skulle rätta
sig efter Kungens befallning. Mäster
Henrik förklarade sig vilja göra vad han
kunde "serdeles så with som E K M med
honom
tilförenne
contraherat
hafuer" . 2UJ Det var dock möjligt att
det skepp, som han nu i "wärecket hafuer , icke al de les blifuer så stoort h som
E K M:s besteck förmäler".

Hur skall denna uppgift tolkas? Landström ser den som en bekräftelse på att
Kungen önskade ett stort skepp som
kunde bära tillräckligt många 24-pundiga
stycken .21 J Dessutom kopplar han
ihop uppgiften med Wasa; besticket avser enligt Landström Wasa. Stämmer
detta verkligen? Låt oss gå igenom de
nedslag som finns i källmaterialet rörande "kungens bestick" från oktober 1625
till mars 1626.
3110 1625. Klas Fleming sänder
Kungen ett bestick av det skepp
som skall sjösättas inom tre
veckor.
4111 1625. Kungen har på grundval
av mr Henriks tillskickade bestick över Tre Kronor och Paridon von Horns bestick över ett
skepp (Svärdet?), utarbetat ett
nytt bestick efter vilket han önskar de två mindre skeppen
byggda .
30111 1625. De tre besticken införs i
riksregistraturet. Kungens nya
bestick har en köllängd av 120
fot .
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1625. Mäster Henrik förklarar
att det virke han huggit inte passar till Kungens bestick. Det är
inte lämpligt att bygga vare sig
med virket avsett till det (enligt
kontraktet) mindre eller större
skeppet. Detta tyder på att bestickets skepp ligger någonstans
mellan 108 och 135 fot. Det bestick som avses bör således vara
120-fotsbesticket från 30 november.

2212

1626. Gustav Adolf svarar på
brevet från den 2 januari och
ger order att mäster Hernik
skall bygga skeppet efter be-

sticket. Han tillägger att om han
inte vill bygga efter besticket får
han bygga det större skeppet
enligt · kontraktet (alltså 135
fot) . Sammanhanget tyder således på att det fortfarande är
120-fotsbesticket som avses .
2113 1626. Med anledning av detta
brev blir mäster Henrik uppkallad till kammaren och meddelade Kungens vilja . Han förklarar
att han skall göra vad han kan
för att uppfylla vad som tidigare
kontrakterats , men att det
skepp han bygger inte blir så
stort som besticket.
Besticket som diskuteras den 21 mars
bör
således
fortfarande
vara
120-fotsbesticket. Det är ju Kungens
önskan från den 22 februari som meddelas mäster Henrik när brevet kommit
till Stockholm. Något nytt bestick kan
det således inte röra sig om . Förklaringen till att skeppet inte skulle bli fullt så
stort som besticket, har möjligen mäster
Henrik givit redan den 2 januari ; virket
var tänkt till ett något mindre skepp , förmodligen omkring 108 fot i kölen liksom
Tre Kronor. Att han inte använde virket
avsett till135-fotsskeppet är naturligt, eftersom det ju enligt kontraktet skulle
byggas så småningom även om man kastade om ordningsföljden mellan skeppen.
Damesnäsolyckan orsakade alltså en
tillfällig omkastning av det långsiktiga
skeppsbyggnadspragrammeL För att så
snabbt som möjligt få nya skepp , beslöt
Kungen att vänta med de större skeppen
och i stället bygga de mindre först . Han
önskade emellertid själv bestämma de
nya skeppens bestick . Detta gick så till
att han begärde in uppgifter rörande de
två då färdiga skeppen i Stockholm och
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Västervik. Dessa måttuppgifter låg sedan till grund för de nya skeppen med
