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Mätning av fartygsprestanda 
med datalogg 

Inträdesanfårande av korresponderande ledamoten S Nordenhem. 1 

INLEDNING 
Vid leverans och mottagande av ett bestä ll t farty g utförs prov såväl sti ll aliggande som un

der gång. Ändamålet med dessa prov är att ut röna om i kontrakt och specifikation angiv

na prestanda uppfylls samt att i fartyget ingående system - maskinella, elektrisk a, vapen 

- fun gerar till fredsställande och uppfyller de krav som ställts på desamma. Proven avser 

även att visa att de olika anordningarna samarbetar på avsett sätt . 

För den nu avslutade "Spica 2"-serien på 12 fartyg vid Karlskronavarvet AB finns som 

en bil aga till specifikationen i detalj angivet dels provens utförande, del s deras omfattning. 

K arlskronavarvet åligger som leverantör att genomföra angivna prov med användning 

av erforderlig mätutrustning samt att utvärdera och presentera resultatet av provningen. I 

leverantörens åtaganden har dock ej vapenprov ingått, ut an dessa har utförts av beställa

ren efter varje fartygs mottagande. 

PROVTURERsGENOMFÖRANDE 
P Å TORPEDBÅT AR TYP SPI CA 
Vid den första Spica-serien, där tre fartyg byggdes vid Karlskronavarvet, genomfördes 

proven till sjöss på konventionell t sätt. Vid dessa insamlas en avsevärd mängd data, sär

skilt avseende maskinanläggningen. För denna datain samling erfordras ett relativt stort 

antal avläsare av olika instrument. Denna personal arbetar normalt på konstruktionskon 

toren. Flera osäkerhetsfaktorer och nackdelar är emellertid förknipp ade med detta förfa 

ringssätt : 

e Det stora antalet personer, som åtgår från en avdelning med i allmänhet stor arbetsbe-

lastning. 

e Nedsättning av avläsarnas arbetsförmåga på grund av sjösjuka vid sjöhävning. 

e Svårigheter att få en ackurat avläsn ing. 

e Svårigheter att få en samtidig avläsning. 

e K alkylering och presentation av provtursresultat under provturen kan svårligen genom

få ras. 

En viss fö renkling och fårbättring uppnåddes genom att uppsätta kameror i maskin

centralen, vilka kunde utlösas på exakt klockslag och då fotografera ett antal in strument 

samtidigt. (Bild l ) 

1) V id det muntliga framföra ndet visades j /era bilder än de som finns i denna skrift

liga f ramställning. Det fulls tändiga bildmaterialet finn s foga t till manuskriptet, f örvarar 

i Sällskapets handlin gar. 
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!Jild J. 

I samband med den nya Spica-serien före låg ett gyn nsamt tillfälle att utföra mät
ningarna med ett dataloggsystem eller kanske bättre kallat datainsamlingssystem, varige
nom ovannämnda svårigheter och nackdelar fö rhoppni ngsvis sku lle elimineras. Dess
utom skulle en reducering av antalet provtursdeltagare även ur andra synpunkter vara en 
fårdel för dessa relativt små fartyg. Pålitliga uppmätta värden och uträknade resultat sku l
le kunna presenteras skriftligen oc h direkt i samband med provens utfårande. Härigenom 
skulle provtursledaren mycket snabbt få information om någon anläggning ej fungerar på 
avsett sätt och kan då fårhindra att en kostsam provtur kanske genomförs förgäves. Prov 
t ex får utrönande av sjöegenskaper skulle kunna genomföras vid svåra väderleksförh ål
landen, utan att resultaten blir beroende av den deltagande personalens tillstånd vid mät
ti ll fället. 

Efter studier av flera olika system beställdes i oktober 1972 ett data insam lingssystem 
typ SAAB 330. Beslutet grundades bland annat på Saab-Scanias erfarenheter frå n mät
ning av flygplanspres tanda samt mätning av spänningar i skrovet på m/s A nionia Jo hn
son med detta system. 
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HUVUDUPPGIFTER FÖR DAT AIN
SAMLINGSSYSTEM 

e Mätning av signaler från alla mätpunkter 

e Övervakning av signalerna 

e Utförande av beräkningar enligt provningsprogrammet 

e Utskrivande av mätresultat i tabellform 

e Loggande av mätsignaler på hålremsa, d v s registrering av mätdata på hålremsa pa
rallellt med skrivmaskin. 

SYSTEMBESKRIVNING 
HUVUDDELAR 
Systemet har följande huvuddelar: 

e En minidator som grundenhet 

e In-/ ut-system (terminalsystem) 

e Givare 

e Program 

e Perifera enheter (konsolskrivmaskin med hålremsutrustning). 

Flertalet givare var applicerade i maskinrummet, terminalsystemet var placerat i 
maskincentralen och datorn med skrivmaskin, remsläsare och hålremsstans i fartygsche
fens hytt. 

Funktion 

Bild 2 åskådliggör schematiskt systemets funktion. 
Indata består av värden från de olika givarna, provprogrammen, operatörskomman

don samt slutligen data från DECCA. 
Efter bearbetning i datorn levereras utdata såsom mät- och beräkningsresultat i tabell 

form, som loggutskrift på hålremsa samt om så önskas som visuellt och akusti~kt larm får 
onormala mätvärden för t ex avgas, smörjolje- och kylvattentemperatur, smorJOlJe- och 
brännoljetryck. . 

Datainsamlingen och bearbetningen styrs av det program som finns lagrat 1 datorns 
kärnminne. Genom att innehållet i datorns minne lätt kan utbytas blir systemet flexibelt 
och kan specialiseras för olika uppgifter enbart genom byte av program. Den använ~a tek
niken är den, att en viss del av minnet reserveras för generell a programdelar, s k res1denta 
program, medan övriga minnet används för program som är speciella får den pågående 
applikationen. 

Den residenta programdelen är kontinuerligt lagrad i kärnminnet under det att respek -
tive provprogram är lagrade på en separat hålremsa. . .. . . 

Vid en provtur har det aktuell a provprogrammet före start av proven mlasts via hal
remsläsaren i den för detta program reserverade delen av minnet. Ett program på 2.000 
ord behöver då bara en inläsningstid av ca 3 minuter. 

Vid start av datainsamlingen avges signaler från givarna till in -/ut-systemets terminal-
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enheter, som omvandlar signalerna till dataord och via en ledning överför dessa dataord 
till datorsystemet. 

INDATA BEA RBETNING UTDATk 

2 

--, 
N __ _ Mä.tres.u,l ta.. t j 

_........-._). 

E::;J--,. 
--- l 1----öperators 1 • 

manden !-----?,.:;;• 1-----"Elh -{___j Larm____. 

jT_r_y_c_k-kn_&._p_v_)J 
jfri<n DECCA ' "---- --- ____ _____ _j 

HÅRDVARAN 

Bild 2. Plan över informationsflöde. 

Alla delar till datainsamlingssystemet är tillverkade i sådan storlek a tt de lätt kan tas in i 
och ut från fartyget. 

Datorn 

Denna är av fabrikat V arian, typ 620/1, och är försedd med kärnminne med en kapacitet 
av 12.000 ord. Vidare ingår en central processor och en realtidsklocka. Under datorn 
finns dess kraftaggregat, som ansluts till 220 V, 50 H z. 
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Skrivmaskin och hålremsutrustning 

Till operatörens förfogande finns en IBM Selectric 73 l skrivmaskin, med vilken han kan 
kommunicera med datorn och som även används för utskrift av mät- och beräkningsre
sultat Vidare finns en remsläsare för inmatning av provningsprogrammen i kärnminnet 
samt hålremsstansen typ FACIT 4070. 

In-/ut-systemet 

In-/ut-systemet innehåller de kretsar som anpassar, d v s omvandlar de analoga eller digi
tala signalerna från givarna till 8-bitars dataord och överför signalerna mellan datorsyste
met och givarna. Huvudenheterna i in-/ ut-systemet är primärbussledning från datorn , en 
s k P-buss, till vilken ansluts en eller flera terminalenheter. I terminalenheterna är elektro
nikkort, s k signalanpassare, instuckna. De matar de digitala och analoga signalerna till 
och från datorn. 

Systemet för en terminalenhet framgår av blockschemat på bild 3. I terminalenheten in
går en terminalbussledning - T-buss - som tillsammans med strömförsörjningsledarna 
utgör det fasta kablaget Elektronikkorten är anslutna ti ll T -bussen och strömförsörj 
ningens anslutningsdon. De har i sin bakre kant anslutningsdon för givarsignalerna. För
bindelsen mellan P-bussen och T-bussen ombesörjs av en terminalanpassare. 

Terminalanpassaren avger styr- och actressignaler till de övriga anpassarna och "grin
dar" digitala signaler till och från datorn . Anpassarna är digitala och analoga multiplexer 
eller andra anpassare såsom analog digital omvandlare (ADO) och skrivmaskinanpassa
re (SKRA). 

Till T -bussen i varje terminalenhet kan anslutas 21 an passare, vilkas sammansättning 
med avseende på typer och antal kan väljas fritt. 

I det här beskrivna datainsamlingssystemet ingår två terminalenheter, placerade i 
maskincentralen (bild 4). Vi ser här underst terminalkraftenheten och ovanpå den de två 
terminalenheterna sedda bakifrån. Den översta är öppnad och vi kan se elektronikkorten. 

Totalt har vi 104 analoga och 32 digitala binära inkanaler samt 9 digitala pulsingångar 
och 32 digitala binära utkanaler, varvid 4 reservplatser får elektronikkort fortfarande 
finns. 

På Spica 2-serien har 89 storheter definierats som insignaler och tilldelats ett kanal
nummer. Insignalerna utgörs alltså av uppmätta storheter samt vissa av operatören in
knappade värden. 

Givarna 

Givarna är av olika slag beroende på vad för slags storhet som skall överfåras till datain
samlingssystemet Det kan vara ett vinkelvärde får att ange throttle-läge, propellerstig
ning eller roderläge, ett gradtal för angivande av temperatur, ett tryck angivet i bar, ett mo
ment angivande propellermoment eller rodermoment, propeller- eller kompressorvarvtal 
eller fart genom vattnet. 

Tryckgivare finns för kompressor-, brännolje- och smörjoljetryck - l O får varje gas
turbin aggregat. De är med en rörledning förbundna med nippel vid manometeruttaget och 
med kablar strömförsörjda från fartygsnätet. 

Temperaturgivarna får mätning av oljetemperatur eller kylvattentemperatur är klistra
de på en kopparplatta, som klärums på röret med rörklamma och isoleras. 

För mätning av propellermoment och propellertryckkraft har tillverkats av Saab-
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Scania fyra speciella mätaxlar ~en för varje propelleraxel och en i reserv~ vilka får mät
ändamål insätts i stället får den ordinarie mellanaxeln. 

På mätaxelns mätdel anbringas batterimatade trådtöjningsgivare för mätning av res
pektive axels tryckkraft, vridmoment samt böjmoment 

Genom telemetrisändare överfårs signaler trådlöst till mottagare placerade vid varje 
mätställe. 

På schemat (bild 5) syns i princip hur signalerna överförs till terminalenheternas an
passare (analoga multiplexer). Den totala mätnoggrannheten har uppskattats till~ 0,5 %. 

Böjmomenten har inte gått in i datainsamlingssystemet, utan kan registreras på ett se
parat instrument. Denna mätning utfördes emellertid ej på Spica-serien. 

För mätning av propellervarvtal har anbringats en ring med 30 kuggar på axlarna. In
duktiva givare avkänner beröringslöst dessa kuggar och ger impulser till digitala multi
plexer för inmatning av pulser i terminalenheten. 

Som givare för throttleläge, propellerstigning och roderläge har använts potentiomet
rar. 

För fart genom vattnet har använts två givare~ för dynamiskt respektive statiskt tryck 
~ anslutna till loggens tryckrör. 

För mätning av trim- och krängningsvinkel har vi som givare använt en liten f d f1yg
plansgyro. 

Det stora antalet givare ger upphov till ett rätt omfattande kabelknippe, som framgår av 
bild 6. Dessa kablar har letts genom en standard kabelgenomgång i skottet mellan maskin 
rum och maskincentral till terminalenheterna där. 

PROGRAM 
De tidigare nämnda residenta programmen lagrade i datorns minne består av 

e Monitorprogram 

e Övervakningsprogram 

e Residenta användarrutiner 

Övervakningsprogrammet mäter alla insignaler och jämför uppmätta värden med ett 
övre respektive undre gränsvärde. Det finns då möjlighet att registrera gränsöverskri
danden på protokoll och hålremsa och larma via ansluten larmenhet Detta program har 
dock ej utnyttjats vid provturerna, då det visat sig att det vid vissa svängningar i mätvär
dena kunde störa datainsamlingen. Dessutom har fartygens ordinarie övervakningssy
stem fungerat tillfredsställande. 

Provprogrammet är uppdelat i tre delar omfattande följande prov: 
e FBFK Fart- och bränsleförbrukningsprov 

Fullkraft- och överlastprov 

e PROP Propellerprov 

e EFFK Effektkontroll 

Dessa prov är de viktigaste maskinproven och kräver att en stor mängd storheter re
gistreras. Det aktuella programmet, lagrat på en separat hålremsa, är fåre start inläst till 
datorns minne. 
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Bild 6. 

Bild 7 ger ett exempel på en utskrift av ett fart - och bränsleförbrukningsprov. De tre 
högra kolumnerna tillhör ej utskriften men har här tillagts for att forklara respektive stor
heters benämning, forekommande decimalkomma samt beteckning. 

Operatören sätter i gång genom bokstaven Q och kodbeteckningen for provet. Pro
grammet skriver sedan ut tabellhuvudet och begär av operatören utskrift av värdena. 

