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Nr 3/1979. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 15mars 1979 
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ter från riksdag, departement och massmedia. 
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Ledamoten 
MALTE JÖNSON 

Den marina stridslednings
materielens utveckling under det 
senaste decenniet 

Redigerat utdrag ur årsberättelse 1977-78 i vetenskapsgrenen Krigsfartygskon
struktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik. 

Artikeln belyser den marina stridsledningsmaterielens utveckling under den se
naste 10-årsperioden med tonvikt på den svenska materielen. För att sätta denna 
utveckling in i sitt sammanhang ges även en viss bakgrundsteckning som sträcker 
sig längre bakåt i tiden. 

DEFINITION A V ÄMNESOMRÅDET 

Stridsledningsmateiiel vad är det? Frågan kan verka enkel men svaret är kanske 
inte direkt givet. Låt oss först se vad stridsledning är. 

Begreppet stridsledning defmieras inte i "NomenF". Däremot anges stridsled
ningens uppgifter i ISF :SL (Instruktion för stridstjänsten vid flottan, stridsled
ning) på följande sätt: 

e insamla underrättelser och information om fientliga och egna stridskrafter 
samt sjötransportmedel 

e bearbeta erhållen information 

e presentera informationen för förbands- och fartygsledning och ge respektive 
chef underlag för beslut om målval, vapeninsats och manöver 

e delge eget och samverkande förband, företagsledare/företagskontrollant, 
tjänstegrenar ombord erforderlig information 

e leda fartygets telekrigföring. 

Verben i de fyra första satserna anger de väsentliga delarna av stridsledningen 

e insamla 

e bearbeta 

e presentera 

e delge 

Detta gäller generellt och inte bara ombord, även om definitionen ovan var ta
gen från ett reglemente för flottan. 

Det gäller också på alla nivåer, från stridsledningsarbetet i ett enskilt fartyg el
ler ka-batteri till arbetet i en ledningscentral på hög nivå. Ett förtydligande som 
bör införas är dock att det skall gälla information som erfordras för att fatta tak
tiska eller operativa beslut på resp nivå. 
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Exempel på viktiga funktioner som ingår i stridsledningen är 

• målföljning 
(som kan vara allt från enkel manuell målföljning till automatisk initierad och 
verkställd radarmålföljning av ett stort antal mål eller icke röjande utvärde
ring av måldata på grundval av från målen utsänd elektromagnetisk strålning 
eller ljud). 

• hotutvärdering 
(som likaledes kan vara allt från bedömningar av en kvalificerad operatör till 
förfinade beräkningar utifrån uppmätta och tidigare kända måldata). 

• presentation 
(där i de enklaste fallen informationen manuellt sammanställs i plott och tablå
er, men i mer avancerade system den bearbetade informationen visas på elek
troniska text- och bildskärmar av olika slag och där sammanställningar, skär
ningar och urval kan göras fritt efter utnyttjarens önskemål). 

• delgivning 
(som omspänner allt från muntlig rapportering av enstaka lägen e dyl till kva
lificerade datalänksystem, där all tillgänglig information på alla samverkande 
enheter med automatik görs tillgänglig för alla med bara sekunders fördröj
ningstider). 

Är då all materiel som används i denna verksamhet stridsledningsmateriel? J a, 
man kan defmiera det så, speciellt om man talar i förråds- och redovisningster
mer. Jag kommer emellertid här att använda en snävare definition på stridsled
ningsmateriel och endast ta med den materiel som används för delarna bearbet
ning och presentation. Därmed utesluts materielen för insamling och delgivning 
(radar, hydrofon och övriga sensorer samt sambandsmaterielen med undantag av 
datalänkar). Jag anser emellertid att denna snävare definition bättre täcker vad 
som normalt och i funktionella sammanhang menas med stridsledningsmaterieL 

BAKGRUND 
Under andra världskriget och dekaden närmast därefter var plottet och vaxpen
nan de främsta hjälpmedlen i stridsledningsarbetet Sammanställning och utvär
dering skedde manuellt och resultat överfördes som talad information. Med ökan
de informationsmängder att behandla och större krav på snabbhet, förorsakat av 
vapenutvecklingen, och då speciellt robotutvecklingen, räckte inte dessa metoder 
till varför automatiserade stridsledningssystem började utvecklas. 

Önskemålet att kunna utnyttja information från andra än det egna fartygets 
spaningskällor, och, för stormakterna, den p g a kärnvapenhotet ökade sprid
ningen av fartygen inom en sjöstyrka ställde också krav på utökat och uppsnab
bat informationsutbyte mellan fartyg. De väsentliga delarna i den moderna strids
ledningen blev därför såväl automatisk databehandling som datakommunikation. 
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Den teknik som stod till förfogande var emellertid sådan, att det främst blev de 
stora eller största fartygen som kunde förses med dessa nya, skrymmande, energi
forbrukande och värmealstrande utrustningar. 

I USA (figur l) startade studier av möjligheterna att automatisera stridsled
ningen redan i mitten av 50-talet, och dessa ledde till utvecklingen av deras 
NAV AL TACTICAL DATA SYSTEM (NTDS). Redan tidigt fastlades for 
NTDS ett antal viktiga principer for utformningen bland vilka kan nämnas 

e antalet olika typer av NTDS-utrustningar skulle hållas lågt 

e fartyg med olika uppgifter, olika sensorer etc skulle kunna utnyttja samma typ 
av materiel 

e möjlighet att tillgodose nya och ändrade krav skulle foreligga 

e vid haverier skulle systemet gradvis gå ner i prestanda. Katastroffel, som satte 
hela systemet ur funktion, skulle ej få förekomma. 

Dessa principer ledde i sin tur till tekniska lösningar som bl a innebar 

e olika kapacitetskrav skulle klaras genom varierande antal datorer i systemet. 

e varje system skulle innehålla minst 2 datorer (for att klara tillgänglighetskra
vet). 

e ändrade eller utökade systemprestanda skulle kunna åstadkommas genom om
programmering, eventuellt i kombination med utökning av antalet enheter i 
systemet. 

För NTDS valdes datorer av fabrikat UNIVAC. 
Systemen blev, som nämnts tidigare, stora och skrymmande och som exempel 

kan nämnas att NTDS-systemen från första hälften av 60-talet normalt innehöll 
mellan 40 och 80 separata enheter. 

De forsta fartyg som erhöll NTDS var hangarfartyget Oriskany och jagarna 
King och Mahan. Systemen var operativa 1961. 

I England utvecklades på 60-talet ett stridsledningssystem benämnt Action Da
ta Automation (ADA). Utvecklingen leddes av brittiska marinen, men skedde i in
timt samarbete med industrin. Det första ADA-systemet togs i bruk på hangar
fartyget Eagle 1965 och var även det ett stort och omfattande system, huvudsak
ligen avsett för luftförsvar med 3 st Ferrantis Poseidon-datorer som kärna. 

Nästan samtidigt utvecklades även första generationen av ADA WS, där WS 
står for Weapon system, vilket innebar att vissamålangivnings-och eldlednings
funktioner även tillfordes systemet. ADA WS Mk l togs i drift på County-class ja
gare redan omkring 1965. Även detta system utnyttjade Ferrantis Poseidon-da
torer, i det här fallet 2 st. 

Ungefår samtidigt med drifttagningen av dessa system startade utvecklingen av 
nästa generation av ADA WS. Denna var ursprungligen avsedd for planerade ro
botjagare av typ 82 och för hangarfartygsprojektet CV A O l. Nedskärningar led-
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Fig.l Tider för utveckling och operativ drift 
av stridsledningssystem 

de emellertid till att hangarfartyget ströks och endast en enda robotjagare (HMS 
Bristol) kom att byggas. Utvecklingen av ADA WS Mk 2 fullföljdes emellertid 
men med inriktningen att delar av systemet, och då såväl hårdvara som program
vara, skulle kunna utnyttjas i versioner for andra fartygstyper. ADA WS Mk 4 
och Mk 5 har därefter tagits fram for fregatterna av typ 42 resp moderniseringen 
av Leander-fregatterna. 

Den nya generationenavADA WS är självfallet modernare och är även kraft
fullare än Mk l. Datorer ur Ferrantis 1600-serie utnyttjas och i allmänhet ingår 
mer än en dator per system, vilket ger möjlighet till funktion även vid datorhaveri. 

Moderna digitala bildskärmar med goda prestanda utnyttjas. Utrustning for 
datakommunikation över !ink 10 ingår. 

Ä ven i Frankrike startades utveckling av automatiserade stridsledningssystem i 
början av 60-talet. De franska systemen har fått benämningen SENIT, som står 
for Systeme d'Exploitation Navale des Informations Tactiques. 

SENIT l är ett strids- och eldledningssystem for fregatter, uppbyggt kring 3 da
torer och 11 bildskärmsenheter. Det är avsett for ubåtsjakt och luftforsvar inom 
en sjöstyrka. Första installationen skedde 1967 på fregatten Suffren. 

SENIT 2 är mindre och togs fram för modernisering av vissajagare med första 
installation 1968 på Dupetit Thouars. Systemet är anpassat för luftforsvar. 

SENIT 3 är ett stort integrerat strids- och eldledningssystem for korvetter, spe
ciellt anpassat för ubåtsjakt och luftforsvar. Första installation skedde 1970 på 
Aconit. 
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I Tyskland påbörjades 1965 utbildning och utvecklingsarbete för datoriserade 
stridsledningssystem i samarbete med bl a amerikanska och franska myndighe
ter. 

Det första projektet blev SATIR (System zur Auswertung von Taktischen In
formationen auf Raketenzerstörern) som är i drift sedan 1969 på robotjagare typ 
Lutjens och som bl a medger datakommunikation över !ink 11 . 