120 fots köllängd, som han önskade få
byggda i Stockholm och Västervik. Förfarandet ger en intressant inblick i Kungens personliga intresse för flottans upprustning.
Vad betyder då detta för Wasas tillkomst? Det skepp som kungen önskade
få byggd var en förstora version av Tre
Kronor. Intressant är uppgiften i besticket som anger en höjd mellan överloppen
på 6 112 fot. Detta mått saknas på besticken både från Stockholm och
Västervik. Överlopp betecknade på denna tid ett batteridäck, vilket alltså skulle
kunna innebära att de förstorade "mindre" skeppen var avsedda att bli skepp
med två batteridäck. En viss tveksamhet
finns dock beträffande detta; alla tre besticken anger 24 kanonportar. Med två
batteridäck borde antalet portar givetvis
vara större.
Hybertson anför den 20 mars att det
skepp han nu hade i "wärcket" inte skulle bli så stort som besticket förmälde,
alltså 120 fot i kölen. Detta kan tolkas så
att han vid denna tidpunkt redan börjat
bygga det mindre skeppet. En möjligt vidare utveckling av bygget skulle kunna
vara att han därefter förlängde kölen till
135 fot och fortsatte med att bygga det
större skeppet . Landström anför att det
är märkligt att Wasas köl har tre laskar.
Mäter man längden på Wasas köl från
akterkant till och med den tredje stocken
får man en längd av 111 fot. Den fjärde
stocken ger slutlängden 135 fot. En möjlig hypotes skulle i så fall vara att Hybertson den 20 mars 1626 sträckt kölen
till 120-fotsskeppet. Eftersom virket inte
var avsett till ett så stort skepp fick han
inte ihop en längre köl än ca 111 fot, därav hans kommentar att skeppet inte
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skulle bli fullt så stort som besticket. När
Kungen sedan medger att han i stället
bygger det större skeppet, laskar han sedan ihop ytterligare en stock och får således en köl med fyra stockar. För denna
tanke talar också det förhållandet att
Wasas köl har en för sin längd relativt
klen dimension .
Wasas bestick har aldrig återfunnits.
Med tanke på den ovan anförda situationen vid Wasas tillkomst , kan man ifrågasätta huruvida det alls funnits något av
Kungen approberat bestick för Wasa.
Under halvåret före W asas byggande har
det av Kungen framförda 120-fotsbesticket varit gällande . Kungen ger i sin
skrivelse den 22 februari Hybertson rätt
att överge "besticket" och i stället bygga
ett större skepp "efter contractet". Kontraktet angav endast längd och bredd.
Vid rättegången efter katastrofen, då
Hybertson redan har avlidit, svarar
skeppsbyggmästaren Hein Jacobsen,
som byggt skeppet , att han byggde det
efter "den Serte som honom gifwet war
af Mester Hindrich, och opå H K Mz befalningh". Därefter nämner Hybertsons
bror och partner Arendt de Groot att
skeppet var byggt efter en holländsk förlaga som kungen godkänt. Hafström har
starkt ifrågasatt det rimliga i detta påstående; de Groot bör ha varit i Holland
och sett skeppet i fråga först efter det att
Wasa börjat byggas. " >
En sammanfattning av detta resonemang skulle då bli att när Hybertson av
Kungen får lov att bygga det större skeppet efter kontraktet , gör han själv upp
ett bestick med utgångspunkt från sin
egen erfarenhet som skeppsbyggare. Det
är denna "Serte" han sedan låter Hein
Jacobsen arbeta efter. Arendt de Groot
nämner senare i samma förhör att Kungen känt till och godkänt skeppets längd