ST AR T betyder start for mätning. 
I resultatutskriften medverkar operatören endast vid DECCA DIST, vilket anges av ett 

fårhyrt DECCA-instrument och meddelas per telefon. Provet utfors i två löpningar, med 
andra löpningen på kontrakurs. Efter varje löpning erhålls utskrift på skrivmaskin. Efter 
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andra löpningen erhålls dessutom utskrift av de två senas te löpningarnas medelvärden av
seende 

Fart genom vatten (FGV) 
Fart över grund (FÖG) 
Brännoljeflöde (BRFL) 
Turbineffekt (PTP) 
Effekt efter propeller (propulsionseffekt) (THP) 
Axeleffekt efter växel (SHP) 

och beräknade för 230 tons deplacement och ett BO värmevärde av 10 000 kcal/kg. 
Alla mätsignaler samplas med ett intervall av en sek und, varvid datorn anger medel

värdet. Förekommande beräkningar utfors autom atisk t. Härvid uträknas och presenteras 
alltid medelvärdet på de i beräkningarna ingående storheterna. 

Beräkningar 

De värden som beräknas av datorn är : 
Turbineffekt 
Axeleffekt efter växel 
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Propulsionseffekt 
Effektförluster i 

sekundärväxel 
Intagsförluster 
Extra förluster 

Korr. avgastemperatur 
Bränsleförbrukning 
Specifik bränsleförbrukning 
Kompressortryckförhållande 
Fart genom vattnet. 
Övriga prov såsom med den elektriska kraftanläggn ingen har utförts utan användande 

av datainsamlingssystemet För accelerations- och stopprov har använts en UV-skrivare 
som grafiskt registrerar olika parametrar ; detta för att få en bild av och k unna studera 
snabba för lopp. 

ERFARENHETER FRÅN "SPICA 2"-SERIEN 
För det fårsta fartyget i serien, T 131 Norrköping, genomfördes provturerna på konven
tionellt sätt därför att datainsamlingsanläggn ingen ej hann färdigställa s i tid för dessa. 

Det fårsta fartyget, där anläggningen prövades, blev därfår T 132 Nvnäshamn. På 
grund av en del missöden, intrimnings- och andra svårigheter kan man i~te säga att an
läggningen fungerade fullt tillfredsställande förrän från och med T 133 Norrtälje. Totalt 
var då antalet gångdagar för prov åtta dagar inklusive en gångdag vardera för verkstads
prov, anskjutning respektive funkti onsprovtur efter uppöppning. Detta antal gångdagar 
har därefter successivt nedbringats och har från och med T 137 Umeå varit 5 dagar. Då 
genomförs verkstadsprovtur på en gångdag samt anskjutning och funktion sprov efter 
uppöppning på en gångdag. Tiden får mask in - och el prov har alltså nedbringats från fem 
till tre dagar. Detta har möjliggjorts genom förenkling av propellerprov, genom a tt vissa 
prov kunnat utfåras samtidigt och icke minst genom effekti vare provningsfö rfarande tack 
vare datainsamlingsanläggningen. Härtill kommer vapenprov efter fartygets övertagande 
med en gångtid, som är större än den som åtgår fö r Karlskronavarvets provtursåtagan
den. 

Har de uppsatta målen uppnåtts? 

I princip kan vi svara ja på denna fråga. 
Antalet deltagare får maskinprov har kunnat begränsas till fem ingenjörer, d v s hälf

ten mot tidigare, nämligen : 

e En provtursledare på bryggan 

e En dataoperatör i FC hytt 

e En övervakare i MC 

e En övervakare i MR 

e En teletekniker. 

Avläsningarna har blivit mycket noggranna och kunnat genomföras även vid kraftig 
sjöhävning motsvarande vindstyrkor upp till 5 B eaufort (Il m/ sek). 
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Beräkningsresultat har kunnat presenteras medan proven ut förs. 
Erh ållna värden kan arkiveras både som utskrift på skrivmaskin och som hålremsa. 

Kostnader för datainsamling 

Hela systemet har kostat 600.000 kronor inklusive program och givare men exklusive 
mätaxlar. Häri ingår också viss personalutbildning. D e fyra mätaxlarna inklusive fast
sättning av givare, montering av telemetriutrustning och kalibrering har kostat 265.000 
kronor. Vi har emellertid kunnat spara kvalificerad personal vid provturerna och fått läg
re kostnader för beräkning och presentation av proven. 

A andra sidan har in- och uttagning av datain samlingssystemet ombord med monte
ring och demontering av givare och kabeldragnin g tagit ca 400 timmars arbete får varje 
fartyg, varför någon nämnvärd besparing i själva provturskostnaderna ej uppstått. 

Då programmeringen lik som givarna är ganska dyr och intrimningen av systemet om
ständlig, torde det får närvarande ej löna sig att utn yttja et t datainsamlingssystem med 
mindre att det gäller en fartygsserie eller far tyg med likartad maskinmaterieL 

SLUTORD 
Idag kan sannolikt en sådan här datainsamlingsanläggning anskaffas tilllägre kostnad på 
grund av den utveckling som skett inom elektroniken och datatekniken. Det har fram 
kommit andra metoder att mäta propelleraxlarnas tryckkraft och moment än dyrbara 
mätaxlar, vilka dessutom är kostsamma att montera och demontera. Shell 's Thornton 
Research Centre i England har t ex kommit fram med en ny metod som ger l % felmargi 
nal. Programmeringen kan troligen förenklas. Metoden med elektronisk datainsamling av 
provtursdata kommer med all sannolikhet att utnyttjas ännu mera i framtiden och då får 
insamling och bearbetning av även annan typ av data, t ex fö r elektriska anläggningar. 

Kylinstallationer 
L u /t kandi tionering 

INDUSTRI 
ABFRIGOR 
Tel. 08 /67 93 10 

Tel. 040/ 18 82 10 

N avigatiansinstrument 

SGM-Products 
Grevgatan 61 

114 59 Srockholm 
Telefon 08/62 35 60 

Försäljning av navigationsinstrument 
och elverk. 

Motorer och tillbei'-'Jo::..: .. r..:.· ____ _, 
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Quadrup le launcher MM 40 

Exocet mobile coastal battery MM 40 
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18 coun tri es today have made the choice of an 
rncomparable weapon-EXOCET - the miss r le 
which evades al l enemy defences . Mo re than 
1 ,000 mrssiles have been ordered . 
lts autonomy and sea-sk imming flight make i t 
virtually invulnerable. The range, speed , accuracy 
and hitting power of EXOCETweapon systems 
provide tactical superiority to those navies which 
adopt \hem. 
In productian or under development are: 
D MM 38 already operational in 9 navies and 
which is suitab le for all types of surface vessels 
from patrol -boat to cruise r, 
D AM 39 f11ed from hel icopters and assault or 
maritime patrol a11c raft, 
D MM 40 wrih a rang e of more than 35 nauti cal 
mi les for over-the-harizon engagement of surface 
targets, capable of being Iitted in multrple mounts 
in the smallest types of naval c raft. 
MM 38 and 40 can al so be installed on sh o re as 
fixedor mobile coastal batteries 
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Hans PUTTGEN 
Gr!:'J Turc~2 t c:n 73 - 1 14 38 STOCK I-lOLM 

Det finns 100 000 -tals 
svenska män som fått utbildning 
på våra optiska instrument. 
Vi har nämligen tillverkat sikten och annan optik åt 
försvaret sedan 1940 

Kompassvinkelmätare för armen Spegelreflexsikte för 40 mm akan 
m/48 

stridsvagnssikte OPS 1 för Luftvärnssikte typ Keller för 

stridsv .. ~g~-~ .~----··- -~....-~ kulspruta ·- .~.~'") 1975 c,,;.._. 

det skall vi fortsätta med för det kan vi 

$ ~v~s~rv~~~R IT~~T:~~a~~~T AB 
_Fack Telegram: Jungnerinstrum Stockholm 
17120SOLNA 1 Telex: 1592Jungners 



Hedersledamoten 
CARL STIG NOREN 

Vad berättar 

"Fal köpingsposten" 

Författaren till denna artikel, förre Chefen för Flygvapnet Carl Stig Norf:n, 

började sin militära bana som sjöofficer. Han ger oss följande inledning till 
sin artikel: 

Under hösten 1976 fick jag i min hand en del papper, som tillhört min 

morfar, marinmålaren H er man af Sillen, och som tycks ha legat obeaktade 

sedan hans död 1908. 

Han var född 1857, blev sjökadett 1870 och var vid sin bortgång kom

mendörkapten l. gr. 

Några av dessa papper hade anknytning till tjänsten vid K. Flottan och av 

dessa var det en bunt med 42 handskrivna foliosidor, som särskilt väckte mitt 

intresse. Den bar rubriken "Falköpingsposten". 

EN KAMRATTIDNING 
För den, som gjort långresor på Flottans fartyg står det klart att det är en 

tidning av det slag, som brukar knåpas ihop under längre expeditioner till nöje 

- eller förargelse - inom kamratkretsen i gunrummet. Den är inte fullständia 

då fyra sidor saknas i ett nummer och ett är helt borta. Det <>år inte heller at~ 
utl äsa om utgivandet slutat med det sista av föreliggande nu1~mer. 

Innehållet är, som i sådana tidningar är vanligt, av skiftande slag. Där finns 

berättelser i olika karikerande stilar, dikter, annonser, underhållnin gsprogram 

med sång och musik etc. Jag utgår fr ån att allt speglar en verk li ghet. De som 

var med på resan hade nog ingen svår ighet att känna igen denna. J a<> skall här 

försöka, långt i efterhand, att gissa något om bakgrunden, följande" tidningen 

nummer för nummer. 

Fartygsnamnet är ju ej det riktiga. Vilken tid rör det sig om? Vart går resan? 

Hur har man det ombord? Och, när det hela är slut, kan jag ha fått någon bild 

a v de agerande? 
Tidningen inleds med en anmälan av ansvarige utgi va ren , med. kand. Boström, 

som "äger att ensam och allena uppbära det obehag, som tidningens utgifvare 
kan åstadkom ma". 

Därefter fö ljer "Antiqvariska undersökningar angående Freg: Falköpings till

komst till werlden". Jag gör en kort resume av denna föga aktningsfu ll a historik. 

För lång tid sedan sku lle sålunda Kong!. Majt. ha föreslagit Rikets Ständer 

att bygga en spli tter ny fregatt, något som ej skulle hänt sedan Gustaf III :s da

gar, då Chapman byggde dem i dussintal. Förf relation av frågans behandlin g 

i de fyra stånden år 181. vittnar inte om någon större aktnin g för ledamöternas 

insikter i sakfrågan eller för deras förståndsgåvor. Kanske vi ll han här ge en 

släng åt si n egen tids folkrepresen tan ter? 

118 

År 182. sku lle dock förslaget ha bragts till votering, förberedd genom en våt 

förbrödringsfest mell an skärgårdsflottan och representanter för bondeståndet vid 

Lidingöbro. Resultatet blev ett överväldigande nej, från det otacksamma bon

des tåndet t o m 27 nej, nej! Förslaget skulle sedan på outredda grunder ha gått 

igenom, fregattens byggande påbörjades och varade, enligt författaren "i 37 år 

('more or less' som man säger i England för undvikande af obehöflig nogrann

het i uppgifterna)". 
Efter ett 20-tal år skulle man ha kommit så långt att ett namn skulle bestäm

mas. Förslagen låg inom så vida gränser som klassisk eller svensk mytologi, stora 

konungar från Erik Menlös till Gustaf IV Adolf eller något av H .K.H. Kron

prinsessans 28 namn. Slutligen tog man sin tillflykt till "Palmblads Geografi". 

Efter att av svenska städer ha förkastat bl. a. Philipstad, Döderhultsvik och 

Sköfde sku ll e man ha fastnat för Falköping. 

Jag vi ll redan här gissa att fartygets riktiga namn är Norrköping, sjösatt som 

fr egatt 1858 och 1866 ändrad till korvett. Ar gissningen riktig borde tidningen 

ha giv its ut under någon period mellan dessa båda årtal. 

Fartygets namn uppskattades tydligen inte . "Hur fanken någon menniska 

kunnat hitta på en så barock benämning på ett Orlogsfartyg kunde ingen be

gripa, men möjligen finnes der någon förborgad frändskap mellan Westgöthar 

och saltvatten ell er mellan knallar och båtsmän." Skall man anta att detta miss

nöje gällde även farty gets riktiga namn, antingen det nu var Norrköping eller 

något annat? Kanske staden Norrköping för den tidens flottister framstod som 

havande föga med havet att göra? 

Alltnog, fregatten skulle efter många vedermödor sent omsider ha blivit fär

dig och det historiska avsnittet slutar med en redogörelse för bakgrunden till en 

expedition, vilken jag antar skall vara den, under vilken tidningen utgivits. Jag 

Citerar: 
"Efter ytterligare någon tid utbröt ett krig i andra ändan af vedden och en 

fregatt sku lle utskickas till dessa farvatten. - Fregatten Falköping utsågs härtill 

och fick en besättning samt, t ill förekommande af all ordning och säkerhet, en 

uppsättning af 10 Officerare öfver stat, hvilkas mammor och systrar skiljdes 

från dem under någon oredig föreställning om att få återse dem utan armar och 

ben samt den återstående delen af kroppen kors och tvärs genomskjuten af ka

parekulor." 
Denna anspel ning på kapare tyder på att uppdraget kunde gälla skydd av 

svensk sjöfart. Den yppade farhågan hade dock visat sig överflödig sedan man 

blivi t närmare bekant med fregatten som seglare. "Sec.Lieut. Lundgren, han har 

med tillhjelp af Understyrmannen vid Kong!. Majts Flotta Löwenberg uträknat 

på decimalen att chansen att kunna upphinna en kapare, som uppfyller de allra 

måttligaste fordringar på välsegling, förhåller sig som l till 7895." 

När jag läser om de 10 officerarna över stat så gissar jag att det är en kull 

unga sekundlöjtnanter utan lön, som mönstrat ombord. Man får nog också anta 

att det är de som står för tidningen och i stor utsträckning kommer att figurera 

där. 
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Efter presentationen följer inslag av verser, annonser, spektakelprogram etc. 
Ett axplock ger antydningar om var fartyget seglar och destinationen. Under 
annonser t ex: "En rask och duktig N . O. Passadvind med frisk och ti ll räcklig 
bris åstundas i tjenst ju förr dess bättre. Hon blir ensam om skeppet." Och föl 
jande bokanmälan: "På Maurys förlag har nyligen från trycket utkommit 'NO 
Passaden tropisk lögn i flera väntningar ( ...... ) Dess längd blir lika stor med 
distansen mellan Madeira och Cap Hatteras och finnes tillgänglig på 20 ° N-lig 
Lat.' " Och vidare: "Samme utgifvare ( ...... ) har ä f ven tagit patent på s. k. 
'Calm Belts' eller lugnande bälten ( ...... ) Första laddningen af denna w ara 
kommer att försäljas å offentlig auktion i New-york ombord å fregatten F al
köping, som väntas till sistnämnda stad omkring midsommartiden nästa år." 