Sammanfattningsvis kan för alla dessa system sägas att de var stora system, av
sedda för stora fartyg, att målsättningen för dem ofta var hög, men att resultatet 
inte alltid blev det förväntade trots stora satsningar. Några små och billiga auto
matiserade stridsledningssystem för mindre fartyg fanns ej, men krav härpå bör
jade resas under 60-talets senare del och utveckling härav påbörjades på olika 
håll. Till möjligheterna bidrog bl a utvecklingen inom datortekniken, där små men 
ändå kraftfulla datorer började komma fram. 

Ett bland de första mindre systemen som dök upp i slutet på 60-talet, var 
CAAIS, men till detta återkommer jag senare. 

STRIDSLEDNING FÖR YTF AR TYG 
Svenska system 

Bakgrund 

V åra jagare av Halland- och Östergötland-klass, som projekterades i slutet av 40-
talet och på 50-talet, utrustades med för den tiden normal stridsledningsmaterieL 
PPI :er av olika slag visade den aktuella situationen som radarn såg den och sam
manställningar och utvärderingar gjordes på plottingbord och plottingtavlor. Vis
sa begränsade moderniseringar har visserligen gjorts under årens lopp men i hu
vudsak lever denna materiel eller denna typ av materiel fortfarande kvar på dessa 
fartyg. 

Även torpedbåtar av typ Spica I, som projekterades i början av 60-talet och 
som började bli operativa omkring 1967, försågs med helt konventionell strids
ledning. Denna utgjordes av ett automatiskt plottingbord, där eget fartygs rörelse 
automatiskt går in och visas som centrum i ett spindelvävsdiagram. En plottare 
plottar egen förflyttning och rapporterade mållägen och gör erforderliga utvärde
ringar och beräkningar i bordet. Mållägen läses normalt till plottet från en PPI an
sluten till fartygets spaningsradar. 

ELPLO 875 

I målsättningen för nästa torpedbåt, Spica II, var de taktiska kraven på stridsled
ningen relativt allmänt formulerade. Materielen skulle medge snabb och korrekt 
presentation som underlag för taktiska beslut och vapeninstas, radarinformation 
skulle visas på PPI för målangivning till artilleri och torped, sammanställningar 
skulle kunna göras i taktiska och operativa plott och en anpassning till en even-
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24" bildskärm (TPI) 

Minnes- och 16" bildskärm (SLI) 
terminalenhet med manöverbord 

Fig 2 ELPLO 875 
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tuelllänköverfOring borde eftersträvas. Som tekniskt krav hade dock angivits, att 
utrustningen skulle utformas i likhet med Spica I, dock att ersättning av plotting
bordet borde närmare undersökas. 

Inom materielverket studerades därfOr infOr anskaffningen olika principlös
ningar, bl a plottingbord med peksymboler, med PPI-tillsats, självskrivande plot
tingbord, olika plott med diabildsunderlag och ett elektroniskt plottingsystem. 

Förslaget med elektronisk plotting kom sent in i bilden som ett fOrslag från då
varande Standard Radio (senare Stansaab nu Datasaab) i samband med diskus
sioner om PPI fOr en mer konventionell lösning. Förslaget byggde på principer 
och teknik som utvecklats av fOretaget fOr luftstridsledning och flygtrafikledning. 
Förslaget, som fick projektnamnet EPLO (elektroniskt plottingsystem), uppvisa
de ett flertal intressanta och viktiga egenskaper som övriga fOrslag saknade och 
hade genom den elektroniska lösningen en flexibilitet och utvecklingsmöjlighet 
som bedömdes som mycket värdefull. Beslut fattades därfor att satsa på detta sys
tem for Spica. 

Efter detta beslut fOljde ett intensivt skede, då systemets utformning i detalj 
specificerades i intimt samarbete mellan materielverket, marinstaben och tillver
karen. Många och viktiga delfunktioner tillkom först under detta skede, bl a data
kommunikationen och den elektroniska kartpresentationen. 

De fOr stridsledningssystemet avsatta medlen var emellertid låsta och fick ej 
överskridas och en mycket hård och svår prioritering bland alla önskvärda funk
tioner var därfor nödvändig att göra. 

EPLO (eller som beteckningen inom marinen lyder ELPLO 875) (figur 2) be
står av tre större enheter: 

e en horisontell 16" PPI med manöverbord (Stridsledningsindikator, SLI) 

e en vertikal 24" PPI (Taktisk plottingindikator, TPI) 

e en minnes- och terminalenhet 

På SLI visas dels rå radarbild, dels viss syntetisk information. 
På TPI visas enbart syntetisk information. Denna utgörs av en elektronisk kar

ta, målspår med beteckningar och .tilläggsinformation av olika slag. 
Minnes- och terminalenheten är i huvudsak obetjänad och innehåller merpar

ten av elektroniken i utrustningen. 
Systemet har fOljande huvudfunktioner: 

e manuell målfoljning av ett stort antal mål 

e lagring av målinformation och presentation av en taktisk översiktsbild be
stående av mållägen och målspår jämte syntetisk kartbild, tilläggsinformation 
mm 

e utvärdering av målfart för följda mål 

e möjlighet till överfOring av peksymboler och målinformation i dataform över 
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radio till och från andra fartyg eller land (datalänk) 

e målangivning till a,rtilleri- och torpedeldledningarna ombord. 

Utrustningen betjänas normalt av två man- en operatör jämte fartygets strids
ledningsoflicer. Ä ven fartygschefen har normalt sin plats vid utrustningen. Alla 
tre sitter grupperade kring den horisontella PPI:n med manöverbordet. 

ELPLO är en helt digital utrustning, men'ej baserad på oroprogrammerbar da
tor. Detta innebär att alla funktioner är bestämda från bötjan och inbyggda i 
hårdvaran. Motivet härfOr är rent ekonomiskt. Redan i samband med detaljspeci
ficeringen av utrustningen efter anskaffningen framstod önskemålet att fOrse den 
med en programmerbar dator som mycket starkt. Detta skulle ha medgivit att fler 
av de funktioner som önskades, skulle ha kunnat infOras och skulle ha gjort ut
rustningen flexibel fOr framtida fOrändringar på ett helt annat sätt än vad som nu 
är fallet. Det visade sig emellertid att kostnaderna fOr en datorlösning skulle ha 
blivit betydligt högre än for den ursprungligen fOreslagna lösningen och någon 
ändring kom därfOr inte till stånd. 

Erfarenheterna från drift och utnyttjande av ELPLO på torpedbåtarna är myc
ket goda. Torpedbåtspersonalen har snabbt lärt sig att utnyttja materielen och 
den har inneburit en väsentlig höjning av torpedbåtarnas fOrmåga att snabbt skaf
fa sig och bibehålla en klar bild av det taktiska läget, att kunna operera teletyst i 
betydligt högre grad än tidigare och att kunna med större säkerhet genomfOra 
samordnade operationer. 

En konsekvens av dessa prestandaökningar inom torpedbåtsforbundet, som 
snabbt kom i dagen när materielen började utnyttjas, var att flottiljledaren kom på 
efterhand. Behovet av materiel med minst samma prestanda blev uppenbart och 
for jagare typ Halland, som utnyttjas som flottiljledare, har därefter ELPLO an
skaffats. 

ARTE 726 
Nästa större anskaffning av stridsledningsmateriel för ytfartyg kom i och med 
patrullbåtarna. Materielen härför blev aktuell att beställa 1973. Sedan beställ
ningen av ELPLO 875 gjordes, hade utvecklingen inom elektronikområdet gått 
mycket raskt. Packningstätheten i integrerade kretsar hade ökat, så att betydligt 
komplexare funktioner kunde realiseras i samma volym, samtidigt som kostna
derna radikalt sjönk, nya komponenttyper, speciellt på minnessidan, hade kom
mit bruk, centralenheter med mikroprogrammering började utnyttjas. Det var 
därfor naturligt att en ny stridsledningsutrustning skulle vara datoriserad. 

De krav på stridsledningen som CM ställde upp i målsättningen för fartyget, 
var emellertid mycket modesta. I princip skulle en PPI med rörelseriktig bild på 
vilken manuell plotting kunde ske, vara tillfyllest. Fartygschefens behov av mål
analys skulle tillgodoses med hjälp av artillerieldledningen. Dock hade angivits att 
fartygets stridsledning så långt möjligt skulle integreras med dess artillerisystem. 
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Fig. 3 
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Det senare blev också vad som skulle komma att gälla och därmed "på köpet" ge 
möjlighet till en mer kvalificerad stridsledning. Det system som valdes var ett in
tegrerat spanings-, strids- och eldledningssystem, utvecklat och tillverkat av Phi
lips Elektronikindustrier, benämnt AR TE 726. 

AR TE 726-systemet (figur 3) omfattar spaningsradar, sikte med eldlednings
radar och TV, huvudindikator för eldledningen, stridsledningsindikator, dator och 
viss kringelektronik. 

stridsledningen i AR TE 726 har följande huvudfunktioner 
• presentation på PPI av rå radarbild jämte viss syntetisk information (mål

symboler, beteckningar, vektorer, bildtillägg m m - dock ej karta) 

e automatisk målföljning av ett stort antal mål och möjlighet att därutöver be
handla ytterligare ett stort antal 

• sändning och mottagning av mållägen och peksymboler i dataform över radio. 
Systemet är samordnat med det som gäller för ELPLO 875, vilket innebär att 
patrullbåtarna kan utväxla stridsledningsinformation även med torpedbåtar
na. 