och bredd. Detta stämmer således med
hypotesen att skeppet byggdes utifrån de
dimensioner som kontraktet i januari
1625 stipulerade, dock med en ökning av
bredden med l fot 5 tum på eget initiativ
av Jacobsen. Något "bestick" i samband
med Wasa nämns icke i källmaterialet ,
det är således rimligt att antaga att något
sådant heller icke utarbetats; W asa byggdes efter en av Henrik Hybertson utarbetad arbetsbeskrivning .
Björn Landström " dömer på starka indicier" Gustav Adolf för att Wasa byggdes för stor. Han gissar att Kungen, då
han fått reda på att ett skepp i Danmark
byggdes med två batteridäck gav order
att förstora Wasa . Som framgått av det
ovan förda resonemanget är detta felaktigt. Kungen var från hösten 1625 till våren 1626 intresserad att snabbt få mindre
skepp byggda. Att denna önskan inte
kom till utförande berodde, med en rimligare tolkning av källmaterialet , i stället
på att Hybertson under 1625 samlat virke
till de skepp som enligt kontraktet i januari 1625 skulle byggas . Detta virke
passade dåligt till Kungens bestick för
"de smerre skeppen" .
Till sist ytterligare en kommentar: i

tidigare forskning har skeppet Tre Kronor antagits vara Wasas systerskepp.
Som visats är detta icke fallet. Kontraktet 1625 an·ger emellertid två stora
skepp. Byggdes det två skepp och vilket
var i så fall det andra , Wasas verkliga
" systerskepp"? Med anledning av det
tidigare förda resonemanget bör detta
skepp ha byggts efter Wasa. Vid rättegången efter Wasa-olyckan finns ju inte vid något tillfälle någon antydan till
jämförelse med något tidigare skepp som
byggts efter samma kontrakt som W asa.
I rättegången fälls emellertid en kommentar som i detta sammanhang har ett
visst intresse. Söfring Hansson , kapten
på Wasa, säger vid diskussionen om W asas konstruktion: "ähr befruchtandes
lähre det gå medh det Skip han /Hein Jacobsen/ nu bygger, effter det och blifwer
bygdt på samma sätt" . W asas "systerskepp" var alltså under byggnad på
Skeppsholmen vid tiden för Wasas kantring.
Vilket skepp var detta? Hur påverkades det av Wasas sorgliga öde? Denna
fråga hoppas jag få tillfälle att återkomma till i en senare uppsats i denna tidskrift.
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Balckwäger tiuek
Öfwerlopzball ker tiuek
segeballkar longh
Balekarna liggia ifrån hwarand ra
Watterbord tiuek
bredh
Rumett holl
Fiaeker på botten bredh
Mellan öfwerlopped högden
Kattsporan tiuck
Sittaren tiuck
Slagstijnor tiuck
Fra m ifrån stammen till achter i sågat bandh
Portar

Bilaga

Besteck hwar effter KMt will hafwa sinaskip bygde, tw som M Hindrich i Stockholm skall upsättia, och Paridon von Horn i Wästerwijk, anttingen ett eller tw förfärdiga förthet åhr 1626.

Kölen longh
tiuck
bredh
Framstammen tiuck
bredh
Baakstammen tiuck
bredh
Ransunhåltan tiuck
bred h
Haekebalken tiuck
bredh
Stammen skiuther öfuer
Plankaren tiucke
Berghhollten tiucke
Kölsu'inet tiuck
bred h
Bukstycken tiuck
Sittiarna tiueke
Oplanger tiuck
Wägaren tiuck
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Kongh. Maijt egitt
besteck
på
dhe
skepp som byggas
sko le

M. Hendrichs besteck på dett som i
Stockholm
förtimradh ähr

Paridon von Horns
besteck på dett som
i Wästerwijk bygdt
ä hr

120
21
21
15
30
12
24
14
24
20
16
23
4
7
9 1/2
29
12
11
9
3 1/2

108
21
21
10
24
8
18
14
24
18
15
21
4
7
9
29
12
10
8
3 1/2

111
16
18
14
30

11
24
10
18
17
13
22
3 1/2
6 1/2
9
24
12

11
9
3 112

foot
tummar
tummar
tummar
tummar
tummar
tummar
tummar
tummar
tummar
tummar
foot
tum
tum
tum
tum
tum
tum
tum
tum

6
14
32

5 1/2
14
31 1/2

5 1/2
14
31

tum
tum
fötter

3 1/2
7
l 112
13
24
6 112
16
14
12

3 1/2
6
l 1/2
12

3 1/2
6 112

16
14
12

18
16
14

foot
tum
fötter
fötter
fötter
fot
fötter
tummar
tum

18
24

16
24

14
24

stycken
stycken

13

H w a rt band och sittia re, så
wäl innan w ägaren som uthan
på, skola löpa tree planekor
bred h förbi j theres bukstycke
och uplangare.
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RA[Al·DE[[A ARPA
Andra generationens datorradar

RobotsystWR ~~
-ny beväpning for Marinens Spiea~tiaLtr!

Från 40-talets "flygtorpeder"
till dagens avancerade robotsystem.
l vårt land insåg man tidigt värdet av robotar i försvaret.
Redan i mitten på 40-talet fick Saab i uppdrag utveckla
ett antal prototyper till en "flygtorped': Föregångare till
Robot 15 är kust- och sjöroboten 08 och attackrobotarna
05A och 04E - huvudbeväpning för Viggen.
Saab Bofors Missile Corporation (SBMC) har Marinens
uppdrag att leverera Robotsystem 15, vilket idag utvecklas inom svensk försvarsindustri med Saab-Scania som
huvudleverantör.
Roboten ,en avancerad"sea skimmer" om ca 600 kg med
en längd av 4,35 m, blir en av hörnstenarna inom svenskt
sjöförsvar från mitten på 80-talet.

Saab-Scania tillverkar och marknadsför:
Scania lastbilar, bussar och dieselmotorer. Saab personbilar. Saab flygplan, robotvapen
och elektronik. NAF ventiler och instrument. Parca Norrahammar värmeprodukter.

p§ver kas el ler f ö rloras.
Stabil målföljning med individuell,

ekoanpassad känslighet.
Raca i- Decca ARPA arbe tar med en
he lt ny
p~ in d ividuellt
f ör
m§l
att
vilket

arbetar på ekots topp oavsett om ekot

cerad datork,a oa<:rte t
pa rat
m ik rodatorer varav tre
används
auto matisk målfö ljn ing av
upp til l 20 må l
Separerad bildpresentation och
målföljning. Den s k auto-tracker n matas med egen video och arbetar he lt
sk ild från b ildenhetens fu nk tio ner.