Hunnen så långt i texten ser jag för mig fregatten liggande utan vind i At
lanten på väg mot Nordamerika. Det kan ju vara påfrestande, i synnerhet om 
det är varmt, men man får hoppas att inte alla ombord gripits a v den pessi
mism, som präglar följande skaldestycke: 

"Nej, dö vi icke af ärter och fläsk 
Ej dö vi för Kapare svärden, 
Ty liksom en ankbonde uti ett träsk, 
Som kajvar sig fram här i verlden, 
Så ligger vår F a/köping lunsig och ful 
l stället att flagga som andra 
Och kunna vi få henne fram före jul 
Ara VI minsann icke att klandra." 

Här kommer åter en antydan om att uppdraget kunde gälla skydd mot kapare. 
Att det under dessa förhållanden inte var så angenämt på trossbotten antyds i 

en artikel, varur här några citat: 
"( .... . . ) Föreställoms ( ...... ) en trossbotten på ett fartyg, till en bety-

dande del uppfylld af lefvande varelser som hafva till middag förtärt ärtsoppa 
pytsvis och på aftonen motsvarande qvantitet gröt.( ... . .. ) Hvart tar allt det-
ta vägen? ( ...... ) Smyger den (luften) sig in i kojerna och beslås in omsorgs-
fullt af de beskedlige båtsmännen för att ( . . . ... ) vid den återinbrytande nat-
ten hälsa dem välkomna? Eller stadnar den därnere äfven under dagen för att 
sprida sin doft af hemtrefnad och boskapsskötsel?" A ven om författaren säger 
sig icke vilja se saken ur någon sanitär synpunkt ("det veta vi aldrig kommer 
ifråga på en Kong!. Svensk Orlogsman") så ifrågasätter han om man inte i se
nare hälften a v 19 :e århundradet skulle kunna konstruera någon sorts "väder
vexlingsmachin". Han tror att den med fördel skulle kunna drivas med hjälp 
av den beskrivna atmosfären. Jag tror att mången äldre sjöman känner igen bil
den även från fartyg i 20:e århundradet och försedd med sådana maskiner. 

En bokanmälan: " 'Ljus! mera ljus ' ! eller 'h vem f-n kan se i mörkret'; en af 
nutidens minst brinnande frågor betraktad ur Trossbottnisk och Batterienlig 
synpunkt ( ...... )", antyder ytterligare något om miljön, liksom "'Watten! 
mera watten' eller 'vi törstar ihjäl'! impopulär afhandling för folk och fä, säljes 
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droppvis hos .. -- . . - - Bagge." 
I en sketch, som innehåller många svårgenomskådliga antydningar, troligen 

syftande på sekundlöjtnanternas liv, blir Boström instämd i tryckfrihetsmål. Han 
har på ett ärerörigt sätt med underskriften "Oskuldens drömmar" i Falköpings
posten porträtterat en "madame Lindbäck". Bilden finns tyvärr inte i bladet. 
Boström förklaras skyldig, döms till livstid på Långholmen och Falköpingspos
ten indrages. 

Emellertid meddelar strax därefter "f. d. Sec. Lieut." G. v. Krusenstierna att 
han börjat utgiva tidningen "Omigen F.-P.-." Förfarandet saknar inte motsvarig
het i 1800-talets svenska presshistoria! Denna anmälan är emellertid också da
terad: "Falköping den 9. nov 1861." På ett ställe har här också redaktionen 
slumrat och talar om bidrag till tidningen "Norrköpingsbladet". Efter detta kän
ner jag mig vara på säkrare mark när det gäller både tiden och fartygets iden
t itet. 

Det är motiverat att här påminna om att Nordamerikanska inbördeskriget 
utbröt på våren 1861, och jag gissar att det är detta krig som åsyftas i inled
nmgen. 

Här fattas nu fyra sidor och så följer två längre epistlar. Den ena ger vid 
handen att fartyget fortfarande under ogunstiga vindar är till sjöss. J ag citerar: 
"Vi lefva i ett tidevarf, då maten utgör menniskans förnämsta föda och watten 
hennes förnämsta dryck. Wi erkänna detta så mycket hellre, som den långvariga 
torkan och vestliga winden torde snart nödsaka oss att erkänna sanningen af 
densamma med eller mot wår vilja. De hotande omständigheterna föranleda oss, 
at t ( ...... ) framställa ett förslag, som sista gången det framlades för allmän-
heten endast bemöttes med åtlöje." Författaren erinrar i fortsättningen om att 
Falköpings innevånare utgjorde ett huvudsakligen åkerbruksidkande och boskaps
skötande fo lkslag . De hade sålunda föga användning för de kanoner, som be
styckade stadens batteri. Förslaget går ut på, att dessa skulle ersättas med en 
rad blanka ungnöt, vilka i nödfall - såsom det föreliggande - kunde komma 
väl till pass. De kunde lämpligen surras med befintliga brokar och sidtaljor. För
fattaren föreslår följande bestyckningsplan: 

På Batteriet: 4 st 72-punds tjurar och 18 st 30-punds holsteinska kor. På däck: 
10 st lätta 30-punds kor förutom en 12-punds landstigningskalv och 2 3-punds 
kalvar för båtarnas bestyckning. 

Man kan jämföra med fregatten Norrköpings bestyckning (en!. E. Hägg, "Un
der tretungad flagg") : 2 st 7-tums bombkanoner, 18 st 30-punds tyngre kanoner, 
1 O st 30-punds lätta kanoner. 

Nästa längre bidrag har titeln: "Fyra dagar på ett Orlogsfartyg". Innehållet 
hänför sig inte till den pågående resan utan till en segling från norsk hamn till 
Göteborg. Den satiriska skildningen av vissa faser av livet ombord kan dock 
vara av intresse även i detta sammanhang. 

Skildringen läggs i munnen på en civilperson, som av en sekundlöjtnant skulle 
inbjudits medfölja ombord. Upplevelserna torde blivit gästen för starka, ty han 
utbrister: "Vår Herre bevare mig för att någonsin sätta min fot där igen!" Efter 
presentation för chefen, major Surbjörn, föga ämabel, blev gästen inbjuden att 
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nedstiga i "Gullrummet". Varför det kallades så kunde han inte bearipa ty där 
o • b ' 

sag mycket fattigt ut. Ett bord, tre stolar, en skinnsoffa utan ryggstöd och tre 

glas var vad där stod att upptäcka. På alla sidor voro skåp från vilka utkomma 

officerare, för vilka gästen blev presenterad. Oaktat det var mitt på förmid

dagen togs där in "en boutelj abominabelt portvin samt en sorts besynnerliga 

små hårda skorpor af hvilka sällskapet började hålla tillgodo." Gästen såg en 

hten sekundlöjtnant som drack fem glas av detta fluidum och ändå så" ut som 
. . b 

om m gen t mg passerat. 

Lättningsmanövern skildras livfullt och tycks ha varit en skakande upplevelse. 

"Mon dieu, om det låter så här när det gå r bra hur i all werlden skall det då 
låta när det går illa?" 

Så blåses alle mans skaffning och gästen beskriver måltiden: "Kort derefter 

såg jag fo lket komma upp med sto ra ämbar i hän derna uppfyllda till bräddarna 

med någonting grönt och flotti gt, hvilket de utan vidare omständigheter satte sig 

att förtära." Det kommer honom att tänka på hur han som barn fått följa gå r

dens inspektor för att se grisarna matas. 

Sedan skulle man äta middag i "gullrummet". Det visade sig vara alldeles 

fullt och en sekundlöjtnant tillsades därför att gå och äta med vakten. Gästen, 

som sett denna måltid tyckte det var synd att någon för hans skull gjorde en 

sådan uppoffring. När den unge officeren resi gnerat sade att det gjorde honom 

alldeles detsamma betogs gästen a v dyst ra farh ågor. Han ansåg a tt dessa besan

nades, men han serverades dock både smörgås med supar, fläskpannkaka och 

"manöversoppa". Denna senare rätt jämte fartygets begynnande rörelser gjordt 

dock att det hela slutade i katastrof. En utlovad fortsättning på resebeskriv
ningen har jag inte kunnat å terfinna. 

Här kommer nu en lucka i tiden. Dels saknas, enligt littere ringen, ett num

mer, dels får man i fortsättnin gen veta att tidningen en längre tid varit nedla"d 

i brist på ämnen att avhandla. Det som nu hänt är att fartyget varit i Bost~n 
och när tidningen återkommer är hon tydligen på väg tillbaka över Atlanten. 

I detta nummer förekommer två dateringar, den 10:e resp 15:e juni 1862. 

Vad har man då haft för sig i Boston? Det som tidningen speglar är nog mest 

upplevelser av det slag som i synnerhet unga sjömän för det mesta brukar ha 

när de kommer i land. Jag citerar: 
" Kurs noterad på Bostons börs: 

Knappar in lo c o: Prima Swensk w ara, blanka stora, noterades f 2.1 O 

något anlupna - kort sigt f 2. -

(Amerikanska sakna efterfrågan.) 
( ...... ) 

Fotografi-Porträt t er uti Falköping: per leverans till hösten gjordes ansenl iga 
affärer. 

"Kiss me" - Ett parti lärer vara försåldt till pris som hålles hemligt. 

Authografer: stark efterfrågan, waran sti gande. " 

Jag ser för mig hur svenskarna delat ut sina uniformsknappar som souvenirer 

till amerikanska beundrarinnor, kansk e mot något ömt vederlag. Måhända har 

de också lockats att för dyra pengar låta sig a v konterfeja på något nymodigt 
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sätt, som ännu inte vunnlt msteg i hemlandet. Och så har de naturligtvis lovat 

att utväxla brev med nyfunna vänner och väninnor. 

I fortsättningen finner man att det stora bekymret ombord har blivit den all

männa penningbristen , tydligen en följd av besöket i Boston. Detta har föranlett 

sammankallande a v allmän sockenstuga i Staden Falköpings Rådstuga för att 

klarlägga orsaken och föreslå botemedel. Stadsläkaren ansåg att en väsendig or

sak vore att allmänheten i sitt uthungrade tillstånd sökt sin tillflykt till allmän

na värdshus och restaurationer, vilket medfört stora utgifter. I övrigt framhålls 

den stora åtgången av uniformsknappar och fotografier som starkast bidragande 

orsaker till det bekymmersamma ekonomiska läget, vilken blott i ringa grad kun

de uppvägas av tillförseln a v böcker på vers och prosa, med eller utan fruntim

mersporträtter. 
Bland mängden av skämtsamma anspelningar i rådstugeprotokollet finns också 

ett uttalande om att där också " funnes Mon itor och M errimac att tänka på." 

Då striden på Hampton roads utkämpades den 9. mars 1862 bör den ju ha 

varit " hot stuff" vid konversationen under besöket i Boston. · 

Alla hade tydligen inte utbyte av detta, t ex den som annonserar: "Under vis

telsen i Boston förlorades tillfället att taga staden, dess omgifvningar och märk-

värdigheter i närmare ögonsigte. ( ...... )" Kanske var det någon stackare med 

Iandgångsförbud, som fick salt i såren här? 
Att kursen nu satts mot Engelska kanalen gissar jag på grund av följande: 

"Kungörelse. Med anledning av den starka farten kungöres härmed, till kollisions 

undvikande, att Cap Lizard fortfarande befinner sig på Lat: 50 ° Nord och 

Long: 5° West. Utkiken på förmärsrån ." I det sista av föreliggande nummer 

finns också ett avsnitt om de bidrag, som staden Falköping sku lle avsända till 

"den stora expositionen i London". Kanske är detta en antydan om att fartyget 

skall besöka någon engelsk kanalhamn. Men hur det blev med den saken och den 

vidare färden framgår inte. En fortsättning av " Falköpingsposten" saknas. 

Det är lockande att försöka få en uppfattning om åtminstone några av de 

personer ~om uppträder i tidningen. Det faller av sig självt att det bara är 

drag som ägnat sig för raljeri eller - i något fall beskare kritik - som kommer 

fram i en sådan här skrift. Man får läsa ut dem ur yttranden lagda i vederböran

des mun, ur roller de fått sig tilldelade i spektakelprogram, i benämningar fogade 

till namnet etc. I allra största utsträckning förefaller namnen vara autentiska. 

Jag skall försöka presentera några som förekommer så ofta att de fått konturer. 

Först v ill jag dock säga att den bild man får av själva fartyget nog är teck

nad i missh umör under en pressande stiltje. På sid 55 i Erik Häggs bok "Under 

segel" se vi en lavering av Jacob Hägg med följande underskrift: "Svenska kor

vetten Norrköping, byggd 1858, länsande för ledsegel. Beundrad såväl i våra 

som i främmande hamnar för sitt vackra skrov och sin eleganta rigg." Om "F al

köping" var identisk med Norrköping, så var hon ingen lunsig och ful ank

bonde. De bilder vi få av personer ombord kan vara i motsvarande grad för

vrängda. 
Kapten Fries gissar jag är sekond, den högste i rang som uppträder i spalter

na, då titulerad (v.) borgmästare. Vid av sockenstämman beslutad inventering av 
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"öfverflödsartiklar" som till det gemensammas bästa skulle försäljas, bjuder han 

älskvärt kommitten på frukost och avvärjer med en liten ögonblinkning uttaxe

ring. Mindre framgång har han med ett förslag att avhjälpa penningbristen 

genom att indraga brännvinsbordet på dagarna. Ligger det måhända någon ka

rakteristik i det att han i skådespelet "Susanna i badet" tilldelats titelrollen, "en 
ung oskuld"? 