- e målangivning till bl a artillerieldledningen ombord 

e automatisk framräkning av eget fartygs läge (ABR-funktion) 
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e presentation på alfanumerisk indikator av ett antal tabeller i vilka olika data 
kan avläsas eller matas in. Exempel på data som kan avläsas numeriskt är 

e utvärderade kurs- och fartvärden för mål 

e avstånd och bäring till mål 

e eget fartygs och måls läge i georef-koordinater. 
Den betjänade delen av stridsledningen utgörs av ett horisontellt manöverbord 

med en 16 tum PPI i centrum och den alfanumeriska indikatorn vertikalt place
rad i ena hörnet. Kring bordet kan tre operatörer sitta. Manöverorganen är place
rade längs två sidor av bordsytan och vid dessa har normalt fartygschefen och en 
stridsledningsoperatör sina platser. I fartygschefens manöverbord placeras även 
vissa kontroll- och manöverorgan för fartygets robotsystem, och på stridsled
ningsindikatorn kommer för robotskjutningen erforderlig presentation att läggas 
ut. 

AR TE 726-systemet är nu under leverans. De första utrustningarna har nyli
gen kunnat provas under verkliga förhållanden ombord på de två första patrull
båtarna och de syns väl uppfylla de förväntningar som föreligger. 

Svensk profil 

Det är kanske förmätet att tala om en svensk profil när det gäller utformningen av 
stridsledningsmaterielen, men det sätt på vilket vi försökt angripa problemet, och 
detta gäller då inte bara denna materiel utan tämligen generellt, skulle kunna be
skrivas så här. 

Utgående från ett antal krav formulerade i en taktisk/teknisk/ekonomisk mål
sättning eller motsvarande underlag försöker vi finna en teknisk lösning som på 
bästa och billigaste sätt uppfyller kraven. Detta leder normalt till anpassade lös
ningar utan en massa "glitter", och detta kan också sägas gälla för både ELPLO 
875 och ARTE 726. 

Utomlands, speciellt under det tidigare utvecklingsskedet för stridsledningsma
terielen, vände man nog ofta på tillvägagångssättet och utgick från ett dator
system och ställde därefter frågan: vad kan detta nu utnyttjas till? Resultatet blev 
i många fall stora och komplexa syst~m med omfattande programmering och 
höga kostnader, väsentligt högre - även relativt sett - än de vi lagt ner på våra 
stridsledningssystem. 

Utländska stridsledningssystem for ytfartyg under 70-talet 
För att ge en möjlighet till viss jämförelse med utvecklingen i Sverige under 70-ta
let vill jag också redovisa några system som tagits fram utomlands under samma 
tid. Jag kommer dock att begränsa mig till system för mindre fartyg även om 
"mindre fartyg", när det gäller utländsk terminologi ofta är vad vi i Sverige me
nar vara stora fartyg. 
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CAAIS 

Som jag tidigare nämnt utvecklades CAAIS, som står for Computer Assisted Ac
tion Information System, redan i slutet av 60-talet. Systemet hade specificerats av 
Royal N a vy med målsättningen att innehålla de väsentliga stridsledningsfunktio
nerna men att samtidigt bli väsentligt billigare än de system, som dittills hade ta
gits fram och att kunna passa även för mindre fartyg. En prototyp installerades på 
HMS Wakeful och denna visades omkring 1968 för flera utländska mariner, upp
enbarligen i avsikt att få fler intressenter inför serieframtagningen. Detta torde 1 
viss mån ha lyckats och CAAIS finns i dag förutom på fartyg i Royal Navy åt
minstone även i vissa sydamerikanska länders fartyg. 

CAAIS är uppbyggt kring en Ferranti 1600 B-dator och innehåller ett varie
rande antal stridslednings-PPI:er, beroende på den aktuella tillämpningen. Data
länkutrustning för !ink 10 ingår. Systemet medger automatisk radarmålföljning 
och presentation av såväl "rå" radarbild som syntetisk bild på PPI:erna. Samtli
ga PPI:er är lika, men kan tilldelas olika uppgifter, t ex ytövervakning eller heli
kopterledning, varvid den bild som presenteras och de funktioner som kan utfö
ras av operatörerna blir beroende på den tilldelade uppgiften. 

Det som skiljer CAAIS från de tidigare ADA WS och som har medfort att sys
temet kunnat göras såväl mindre som billigare är bl a 

e antalet mål som skall kunna behandlas och presenteras är lägre 

e kraven på automatmålföljningen liksom på vissa andra funktioner har sänkts. 
CAAIS har mer utformats för att ge stöd åt operatörerna i deras arbete än för 
att överta det 

e kraven på prestanda hos indikatorerna har sänkts. Detta torde i väsentlig del 
ha bidragit till de lägre kostnaderna. 
Leverantör av CAAIS är Ferranti och systemet finns i operativ drift sedan 

1973, då det första systemet var klart på fregatten Amazon. 

AGIS 

Ett annat system som togs fram under början av 70-talet var AGIS: Automati
siertes Gefåchts- und Informationssystem, avsett för de tyska robotbåtarna av typ 
S 143 och tillverkat av Hollandse Signaalapparaten. Systemet var ursprungligen 
ett strids och eldledningssystem med tonvikt på eldledning. Det har emellertid 
kompletterats med ytterligare en dator och en omfattande programvara for strids
ledning, som utvecklats av tyska marinen. Som betjänade enheter for stridsled
ning kvarstår dock den horisontella stridsledningsindikatorn, som från början in
gick i AGIS och det vertikala plottingbordet för manuell plotting. I stridsled
ningen ingår också utrustning for datakommunikation över !ink 11, det kvalifice
rade datalänksystem som utnyttjas av USA och ett flertal andra NATO-länder. 
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SEN/T 5 

I Frankrike har utvecklingen av SENIT -systemen fortsatt. SENIT 5 har därvid 
utvecklats speciellt med tanke på mindre fartyg. SENIT 5 innehåller ett eller flera 
enmansbetjänade PPI:er för anslutning till aktuella radaranläggningar samt en 
stor horisontell stridsledningsindikator avs"edd för två operatörer. Denna är för
sedd med PPI-rör med färgpresentation och tre stycken alfanumeriska indikato
rer för presentation av data. Systemet medger bl a automatisk radarmålföljning 
och foljning av undervattensmål på inmatade hydrofondata. Utrustningen stöttar 
operatören vid hotutvärdering. Målangivning till vapensystem ombord kan ske 
liksom utväxling av data med andra fartyg över datalänk. 

IPN JO 

I Italien har Selenia och Elsag gått samman om ett stridsledningssystem kallat 
IPN 10. Systemet medger på sedvanligt sätt sammanställning av informationer 
från egna sensorer och extern information erhållen via datalänk, hotutvärdering, 
presentation av luft-, yt- och undervattensläget, datalagring, automatmålföljning, 
sammanställning av signalspaningsinformation m m. Flera olika versioner av IPN 
l O finns. En större version är avsedd för fregatter av typ Lupo och mindre versio
ner erbjuds för t ex patrullbåtar och robotbåtar. 

DEPLO, CEPLO 

Danska marinen har for sina torpedbåtar av W iliemose-klass skaffat stridsledning 
från Datasaab som mycket nära överensstämmer med ELPLO. Utrustningen har 
fått namnet DEPLO, där D står för Danmark. Danskarna har emellertid även 
gått vidare och för moderniseringen av Peder Skram och HerlufTro/le samt för 
de nya korvetterna låtit utveckla CEPLO, Computerized ELPLO. Detta är ett be
tydligt större stridsledningssystem, som innehåller tre horisontella stridslednings
indikatorer och två vertikala indikatorer for taktisk översiktsbild och dessutom, 
som namnet anger, en dator (eller för att vara korrekt, två stycken). De hori
sontella indikatorerna är sinsemellan lika, generellt utformade och med plats for 
tre operatörer. Funktionen hos indikatorerna bestäms helt av programvaran. 
Ä ven de vertikala indikatorerna är lika o~h visar karta och syntetisk bild av läget. 
Givetvis kan innehållet i de två bilderna vara helt olika beroende på resp opera
törs önskemål. 

Gemensamma drag 

Karakteristiskt för de flesta av de moderna stridsledningssystemen är en utform
ning med en horisontell "konferensindikator" kring vilken två eller tre operatörer 
grupperas. Operatörerna har separata manöverorgan men arbetar med en ge
mensam bild. Manöverorganen, som normalt utgörs av knappsatser och rullboll, 
är i en del fall specialutformade för respektive operatörs uppgifter men oftast i de 
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modernare systemen generellt utformade så att en viss funktion ej behöver vara 
låst till en viss plats. 

STRIDSLEDNING FÖR UBÅT 
Svenska system 

Utveckling inför ubåt typ Näcken 

Utvecklingen av strids- och eldledningssystemet för ub typ Näcken i den utform
ning det nu har fått, startade hösten 1966. Då tillsattes inom dåvarande Marin
fOrvaltningen en arbetsgrupp som fick till uppgift att taga fram ett integrerat 
strids- och eldledningssystem för ubåtsprojektet A14. 

Motivet härfOr var, att man befarade att den taktiska överblicken av stridslä
get ej skulle tillgodoses i de system (spanings- och eldledningssystem) som då dis
kuterades, speciellt inte under själva stridsfasen, då eldledningen koncentrerades 
helt på de mål som bekämpades. Bakgrunden var naturligtvis erfarenheter från de 
system man dittills hade arbetat med, där stridsledningsarbetet utfördes genom 
manuellt arbete i olika typer av plott och där kapaciteten i besvärliga situationer 
var helt otillfredsställande. En ökad insats på stridsledningssidan var därför nöd
vändig. Grunddragen fOr det nya systemet drogs upp inom arbetsgruppen redan 
under hösten 1966 och vintern 1967. Ganska snart knöts både FOA och TUAB 
till utvecklingen. FOA medverkade genom simuleringar, först statiska och sedan 
dynamiska, på en där befmtlig datamaskin med bildskärm. Under hela detta ar
bete, och som grundval fOr att möjliggöra de dynamiska simuleringarna, utveck
lades metoder fOr att med hjälp av i första hand enbart bäringsmätningar beräk
na målens avstånd, kurs och fart (det som tidigare kallades för AMI, numera i 
Näcken omdöpt till MFB=målfaktorberäkning). Utvecklingen byggde på en 
analytisk AMI -metod, som Philips på uppdrag av marinförvaltningen, tagit fram. 
FOA:s medverkan sträckte sig från våren 1967 till hösten 1969. 