en annan
- utan att
f ö ljn ings f unkt ionerna i auto-trac kern

är st ort el ler litet Dessutom ha r autotracke r n egen avancerad Clearsca nfunk t ion vilket möjl iggör prob lemfr i
målfö lJn ing även under besvär li ga
fö rhi:l ll anden.
Datalagring i "true motion" .
l motsats t ill den första aerrerattor1ens
dato r radar lagrar
ARPA

måldata i "t ru e mo t ion" och inte i
" rela t ive mo t ion"
l "re lat ive mot ion" m~ste nä mligen
m~ l fö l )n inge n ske med död räkning
under egna kurs- och fart f örändringar ,
vi l ket kan ge
ti l ll äges f el hos
and ra f asta
m§ l. Denna fel kä l la elim ineras he lt med lagri ng i
"t rue motion"
En komplett radar. Raca i- Decca
AR PA är en komp lett rada r och kan
valfritt instal leras som maste rra dar
el ler integreras i en befint li g Decca
Clea rscan- rada r.
Rin[J oss el ler skr iv. så sänder vi
me r in f o rmation

Racai-Decca Svenska AB
Box 27 105. 102 52 Stockholm Tel 08 · 67 00 80

Ledamoten
GÖSTA LILJEKVIST

Reflektioner över speciellt örlogsfartygs
skrovutformning ovan vattenytan
Allmänna synpunkter
Medan uppgifter om utformningen av
fartygs undervattenskroppar är allmänt
förekommande i litteraturen behandlas
mycket sällan synpunkter på hur övervattensdelen av ett fartygsskrov bör
konstrueras. Utan någon systematisk behandling av denna fråga kan några reflektioner över viktiga synpunkter på
ämnet vara av värde.
Ett fartygs skrovform måste ses som en
enhet , där undervattenskroppen och
övervattenskroppen utformas tillsammans . Fartygsformen är avgörande för
framdrivningsmotståndet, för fartygets
stabilitet och för dess uppträdande i sjögång liksom för dess manöverförmåga .
Kunskapen om fartygsformer har utvecklats under århundraden så länge båtar och fartyg har funnits . Från att ha varit en hantverkares sinne för hur en båt
borde se ut inlärd från närmast föregående generations kunskaper, har
skeppsbyggaren efter hand kunnat ta vetenskapen till hjälp vid utformningen av
alltmer för olika ändamål specialiserade
fartygstyper. I bakgrunden har alltid tidigare vunna erfarenheter legat till grund
för nykonstruktion .
För bestämning av ett fartygs framdrivningsmotstånd och därmed rnaskineffektens storlek har man i allmänhet köncentrerat sina beräkningar till att
gälla framdrivning i lugnt vatten. Sådana
kalkyler har kunnat inskränka sig till utformningen av skrovets undervattensdeL
Övervattenskroppens utseende har i detta sammanhang haft mindre betydelse, i
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all synnerhet som beställaren av ett fartyg i allmänhet e~dast uppställt krav på
en viss framdrivningshastighet i lugnt
väder. Hastigheten i sjöhävning har man
sällan haft några fordringar på, då det varit svårt att definiera sjöhävningens storlek.
Sedan 50-talet har metoder utvecklats
att statistiskt beskriva sjöhävning och
därmed har man också kunnat beräkna
sjöhävningens inverkan på ett fartygs rörelser och på motståndet mot framdrivning . Därmed har krav kunnat ställas på
viss framdrivningshastighet under bestämda sjöhävningsförhållanden . I och
med att man infört våggeometri i fartygsutformningen kan hänsyn tagas till övervattenskroppens utseende även när det
gäller att beräkna framdrivningseffekten .

Övervattenskroppens inflytande
på sjödugligheten
Övervattenskroppens utformning har
alltid haft stor betydelse för ett fartygs
sjöduglighet, som är ett mycket mångtydigt begrepp. sjödugligheten låter sig
ej uttryckas matematiskt vare sig med en
enkel siffra eller genom någon formel.
Det är väl knappast ens ett objektivt begrepp, då man i sjöduglighet kan inlägga
även subjektiva bedömningsgrunder.
Sjövärdighet är ett begrepp som ofta
användes i samma betydelse som sjöduglighet och i svenska ordböcker står
ofta båda orden för varandra . Rent fackmässigt torde dock ordet sjövärdighet