Flitigt uppträda herrarna Beskow och Boström i spalterna. Den förre tituleras 

"stadsläkare", någon gång "apotekare" och är nog förste fartygsläkare och 

med. kand. Boström andre. Hälsotillståndet ombord bör ha varit gott för de 

båda herrarna tycks ha mycken fritid. Vid den tidigare omnämnda inventering

en har sådan inte kunnat företas hos Beskow då dennes hyttdörr ständigt be

funnits lås t och försedd med en lapp: "Sofver middag". Boström, från början 

tidningens ansvarige utgi vare, var kanske mer energisk. Hos honom hittades i 

alla fall ett brädspel under madrassen och i en publicerad rutin upptages såväl 

för- som eftermiddagspass då fria vakten skall spela bräde med doktorn. Han 

tycks ha funnit medspelare också i herrar Krusenstierna, Södermark och Sjöberg 

och de framför vid en konsert: "Hell Dig Janne, jubelkör ur operan Brädspelet". 

Beskow tycks i övrigt ha älskat bordets håvor, sådana de nu kan ha varit 

ombord. Jag har redan antytt stadsläkarens förklaring till den allmänna fattig

domen. Han skall också ha utgivit: "Några tankar angående möjligheterna af 

och sannolika fördelar af att äta 2ne middagar i st f den nu brukliga ena." Vid 

en musikalisk soiree sjunger han romansen, "Bekymmer finnes på vår jord men 

värst är dock ett länsat bord", vilket nog inte var avsett som någon dagspolitisk 

anspelning. Vid skaffningens slut faller hans binnocle "af sig själf tillfölje ut

mattning". Jag undrar om inte Beskow kan ha varit upphovsmannen till för

slaget att ombestycka fregatten? 

Namnet Lundgren förekommer också ofta, första gången med titeln sekund

löjtnant. Han tycks vara särskilt intresserad av navigation, bor i kvarteret 

"Stjärnkikaren större" och har komponerat och framför "Hymn till solen - ein 

Lied ohne Worte för sextant". Han har i Amerika inköpt "Biunts Coast Pilot", 

vilket bidragi t till penningbristen. Detta var så mycket beklagligare som den, 

trots hans dagliga studier, inte gjort honom klokare. Den hänförs därför till 

överflödiga artiklar, liksom hans "Maurys sailing directions", som bara upp

väckt onödiga farh ågor för orkaner och isberg. 

Lundgren framstår emellertid också som en man, som har ideer på många 

områden, inte minst de tekniskt betonade. Han tituleras oftast "instrumentma

kare". Han är en räknekarl, och det är inte bara chanserna att upphinna en 

kapare, som han beräknar med många decimaler. Han tycker inte att man skall 

bråka med sådant som redan är, t ex penningbristen, utan man skall vidga vyer

na. Det är då han pek::tr på Monitor och Merrimac liksom han påpekar "de 

vigtiga upptäckter, som nyligen blivit publicerade i Richardsons new treatise on 

sai lmaking". Han talar om "kammarladdningskanoner och pansarfregatter samt 

om Ericsons batteri med refflade 1 000-punds kanoner af Parrots konstruktion". 

Och när det gäller "Staden Falköpings bidrag till den stora expositionen i Lon

don" är han med: " En modell af ett ofantligt Pansarklädt Roterande Undervat-
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tensbatteri med elfva torn hvaraf ingenting kunde synas ofvan vattenytan var 

insänt av Inst.Mak. Lundgren, som äfven hade tänkt insända en af honom upp-

funneii räknemachin för uträknande af tidvinklar ( .. ... . ) men hade fått afstå 

härifrån, emedan han ej lyckats konstruera någon, som gjorde mindre än 4 fel 

på h varje rad. En af sina 1 000-pundiga ångkanoner lofvade han dock medsända 

så fort han fick någon färdig." - Kamraterna må ha skojat med Lundgrens 

tosiga ideer, men han var nog inte dum! 
Greven Knut Posse bör ha tillhört de något äldre i gunrummet att döma av 

vad man fann hos honom av överflödsartiklar: 
Då "( ...... ) lade man beslag på ( ...... ) bl a en uniformsrock, som varit 

med på bri ggen Racer i verlden på den tiden Hr Grefven tjenstgjorde i Engelska 

flottan och som sedan dess gått öfver stag åtskilliga gånger ( .... . . ) men den 

kunde numera endast anses som en antiquarisk curiositet och ej såsom ett bruk

bart klädesplagg, oaktat allt hvad Hr Grefven anförde för att bevisa motsatsen." 

Hr greven är även flöjtist och har utgivit "Bitar ur Trollflöjten" vilka, enligt en 

anmälare, visserligen sakna allt musikaliskt värde "men fönjena dock all möjlig 

uppmuntran såsom bevis på en outtröttlig industri." Kanske flöjtövningarna upp

levdes som något prövande av kamraterna? När skeppsgossen Löfvengård hade 

extra svårt att purra sin herre, så kan det ha varit greven det gällde. 

En Frykholm benämnes "lindansare" eller "(f d) akrobat", vilket knappast 

kan ha varit motiverat av hans sätt att gå i trappor under dagvakten. Detta får 

han nämligen schavottera för, vilket inte tyder på att han skulle vara särskilt vig, 

Kanske bottnar benämningen på hans omvittnade vilja att vara alla till lags 

och att hålla med om vad som än sades? 
Possesionaten, löjtnanten Peyron vet tydligen, liksom Posse, något om briggar 

och utger en avhandling om sådana "till hjelp för blifvande seconder", kanske 

en upphöjelse, som han själv skulle aspirera på? Han får uppmuntran för trägna 

försök att anlägga en nackbena ända ned till papperskragen. Bor i kvarteret 

"Fineman". Ar tydligen ändå inte nöjd utan sjunger tillsammans med den lille, 

fine fidekommissarien och "f d finansministern" Lagerheim duetten: "Ack! h vad 

lifvet är eländigt". I de;1na veklagan instämmer i korus samtliga medlemmar 

utom hr Hjelmstierna, som tydligen är gladare och sjunger en aria ur "De munt

ra fruarna". Källan till hans glädje tycks vara framgångar hos det täckta könet, 

som dock kostat honom 13 dussin knappar och flera fotografier. Han realiserar 

"återstående lager av hemlängtan, ungdomskärlek, minne af fosterbygd." När han 

omnämnes som "amateur" så är det troligen inte i ordets nu gängse betydelse. 

En annan sådan är "stadens löjtnant, Polisongbäck", möjligen identisk med 

Lindbäck (som sjunger romansen "Adonis på hafvet"). Lindbäck är troligen för

fattare till "Kort afhandling om den praktiska kärleken." Hans där ådagalagda 

insikter tycks dock inte alltid ha hjälpt, ty han får sjunga folkvisan: "Jag många 

gånger friat, men alltid slog det slint", och när Annerstedt till positiv sjunger: 

"The girl I left behind me", så får Lindbäck dra veven. 

Han tycks tillsammans med "kamrern i banken" Sjöberg och "ogifta quinns

personen" v Fieandt bebo kvarteret "Fyrväpplingen". Det kan ha varit en för

läggn ing på trossbotten, ej i anslutning till gunrummet, ett tillhåll för levnads-
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glad,~ ungdomar. Lindbäck annonserar om sin krogrörelse där varv id upplyses 
att man uppassas a v tvenne pigor om h vi lkas ege nskaper allmänheten e ger att 
s Je !f taga kännedom." 

.. r den tydl igen viktiga konkurrensen om de vackras te polisongerna, även då 
hogmod.~rna, v~.r Lmdbäck dock inte ledande. Gynthers kastanjebruna och Fry k
holms roda bedomdes som över lägsna. 

Det är, som synes, mest oförargliga skämt med kamraterna, som man f inner. 
Endast 1 ett fall är tonen fränare . Det gäll er Gymher, som genomgående benäm
nes "grälmakare". Han kommer inte ur kojen på mornarn a utan får sin frukost 
efter de övriga. Han konsumerar massor med snus, som ä r hans livseli xir. Han 
delar hytt med någon som, berättar han, varit tokig nog at t vil ja ge bort en t vål, 
vdket. Gymher do~k lyckats förhindra. Hans förs lag till besparin gså tgä rd er ä r: 
mskrankt konsumtwn a v skoborstar, blanksmörja och två l. 

D,7tta är några gl~mtar ~v en expe~ition, så som den ter sig i "Falköpingspos
tens spegel. Sedan pg skriVlt ovanstaende har jag gå tt till arki v och bibliotek 
för att söka finna ut hur bilden stämmer med verk ligheten. 

Den 14. september 18
0

61 avseglade fregatten No rrköping under befäl av kap
tenen A. Adlersparre fran Karlskrona. I fa rt ygschefens instruktion meddelas att 
det är de: nordamerikanska inbördeskriget och "de genom detsamma de fö renade 
nke1:as SJÖfart i kr ingliggande farvatten möj li gen åsamkade vådor" som ä r an
lednmgen till exped it ionen. Fartygets egentl iga kryssningsområde anges till Fö
renta staternas atlantkust mellan "gränsen emot Engelska området i norr och 
Bahamakanalens mynning i söder". Vida re sägs: " O aktadt fregattens hu vud
sakhga kryssnmgsstaiioner blifvit sålun da bes täm t, är Captenen dock oförhindrad 
därest .omständi?heterna sådant påkalla u ts träcka sin kryssnin g ( .. . ... ) äfven in 
1 Mexikanska v tken och bland de Westindiska öarna". Han skall "företrädesv is 
uppehålla sig i närheten af de ställen, vares t sjöfa rte n är lif vli gast ( ...... ) så 
mycket mera o som kapare, af hvdka ensamma de fören ade rikenas handelss jöfart 
kan hafva nagot att frukta, vanbgen pläga vä lja dylika trakter till kryssnin gs
statiOner." 

Fregatten ska ll angöra New York men må enligt chefens bedömande anlöpa 
hamn 1 Engelska kanalen och skall vara t ill baka omkrin g den 1. augusti 1862. 

Norrköpmg besöke r Plymouth 3-6 oktober och an krar på New Yorks redd 
den 12. december. Overfarten tog så ledes 8 veckor. 

Från New York går färde n den 3. janu ari 1862 t ill Väs ti ndiska far vatten. 
Efter kryssningar där är fregatten 24. april åter i New Yo rk och ankra r den 
24. maj på Bostons redd. 

Hela denna väst ind iska kryssni ng har a v satt endast et t spår i föreli gga nde 
nummer av ttdnmgen. Det är i de t sista, när man ä r på väcr t illbaka över At
lanten, där man får taga del av en sekund löjtnants vä llu sticr~ dröm om en tro
pisk afton på en strand i Västindien med en ä lskad flicka i famnen. U r denna 
väcks han bruta lt av en våt hand på sin axel : "Porrquart ! H err Li eutenant! 
Prem. Löjtna nten bad helsa att det ser u t att komma regn." Det saknade numret 
kunde nog avslöjat mera om den delen av expeditionen. 

Den 11. juni lämnar fregatten Boston och an krar de n 5. juli på Plymouths 
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redd. Den 31. juli är hon tillbaka i Karlskrona. Någon kapare hade inte siktats. 
I mönstringsrullan har jag återfunnit alla de bekanta namnen. Där finns se

konden, kaptenlöjtnanten C. A. Fries och de kommenderande officerarna, pre
miärlöjtnanterna Hjelmstjerna, Peyron, Posse och Lagerheim. Där finns " exer
ci sofficerarna" , sekundlöjtnanterna Lundgren, Gynther, Annerstedt, Frykholm, 
Wallenstrand, v. Krusenstjerna, Södermark, Lindbäck, Sjöberg och v. Fieandt. 
Uppbördsläkare är med. lic . Beskow och biträdande läkare med. kand. Boström. 
Bland ansvarss tyrmännen återfinns Bagge och Löfvenberg. T. o. m. skeppsgossen 
Lövengårdh är med liksom bland manskapet hrr Nygrar.-ne och K rus lock, vilkas 
namn jag trodde var fingerade när de uppträdde i "Susanna i badet". 

A ven en präs t var inmönstrad, adjunkten Gov enius. Namnet återfinnes i tid
nin gen endast en gång, när han skall sjun ga: " Jag kommer från Nobis jag, från 
Operakällarns glada stunder." Detta kan möjligen förklara att jaa inte identi
fi erat honom. H an har emellertid skrivit två böcker om expediti~nen, har jag 
funnit.l) Han ägnar sig där, förutom åt sina predikningar, i största utsträckning 
å t förhållandena i besökta länder, som han ingående studerat varvid, mycket 
riktigt, framkommer att han ägnat mycket intresse åt opera- och dansföreställ
ningar - liksom också åt dansöser. 

Han berättar emellertid även att under överfärden till Amerika vattenranso
nen måst minskas till följd av 14 dagars stiltje under tilltagande hetta, som på
verkat humöret ombord. (Tre man bröt sig då in i vattenförrådet och bestraf
fades med 15 prygel.) 

Under sina studier av poli sväsendet i Boston fick de besökande vid avskedet 
fotografier av sig själva. Govenius frågar häpen när dessa tagits och får svaret: 
"Medan vi drucko portvinet." "Ni är en trollkarl, herr öfverkommissarie!" ut
ropar Govenius. Han berättar också, att fotografier flitigt utbyttes och han be
kräftar rikti gheten av mina gissningar även i vad avser uniformsknapparna, som 
amerikanskorna begärligt mottogo. Till yttermera visso skulle de ha infattat dem 
i pärlor och stenar och burit dem som smycken. - "O mon Dieu, hvad kronans 
knappar måste vara lyckliga att så där få hvila på sköna och svällande former, 
och blifva föremål för eldiga blickar samt ljufva tankar!" utbrister prästman
nen. 

"Falköpingsposten" var sålunda en ganska pålitlig av isa och kompletterar på 
ett roande sätt de mera officiell a rapporterna och andra skildringar från fregat
ten Norrköp ings expedition 1861-62. Den har överlämnats till Sjöhistoriska 
museet i Stockholm. 

Jag har slutligen undrat hur det kommit sig att dessa papper ti!lhön de få, 
som min morfar sparat så länge. Han har ju inte själv varit med på expeditio
nen. Kan tidnin gen ha ansetts sä rskilt roli g, kanske en föregångare i stil på sin 
tid? - Ja, i v issa bidrag framträder ju staden "Falköping" med borgmästare, 
stadsläkare och råd, med fl era titu lerade " yrkesutövare" och med sin "stadens 
löjtnant" 40 år före "Grönköping" . 