TUAB (numera Teleplan) fick till uppgift att utveckla och specificera det tänk
ta systemet. Deras arbete startade på våren 1967 och de har sedan dess varit och 
är fortfarande engagerade i projektet. 

Redan från början stod det helt klart att strids- och eldledningssystemet er
fordrade en dator. Det var även helt klart att ett antal skeppstekniska system ha
de behov av visst beräkningsarbete, och man började därför mycket tidigt över
väga möjligheterna att integrera strids- och eldledning med skeppstekniska funk
tioner i en central dator. Så har också skett och i det system, som nu är framme 
fOr Näcken, utnyttjas datorn för 7 olika skeppstekniska funktioner. 

De simuleringar, som gjordes vid FOA, visade att behov fanns för ytterligare 
utprovning. En speciell utprovningsanläggning beställdes därför 1970 på vilken en 
intensiv utprovningsverksamhet bedrevs under åren 1971-74 och under ledning av 
en erfaren ubåtsoflicer. Resultat härifrån var av stor betydelse för utformningen 
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av det slutgiltiga systemet. Den uppläggning av utvecklingsarbetet som hade valts, 
inhebar att Kockums, som svarat för utredningar och projektering av de skepps
tekniska funktionerna, respektive Teleplan blivit mycket väl förtrogna med de 
funktioner som skulle lösas och de krav som därmed ställdes på den materiel som 
skulle skaffas. Det blev också naturligt att låta dessa två företag få ansvaret för 
programframtagningen fOr respektive delar i systemet. Seriespecifikationen för 
hårdvaran utformades också som en rent datorteknisk specifikation. Leverantör 
av hårdvaran blev Stansaab (Datasaab) och systemet fick namnet NIBS (Näckens 
informationsbehandlingssystem). Framtagningen av NIBS, som alltså består av 
såväl hårdvaran som mjukvaran, har sedan skett i nära samarbete mellan Koc
kums, Teleplan, Datasaab och materielverket. 

NIBS 

NIBS kan funktionsmässigt indelas i de tre stora blocken stridsledning, eldled
ning och fartygsautomatisering. Till stridsledning hänförs insamling och bearbet
ning av mätvärden från ubåtens olika mätorgan i avsikt att skapa och presentera 
en klar bild av den taktiska situationen. stridsledningen skall förse eldledningen 
med alla erforderliga data om de mål mot vilka vapeninsats kan komma att ske. 
stridsledningen utgör den tyngsta delen i systemet och den som har ställt de di
mensionerande kraven på systemet. 

NIBS-utrustningen (figur 4) omfattar två bildskärmsenheter, dator typ Censor 
932 med två centralenheter och 64 kord kärnminne, skivminne, kassettbandspe
lare, kommunikationsenhet, kraftförsörjning och anpassningsenheter till anslutna 
system. De två bildskärmsenheterna, som utgör de betjänade enheterna i syste
met, utnyttjas fOr stridsledningsarbetet resp eldledningsarbetet Bemanningen ut
görs av fartygets sekond resp torpedofficer. 

Huvudfunktionerna för stridsledningsdelen är följande : 
Automatisk utvärdering av måldata på grundval av de mätvärden som inma

tas från ubåtens olika mätorgan. stridsledningen kan behandla ett stort antal mål 
samtidigt. 

Presentation av en sammanställd bild av det taktiska läget. Den bild som visas 
består av en geografisk del och en tabelldel och är mycket innehållsrik. I den geo
grafiska delen visas egen ubåt i centrum, utvärderade mål med fartvektorer och 
målspår, vissa mätvärden m m. 

I tabelldelen kan data fOr mål avläsas i numerisk form. Vidåre finns speciella 
fålt för uppgifter av annat slag som larmar, kvalitet på hydrofonföljningen, fasta 
uppgifter om presumtiva mål etc. 

Operatören har möjlighet att släcka ut eller tända upp olika typer av informa
tion i bilden för att på det viset underlätta tolkningen och anpassa presentationen 
till vad som önskas i den aktuella situationen. 

Den sammanställda bilden utnyttjas fOr beslut om taktik och vapeninsats. När 
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vapeninsats skall ske, utnyttjas måldata direkt for de fortsatta eldledningsberäk
ningarna i systemets eldledningsdeL 

De mätorgan som är anslutna för inmatning av data till NIBS är ubåtens hyd
rofon, periskop och radar. Av dessa är hydrofonen huvudinformationskälla och 
utformad för att kunna lämna data om många mål samtidigt genom automatisk 
följning. 

Utvärdering av måldata kan ske med hjälp av flera olika beräkningsprogram, 
bl a beroende på vilket mätorgan som används. Normalmetoden utnyttjar enbart 
bäringsmätningar från hydrofonen i kombination med egen förflyttning. Princi
pen för utvärdering av måldata på detta sätt är gammal och internationellt väl
känd, men sätten att lösa problemet varierar. I NIBS utnyttjas flera beräknings
program för ändamålet. Beroende på indata väljs automatiskt det program som 
beräknas ge den bästa lösningen. Operatören har möjlighet att påverka lösningen 
genom olika stöttningar eller ansättningar av data. Målgirar kan upptäckas, var
vid lösningen anpassas efter detta. 

För de mätorgan, som kan röja ubåten, periskop och radar, eftersträvas så kort 
exponeringstid som möjligt. Sättet att omhänderta mätvärden från dessa mätor
gan har anpassats efter detta. 

Alla mätvärden, som matas in automatiskt till måldataberäkningarna, rimlig
hetskontrolleras så att inte mätvärden behäftade med onormalt stora fel eller, som 
kanske gäller ett annat mål, ges tillfälle att forstöra en god foljning. 

Som torde ha framgått av ovanstående har stor möda lagts ner på att på effek
tivaste sätt utnyttja alla tillgängliga informationer om mål och att hjälpa operatö
ren i hans arbete att utvärdera måldata. Ä ven om mycket sker med automatik kan 
emellertid inte operatören vara en passiv åskådare som bara konstaterar och ac
cepterar vad utrustningen räknat fram utan han måste aktivt bidraga till ett gott 
resultat genom rätt styrning av mätorgan, intelligenta ansatser etc. 

Utvecklingen av NIBS har tagit drygt 10 år och den kan därfor väl illustrera 
berättelsens rubrik vad gäller stridsledningsmaterielen for ubåt i Sverige. Med 
denna utveckling har ett stort steg framåt tagits från föregående ubåtstyp, Sjöor
men, vilket förhoppningsvis skall kunna visas när materielen inom kort tas i bruk 
på Näcken. 

Utländska system 

Hur ser då ubåtssystemen ut utomlands? 
Ett av de modernare systemen är Singer Librascopes SFCS Mk l, avsett för 

modernisering av de australiensiska ubåtarna av Oberon-klass. Systemet har fle
ra likheter med NIBS men också många olikheter, och det kan därfor vara intres
sant att jämföra de två utrustningarna i några detaljer. Systemet får stå som 
exempel på vad som görs utomlands for konventionella ubåtar f n. 
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SFCS Mk l 

SFCS Mk l (figur 5) omfattar tre betjänade enheter - enCommand display con
sole och två fire control consoles (bildskärmsenheter)- dator, skivminne och vis
sa ytterligare enheter för anpassning till vapensystemet. 

Systemets uppgifter är ungefår detsamma som förNIBSäven om de förutsätt
ningar, såväl tekniska som taktiska, för vilket systemet är utformat kanske avvi
ker något från våra. 

Command display console (CDC) är en stor tid/bäringsskrivare och är alltid 
bemannad. Den utnyttjas bl a för att styra mätorganen orr-.bord, som här är be
tydligt fler än på Näcken. BI a fmns tre hydrofoner. 

Det är intressant att se att man har behållit det gamla tid-bäringsplottet även i 
en modern utrustning och uppenbarligen lagt stor vikt vid det. Tid/bäringsplott 
finns visserligen också på Näcken men ingår här som en del i hydrofonen och be
tjänas alltså inte av en speciell operatör. Det utnyttjas dock i stridsledningsarbe
tet. 

En noggrannare hotutvärdering än vid CDC kan också göras vid en av bild
skärmarna, varvid även där ett tid/bäringsplott kan visas. Måldatautvärdering på 
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enbart bäringsinformation kan ske med en automatisk metod men även med hjälp 
av operatörsminimering i likhet med vad som t ex gäller på Sjöormen. I NIBS har 
inte denna senare möjlighet medtagits eftersom den be~ömts låsa operatören allt
för mycket till ett enda mål och inte medföra några fördelar framför den automa
tiska metoden. 

STRIDSLEDNING I LAND 
Landstridsledning i Sverige 

Utvecklingen på landstridsledningssidan har gått mycket långsamt eller stått i det 
närmaste stilla under mycket lång tid. Fortfarande är stridsledningsverksamhe
ten i huvudsak helt manuell. Förbättringar har visserligen gjorts på såväl spa
ningssidan söm sambandssidan, men principerna för överföring och presentation 
av insamlad information är dock de gamla med talrapportering och manuell plot
ting av lägen. Detaljförbättringar av plottingmaterielen har gjorts, men detta har 
inte undanröjt de fundamentala svagheterna, som utgörs av tidsfördröjningar och 
onoggrannhet, och som i ansträngda situationer kan medföra att den samman
ställda informationen blir så gammal eller så felaktig eller svåröverskådlig, att vär
det av den helt försvinner, just när man som bäst skulle behöva den. 

studier och utredningar rörande den framtida landstridsledningens utformning 
har gjorts i flera omgångar och förslag tilllösningar lagts fram men inga genom
gripande moderniseringar har hittills kunnat genomföras, eftersom medel alltid 
saknats. 