vara förenat med säkerhet. Man talar om
sjövärdighetsbesiktning, som bl a avser
fastställande av om ett fartyg har betryggande säkerhet mot t . ex. kantring .
Sjöduglighet är ett vidare begrepp,
som förutom sjövärdighet även omfattar
uppgifter om uppträdande i sjögång och
över huvud taget hur fartyget kan fullfölja sina uppgifter till sjöss.
För kommersiella fartyg av viss storlek
finns regler om utformning och byggnad ,
som skall följas för uppfyllande av bestämmelser om sjövärdighet. För uppfyllande av viss sjöduglighet finns författaren veterligt inga sådana regler.
Örlogsfartyg är i allmänhet ej underkastade några bestämmelser, som reglerar vare sig sjöduglighet eller sjövärdighet. Dessa egenskaper måste överlåtas åt
fartygskonstruktören att bedömma med
ledning av uppställda krav av olika slag.
Beställaren av ett örlogsfartyg har åtminstone hittills fått förutsätta att konstruktören gör fartyget sjövärdigt för alla
tänkbara väderlekssituationer inom avsett operationsområde och att sjödugligheten göres sådan, att fartyget på bästa
sätt kan fullfölja sina uppgifter.
På nuvarande vetenskapliga ståndpunkt med tillgång till statistiskt material
om sjöhävning och med hjälp av datorteknik bör det vara möjligt för fartygskonstruktören att konstruera ett fartyg ,
som uppfyller ganska detaljerade föreskrifter om sjöduglighet under givna
förutsättningar. Det bör också kunna
förutsättas att beställaren kan uppställa
sådana krav .
Beräkningsgrunder

Frågan om hur olika krav på ett fartyg
påverkar fartygsskrovets utformning kan
belysas genom beskrivning av vissa beräkningsgrunder .

Det enklaste och vanligaste måttet på
ett fartygs sjövärdighet utgöres av metacenterhöjdens storlek, som är ett mått på
hur lätt ett fartyg kan krängas en liten
vinkel. Metacenterhöjden gäller strängt
taget endast för mycket små krängningsvinklar men kan dock vara ett bra
jämförelsetal mellan likartade fartyg .
storleken av metacenterhöjden kan beräknas med kännedom om fartygets volymdeplacement , lastvattenytans tröghetsmoment och höjdläget av deplacementets tyngdpunkt och fartygets viktstyngdpunkt.
Metacenterhöjden varierar för olika
typer av fartyg och för samma fartyg under olika lastbetingelser. Användningen
av enbart metacenterhöjden som bedömningsgrund för ett fartygs sjövärdighet är osäker utan vidgad kunskap om
skrovformen . Sådan kunskap kan erhållas genom beräkning av det upprätande
momentet vid olika stora kränkningsvinklar.
I figlhar en kurva återgivits, som visar
hur det upprätande momentet kan variera vid krängning av ett fartyg till olika
vinklar. Denna kurva säger avsevärt mera än metacenterhöjden om fartygets
sjövärdighet. Det upprätande momentet
som vill återföra fartyget till upprätt läge
ökar för det i figuren valda fartyget vid
krängningar ända till c:a 50°, då maximum uppnås. Fartyget kan dock utan
risk kränga ytterligare ända till över 80°.
Vid så stor krängning kantrar dock fartyget eftersom det upprätande momentet
då är noll och blir negativt vid ytterligare
krängning.
Det fartyg som avses i fig l kan med bibehållen metacenterhöjd utformas att ge
annan karaktär åt momentkurvan enbart
genom ändring av övervattenskroppen. I
fig 2 visas två exempel på sådan ändrad
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Fartyg med 2080 ton s deplacement
och en metacenterhHjd av 0,85 m
O"' metacenterhHjde·n
avsättes som ordinata
i samma skala som
hävarmen vid c:a 57 "
krängning kommer visad
linje från O att vara
tangent till momentkurvan vid o· krängning
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sjövärdighet. Genom breddning av väderdäcket i samband med spantkonturförändring ovan vattenytan kan den
heldragna kurvan i fig 2 erhållas . Då ökar
maximala upprätande momentet och inträffar vid en större krängningsvinkeL

Samtidigt blir säkerheten mot kantring
större .
Den streckade kurvan i fig 2 visar försämrad sjövärdighet i förhållande till ursprungskurvan. Kurvan har erhållits genom minskning av fribordet.