1) "Fregatten Norrköpings Expedition 1861-62 af Lars Johan Govenius, t. f. skepps
predikant. Göteborg. C. F. Arw idsson 1862." 

"Lithografisk a Skiz zer från f regatten Norrköpings ex pedition till Amerika och West
indien 1861- 1862 med tex t af Jo han Govenius . 
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K AKE R LUNDBERG 

Sjukskeppen "Starkotter" och 
"Göta Lejon" som annex
sjukhus 1808-1816 

Finska kriget 1808-1809 medförde avsevärda påfrestningar beträffande sjukvårds
resurserna bl. a. inom Stockholms och Karlskrona örlogsstationer. A v de olika brist
situationerna kommer i detföljandefrämsta intresset alt ägnas åttil/gången på vård
platser- särskiltför krigsmakten- och hur manför all i viss mån öka tillgången här
av tillgrep den utvägen att utnyttja icke stridsdugliga örlogsfartyg som sjukhus. Dess
utom inrättades i vanlig ordning sjukhus i för ändamålet användbara byggnader. 
Författare till denna avhandling är förre l:e marinläkaren , med. dr. K Ake R 

Lundberg, Stockholm. 

SJUKHUSRESURSER I STOCKHOLM 
En expose över sjukhusresurserna i Stockhoims stad i början av 1800-talet ger följande 
bild av situationen. (Anstalter för vård av sinnessj uka ha därvid icke medräknats.) Möj
ligheterna till sluten kroppssjukvård i Stockholm var mindre tillfredsställande för stadens 
befolkning. Serafimerlasarettet, som tillkom 1752 med åtta vårdplatser, hade ännu 1805 
endast hundrafem vårdplatser 7, vilka också skulle stå till förfogande för smittosamma 
sjuka och får soldater från Stockholms garnison. Redan från början fungerade det som 
undervisningssjukhus. Lasarettets förste överkirurg Olof af Acrel* fick i uppdrag tillse, att 
armen utrustades med lämpliga behövliga instrument och han utgav 1780 en "Förteck
ning på instrument i armens regements- och bata/jonskistor". 7 

Först 1811 inrättades ett provisoriskt garnisonssjukhus i Stockholm, vilket inrymdes i 
den upprustade kasern, som Livgardet till häst disponerat på K ungsholmen 17, 21. Detta 
användes sedan till 1834, då ett nybyggt sjukhus kunde tagas i bruk (arkitekt professor C 
K Gjörwell). Denna byggnad användes sedan som kvalificerat militärt sjukhus till 1958, då 

det överlämnades till Stockholms stad och för en tid fungerade som en avdelning vid S:t 
Görans sjukhus 1. (Numera har Stockholms läns landsting säte i det gamla garnisonssjuk
huset.) Det förstnämnda provisoriska sjukhuset avsågs från början ersätta ' ' sjukvårdsin
rättningarna" vid de olika förbanden. Då emellertid soldaterna till stor del befann sig i ett 
dåligt kroppsligt skick, kom sjukhuset i betydlig mån att förvandlas till ett invalidsjuk
hus17 . - Det fårsta i egentlig mening kommunala kroppssjukhu set i Stockholm var det 
s. k. provisoriska sjukhuset på Södermalm - sedermera Katarina sj ukhus - vilket öpp
nades forst 1831 i det ombyggda magasinet till ett kronobränneri 1. 

* 
År 1646 hade drottning Kristina uppl åt it det område. som nu utgör Djurgårdsstaden, åt 

amiralitetets krigsmanskassa får att där uppföra förläggningsbyggnader och sjukbarac
ker får sjömän. 1675 utbröt en allvarlig farsot bland örlogsflottans folk, vilket tvang flot 
tan återvända hem. Bristen på utrymmen för de sj ukas fårläggning nödgade amiralitetet 
att låta inlägga de sjuka i de byggnader, som uppförts på Wolmarsön (= Djurgården) invid 
sjön3. Underhållet av dessa byggnader eftersattes antagligen beroende på att amiralitetet 

,,. Se person/örteckning. 
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1683-1719 var utlokalisera! forst till Kalmar och sedan till Karlskrona och de blev där
för i början av 1700-talet utdömda. Som ersättning uppfördes ett sj ukhu s får Armens 
F lotta på Kastellholmen 14, 16, 18. Detta blev färdigt och togs i bruk 1737. På en gråstens
fot var det uppfört i en våning av tegel , som inrymde två sj uksalar med tjugofem sängar 
vardera. Mellan dessa låg en fårstuga samt fältskärns mönsterrum (=mottagning), in
spektorns rum, kök och skafferi. Det visade sig snart. att sjukhusets resurser ej räckte till 
och 1759 tillbyggdes det därför mot söder. 1789 påbyggdes en andra våning av trä. Där
med tillgodosågs ett önskemål, som amiralitetskommissariatet framfört redan 171418 . Ge
nom dessa tillbyggnader nästan trefaldigades antalet vårdplatser. Sedermera tillkom dess
utom en träbarack på sluttningen ovanför sjukhuset med plats för femtio sängar 18 . 

De till Stockholms garnison hörande armeförbanden hade sin egen sjukvårdsorganisa
tion. Svea livgarde disponerade en sjukhusinrättning inom kasernen på Fredrikshov. De 
övriga förbanden synas i stor utsträckning ha tillämpat sjuksk rivning i kvarter. Det torde 
numera vara nästan ogörligt att få en säker uppgift om det sammanlagda antalet vård
platser. 

* 
Med dessa otillräckliga sjukhusresurser skulle till Stockholm ankommande strids

skadade och sjuka tagas emot och lämnas erforderlig vård. Det gällde då att skyndsam
mast skaffa fram vårdplatser. Krigssjukhus organiserades därför på Djurgården i Övre 
Manilla, på Marieberg och på Drottningholm, där S A Hedin* anfårtroddes "fältläkarde
taljen". 

Då vidtagna åtgärder inte räckte till, avlät vederbörande eskaderchef den 27/6 1808 en 

skrivelse till fårvallningen av sjöärendena med förslag att hemruerna Siarkatter måtte få 
inrättas till sjukfartyg "såsom får eskadern annars obrukbar" . I händelse av bifall borde 
ärendet underställas sjukhusinspektören Hedin får yttrande över vad, som erfordras får 
fartygets användning såsom sjukrum 27 . 

Vid plenisammanträde den 2/ 11 1808 i förvaltningen av sjöärenden fåredrogs sj uk
husföreståndarens rapporter angående döda på Manilla, Marieberg, m. fl. krigssjukhus38 . 

Majoren i flottan m. m. Brummer påtalade i ett memorial den 14/12 1808 att "en hop 
sjuka båtsmänner befinnas i kvarter nästan på alla punkter i staden" och anhöll om be
sked, vart dessa sjuklingar kunde avpolleteras. Ärendet överlämnades till chefen för fält 
läkarkåren arkiater Hallman* får åtgärd~~. 

SJUKHUSRESURSER I KARLSKRONA 
I Karlskrona rådde delvis likartade förhållanden. 1679 påbörjades anläggningsarbetena 
för den i Blekinge skärgård planlagda örlogsstationen. Det var mycket folk , som togs dit 
får att utfara dessa arbeten. 1682- 1683 uppfårdes på Vämmö några smärre byggnader, 
vilka provisoriskt skulle användas får sjukvård8. Sjukvårdsanstalter, klassade som lasa
rett, fanns ej på närmare håll än i Kalmar och Kristian stad. Resurserna på båda ställena 
var mycket begränsade och 1798 redovisades 75 resp 58 intagna sjuka6. 

En mera ändamålsenlig sjukhusanläggnin g de s k amiralitetsbarackerna tillkom 
1691-1692 på Björkholmen men måste rivas på l 7 50-talet får att bereda plats för en ny 
docka. 

Ökad sjuklighet 1712 föranledde att Tyska bryggargården tillfälligt hyrdes till fårlägg 
ningsutrymme M sängliggande sjuka. Detta förslog dock inte, varfår lämpliga örlogs-
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skepp måste avrustas och göras i ordning ti ll sj uk skepp23
, 

24
• 1956 började man fl ytta över 

sjukvården från amiralitetsbarackerna till de nya kasernerna vid bastion Aurora och åtta 
år senare var hela verksamheten saml ad där8 . 

* 
1788 utbröt inom flottan en svår epidemi av åte rfall sfeber med över 4 000 dödsfall 

bland militär och ortsbefolkning. Epidemien överfördes från det erövrade ryska örlogs ~ 

fartyget Wladislaw. Provisoriska sjukhus måste då i all hast ställ as i ord nin g oc h härtill 
togas i anspråk det intill Amiralitetssjukhuset belägna skaffhuset (= mati nrättning för 
varvsarbetare m fl) och barnhusskolan men dessutom också tyghu set, tullboden och s lup~ 

skjul. Vidare ordnades en tältförl äggnin g på Tjurkö24
. 

1789-1790 uppfördes ett stort militärsjukhus (träbyggnad) vid K yrkogatan, vilk en av ~ 

sågs kunna bereda plats åt c:a l 000 sj uk a. Inn an sjukhuset hunnit bli helt färdigställt 
det hade dock redan delvis tagits i bruk - utbröt en vådeld. som ödelade nästan tre fj ärde~ 

delar av staden. Det nya sjukhuset blev helt lågorn as rov. D en na o lycka gjorde, at t sjuk ~ 

vården tvingades flytta tillbaka till de gaml a lokalern a i bast ion A urora. Som synes hade 
den militära sjukvården i Karlskrona under örlogssta tionens första hundra å r upprepade 
gånger varit i besvärliga situationer och fått nöja sig med provisoriska lokaler särskilt när 
det gällt att bemästra svår platsbri st8, 24 

Under 1808- 1809 års krig räckte Amiralitetssjukhuset icke till för att klara de ökade 
anspråken på vårdmöjligheter. Därför måste man återigen tillgripa utvägen med proviso~ 

riska sjukhus och sådana inreddes i tunnebodsmagasinet, slupskjulet, nya kasernbyggna~ 

den m. fl . hus. Dessutom tog man i anspråk det utdömda Iinjeskepptei Göta Lejon, som 
disponerades om till sjukskepp22 . Fig l. 

LÄKARRESURSER 
Liksom det var ont om vårdplatser, var det oc kså ont om läkare. En läkarförteck ning 
tryckt 1808 visar, att landets hela läkarkår då bestod av sammanl agt 28 1 personer, av v i! ~ 

ka endast 52 hade både medicinsk och kirurgisk utbildning. Förteckningen upptar ytter~ 

ligare 51 personer, som ej var legitimerade, men hade särskilda fullm akter och förordnan ~ 

den. Enligt 1797 års instruktion hade Collegium medicum tillsyn över a ll a medici och fält ~ 

skärer inom krigsmakten med avseende på läkekon sten s utövning. Under våren 1808 kom 
Collegium medicum och medicinska fakul teten i Uppsala i en kontrovers om utv ägarna att 
tillgodose krigsmaktens behov av läkare 22 • 

I Kungl Brev den 6/ 8 1806, genom vilket den svenska militärläkarkåren tillkom, före~ 
skrevs det, att ingen kunde bli fältläkare utan a tt vara både medicine doktor och kirurgie 
magister. Denna kår skulle tillgodose behovet av läkare både fö r arme och fl otta. 18 1 O in~ 
rättades " Institutet för fältläkares dan ande", som sedermera efter ett par omorgani sa tio~ 

ner blev Karolinska medico~kirurgiska institutet. Till institutets förste läkare och pro~ 

fessor i praktisk medicin utnämndes Carl Fredrik Weltzin* ( 1778- 1828) och han blev 
därvid samtidigt överfältläkare vid Stockholms garni son. Läroanstalten inrymdes i sam~ 
ma gamla kasern som det provi soriska ga rni sonssjukhuset2 1. 

* 
Hur nödvändig upprustningen av sjukvården över huvud taget var vid den tiden fram~ 

går också av, att år 1807 avled i land et 62 318 personer och 1809 93 532 personer2• 
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Fig. l. Karlskrona 181 1- 1812. FO'rtiJ'jningsplatsenfiJ'r "G dta Lejall" okänd- flera allerna t il' tänk ~ 

bara. SFP nr 189. KrA. 
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MARIN SJUKV ÅRD. SJUKSKEPP 

I slutet på 1700-talet och i början på 1800-talet gjordes betydelsefulla framsteg inom den 
sjömilitära sjukvården och hygienen, jämsides med de inom den civila sjukvården. En god 
inblick i detta ger oss Arvid Faxe's "Minnesbok fär skeppsläkare" ( 1775) och "Hushål
ningen t il siäs" (1782)4 . Ä ven "Sjäreglemente fär ärlogsflottan" (I 785) erbjuder mycket 
av intresse i kapitlen "Om besättningens vårdande", "Om sjukas vårdande" och "Om 
sjukskepp"25

• Också på annat sätt framgår det ökade intresset för den marina sjukvår
den. Krigsvetenskapsakademien utlyste nämligen 1809 en pristävlan som bl a upptog frå
gan "Vilka äro de sjukdomar, som under sist förflutna krig varit i svenska fältsjukhusen 
mest folkdödande och vad har läkarnas egen erfarenhet lärt oss till deras förkommande 
och botande". C N Zetherman* inlämnade en skrift till frågans besvarande och den till
delades Akademiens belöning 19 . 

År 1816 utlyste Krigsvetenskapsakademien en liknande pristävlan om frågan: "Upp
gift på den med nationens vana, klimatet och tillgångarna enligaste och lämpligaste spis
ordning, klädsel och sjukvård för besättningarna på svenska örlogsfartyg". Ä ven denna 
gång fick Zetherman erkännande får sitt inlämnade svar. 20 . 

Till sjukskepp uttogs lämpliga örlogsfartyg, vi lk a icke längre var i stridsdugligt skick 
antingen beroende på nedslitning genom ålder eller genom haveri eller i batalj ådragna ska
dor av större omfattning. (Vid ett tillfälle överlämnades sålunda till den marina sjukvår
den ett fartyg, som tidigare varit iordningställt till brännare.) Ett skepp, vi lket avsågs bli 
använt såsom sjukskepp, skulle ha en för sjukvårdsverksamheten tillräcklig höjd mellan 
däcken och kunna fårses med de nyttigheter, som erfordrades för de sjukas skötsel. 