Något har dock skett vad gäller modernisering av verksamheten i land. J ag tän
ker då på tillkomsten av de nya sjöbevakningscentralerna. Dessa har emellertid 
tillkommit av andra motiv och med andra förutsättningar än vad som gäller för 
den ordinarie stridsledningsorganisationen i land. 

Sjöbevakningscentralerna har tagits fram som ett sätt att rationalisera och ef
fektivisera incidentberedskapen i fred. Ändamålet med verksamheten är att ska
pa en normalbild av sjöfarten längs våra kuster, och med denna som underlag, 
snabbt kunna upptäcka och följa avvikelser och vid behov leda egna insatser till 
sjöss. 

Verksamheten började med en central inom Ör!B O, som stod. klar hösten 1975 
och med vilken provdrift då startades. Centralen är nu i kontinuerlig drift. Prov
verksamheten har givit många värdefulla erfarenheter som har legat till grund för 
utformningen av kommande system. Under 1979 kommer en ny central att stå 
klar på Gotland och dessutom en till stora delar ny central inom Ör!B O som er
sätter försöksutrustningen. ÖB har också markerat en stark viljeinriktning att sat
sa på fler centraler av detta slag. 

En sjöbevakningscentral skall, precis som en "normal" stridsledningscentral, 
insamla, bearbeta, sammanställa och presentera aktuell information som rör läget 
till sjöss. Informationen till centralen kommer dels i form av på tråd överförd ra-
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darbild från i första hand tornradarstationer, dels som rapporter av olika slag över 
telefon, telex eller radio från olika rapportörer längs kusten. 

En sjöbevakningscentral innehåller normalt 2-3 operatörsplatser, vardera för
sedd med en PPI, textskärm med tangentbord samt sambandspanel för inkopp
ling av telefon- och radioförbindelser. Vidare fmns en chefsplats utrustad med 
textskärm och sambandspaneL I centralen ingår vidare en dator, TV-monitorer 
för presentation av elektroniskt genererad översiktsbild, skrivare, bandspelare 
mm. 

Radarinformationen går in automatiskt och presenteras på PPI -erna. Operatö
rerna kan starta upp målföljning på intressanta mål, vars fart och kurs därefter 
automatiskt beräknas. 

Muntliga och skriftliga rapporter eller egen tilläggsinformation matas in i syste
met av operatörerna. 

Det sammanställda resultatet visas dels i form av en geografisk lägesbild på 
TV-monitorerna eller på PPI:erna, dels i form av text på textskärmarna. 

Operatörerna kan arbeta helt oberoende av varandra och välja område, skalor 
etc på sina respektive indikatorer och passa olika radio- och telefonförbindelser. 

I systemet finns loggningsmöjligheter för såväl den databehandlade informa
tionen, lägen, tider, kurser/farter etc som för telefon- och radiotrafik så att man ef
teråt kan gå tillbaka och klarlägga hur situationen utvecklat sig. 

Som inledningsvis nämnts, är sjöbevakningscentralerna inrättade för verksam
heten i fred. Utformning av dem gör emellertid att de effektivt kan lösa många av 
de uppgifter som åvilar en stridsledningscentral på motsvarande nivå, vilket ock
så visats i samband med flera övningar. 

Landstridsledning utomlands 

Utomlands satsas på många håll på moderna stridsledningscentraler i land. Som 
exempel kan nämnas tyska marinen som inrättar ett marint högkvarter i Gliicks
burg för operativ ledning av sjöstridskrafterna. Centralen kan delas upp i en sam
bandsdel och en stridsledningsdel, där redan sambandsdelen har kraftigt dator
stöd för automatisering av en stor del av trafiken och för insamlande av informa
tion. I stridsledningsdelen ingår också flera stordatorer. 40 operatörspositioner 
med grafiska och/eller alfanumeriska bildskärmar, 3 st storbildssystem för pre
sentation i fårg av det taktiska läget m m. Det är alltså en stor satsning man gör 
för att ge möjlighet till effektiv uppföljning och ledning från land. Uppgifter finns 
på att de kostnader som läggs ner i systemet, beräknas uppgå till över 300 millio
ner D-mark. 

FRAMTIDEN 
J ag har här försökt översiktligt belysa den utveckling som skett av stridslednings-
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materielen fram till idag. Hur kommer det då att se ut i morgon? Låt oss först tit
ta på tekniken. 

Komponentutvecklingen har medfört och kommer att medföra att datorerna 
får allt mindre volym, samtidigt som deras prestanda ökar och kostnaderna går 
ner. 

På presentationssidan går utvecklingen också snabbt framåt. Presentations
system, som bygger på TV -teknik (raster scan), finns för såväl grafisk som alfa
numerisk tillämpning i både svart/vitt och fårg. Kostnaderna kan hållas låga ge
nom att kommersiellt utvecklad materiel i stor utsträckning kan nyttjas. 

När det gäller grafiska bildskärmar av direktritande typ (random scan) har ut
vecklingen lett fram till system med mycket höga prestanda och även möjligheter 
till flerfårgspresentation. Här har dock inte kostnaderna gått ner utan snarare 
upp, främst beroende på att dessa kvalificerade system utvecklas för speciella til
lämpningar och därmed i små serier, varvid utvecklingskostnaderna slår igenom 
mycket kraftigt. 

Nya principer för presentation har också kommit fram. Plasmadisplaytekni
ken är ett exempel härpå. För textpresentation används den redan i stor utsträck
ning idag, t ex i AR TE 726. Som bildskärm erbjuder den intressanta möjligheter 
genom att den är integrerande och den kan t ex utnyttjas för att underlätta upp
täckten av mål i en klotterrik radarbild. Man utnyttjar därvid människans förmå
ga att upptäcka mönster (målspår) i ett brus. 

Om än datorerna gått ner kraftigt i pris, så har inte totalkostnaden för dator
system generellt sett blivit lägre, eftersom programvarukostnaderna ökat. Ratio
naliseringar och förenklingar har här inte alls nått så långt som på maskinvarusi
dan och verksamheten är fortfarande arbetsintensiv. Med hjälp av högnivåspråk 
och modern programmeringsteknik försöker man dock effektivisera arbetet. Sto
ra ansträngningar görs också för att få fram ett för realtidstillämpningar lämpli
gare språk som skulle kunna bli standard i framtiden. 

Att mjukvarukostnaderna är så höga, utgör ett starkt incitament tilllånga se
rier eller till att utforma programvaran moduluppbyggd, så att utvecklade modu
ler kan utnyttjas i flera utrustningar. 

När det gäller systemutformningen går tendensen idag mot decentraliserad 
databehandling. Den tidigare ftlosofm att lösa alla problem i en enda central da
tor har ofta lett till att systemen blivit alltför stora och komplexa, vilket medfört en 
komplicerad systemsammanhållning och höga mjukvarukostnader. Ett av moti
ven för denna typ av lösning har varit att hålla de totala kostnaderna för maskin
varan låga, men detta motiv försvinner allt mer i och med sjunkande hårdvaru
kostnader. En uppsplittrad systemutformning förenklar framtagningen men kan 
ändå erhålla många av de fördelar en centraliserad lösning ger, om de enskilda 
systemen utformas så att de kan kommunicera med varandra. 

Stor vikt läggs vid att förenkla och underlätta operatörernas arbete. Manöver-
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organ utgörs allt oftare av generella tangentbord, varvid funktionerna bestäms av 
programvaran. En annan utvecklingslinje är att låta operatören peka på önskade 
funktioner på en bildskärm i stället fOr att trycka på knappar. Fingrets läge känns 
därvid av och kopplas till den visade texten på det aktuella läget. Både i detta fall 
och det tidigare nämnda kan programvaran utformas så att operatören leds fram i 
sitt arbete och enbart ges möjlighet att utfOra de åtgärder som ansetts vara aktuel
la i varje ögonblick. Detta underlättar naturligtvis handhavandet, men innebär 
också risker genom att operatören kan komma att styras alltför hårt och förlora 
möjligheten att styra förloppet rätt i ororutsedda situationer. Allmänt gäller dock 
att allt fler åtgärder sker med automatik och att operatören endast utnyttjas för de 
beslut och åtgärder, där hans fOrmåga är överlägsen maskinens. 

V åra framtida stridsledningsutrustningar kommer med största sannolikhet all
tid att innehålla en programmerbar dator i någon form. De kommer i än högre 
grad än idag att utnyttjas fOr sammanställning av all tillgänglig information från 
alla mätorgan och då, för fartyg, även externa mätorgan. I stridsledningen kom
mer att fmnas lagrat tidigare känd information om presumtiva mål och data av 
olika slag fOr jämförelse med uppmätta värden. Förfinade beräkningsmetoder, 
speciellt kanske på ubåtssidan, kommer att utvecklas. 