Krängningsmoment

Momentkurv"' efter Hkad bred d
på väderdäcket
Y'

y
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Momentkurva 1cir "" " ,
, "
fartyg i fig l
om fribordet minskas-"" ·
\
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Fig 2

Exempel på ändring av momentkurvan fHr far t yget i fig l
om Hvervattenskroppen ändras

De givna enkla exemplen visar, vilken
betydelse utformningen av övervattenskroppen kan ha på sjövärdigheten. Det
har förutsatts att metacenterhöjden ej
ändras. Det är ej helt korrekt, då viktstyngdpunktens något förändrade läge
skulle kräva en mindre ändring av undervattenskroppen för att metacenterhöj den skulle förbli oförändrad. I förhållande till ändringen av övervattenskroppen utgör detta dock endast en marginell
justering. En förändring av metacenterhöjden utan ändring av undervattenskroppen behöver ej påverka hävarms-
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Fig 3

Större delenav en
hävarmskurva ka.n
'förbli oförändrad
även om metacenterhöjden ändras

Krängningsvinkel

Krängningsvinkel

Upprätande moment som fUnktion av krängningsvinkel
Kurvan kan också rep r esentera momenthävarmen

Fig l

m hävarm
m metacenterh Hj d

kurvan annat än för mindre krängningar,
vilket framgår av fig 3. Här ger tangentlutningen vid 0° krängning ett mått på
metacenterhöjden . Hävarmskurvan vid
större krängningsvinklar kan vara oförändrad och således sjövärdigheten praktiskt taget densamma som före ändringen. sjödugligheten d. v. s. uppträdandet
i sjögång kan dock genom ändring av metacenterhöjden på ovannämnt sätt förändras avsevärt, vilket senare skall förklaras.
Fribordet har, som framgår av ovannämnda exempel, väsentligt inflytande

på ett fartygs sjösäkerhet. Fribordet bestämmes ej enbart genom hydradynamiska kalkyler utan även av det inre arrangemanget såsom avstånd mellan olika
däck , maskineriutrymmen m. m. Fribordet blir som ofta inom skeppsbyggnadskonsten en kompromiss mellan olika krav . Fribord, väderdäcksbredd och
metacenterhöjd har liksom hela undervattenskroppens utformning betydelse
för ett fartygs sjöduglighet. Genom ändring av enbart metacenterhöjden behöver sjövärdigheten ej förändras . Hävarmskurvan som är avgörande för sjövärdigheten kan ändras för små krängningsvinklar vid ändrad metacenterhöjd,
som framgår av fig 3, men den för sjövärdigheten betydelsefulla delen av hävarmskurvan kan förbli oförändrad.
Tangentens lutning vid noll graders
krängning bestämmes av metacenterhöjden, som således ej nödvändigtvis behöver vara avgörande för sjövärdigheten.
Metacenterhöjdens inflytande
sjödugligheten kan i motsats till vad som
ovan sagts om sjövärdigheten vara mycket beroende av metacenterhöjden. Förklaringen härtill är metacenterhöjdens
inverkan på ett fartygs rullningsrörelser.
Varje fartyg har ett visst egensvängningstal, som är proportionellt mot fartygets masströghetsmoment och omvänt
proportionellt mot kvadratroten ur me-