På ett sjukskepp, skulle anordningarna på övre däck vara sådana, att ankartåg kunde 
skjutas upp där och således ej belamra mellandäck, som befriades från bestyckning. Här
igenom blev mellandäck fritt för utplacering av sjuksängar. Sådana med en längd om 3 al
nar (=180 cm) och en bredd om 28 tum (= 70 cm) iordningställdes på mellan - och under
däck långskepps (icke tvärskepps som tidigare varit brukligt). Mellan vertikalställda stöt
tor nitades horisontella slåar, vilka bildade ram för en sängbotten av väv. Genom en bred 
kantställd planka delades sedan sängen på längden i tvenne hälfter, så att två sjuka med 
var sin särskilda sängutrustning kunde ligga i varje bädd. En i dubbelsäng placerad sjuk 
disponerade sålunda ett utrymme om 180 cm gånger knappa 35 cm. Sängarna uppställ
des i så många rader som utrymmet tillät och med lagom avstånd mellan varje sängrad. 
Ingen sängrad kunde stå dikt bordvarts, vilket skulle hindra skötseln av de sjuka. Likale
des borde några sängar avses endast för en man med sådan skada, att han måste vara åt
komlig från båda sidor. Till varje bädd beräknades ett täcke, en madrass, en huvuddyna, 
två par lakan, tvenne "lårfoder", en nattrock, en mössa, ett par strumpor och ett par toff
lor. 

På fartygssidorna måste luftportar finnas för att säkra tillgång på frisk luft. För att av
skilja dem, som voro behäftade med "hetsige och smittosamma" sjukdomar, från andra 
sjuka användes "fårhängsel" av segelduk4, 2°. 

För den sjukvårdande verksamheten måste skeppsbesättningen förses med härför sär
skilt avsedd personal. Därför påmönstrades en doktor, en mästerfältskär, en apotekarge
säll, tre fältskärsgesäller samt ett antal sjuk vaktare, varav en sådan beräknades för varje 
15-tal sjuka4 • 
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Provianten för de sjuka förutsattes vara av bästa möjliga beskaffenhet och förfrisk
ningar skulle finnas i tillräcklig kvantitet. Fartygschefen ålades att beordra fiske får de 
sjukas bespisning och skeppet utrustades därför med erforderliga fiskeredskap 4

. 

HEMMEMA "STARKOTTER" SOM SJUKSKEPP 
(ANNEXSJUKHUS) 

Jämlikt Kungl Brev 18/10 1808 apterades hemruerna Starkotter (fig 3) till sjukskepp och 
fårtöjdes invid sydöstra sidan av Kastellholmsbron (fig 2) och sålunda alldeles i närheten 
av Armens Flottans sjukhus får att utnyttjas som annexavdelning27 

Fartygstypen "hemmema" konstruerades av F H af Chapman med biträde av C F 
Aschling* (1751-1820), som var officer vid galärflottan. Utom Starkotter tillkom även 
fartygen Styrbjärn och Hjalmar efter samma mall. Siarkatter byggdes i Västervik får att 
ingå i Armens Flotta. Dess dimensioner var följande: längd 43,3 m. bredd 10,7 m. och 
djupgående 3,0 m. Den hade två däck: batteri- och manöverdäck samt hytta och var fre
gattriggad. Bestyckningen utgjordes på batteridäck i bredsida av 22 kanoner och i portar 
får- och akteröver 4 36-pundare. Dessutom fanns i hyttan 6 12-pundskanoner. Rodden ut
fårdes med 20 par nära12meter långa åror, som utlades genom roddluckor, placerade två 
och två mellan bredsideskanonerna. Varje åra manövrerades av fyra man, som satt på 
roddarbänkar på batteridäck. Besättningen uppgick till 254 man. 

Av flottbesiktningsdokument år 1804 angående de till Armens Flottas stockholms
eskader hörande hemruerna m fl framgår att Starkotter synbarligen varit i hård tjänst och 
att underhållet blivit betydligt eftersatt. Sålunda var bordläggningen invid vattenlinjen 
mycket bristfällig. Ett flertal bräder i de båda däcken var mer eller mindre ruttna liksom 
bottenstockar och några zittror. (Med zittra menades halva bottenstockar, som möttes vid 
kölen och hopbultades med de över kölen gående bottenstockarna. På större fartyg an
vändes nämligen dubbla spantringar, en bottenstocks- och en zitterring.) Garneringen var 
på en del ställen trasig och skåpinredningen bristfällig. Också en mast var provisoriskt 
lagad. 

Efter besiktningen uppkom frågan, om det skulle löna sig att bogsera Siarkatter till 
Karlskrona, för att på varvet låta henne genomgå "svår" reparation . Då emellertid denna 
transport bedömdes som alltför vådlig, blev resultatet att Starkotter skulle genomgå pro
visoriska reparationer, varigenom hon skulle kunna hållas flytande ännu några år får att 
kunna tjänstgöra som batteri. Fartyget kom aldrig att utnyttjas i denna funktion 28

, 
29

. 

Enär Siarkatter i befintligt skick icke var användbar för eskadern och då hon ej heller 
var i sådant tillstånd, att det lönade sig rusta upp fartyget, fick det tagas i anspråk får sjuk
vård. Då emellertid Starkotter icke skulle vara ett seglande eller bogserat sjukskepp, som 
skulle hålla sig i kontakt med örlogsflottan under dess sjöexpeditioner, vidtogas vissa mo
difikationer beträffande utrustningen med hänsyn till dess stationära användning. Sålun
da beordrade tygmästarämbetet i skrivelse 18/10 1808, att ett brädkapell skulle uppsättas 
på "Sjukhusel Starkotter''3°. Masterna synas ha blivit borttagna tidigare i samband med 
de oundgängliga reparationerna. De två större sjuksalar, som tillkommit, försågs med två 
kakelugnar vardera och i november rekvirerades ved till dem. Kanonportarna tillslötas 
med fönster. sjukskeppens vanliga primitiva sängar ersattes åtminstone delvis med sjuk
sängar. 
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Fig. 2. Skeppsholmen och Kastellholmen1811 . Sjukskeppet "Starkotler" inritadl'id bronmellan öar
na. Karta från Flottornas Constr. Cont .' 6 
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Fig. 3. Modell av hem me ma "S1arko11er" (=avbildade "Styrbjörn") i skala J :32. Sjöhistoriska mu
seet. 

På en oljemålning 1812 av Louis Belanger ( 17 56-1816) med utsikt från höjden bakom 

Hasselbacken på Djurgården över Skepps- och Kastellholmarna, ser man Siarkatter ligga 

fårtöjd vid östra sidan av bron mellan nämnda holmar. Fig 4. Fartyget för skärgårdsflot

tans tretungade, helblåa duk . Från halvdäck och ända bort över backen är ovan nämnda 
brädkapell täckt med segelduk. På babords sida - från land - finns tre små kurer , som 

skjuter ut över fartygssidan. De är förmodligen avträden - en tidig form av vattenklo
setti6, Is. 

Under hösten 1808 iordningställdes sålunda "skärgårdsfregatten" starkatter till sjuk

skepp. Det användes sedan som sådant i sex a sju år. I hur stor utsträckning vårdplatser

na ombord utnyttjades, finns det inga uppgifter om. De sjuka har uppenbarligen inräk
nats i beläggningen på Kastellholms-sjukhuset. 

I flottbesiktningsdokument 1815 hade följande noterats om S!arkotter: " Kommer att 

slopas en! Kungl Majt:s nådiga skrivelse 22/ 5 1815 och undre delen att begagnas som 

brobänk vid Kastellholmsbron. Nyttjas emellertid som sjukhus. Är till aktra delen upp
hängd på pålar".31 Den med akterskeppet vidtagna åtgärden synes tyda på att man ansåg 

risk föreligga att fartyget kunde sjunka. Förskeppet låg sannolikt mer eller mindre an mot 

stranden, varför någon upphängning på motsvarande sätt där icke behövde vidtagas. 
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Fig. 4. Sjukskeppet "Starkoller"få'rtå'jd vid Kastellholmsbron. Dela (j a1• o(jemälning m• L. Belanger 

1812. Stockholms stadshus. 16 

LINJESKEPPET "GÖT A LEJON" SOM SJUKSKEPP 
(ANNEXSJUKHUS) 
Jämlikt Kungl. Brev 2/ 9 1808 beordrades amiral Puke att- om antalet sjuka i Karlskro

na skulle ökas så att gamla sjukhuset, skafthuset och nya kasernbyggnaden ej vore till 

räckliga får dem - såsom en utväg låta inreda gamla örlogsskeppet Gäla Lejon till sjuk 
hus33. 

I ett annat Kungl Brev med samma datum anbefalldes Collegium medicum att skynd

samt anskaffa och till Karlskrona avsända åtta läkare. 

* 
70-kanon-skeppet Göra Lejon stapelsattes 1745 och kunde sjösättas efter en bygg-

nadstid av endast nio månader. Fig 5. Därvid ersattes ett slopat 90-kanonskepp med sam

ma namn som var sjösatt 1702. Det äldre skeppets köl och en del annat dugligt timmer in

gick i nybyggnaden. Fartygets dimensioner var: längd 55,7 m, bredd 14,7 m och djup

gående 6,8 m. Varvsarbetet leddes av skeppsbyggmästare Gilbert Sheldon. Gäla Lejon sy

nes ha gjort sin första sjöexpedition 1754 och var då flaggskepp. Hon undergick 1770 en 

"svår" reparation, men rustades sedan ej förrän 1779 och blev 1780 flaggskepp i den 

svenska Nordsjöeskadern. På hemväg till Karlskrona skadades fartyget svårt av en storm 

i södra Östersjön, men kunde fdljande år ingå i Nordsjöeskadern. År 1789 deltog Gäla 
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Fig. 5. Förskeppet av modell av linjeskeppet "Gå'ta Lejon", u({å'rd a1• kaplen Ps i lander samtidigt med 

fartygsbyggel i skala l :32. Sjå'historiska museet. 

Lejon i slaget vid Ölands södra udde och 1790 i tre drabbningar med ryska flottan . Hon 

skadades därvid under utbrytningen ur Viborgska viken. Åren 1795- 1796 gjorde hon sin 

sista expedition6• 

* 
Uti flottbesiktningsdokument, upprättat i Karlskrona örlogsvarv 1803, gives en detalje-

rad beskrivning av fartygets tillstånd. Som exempel upptages här en summering av defek

terna beträffande fartygsvirket inom undre batteridäckeL Detta angavs vara mer eller 

mindre ruttet på 161 ställen. Utombords var virket bevisligen mer eller mindre ruttet på 

113 ställen. Ungefär desamma var fårhållandena inom hela fartyget. Resultatet av besikt

ningen blev att Göta Lejon fordrade en "svår" reparation eller närmare "fcirbyggnad", vil

ket hon ej tycktes förtjäna med hänsyn till ålder och "ryggbrytning"34 • 

* 
Efter att ytterligare i fem år ha varit utsatt för väder, vatten och vind togs detta illa far-

na skepp i anspråk får sjukvård såsom en sista utväg. Då det tidigare kunnat föra en be

sättning på upp till 580 man, ansågs det - även med en relativt spatiös sjukförläggning -

utgöra en behövlig avlastning fcir den slutna sjukvården. Hur fartyget rustades fcir detta 
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ändamål har ej gått att utröna. Troligen vidtogs helt provisoriska åtgärder. Att det för
sågs med eldstäder, framgår av vedleveranser. Råghalm mottogs till bäddarna. Huruvida 
något träkapell uppfördes över batteridäck -som skedde på Starkotter- är okänt. Göta 
Lejon slopades 1816. Något flottbesiktningsdokument, som stöder denna åtgärd, finnes 
icke i behåll. * 

Med all sannolikhet låg Göta Lejon som sjukskepp förtöjd vid kaj eller brygga i Karls
krona och då i närheten av bastion Aurora. Hur därmed i verkligheten förhållit sig, fram
går icke av tillgängliga handlingar eller kartor. Ett flertal beställningar av ved, talg, såpa 
och råghalm hade gjorts gemensamt för flottans sjukhus och sjukfartyg, vilket tydde på 
leverans till samma ställe. 

sjukvårdsresurserna på de båda sjukskeppen var f ö antagligen rätt lika. De sjuka och 
stridsskadade kunde få "tak" över huvudet och sängplatser samt vård i viss utsträckning. 
Med hänsyn till den stora bristen på läkare och i viss mån även fältskärer torde vården ha 
replierat på närbeläget sjukhus i land. 

SJUKHUSVISTELSEN OMBORD 
Dåtida fartyg läckte vanligen mer eller mindre och de här beskrivna gamla sjukskeppen 
läckte säkerligen mer än ordinärt. Det har man all anledning förmoda, om man betänker, 
vad besiktningsdokumenten utvisat fem år tidigare. slagvattnet mellan barlastens sten 
bumlingar luktade illa genom förruttnelse av organiska ämnen i insipprat vatten. Läns
pumpning var därfår någonting ständigt återkommande med åtföljande störande oljud. 
Det torde ha varit omöjligt hålla fartygen fria från fukt och mot bordläggningen bildades 
lätt kondensvatten. I sjukskeppen installerade uppvärmningsanordningar kunde inte räc
ka till får att hålla fukten borta. Klädespersedlar och sängutrustning tog också åt sig fukt , 
som under en del av året ej kunde avlägsnas genom vädring. 

De smala sängarna- en bredd på knappa 35 cm är inte mycket för en vuxen man
gjorde att patienten måste inta obekväma tvångsställningar, vilket givetvis störde söm
nen. Det fanns inga möjligheter till avkoppling, vilket dock mannarna på den tiden knap
past var bortskämda med. Den enda åtgärd, som man kunde vidta för att isolera en sjuk, 
var att sätta upp ett s k fårhängsel av segelduk, en åtgärd som knappast kunde betecknas 
som uppmuntrande. Isoleringsrum fanns inte heller att tillgå på sjukhusen i land. Tvätt
möjligheterna ombord var säkerligen mycket spartanska. På Srarkotter tycks tre avträ
den ha ordnats utefter babords gångbord . Hur denna detalj ordnats på Göra Lejon är 
oklart - det kanske avdelades ett utrymme längst akterut, som man gjorde på Dristig
heten 50 år senare". 