J ag bedömer också att en ökad satsning på stridsledning i land kommer till 
stånd bl a beroende på att våra fartyg kommer att uppträda mer spritt, mer kust
nära och i mycket högre grad än tidigare teletyst och därmed bli beroende av ett 
kvalificerat underrättelseunderlag och kvalificerad ledning från land under betyd
ligt längre tid än tidigare. En sådan satsning på ökad ledning från land tycker jag 
mig också fOrmärka utomlands. 
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Marina produkter 

Spränggripare 
Minankare 
Arneringsdon för minor 
Undervattenständare 
Signa lsj unkbomb 

Utvecklingsuppdrag 

Prototyptill verkning 

Seriebetonade 
kvalitetsarbeten 

SAB INDUSTRI AB 
Fack - 261 02 LANDSKRONA 2 

Telefon 0418/16280 Tele x 72416 teve s 

Ledamoten 
NILS DELLGREN 

FMV-M underhållsavdelning. 
Tillkomst och 
verksamhetsinriktning 

Inträdesariförande, hållet vid Kungl Orlogsmannasällskapets sammanträde i 
Stockholm den 13 februari 1979. 

Underhållstekniken har sedan andra världskriget genomgått en kraftig utveckling 
till en början främst inom krigsmaterielområdet med Förenta Staterna som le
dande. 

De teorier och tillämpningar som utvecklats var från början avsedda för tele
teknisk materiel som fOr örlogsfartyg under 1950- och 1960-talen upptog en väx
ande kostnadsandeL Denna teknik, i princip användbar för all materiel, har under 
senare år fått en växande betydelse även för mekanisk materiel. 

Behovet av att ta ökad hänsyn till underhållsaspekterna redan vid utform
ningen av ny materiel börjar alltmer att inses. Modeller av olika slag utvecklas bl a 
för livstidskostnadsberäkning - i litteraturen kallad LCC för Life Cycle Cost. 
Bild l visar hur ett optimum (totalkostnadsminimum) kan sökas. 

Åtgärder innebärande ökad anskaffningskostnad kan resultera i lägre under
hållskostnader under nyttjandefasen. Om ett objekts anskaffningskostnad ensi
digt pressas vid medelsknapphet kan fOljden bli att man tvingas dras med en allt
fOr stor underhållskostnad genom åren. Detta blir speciellt ogynnsamt för mate
riel med lång livstid, ex vis för örlogsfartyg. 

Om vi betraktar alla underhållsaktiviteter under ett materielobjekts tillkomst
och nyttjandefaser liksom framtagning och tillämpning av handlingsregler av alla 
de slag för att förutse, planera, genomföra och fOlja upp dessa aktiviteter såväl i 
fred som krig så kan allt sammanfattas under begreppet underhållsfunktionen. 

Vi kan på samma sätt ange verkstads- och förrådsfunktionerna som kan ses 
som stödfunktioner till underhållsfunktionen. 

Behovet av att få en samlad rationellledning av underhållsfunktionen ligger ba
kom tillkomsten av en underhållsavdelning inom bl a marinmaterielförvaltningen 
inom det nya Försvarets Materielverk som tillskapades l juli 1968. 

Organisationen infOrdes och fick sin slutliga utformning först sedan en särskild 
Utredning om Materiel-Anskaffning (UMA) studerat främst två alternativ, det 
ena innebärande en gemensam underhållsavdelning fOr hela materielverket och 
det andra en underhållsavdelning knuten till vardera försvarsgrensinriktad ma
terielförvaltning. 
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Kostnad 

\.~/ 
Ud ~ : / 
n er ha 11 skgstnad • Ansk~ingskostnad 

............ : / 
:......~ 

------ 11 -- • -

Bild l. 
l< va litet 

Det senare alternativet valdes sedan man konstaterat kravet på nära samarbe

te i första hand mellan sak- och underhållsorgan inom resp försvarsgrensforvalt

ning. A v betydelse var även underhållsavdelningarnas skillnad i storlek som en 

foljd av en avsevärd skillnad i uppgiftsfördelning mellan sak- och underhållsav

delningar inom de olika försvarsgrensförvaltningarna och därmed svårighet att 

med utgångspunkt i olika uppgiftsfördelningar tillskapa en forsvarsgemensam un

derhållsavdelning. 
Skillnaden i uppgiftsfördelning återspeglas i tabellen nedan som visar skillna

den i antal befattningshavare inom de olika försvarsgrensvisa underhållsavdel

ningarna 1972. 

FMV-A:U 
FMV-M:U 
FMV-F:U 

85 befattningshavare 
28 befattningshavare 

340"' befattningshavare 

"'A v vilka ca 180 befattningshavare tillhörde reservdels byrån. 

Tillkomsten tidsmässigt av marinens underhållsavdelning var följande : 

1968-12-19 Inrättas fOrsöksvis en organisationsenhet fOr "utveckling av underhålls
system" 

1970-07-01 Inrättas en underhållsenhet varvid överfOrdes vissa uppgifter från verk

stadsbyrån i samband med att denna upplöstes. 
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1972-07-01 Underhållsavdelningen erhåller ny organisation med 5 underenheter 
Personalen utökas. · 

1974-05-01 Underhållsavdelningen erhåller ny organisation- 5 underenheter sam
manslås till 3. 
Personalreduceringar aviseras. 

Tillväxten av antalet befattningshavare - fram till 1972 framgår av tabellen: 

Personal tillfors M:U från: 

1968 

1970 

1972 

Bl a marining. kåren 

Verkstadsbyrån 
N ormaliebyrån 

Centralplaneringen 
underhållssamordningen 

Vapenavdelningen, 
kontrollkontoret 

Vapenavdelningen, 
planeringen 

Fartygsavdelningen, 
planeringen 

4 

7 
l 
8 

8 

5 

2 
16 

M:U totalt 
4 

12 

28 

Men vad ligger ytterst bakom underhållsfunktionen och behovet av olika un
derhållsaktiviteter? 

. Bild 2 ~iii först visa att en operativ prestation inte uppnås enbart med ett ob

Jekts tekmska prestation ex vis verifierad vid leveransprov. 

Operati v 
presta ti on -

~stemeffektiv i tet 

l 
l l 

Tekni sk Or i ftsälwrhet 
presiat i on - 1-

l Prestanda l Til lgänglighet 

Bild 2. 
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Därutöver krävs driftsäkerhet utsträckt i tiden, över ett materielobjekts hela 

livstid, och som därfor blir svårare - dock inte omöjligt - att verifiera redan vid 
leverans eller inom en garantiperiod. 

Måttet på driftsäkerheten, tillgängligheten (A for avilability) kan i sin enklaste 

form uttryckas som ett fOrhållande: 

nyttig tid 
A = --...,.....-~~--~ 

nyttig tid + onyttig tid 

Men vad ligger då bakom driftsäkerheten? Bild 3 visar ett vanligt sätt att dela in 

denna. 

l RKrii SI(A SYSTEI'ET l l UH-, YSJUiEi 

Bild J. 
L_ _ _ ___ _ _ _ j i _ ___ _J 

Materielunderhåll är en konsekvens av att fel inträffar på materiel som av olika 

skäl går sönder, fOrslits, fOrsäroras o dyl. När fel inträffar med en viss sannolikhet 

talar vi om funktionssäkerhet. Denna kan uttryckas i felfrekvens eller MTBF 

medeltid mellan fel (MEan Torne Between Failure). Möjlighet finns att välja från 

början mera känd materiel, robust materiel, och få en relativt låg felfrekvens eller 

att välja nyutvecklad materiel och riskera högre felfrekvens. 

Om ororutsett fel, "barnsjukdom", inträffar bör frågan ställas om felet kan 

modifieras bort helt vilket är det mest gynnsamma. Detta kräver då inga resulte

rande åtgärder från underhålls- och resurssynpunkt som nedsätter tillgänglighe

ten. Om detta inte är möjligt måste man leva med felet, helt eller delvis, och det blir 

då fOrr eller senare en fråga om reparationsåtgärd som kan hänforas i bild 3 till 

underhållsmässighet. 
Underhållsmässigheten fOrbättras om reparationstiden kan förkortas ex vis ge

nom fOrbättrad åtkomlighet. Det bästa resultatet erhålls med effektiv dokumen

tation och utrustning fOr felsökning och andra inbyggda förutsättningar fOr att 

snabbt kunna byta ut felaktig enhet, som central verkstad sedan får ta hand om 

och reparera. 
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Men reparation kräver underhållsresurser av olika slag och vi är då inne på un

derhållssäkerhet som innehåller ex vis 

e personal 

e utbildning 

e verkstadslokaler 

e underhållsdokumentation 

e reservdelar m m 

För en viss given tillgänglighet kan alltså en relativt hög felfrekvens motverkas 

av inbyggda fOrutsättningar fOr en snabb reparation genom t ex planerad felsök

ning, god åtkomlighet och reparation genom utbyte av utbytesenhet eller reserv

del samt kort väntetid på reservenheter genom lämplig fOrdelning i organisatio

nen av dessa enheter nära berörd utrustning exempelvis till fartyg eller fartygslag. 

Sedan konstruktionen blivit låst- i det tekniska systemet - kan vi påverka till

gängligheten endast genom underhållssystemet, ex vis genom tillgången på och 

fOrdelning av underhållsresurser och genom snabbheten att sätta in dessa resur

ser. 
Det är bl a denna medvetna underhållspåverkan vi vill åt i underhållsberedning 

av ny materiel. Att inom ramen fOr givna krav på tillgängligheten - det må gälla 

ett fartyg, en landanläggning eller ett mindre anskaffningsobjekt- kunna fastläg

ga att tillgängligheten verkligen innehålls till lägsta livstidskostnad. 