tacenterhöjden. Masströghetsmomentet
i tvärskeppsled är i det närmaste givet för
varje fartygstyp och är därför svårt att
variera. Egensvängningstalet blir därför
mycket beroende av metacenterhöjden.
Det växer med minskad metacenterhöjd
och sjunker med ökad. Man strävar efter
stort svängningstal för att undgå resonans med större delen av förekommande
vågor.
Resonansfenomenet i stormvågor är
på grund av den hela tiden blandade vågkaraktären ej så farlig , som den resonans
som kan förekomma i regelbunden dyning. Detta har helt oväntat kunnat leda
till katastrofsituationer, som finns beskrivna i teknisk litteratur.
En händelse , som troligen ej publicerats, men som är karakteristisk för resonansfenomenet , inträffade under en av
flygplankryssaren Gotlands första långresor. Kryssaren befann sig under färd i
Biscayabukten. Det rådde dyning och
sjöhävning vid en vindstyrka av 4 B. Fartyget rullade häftigt till stora rullningsvinklar. Enligt rapporter rullade fartyget
till en största krängning av 38° och på
grund av rörelserna hotade hela riggen
med märs att brytas sönder. Sedan man
nått hamn anhöll fartygschefen telegrafiskt att få intaga järn och vatten som ballast för att förbättra fartygets sjövärdighet. I marinförvaltningen tvekade man
om lämpligheten av en sådan åtgärd, då
experter på området gav motstridiga råd.
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Innan fartyget lämnade sin tillfälliga
hamn hade man inlagt en viss kvantitet
ballast i botten och därefter konstaterat
mindre rullning . Då hade emellertid vågrörelserna ändrat karaktär och verkan av
ballasten var oviss.
Den stora rullningen torde ha varit en
direkt följd av resonans mellan frekvensen hos rådande dyning och fartygets rullningsperiod. Huruvida man hade
försökt minska rullningen genom kursändring är ej känt . Genom att fartyget
saknade slingerkölar blev dämpning av
rullningen obetydlig. Vid detta här beskrivna tillfälle hade rullningen minskat
om man kunnat minska metacenterhöjden. Förslaget att intaga ballast och därmed öka metacenterhöjden torde ha varit av tvivelaktigt värde. Tillstånd lämnades senare att intaga mera vattenballast
men däremot ansågs ej någon fast ballast
böra intagas. Efter fartygets hemkomst
anordnades slingerkölar och möjligheter
att lätt variera vattenballasten .
Flygplankryssarens sjövärdighet skulle ha kunnat förbättras ytterligare om
överbyggnaden midskepps hade kunnat
breddas ut till bordläggningen på en
längre sträcka. Härigenom hade det relativt låga fribordet kunnat kompenseras . Förslaget diskuterades i marinförvaltningen men av kostnadsskäl fullföljdes ej denna tanke.
Övervattenskroppens betydelse
för sjösäkerheten
Ett annat exempel som visar övervattenskroppens betydelse för speciellt sjövärdigheten utgör ombyggnaden av
stadsjsgarna efter andra världskrigets
slut . Erfarenheterna från detta krävde
införande av radar och stridsledningsfunktioner för vilket behövdes nya utrymmen med utrustning högt upp på fartygen . Gällande stabilitetsuppgifter för
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fartygen visade att detta var möjligt utan
ändring av skrovkonstruktionen. Redan
de första mätningarna efter ombyggnad
visade dock att fartygen var betydling vekare än tidigare. I hårt väder rullade fartygen till stora krängningsvinklar i långsam takt , som gav intryck av att fartygen
ej skulle förmå att resa sig till upprätt läge. Kantringsrisk förelåg visserligen ej,
men enbart känslan av att sådan kunde
föreligga motiverade åtgärder, som skulle förbättra fartygets sjövärdighet . Nya
beräkningar visade att de ursprungliga
stabilitetsuppglfterna, på vilka sjövärdighetsbedömningarna grundade sig hade varit felaktiga .
För att ge stadsjagarna bättre sjövärdighet och ett annorlunda uppträdande i
sjögång utan att försämra de mjuka rörelserna måste skrovens övervattensdel
förändras. Detta löstes genom breddning
av väderdäck och utflyttning av bordläggningen mellan väderdäck och vattenlinjen på en total sträcka av c:a 70 %
av fartygslängden . Midskepps kom
spantkonturen att förändras i princip
som fig 4 visar. Utan tillgång till gällande
beräkningsvärden kan dock fig 4 visa
principen av hur momentkurvan kom att
ändras efter utläggning av bordläggningen .
Fribord och däckssprång
Fribordet är viktigt för ett fartygs sjöduglighet, men det är ej enbart fribordet
midskepps som är väsentligt. Ä ven
språnglin j ens utformning har stor betydelse.
Språnglinjen kan utformas antingen
som en kontinuerlig kurv a fr ån förstäven
till akterstäven för ett flushdäckat fartyg
eller med en kurva för backdäcket och en
för huvuddäcket på ett backdäckat fartyg . Andra variationer finns också men
är ovanliga för krigsfartyg . Valet mellan

Principritning av hävarmskurva
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rlävarmskurvor och midskeppssektion för stad~jagare före
och efter stabilitetsförbättring

flushdäckat fartyg och backdäckat regleras huvudsakligen av det inre arrangemanget och vapenplaceringen.
Språnglinjen är ej någon godtyckligt
vald kurva. Den sammanhänger med uTIdervattenskroppens fyllighet t förskeppet och utformas i kombination med
spantformerna ovan vattenlinjen i förskeppet. Ett fartyg med höga fartegenskaper har ett skarpt förskepp och måste
därför upp emot väderdäcket öka i fyllighet på ett sätt som minskar faran för
överbrytande sjö. Detta kan ske genom
att låta väderdäcket skjuta fram föröver i
förhållande till flytvattenlinjen. Om detta ej sker på rätt sätt kan visserligen strävan att undvika överbrytande sjö uppfyllas men risk uppstå för ett slags slammingeffekt på det övre främre bordläggningspartiet .
Slamming kallas den företeelse , som
uppstår i sjögång, då ett fartygs förskepp
lyfts upp över vattnet så att kölen blottas
på en längre sträcka av fartygslängden
och sedan faller ned så att botten i förskeppet träffar vattenytan med ett hårt
slag, som kan skada fartygsbotten. Ett
fartyg med mycket utfallande spant i förskeppet kan drabbas av liknande slageffekt mot bordläggningen i övre delen av
förskeppet då detta möts av en större
våg.