Maten till de sjuka hämtades troligen från respektive sjukhus i land och tillreddes enligt 
får dessa fastställd spisordning. De sjukas beklädnadsutrustning synes ha förvarats i en 
särskild kammare och allt efter behov vädrats och tvättats för att förhindra smittas spri
dande. 

SMITTSKYDDSRÅD 
I detta sammanhang är det intressant att taga del av de råd, som meddelades åt läkare och 
andra som måste vistas i sjukrum. De borde l 1/2 till 2 timmar före frukost på fastande 
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mage intaga en quintin kina, vilken man tyckte sig ha funnit vara ett bra medel får att stär
ka kroppen och göra den mindre mottaglig för smitta. För samma ändamål kunde man 
också använda Whytt's kina-elixir, malörtsdroppar, pomeransessens eller bittra medel. 
Man skulle f ö i görligaste mån undvika uttröttning och mellan de nödvändiga göromålen 
taga vilopauser. Man borde icke uppehålla sig längre hos de sjuka än som var nödvän
digt, icke "insupa den sjukes andedräkt" eller ställa sig mellan honom och något luftdrag. 
Man tillråddes att oupphörligt tugga på angelika, tobak, calmus, pomerans eller liknande 
aromalika och icke nedsvälja saliven. Man uppmanades att skölja munnen med ättika el
ler vatten och att alltid tvätta händer och ansikte med ättika, när man gick från den sjuke. 
Läkare uppmanades även att efter avslutade besök hos de sjuka byta linne och kläder och 
att sedan icke använda dem, förrän de blivit vädrade och rengjorda 19, 20 

SJUKRAPPORTER 
I underdåniga rapporter den 4 och 9 okt 1808 anmälde befälhavande amiralen på örlogs
flottan , konteramiral Nauckhoff, en tilltagande sjuklighet inom flottan och hemställde där
får , om icke skeppen måtte få tömmas, rökas och kalkas samt att de tillfrisknade av be
sättningarna jämte så många skörbjuggssjuka som möjligen kunna röra sig, finge avgå i 
land och får några veckor vistas på sina hemorter för att återvinna hälsa och styrka. 
Framställningen beviljades med vissa erinringar35 . 

* 
sjukrapporterna för åren 1808-1809 ger intressanta upplysningar om den marina 

sjukvården i Stockholm och Karlskrona. 
I "Förteckning på dem som under loppet av år 1808 varit intagna på Armens Flottas 

sjukhus i Stockholm" ges följande upplysningar om verksamheten där. På sjukhuset voro 
kvarliggande från 1808 212 man och under året intagna l 631 man, varför sammanlagda 
antalet vårdade uppgick till l 843 . Av dessa utskrevos l 534 som friska resp förbättrade , 
medan 210 avled. Till krigssjukhuset vid Manilla överflyttades 2 man. Vårddiagnoserna 
var enligt S Frölich*: Febrar och andra invärtes sjukdomar l 312, kroniska sjukdomar 
179, utvärtes skador och blessyrer 257, fallandesjuka 4, veneriska sjukdomar 60 och 
skörbjugg 26. Förteckningen avslutades med följande anmärkning : "Inga svåra sjukhus
febrar hava varit gängse, icke heller några dödande farsoter, ej heller ha några ovanliga 
medikamenter varit nyttjade" . Av förteckningen framgick icke hur många fall , som vår
dats på Starkotter. Sjukskeppet räknades uppenbarligen som en reservavdelning tillhö
rande sjukhuset på Kastellholmen36 . 

Beträffande verksamheten å Kastellholmssjukhuset under år 1813 må här endast näm
nas följande uppgifter: Antalet vårdade 515 och därav döda 365 . 

Förste fältläkare C Faxe* avlämnade ett " Summariskt förslag över sjuktillståndet i 
Karlskrona på 13 månader från 1/5 1808 till 1/6 1809". Intagna sjukavoro 14 416, ut
skrivna friska 6 546, hemfårlovade och avskedade 4 434, olovligen avgångna 22, döda 
2 809 samt kvarliggande sjuka 605. Icke heller här framgår det hur reservsjukhusen jämte 
Göta Lejon utnyttjades för sjukvården. Några uppgifter om det aktuella sjukdoms
panoramat lämnades icke. De framlagda uppgifterna ger ett skrämmande vittnesbörd om 
den stora sjukligheten och dödligheten 3 7• 
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SAMMANFATTNING 
Artikeln handlar om två uttjänta örlogsfartyg - hemmema Siarkoller ( 1790- 1816) och 
linjeskeppet Göta Lejon (1746-1816) som fem år efter kassation såsom odugliga att re
parera, överlämnades till den marina sjukvården för att användas som annexsjukhus till i 
land befintliga sjukhus å Stockholms och Karlskrona örlogsstationer. Det lämnas en ori
enterande utblick över medicinalväsendets och sjukvårdens situation omkring sekelskiftet 
1700/1800. Inredning av sjukskepp beskrives helt kortfattat liksom dess persedelutrust
ning m. m. En granskning av smittskyddsråd till medicinalpersonal ger ett bidrag till tids
bilden. Slutligen meddelas sammanfattande beläggningsrapporter från ifrågavarande sjuk 
hus. 

Personalia 

Olof af Acrel (J 717-1806). Fältskär. Ledamot av Kirurgiska Societeten 1744. Inträdestalet i 
Vetenskapsakademien 1746 bidrog till stiftandet av Seraflmer/asarellet. Överkirurg där 
1752- 1776. Mdicine doktor 1760. Generaldirektör för sjukhusen och lasarelien 1776. Adlad 
1780.1 

Carl Fredrik Aschling (1751-1820) blev löjtnant vid galätjlollan !771 och överste 180 l. Konter
amiral1805. Adlad 1809. Landshåvding i Gotlands län 1812 och i Västernorrlands län 1817.4 1 

Carl A Faxe (! 766- 1821) var son till Arvid Faxe. 1781 undetfältsf.:.är vid ör/og~flollan. 1791 med 
dr. 1809 förste amiralitetsmedikus. 1812 överfältläkare vid örlogsflol/a n. 

Samuel Frålich (! 771-1821). Studeradeförstteo/ogi i 4 år men "ö!'ergm' denna bana och trädde in 
på den medicinska såsom mera passandejö'r hans svaga kroppskonstitution". 1797 med dr. 1798 
kirurgie magister. 1802 regementsläkare vid Armens F/olla. 1808 ÖJ'C!fältläf.:.are J'id,Fulloma. 1810 
assessor i "Collegium medicum." 1818 öve1fältsf.:.är vid Seraflmerlasarellct. Utgal': Några allmän
na reglar får approbations- och cassationsbesiktningar al' ref.:.r!'tcr m· krunans manskap. 1813. 

Johan Gustaf Hallman (1769-!814) . 1805 förste fältläkare. 1807 vice preses i Collegium medi
cum. 1808-1810 chef för Fältläkare Corpsen39 

Sven Anders Hedin (1750-1821), en av Linnes lärjungar, b/eJ' med fl' 1779. 1804 på fårslagsrum 
till professur såväl i botanik som i anatomi. 1789 somförstefältläkare inseende åver sjukhusen och 
kur-metoderna i Karlskrona. 1813 medicinalråd. 1818 preses i Vetenskapsakademien. 1794 pris
belönt av Vetenskapsakademienfår en avhandling "Om de dödande sjukdomar, som under och ef
ter krigståg till sjöss angripa svenska besättningar". U1gav själv tvenne periodiska tidskrifter för 
läkare och fältskärer (J 793-1806 ). 

Carl Fredrik Weltzin (1778-1828) . 1801 uppbördsläkare vid,Follan. 1802 med dr 1808 kirurgie 
magister och fältläkare. 1811-1815 professor vid Karolinska Institutet. 1812 öveifäi1/äkare och 
deltog i fälttåget i Tyskland. 1815 flyilade han till Göteborg och fl ck "/äkareti/lsynen" vid Sahl
grenska sjukhuset. 1816 preses i Vetenskaps- och Villerhetssamhället i Gö1eborg. 1821 regements
läkare vid Göta artilleriregemente.39 

Carl Nielas Zetherman (J 774 - 1821) blev 1794 uppbördsfältskär på örlogsji"egall. 1796 kirurgie 
magister. 1798 med dr. 1805 reg läk vid Västmanlands regemente. 1809 fältläkare. 1817 brigad lä
kare. Deltog i samtliga militära aktioner 1807 - 1814. 
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DEBATT Reservmaterielberäkningar 

F rån civilingenjör Robert Holmqvist har redaktionen mottagit kommen
tarer till ledamoten Lars Werners artikel "Reservmaterielberäkningar, 
teori, praktik och erfarenheter" i nr 4/ 1976. 

Vi har också berett ledamoten Lars Werner möjlighet att gå i svaromål. 

Gratulerar till en bra artikel om reservmaterielberäkningar. 
Som tidigare ansvarig för metodutveckling inom området vill jag emellertid 

bemöta påståendet på sid 185 att metoderna Optalg och Opus har amerikanskt 
ursprung. 

Optalg utvecklades med början 1966 av mig och fil mag Bengt Lundeli vid 
då varande Teleunderhållskontoret vid Kungl Flygförvaltningen. Utvecklingen 
var närmast föranledd av ett akut behov från armen att få reservmaterielberäk
ningar utförda för Ra 145. En första version av programmet Optalg (Optime
ringsalgoritm för fördelning av reservmateriel på en godtycklig hierarkisk or
ganisation) an vändes framg ångsrikt på detta problem under vintern 1966/67.) 

Metodmäss igt är Optalg även annorlunda än det amerikanska programmet 
Metric som vid tiden för Optalgs utveckling ej var känt i Sverige. Bl a har 
Optalg möjligheten, som ej finns i Metric, att behandla de flernivåers relativt 
stora organisationer som förekommer i armens problem. Dessa för Optalg spe
cifika möjligheter har också behållits vid den fortsatta utvecklingen av Optalg 
och har även sedermera inkorporerats i Opus. 

I samband med att utvecklingsverksamheten vid Teleunderhållskontoret vid 
tillkomsten av FMV år 1968 utvidgades till ett flertal nya delar av underhålls
området utlades detta år den fortsatta utvecklingen av Optalg (bl a för att för
enkla indatainmatningen, minska räknetiderna etc) som ett konsultuppdrag till 
Systecon AB, som därmed erhöll tillgång till allt det know-how angående re
servmaterielberäkning som utvecklats vid Teleunderhållskontoret. Det var också 
under denna tid som Systecon AB påbörjade utveckling a v sitt eget program, 
Opus. Att något amerikanskt program skulle vara förebild för Opus kom åt
minstone inte till min kännedom. Snarare är det väl uppenbart att det erhållna 
konsultuppdraget beträffande vidareutveckling av Optalg bör ha stimulerat och 
utgjort kunskapskälla för utvecklingen av Opus. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså slå fast att även det lilla landet Sverige 
kunnat utveckla användbara (och livskraftiga!) reservmaterieloptimeringsmetoder 
på egen hand, låt vara med tillgång till amerikanska datorer. 

Slutligen vill jag passa på att berömma TIS för en aktuell och läsvärd sjö
militär publikation. 

Vänliga hälsningar 
Robert Holmqvist 
Civ ing 
Box 20 
430 41 Kullavik 
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SVAR PÅ ROBERT HOLMQVISTS INLÄGG 

Ibland kan det vara roligt att ha fel! Min för snabba slutsats - att våra 

först utvecklade reservmaterielberäkningssystem hade amerikanskt ursprung -

baserade sig på en jämförelse mellan olika beräkningsmetoder, varvid likheterna 

mellan de amerikanska och svenska var slående. Det är därför desto mer gläd

jande att vi icke endast kunnat utveckla dessa metoder för reservmaterielberäk

ning själva utan även kunnat ligga lite före vår stora impulsgivare i väst. I det 

här sammanhanget kan det då vara av värde att få svar på frågan "vad hände 

sen" med Opus. 
De tidiga erfarenheterna av Optalg visade ju att detta hade vissa system

tekniska svagheter som begränsade möjligheterna att vidareutveckla det. I stället 

kom Opus (optimerade program utbytes- och subutbytesenheter) att ta över. Ut

vecklingen av detta har skett i följande stora steg. (Tabell på nästa sida). 

Utvecklingen av Opusversionerna har skett i ett samspel mellan flygvapnets 

och marinens beställare i samråd med FOA av Systecon AB, som är ett dotter

företag till Industrimatematik AB. Problemlösning, matematisk uppbyggnad 

samt systemlösning har för samtliga Opus-versioner gjorts av fil lic B Eriksson. 

För att tillgodose marinens speciella krav har vissa specialprogram arbetats ut. 

Sålunda konstaterades i samband med beräkningarna för NIBS, att ubåtar krä

ver en speciell beräkningsmetod beroende på den särpräglade driftprofilen. Den

na karaktäriseras ju av långa uppdrag till sjöss avlösta av korta uppehåll i bas 

för underhåll i vidaste bemärkelse. De korta uppehållen i bas ställer krav på 

låga bristrisker och de långa uppdragen nödvändiggör förrådshållning a v viss 

reservmateriel ombord. För att lösa dessa problem utvecklades för det första 

OPUS 3 så att den kunde optimera mot såväl effektmåttet tillgänglighet (NORS) 

som bristrisk. För det andra tog vi fram en hjälpmodell till OPUS 3 kallad 

OMBORD. Den senare används för att utgående från landsortimentets samman

sättning och fördelning dimensionera förrådet av reservmateriel ombord. I OM

BORD används ett effektivitetsmått som är direkt anpassat till ubåtens sätt att 

operera. Det kallas uppdragssannolikhet och är produkten av sannolikheten för 

att ubåten vid en godtycklig tidpunkt kan starta ett uppdrag och sannolikheten 

för att ubåten, om den kan starta, även kan fullfölja hela uppdraget (hela tiden 

m a p tillgång till reservmateriel). 
Som en biprodukt till framtagningen av OMBORD erhölls en annan modell 

i OPUS-familjen, numera kallad ALLOM, med vars hjälp reservdelar, som är 

svåra eller omöjliga att återanskaffa i krig, kan dimensioneras mot bakgrund 

av en antagen avspärrningstid. Bildlikt talat fungerar modellen så att fartyget 

SVERIGE bryter kontakten med reservmaterielleverantörerna och seglar iväg 

på ett uppdrag med samma längd som avspärrningstiden. Optimering i ALLOM 

sker mot bristrisk. 
Möjligheterna att få fram konsekvenser av krigsskador m m finns även inlagt 

och görs genom ändring av ingående parametrar t ex transporttider. 
Sammanfattningsvis kan sägas att från Robert Holmqvist ide i slutet av 60-

talet har vi på en l O-års period nått fram till en "vardagsteknik" som mot ställ-
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da taktiska och ekonomiska villkor ger svar på frågorna "vilken reservmateriel 

bör anskaffas" och "hur skall den fördelas" eller tvärtom; mot ett visst sorti

ment och fördelning a v detta får vi materielsystemets till gänlighet och under

hållsorganisationens lagerdata, väntetider m m. 