Vi vill fOrsöka skapa fOrutsättningar fOr att marinen i en kritisk situation inte 

skall behöva ställas infOr överraskningar. Vi vill kunna beräkna ex vis behov av 

reservmateriel och kunna ge information om konsekvenserna till CM, ex vis vil

ken fOrsärorad tillgänglighet som blir resultatet om vi för tillfället inte har råd att 

köpa det behov av reservmateriel som tillgängligheten och låsta konstruktionsbe

tingelser fOrutsätter. 
Om dessa fOrutsättningar eftersätts kan konsekvenserna bli svåra. Förenta Sta

terna upplevde just denna problematik i början av Koreakriget när örlogsfarty

gen i stor utsträckning blev liggande i hamnarna i väntan på reservmaterieL 

* 

Efter denna redogörelse for materielavvägning med hänsyn tagen till drift

säkerhetens olika delar gör säkert många den reflexionen att sådana avvägningar 

inte är något nytt, att dessa gjorts tidigare och görs idag. 
Förvisso är det så, särskilt där omfattande erfarenheter kunnat samlas genom 

åren från tillverkningen av en viss produkttyp även om nämnda avvägningar i stor 

utsträckning då görs intuitivt. 
Med ofta stor omsättning av personal i projekt- och konstruktionsverksamhe

terna kan det emellertid vara betingat och lönsamt med en mera systematisk och 
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beräkningsmåssig grund för nämnda avvägningar. Objekt med stor komplicitet, 
ex fartyg och ökat specialinriktat kunnande pekar i samma riktning. Utnyttjande 
av datorstöd ex vis för behovsberäkning och fördelning i organisationen av re
servmateriel är ofta nödvändig och lönsam för att komma fram till en lägsta kost
nad för en viss angiven tillgänglighet. 

* 
För att åstadkomma en mera systematisk och beräkningsmåssig grund för 

driftsäkerhetsberäkningar och materielavvägningar m m krävs att modeller ut
vecklas och normer utarbetas. 

Uppföljning av underhållstekniken utförs av underhållsavdelningen, utveck
ling och framtagning av vissa modeller och normer likaså - andra i samverkan 
med sakavdelningarna. 

Underhållsavdelningen består idag av 27 befattningshavare fördelade till kon
tor och sektioner med huvudsakliga uppgifter som framgår av bild 4. Antalet be
fattningshavare anges inom parentes. 

* 
Vilka uppgifter och resurser som underhållsavdelningen bör ges på sikt och i 

förhållande till sakavdelningarna för att ge marin materiel så riktig och litet kost
nadskrävande underhåll som möjligt är en fråga som underhållsavdelningen stäl
ler sig idag - inte minst efter planerade och aviserade ytterligare personalreduce
ringar. 

Marinförvaltningen yttrade i januari 1968 om betänkande angående Försva
rets Materielverk över förslaget till inrättande av en marin underhållsavdelning att 

"En underhållsavdelning bedöms kunna medföra effektivisering av under
hållsverksamheten om personalbehoven tillgodoses. Underhållsfunktionen är i 
marinförvaltningen i nuvarande organisation underbemannad - vilket utred
ningen även uppmärksammat - varför ingen personalbesparing kan förvän
tas ens på sikt, om den eftersträvade effektivitetshöjningen skall kunna åstad
kommas". 

Som en följd av de diskussioner som fördes inom marinmaterielförvaltningen 
1970 fördelades uppgifter och omfördelades personal mellan sak- och underhålls
avdelningarna. Eftersom underhållsfunktionen i tidigare organisation sålunda var 
underbemannad kunde personalbehoven i den nya organisationen inte tillgodoses 
eftersom utökning av personalen inte tilläts. Underhållsavdelningen blev en liten 
enhet som enligt arbetsordningen "sammanhåller funktionen materielunderhåll" 
och i övrigt svarar för framtagning av modeller och normer m. m. för styrning av 
verksamheten. Ansvaret för genomförandet av objektbundet underhåll kvarligger 
i huvudsak på sakavdelningarna. 
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M:U 

UP (5) -utbildning i olika underhällstekniker riktad 
mot regionala nivåer 

UTS (5) - underhållsberedning, bl a beräkning av reserv
materiel vid nyanskaffning 

11 

UTM (4) -rationalisering av mariqens materie~underhålls
föreskrifter, anskaffning basmater1el 

UOO (2) - underhållsstyrning, genom bl a medverkan i budget
arbetet 

UDK (3) - krigsunderhåll och krigsproduktion 

UDM (5) - materieluppföljning 

Bild 4. 
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Motivet var att antalet befattningshavare eljest skulle minska så kraftigt att an
talet kvarvarande tekniker inom sakavdelningarna skulle bli för få för teknisk 
uppföljning och handläggning av ärenden inom ett allt bredare tekniskt fålt. 

Det fOrutsågs dock en möjlighet att underhållsavdelningen skulle kunna växa 
till rätt storlek allteftersom inriktning och behov klarlades genom viss ytterligare 
omf6rdelning av uppgifter och personal. Så har dock ej blivit fallet. Exempelvis vi
lar ett förslag till organisation av en reservdelsenhet inom huvudavdelningen får 
marinmateriel med placering inom underhållsavdelningen formellt i avvaktan på 
erfarenheterna från reservdelsenhet inrättad 1977 inom armens underhållsavdel
ning. Utvecklingen har istället gått i motsatt riktning. Redan utförda och pågåen
de personalminskningar inom materielverket har drabbat underhållsavdelningen 
likaväl som övriga avdelningar. 

På samma sätt som huvudavdelningen får marinmateriel med sitt mindre antal 
befattningshavare drabbas hårdare vid personalreduceringar än de större huvud
avdelningarna fOr arme- och flygmateriel, drabbas inom huvudavdelningen för 
marinmateriel underhållsavdelningen hårdare än de större vapen- och fartygsav
delningarna. 

* 
Med hänsyn tagen till utvecklingen på personalsidan kan man fråga sig om un

derhållsavdelningen inom huvudavdelningen fOr marinmateriel har ett fortsatt be
rättigande. 

Vid tillkomsten av underhållsavdelningen sammanfördes i ny organisation per
sonal från olika enheter, som erhöll i huvudsak nya uppgifter. Svårigheterna, med 
denna utgångspunkt, att åstadkomma snabba resultat inom underhållsfunktio
nen, inflätad i nästan all marin verksamhet, kändes besvärande. 

En outtalad målsättning var att börja producera nyttigheter - innebärande 
främst att på ett eller annat sätt börja reducera underhållskostnader - och samti
digt arbeta fOr att på litet sikt åstadkomma en mera djupgående underhållspåver
kan fOr ny materiel. 

För att ange några exempel startades tidigt en överarbetning av marina under
hållsföreskrifter med förlängning av tillsynsintervall och reducering av under
hållskostnader som f6ljd. Arbetet genomfårdes som typinsatser varvid fårutsatts 
fortsatt arbete inom resp byråer med hänsyn till underhållsavdelningens begrän
sade resurser. Med hänsyn bl a till erfarenheterna från detta arbete arbetar vi på 
en norm får hur underhållsdokumentationen inom marinen bör utformas. 

För reducering av underhållskostnaderna på sikt har exempelvis 
e utvecklats ett materieluppföljningssystem får marin materiel 
e utvecklats olika typer av beräkningsmodeller får datorstöd 
e utvecklats en handledning får uqderhållsberedning av ny materiel 
e framtagits anvisningar får beräkning av reservmateriel inom marinen 
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Modeller och normer av detta slag har vuxit fram samtidigt med vissa fårsök till 
tillämpningar såsom beräkningar av driftsäkerhet, behovsberäkning och fårdel
ning av reservmateriel, framtagning av underhållsföreskrifter för anpassat under-
håll osv. 

Underhållsavdelningen har även deltagit i andra typer av verksamheter såsom i 
organisationsutredningar, i styrning av underhållsfunktionen genom medverkan i 
budgetarbetet m m, m m. 

Avsikten med nämnda exempel har varit att peka på några av de tidskrävande 
arbetsinsatser - man kan kalla dem investeringar om man vill - som måste gö
ras innan effekten av en samlad ledning av underhållsfunktionen kan slå igenom. 
Med dessa ord som bakgrund vill jag framfåra min tro på underhållsavdelningens 
fortsatta berättigande trots fårutsebara personalreduceringar. En återgång till det 
gamla med uppdelning av underhållsavdelningens enheter på vapen- och fartygs
avdelningarna vore att vrida klockan tillbaka och ytterst resultera i ökade under
hållskostnader får marinen. 

Förutsättning får fortsatt verksamhet syns kunna inriktas mot två alternativ: 
Det ena alternativet är att underhållsavdelningen fortsätter att vara en liten en

het men - med hänsyn till fårutsebara personalreduceringar - ges mera renodla
de underhållsuppgifter. T ex bör vissa anskaffningsuppgifter kunna överfåras till 
sakavdelningarna. 

Det andra alternativet är att göra en förnyad bedömning av uppgiftsfårdel
ningen mellan sak- och underhållsavdelningar med sikte på att ge underhållsav
delningen och därmed huvudavdelningen får marinmateriel en kraftfullare sam
lad ledning av underhållsfunktionen genom överfårande i första hand av sådan 
personal inom vapen- och fartygsavdelningarna som huvudsakligen sysslar med 
underhållsuppgifter. 

Frågan är ytterst - hur främjas bäst underhållsaspekterna med målsättningen 
bästa systemeffekt till lägsta kostnad. 

En förnyad debatt i denna fråga syns vara angelägen inte minst med hänsyn till 
ÖB prioriteringsdirektiv från september 1978 med upprioritering av underhå~ls
frågorna inf6r f6restående personalminskningar inom bl a Försvarets Matenel-
verk. 

* 

Av de utredningar som föregått bildandet av Försvarets Materielverk framgår 
inte i vad mån utländska erfarenheter inhämtats. 

Då representanter får underhållsavdelningen haft tillfälle att i informations
syfte studera underhållsorganisation, underhållsteknik m m i några västländer vill 
jag avslutningsvis säga något om hur underhållsfunktionen inom marin central 
förvaltning är organiserad i USA, Holland och Frankrike. 