På många särskilt engelska örlogsfartyg har man genom en knäcklinje i
bordläggningen nära parallell med
däckslinjen åstadkommit en mjukare
deplacementsökning vid möte med vågor
som är stora i förhållande till fartyget.
Språnglinjens betydelse för ett fartygs
sjöduglighet är svår att avgöra utan speciella undersökningar, men det har visat
sig att utformningen är viktig. I en artikel
i US Naval Institute Proceedings nov. 73
har Captain James W . Kehoe Jr visat resultat av en jämförelse mellan likvärdiga
ryska och amerikanska jagares uppträdande tillsammans i grov sjö. Samtliga
jagare hade ungefär lika fribord midskepps men de ryska hade större språng
än de amerikanska s. v. s. fribordshöjden vid förliga perpendikeln (vertikal
linje genom konstruktionsvattenlinjens
förligaste punkt) var större för de ryska
fartygen. En del av USA-jagarna hade
stävbulb i motsats till de ryska och dessa
måste reducera farten för att undvika
skadlig slamming och undantages därför
i jämförelsen . Övriga amerikanska jagare hade större svårigheter med överbrytande sjö än de ryska och hade därför
ej möjligheter att hålla samma fart i hög
sjö.
Sedan man numera har erhållit kunskap om sjöhävningens natur och mate-
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matiska grundvalar kan man beräkna ett
fartygs rörelser i sjögång och därav få
ledning att bestämma fribord, språng och
spantutformning för övervattenskroppen och ernå bästa sjöduglighet i aktuella
farvatten. Därefter tillkommer givetvis
att anpassa utformningen av övervattenskroppen till andra krav, som gäller
vapenplacering, bäringar m. m. och givetvis praktisk anpassning för bekväm
tilläggning vid kaj o. d.
Våra gamla ångdrivna torpedbåtar hade en utformning som knappast hade någon motsvarighet till ovan anförda synpunkter. De hade en nästan rak språnglinje utan större förtöjning förut. De hade raka nästan vertikala spant i förskeppet som ej alls förhindrade överbrytande
sjö. De var utformade helt med tanke på
hög fart i lugnt väder. Deras långa, smala
utformning gav dem dock en relativt
stabil framfart även i sjögång med ständigt överspolande sjö, som måste ha
gjort hanteringen av vapen mycket besvärlig för att ej säga omöjlig. Tack vare
sin skrovutformning blev dock långskeppspåkänningarna relativt måttliga
och kunde försvara skrovets mycket klena långskeppsförband i form av bordläggning, däck, vägare, köl m. m.
Estetiska synpunkter
Om man skall bedöma ett fartygs utseende rent estetiskt måste subjektiva
bedömningsgrunder bli avgörande . Oberoende av smakriktning måste man dock
betrakta ett fartygs språnglinje liksom
stävkonturer avgörande för dess utseend.e.
Språnglinjen blir av mindre betydelse

för utseendet ju större fartyget är i förhållande till förekommande vågstorlek .
Fartyg som av inrednings- eller byggnadstekniska skäl ges större fribord
midskepps än som skulle behövas för god
sjöduglighet kan ofta ha rak, horisontell
språnglinje och till och med ett lägre fribord längst förut. Som exempel på sådana fartyg kan nämnas hangarfartyg, större passagerarfartyg, bilfärjor , containerfartyg m. fl.
Äldre tiders skeppsbyggare kunde i
stor utsträckning utforma ett fartygs
övervattenskropp efter sin egen smakriktning och många gånger bilda skola
för hur fartyg av olika slag kunde göras
estetiskt tilltalande . Moderna skeppsbyggare måste i första hand grunda sin
formgivning på resultat av teoretiska och
praktiska beräkningar jämte ekonomiska synpunkter och först i andra hand försöka finjustera övervattenskroppens utseende efter egen smakriktning.
Sammanfattning
Ovan anförda reflektioner har försökt visa att utformningen av övervattensdelen
av ett fartygsskrov har stor betydelse för
dess olika egenskaper. I första hand gäller det fartygets säkerhetsegenskaper
och dess uppträdande i sjögång, som här
definierats som dess sjöduglighet. Även
fartegenskaperna speciellt i grov sjö är
klart beroende av övervattenskroppens
utformning liksom för örlogsfartyg möjligheterna att även i ogynnsamt väder
kunna intaga taktiskt gynnsamma positioner med möjlighet att effektivt utnyttja vapnen .
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