Utveck
lin gs
steg 

2 

3 

4 

~:r~t~- 1 Är 
ner l 

1 och 2 1970-1 

3 1971-2 

4 1974 

5 1975 

6 1976 

7 1976-77 

Beräkningsmöjligheter 
(exempel) 

2-nivåers syrnerrisk organisation 
2-nivåers materielstruktur 

3-nivåers hierarkisk organisation 
2-nivåers materiel struktur 

Tidigare beräknin gsmöjligheter 
utökad e med 
- omfördelning av tidigare an

skaffat reservmtrlsortiment 
samt vidarberäkningar på 
detta underlag 

Obegränsat antal nivåer i 
hierarkisk uh-org. Fördelning a v 
ue och sue till alla nivåer. Op
timering mot så väl lagerväntc
tid som bristrisk. Tidigare an
skaffningar skall kunna a na
lyseras 

Tidigare dataminnesbegränsning 
1500 obekanta (produkten av an
ta let unika reservenheter och an
tal "förråd" i uh-org) hävd. 

Tidigare krav på hierarkisk org 
hävd . Modellerna OMBORD 
och ALLOM inarbetade 

Lars Werner 

Exempel på större 
beräkningsobjekt 

AJ 37 radio 
FR28 

Forts AJ 37 utrust
mng, FV r r PS 81 O, 
radiostat ion RK-03, 
stridsledningsurr 
(ELPLO) på Spica 
T131, spanmgsrr och 
hydrofon på ub typ 
Näcken 

Ub Näk stridsled
ningssystem (NIBS) 
samt övriga elektro
niksystem ombord, 
Arte 722, FV PS 860 

JA37 elektronik, 
Terrna radar för far
tyg och landförband 

JA37 motorer, 
kustspaningsrr PS239 
Anbudsvärderingar 
och resmtrlberäkningar 
för minjaktfartygets 
(M70) kommande 
hydrofon, stri l- o 
p o si tio n s bestämnings
system Arte 719 
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Litteratur m. m. 

FRÅN DET BLÅ HA VET TILL DET VITA 

Amiralen och riksmarskalken m m Stig H:son Ericsons tredje memoarbok har ut
kommit. I två tidigare böcker '"Knopar på logglinan " (1966) och "Kuling längs kusten" 

(1968) har författaren berättat om sin bakgrund och sina år som aktiv sjöofficer. Des
sa memoardelar väckte stort intresse, eftersom initierade skildringar från livet i flottan 
och i de högre staberna är ganska sällsynta och inte minst för de inblickar som här 
gavs i elen försvarspolitiska beslutsprocessen. 

Författaren berättar i sin nya bok om elen tveksamhet han känt inför uppgiften at! 
skildra sina minnen från tiden som förste hovmarskalk och - från 1966 - även som 
riksmarskalk. Stig H:son Ericson tycker inte om begreppet "hovet". "Det för tankarna 
till en intrigant, mer eller mindre inflytelserik krets av män och kvinnor kring lan
dets kung." Man tar nog inte fel om man antar att en av författarens avsikter med 
boken varit att vederlägga ett sådant förlegat eller rent av illvilligt synsätt. "Hovsta
terna och deras verksamhet skiljer sig inte i princip från andra kategorier yrkesfolk", 
säger författaren. Han har således fattat pennan och låtit tveksamheten fara för att 
hindra att minnen och tankar "går outtalade i graven". Läsarna kan känna sig tack
samma för detta beslut. Tyngdpunkten i boken ligger i förste hovmarskalkens 
dagliga liv i elen kungliga familjens närhet och i kontakterna med Gustav VI Adolf 
och drottning Louise. Han hade att svara för kungens dagliga program och "hushåll
ning", personalfrågor, representation, resor och kontakter med massmedia m m. Han 
berättar om livet på de kungliga slotten, om statsbesök och om elen varelagliga vänska
pen i samvaro med kungaparet. En vänskap som medförde att konungen anmodade 
Stig H:son Ericson att kvarstå som förste hovmarskalk uneler konungens livstid, även 
sedan han utnämnts till riksmarskalk. 

Stig H:son Ericson kan säkerligen göra sin höge chefs valspråk till sitt. "Jag är en lo
jal officer i Hans Majestäts tjänst och får också handla som en sådan" skriver författa
ren inför de sonderingar som gjordes från hovets sida uneler författarens sista år som 
aktiv officer (1961). Det är lojal förste hovmarskalk och riksmarskalk som för pennan i 
minnesboken. Men det är också en rakryggad och självständig man, fri från varje spår 
av servilitet och "galapetteri". Plikten framför allt. 

* 
Stig H:son Ericson ryggar inte tillbaka för okända och svåra uppgifter eller ansvars

fulla beslut. Men då konung Gustaf VI Adolf år 1961 framförde sina önskemål om 
att få Stig H:son Ericson som sin förste hovmarskalk , var dock hans oro och tvek
samhet stor. "Jag kunde inte släppa tanken på omvandlingen från sjöofficer till hov
man" , skriver han. "Jag var närmast desperat över situationen och hade en känsla av 
att jag skulle få kämpa hårt för att få behålla mina marina kontakter". Förklaringen 
till tveksamheten tycks ha legat däri att Stig H:son Ericson önskade att få förena tjäns-
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ten som renodlad "hovman" med uppgiften som chef för Konungens stab. Det ville 
nu inte kungen - och författarens tveksamhet förbyttes snart i realistisk optimism: 
"Jag måste skaka av mig sjögräset och skaldjuren på skrovet och sätta nya segel i okän
da farvatten". 

* 
Farvattnet var "Vita Havet" som få - om ens några - svenska sjöofficerare tidi

gare befarit i så framträdande befattningar. Det var för sjöofficeren Stig H:son Eric
son i viss mån en seglats ut i det okända. Men författaren hade i förväg noga studerat 
seglingsbeskrivningarna innan han gav sig av. Han är väl förtrogen med navigering 
efter stjärnorna och känner kompassens missvisning. Han har också från tidigare år 
erfarenhet av "inomskärsnavigering" som adjutant hos dåvarande kronprinsen, seeler
mera Gustav VI Adol f. "Acljutantstiden var en förutsättning för att jag skulle kunna 
navigera över Vita Havet i ett senare skede av mitt liv" . "Redan från första dagen 
(som adjuta nt) öppnade sig en ny värld med nya levnadsvanor, nya intresseområden 
och nya människor allt ifrån elen kungliga familjen till politiker, vetenskapsmän, konst
närer och industrimän." Kronprinsen hade ett brett register." Det gällde att inte bara 
vara adjutant utan även läraktig, personlig följeslagare". 

* 
Sina kontakter med sjön - och med marinen - kunde riksmarskalken upprätthålla 

utan att behöva kämpa så hårt som han tidigare hade befarat. En särskild glädjekälla 
var de orienteringar som efterträdarna på marinchefsposten och tidigare kollegor och 
medarbetare kunde lämna. "Inte för att budskapen var särskilt glädjande vad förstå
else och anslag till marinen beträffar, utan att jag på detta sätt personligen fick hålla 
kontakten inte bara på vänskapsnivå utan även på tjänsteplanet". 

Författarens far , konteramiralen och rederichefen Hans Ericson hörde till de få ut
valda, som under många år deltog i sommarfärderna med K. A . Wallenbergs änglust
jakt Fujiyama. Denna vänskap hade gamla anor : redan författarens morbror och K. A. 
Wallenbergs far A. O. Wallenberg (grundaren av Stockholms Enskilda Bank) hade 
"seglat tillsamman" i såväl handels- som örlogsflottan. Traditionen levde vidare genom 
Stig H:son Ericsons vänskap med Jacob Wallenberg, som själv utbildats till sjöofficer. 
Författarens kryssningar med Jacob Wallenbergs Re/a1wt utvecklades med åren till en 
påtaglig parallell till "de gamles" kryssningar på "Fujiyama. Författaren skildrar med 
påtaglig värme och inlevelse dessa fritidsnöjen genom generationerna. 

Boken avslutas med en översikt över verksamheten i och kring "slottets minsta äm
betsrum", el v s riksmarskalkens tjänsterum. I maj 1966, vid riksmarskalken Nils von 
Steyerns bortgång, trädde förste hovmarskalken automatiskt in som tjänsteförrättande. 
Provisoriet visade sig bli långvarigt och i slutet av 1969 mottog författaren "utan nämn
värd tvekan" och med tacksamhet förtroendet att axla den ordinarie tjänsten - med 
bibehållande!, som sagt, av chefskapet för hovmarskalksämbetet. 

Författarens analyser av riksmarskalksämbetets uppgifter och av statschefens ställ-
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ning är självfallet väl uppbyggda på en grund av personliga erafrenheter, lojalitet och 

vidsyn. De utgör en tankeväckande avslutning på en intierad och välskriven bok. 

Stig H:son Ericson, 
Vita Havet 
Bonniers förlag 1976 
ISBN 91-0-041170-1 

FRAMGÅNGSRIKA UBÅTSCHEFER 

B. A . 

Bodo Herzog och Giinter Schomaekers, Ritter der Tiefe-Graue Wölfe. Die erfolgreichsten U-Boot

Kommandanten der Welt des Ersten und Zweiten Weltkrieges. 320 sidor. Verlag Welsermiihl (2:a 

upplagan) 1976. 

B Herzog som under de senaste tjugo åren har publicerat flera böck er och ett stort an tal artiklar 

rörande de tyska ubåtarnas verksamhet i båda världskrigen , har här till samman s med G Schomae

kers hjälp skapat ett monumentalverk över tyska ubåtschefer. 

Ubåten är som ett vapen bara ci rk a 60 år gammal. Under första vä rldskriget fick denna nykom

ling bland vad som då ansågs vara konventionella krigsfartyg visa vad den dög till. Från att i början 

ha betraktats som ett hjälpmedel , som på sin höjd kunde användas som ett fram skjutet öga åt hög

sjöflottorna, skedde en snabb utveckling till en fruktan svärd fara som tog ett strupgrepp på värl

dens största makt på havet då, England. 

Under mellankrigsåren byggdes visserligen ubåtar av all a sjömakter (Tyskland fOrst efter 1933) 

men ubåten ansågs åter vara endast en del av en väl avvägd flotta. Huvudändamålet var att bidra till 

att förinta motståndarens örlogsfartyg. 

Andra världskriget såg här som på många andra områden en omvälvning. Ubåten blev det för 

nämsta vapnet i handelskriget. Slagflottornas tid var förbi , ell er hade ersatts av kombinationen ar

tilleri- flyg. Aterigen blev ubåten det förnäm sta redskapet i striden om ti llförselvägarna över havet. 

Kraftinsatsen var enorm. Ubåtar byggdes i hundratal och i Tyskland byggdes över tusen ubåta r. 

Första upplagan av denna bok utkom 1965 och omfattade ett trettiotal ubåtschefer från hela vä rl 

den. Att kalla den nu rareliggande utgåvan för andra upplagan är mi ssvisande och kan leda till att de 

som äger fårsta upplagan eller har läst den avhålls från att befatta sig med denna utgåva. 

Nu har författarna begränsat sig till de tio mest framgångsrika tyska ubåtscheferna frå n båda 

världskrigen. Här möter oss namn som Arnauld de la Perire. Valentiner, Schwie~er från första 

världsknget och Kretschmer, Topp och Liith från det senaste kriget. Boken har minskat med över 

200 sidor men har avgjort vunnit på detta . Ski ldringen av dessa tio ubåtschefers insatser har helt 

omarbetats, förbättrats med numera kända sakuppgifter och mycket överflödigt material betr käll

anvisningar, statistik m m har utelämnats. 

Man får följa resp officers insats från början av han s mi litära bana och vidare genom alla hans 

operationer. Skildringen ger genom sin detaljrikedom och med hänvisningar till andra fartyg , andra 

män och deras insatser en bra inblick i ubåtskrigets hårda verk lighet men ger också en inblick i de 

större operativa sammanhangen. 

Den personliga insatsen är naturligtvis huvudtemat i boken. Men dessutom sk ildras även den 

materiella utrustningen. Särskilt den tyska ubåtsledningens taktiska och strategiska överväganden 

under andra världskriget berörs också. Författarnas reflex ioner över dessa över väganden är myc-
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ket personliga och inte alltid positiva. Med sin stora detaljrikedom vittnar boken om fårfattamas 

mångåriga forskningsarbete. Mycket material har erh ållits genom intervjuer med de ltagare i denna 

stora kraftmätning under två krig. 

Biografiska data över de tio ubåtscheferna samt källhänvisningar kompletterar boken. 

IFM®W 
AKUSTIKBYRAN 

ledande konsulter åt försvaret inom områdena 

Stockholm: 

e BULLER 

• VIBRATIONER 

e STOTAR (CHOCKER) 

e LUFTFORORENINGAR 

Worfvinges väg 26 112 51 Stockholm 

Göteborg: 

Dirigentgalon 2 Box 30021 400 43 Göteborg JO 

Lennart Lindberg 

Telefon 08- 13 12 2D 

Telefon 031 - 49 04 10 
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