I USA bildades 1973 inom Naval Materiel Command (NMC) - motsvarande 
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huvudavdelningen fOr marinmateriel - en underhållsavdelning direkt underställd 
chefen för NMC. Chefen för underhållsavdelningen hämtades från rymdstyrel
sen (NASA) efter de framgångsrika landningarna på månen som möjliggjorts ge
nom bl a stränga underhållskrav på Apollo-rnaterielen. 

Denna underhållsavdelning (inom NMC stab) på endast 6 man arbetar med 
policydirektiv, av resursskäl tills vidare i första hand inom området för funktions
säkerhet (reliability ). 

Underhållsenheter har även organiserats inom de olika avdelningarna ex vis 
inom Naval Sea Systerns Command (Nav Sea)- en större upplaga av vår far
tygsavdelning - med en underhållsenhet på 12 man för framtagning av norrner 
och direktiv för att tillse att kraven på driftsäkerhet tillgodoses. 

Inom sidoordnade avdelningar liksom inom de olika fartygsprojekten fmns un
derhållspersonal som svarar för att nämnda direktiv m m beaktas i de olika an
skaffningsfaserna. 

Holländska marinens motsvarighet till huvudavdelningen fOr marinmateriel 
är uppbyggd som en rnatrisorganisation med sakbyråer som arbetar mot tre styr
grupper, en för nybyggnad, en fOr underhåll och en för förnödenhetsfOrsörjning, 
vardera med en konteramiral som chef och underställda en "flag officer mate
rial". Bild 5. 

Inom franska marinen övergår allt ansvar för underhållet på fartyg efter att 
garantiperioden utgått till franska marinstaben. 

Förutom ställande av underhållskrav vid nyanskaffning är sålunda styrning av 
underhållet under nyttjandefasen en uppgift för marinstaben där man anser att 
"L'entretiens, c'est une chose pour le cornrnandernent". 
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P. O. EKMAN 
Krigsfartyg från Å bo 
1868-1938 

Sjöfartsstaden A bo i sydvästra Finland uppnådde 1979 den aktningsvärda ål
dern 750 år. Föregångaren till ortens största skeppsvarv Wärtsilä-koncernen, 
firman Crichton-Vulcan, startades 1863 av den från Leith 1850 inflyttade 
unge skotten .William Crichton. Varvet innehar främsta platsen som leveran
tör av krigsfartyg i Finland. Aren kring sekelskiftet byggdes här ett 30-tal ör
logsmän för kejserliga ryska flottan. Under 1930-talet rustadeföretaget prak
tiskt taget allena upp hela Finlands flotta. 

Till Abo stads 750-års jubileum granskar författaren denna sektor av 
Crichton- Vulcans mångsidiga verksamhet. 

erichtons leveranser för 
tsarens flotta 
Den unge William erichton hann vis
tas i Finland blott fyra år, när Krim
kriget våren 1854 även berörde detta 
land. Storbritannien var Rysslands 
fiende och brittiske undersåten erich
ton fördes till internering i St. Peters
burg. Hans landsmän gjorde strand
hugg och skövlade finländska kuststä
der. Själv behandlades han väl och 
fångenskapen var av rent formell na
tur. De ryska myndigheterna blev snart 
medvetna om hans gedigna tekniska 
kunskaper och erbjöd honom posten 
som ingenjör vid Marinförvaltningens 
verkstäder (Izjorskij Zavod) i Kolpino 
nära Petersburg. Förutom mekanisk 
verkstad var lzjora-verken specialist på 
småbåtar av olika typ. Nyttjande sin 
tjänsteställning skapade erichton ef
terhand goda förbindelser till de högre 
marina instanserna. Dessa kanaler led
de senare till många beställningar av 
fartyg för kejserliga flottans räkning, 
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order av stor betydelse för hans egen 
firma längre fram. Ty den inblick i ar
betet och kännedom om rysk mentali
tet erichton förvärvade under åren i 
Kolpino stärkte hans beslut att starta 
ett eget företag i branschen. 

Hans första arbetsgivare i Finland 
eowie & Eriksson hade 1858 omvand
lats till eowie & eo. erichton köpte 
landsmannen David eowies andel 
1862 och flyttade tillbaka till Åbo. Un
der hans energiska ledning - och efter 
hans död 1889 under John Eagers- ut
vecklades W:m erichton & eo till ett 
solitt företag. Och trots att varvet leve
rerade många handelsångare, var de av 
ryska kronan beställda krigsfartygen 
de allra viktigaste. Ty Marinförvalt
ningen i Petersburg kände erichton se
dan gammalt och hyste ett orubbligt 
förtroende för varvets produkter. Bo
laget erhöll rätten att bära riksvapnet 
på sina fabrikat. Dessa privilegier upp
hävdes först 1906, samma år Eager 
lämnade sin post. 

'l 
l 

W :m erichton & e o var ingen stor
leverantör av örlogsmän till tsarens 
flotta. Firman kunde naturligtvis inte 
tävla med de väldiga Baltiska, Amirali
tets- eller Fransk-ryska varven i Peters
burg. Utrymmena vid Aura å tillät ju 
icke stapelläggning av stora fartyg. 
Men erichton byggde ändå åren 
1868-1918 ett 30-tal fartyg och ett 
100-tal barkasser och slupar för ryska 
marinen. Den 1896 på ön Ochta i 
Petersburg startade filialen levererade i 
sin tur 13 torped- och 4 ubåtar. 

erichtons första båt för ryska flot
tan var en 35-fots ångslup, införd i var
vets orderbok 1868 under Nr 10. Den 
var avsedd för den i Petersburg året 
förut sjösatta ängfregatten Knjaz Poz
jarskij. U n der tioårsperioden 18 70-80 
byggde firman ett 30-tal ängbarkasser 
för marinen, av vilka större delen var 
28-fots båtar av trä. Två av dessa till
fördes det 1872 sjösatta pansarskep
pet Pjotr Velikij, ett av samtidens bäs
ta. 

Ar 1868 presenterade engelsman
nen Whitehead ett nytt, sjökrigskons
ten revolutionerande vapen: den själv
gående torpeden. Under loppet av 
1870-talet infördes nyheten i de flesta 
länders flottor. För att bära vapnet mot 
fienden erfordrades särskilt för ända
målet byggda båtar försedda med tor
pedtuber. Dessa torpedbåtar var till en 
början små, men storleken växte efter
hand med kravet på ökad sjöduglighet, 
fart och beväpning. Överallt byggdes 
torpedbåtar och hos sjömaktema i stort 
antal. Icke minst i Ryssland, där torpe
dens förmåga att förstöra för första 

gången i krigshistorien prövats 1878 
under turkiska kriget. 

Detta år byggdes över 100 små tor
pedbåtar av· stål i snabb takt för ryska 
marinen, varav större delen i Peters
burg för Östersjöflottan. De bar hu
vudsakligen namn efter fiskar och fåg
lar. Hos erichton beställdes våren 
1878 sex båtar under Nr 125-130: 
Petuch (Tuppen), salamandra (Sala
mandern), Seld (Sillen), Sardinka 
(Sardinen), Sig (Siken), Rjabtjik (Jär
pen). De var små båtar på 24 ton med 
begränsad sjöduglighet. För handha
vandet erfordrades endast l officer och 
8 man. De överflyglades snart av nya, 
större båtar och de sista utrangerades 
slutgiltigt våren 1908. 

Redan under 1860-talet var tsardö
mets blickar riktade långt mot öster. 
Den ryska björnen lunkade ihärdigt 
över Sibiriens vidder och nådde slutli
gen det hägrande målet Stilla havets 
strand. Vid samma tid som erichton 
återvände till Åbo, anlades staden och 
hamnen Vladivostok därborta. Den 
målmedvetna expansionen i Fjärran 
Östern betydde ökad aktivitet även för 
flottans vidkommande. Alla fartyg, 
som blott kunde undvaras i hemlandet, 
skickades ut på den långa resan till Ost
asien. För stillahavsflottan utstakades 
särskilda äregiriga byggnadsprogram, 
som efterhand förverkligades. Sedan 
K vantunghalvön med fästningen och 
krigshamnen Port Arthur 1898 arren
derats av Kina, blev strömmen av nya 
fartyg i österled allt stridare. Expansio
nen ledde slutligen 1904 till krig med 
Japan. 

Nybyggnadsprogrammet av år 1881 
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upptog sju större kanonbåtar for den 
växande Sibiriska flottiljen. A v dessa 
sjösatte erichton 1885 den kuriösa 
1.000-tonnaren Bobr (Bävern), som re
dan sommaren 1887 avgick till Vladi
vostok. Den återvände aldrig hem. Kri
get tog den. Träffad av det japanska 
belägringsartilleriets eld sjönk kanon
båten den 26 dec. 1904 i Port Artburs 
hamn, dit den tagit sin tillflykt med den 
övriga eskadern. N ämnas må, att sys
terfartyget Sivutj (Sjölejonet) byggdes 
hos Bergsund i Stockholm. Det rönte 
samma öde. 

Programmet fOr åren 1885-90 upp
tog, forutom pansarskepp och kryssa
re, 31 torpedbåtar på c:a 100 ton bä
rande ortsnamn, av vilka åtta beställ
des hos erichton. De två fOrsta Nar
gen och Gagland sjösattes 1889, Borga 
och Ekenes 1890, Kotka och Dago 
1891 samt Polangen och Pakerort 
1894. För att öka manöverformågan 
var Nargen, Gogland, Polangen och 
Pakerort utrustade med två propellrar. 
De två fOrstnämnda döptes 1893 om 
till Ussuri och Sungari och sändes till 
Ostasien, dit Borga f6ljde 1895. Här 
kolliderade den fem år senare med tor
pedbåten Nr 204 och sjönk. Sungari 
mötte sitt öde i japanska kriget 1904. 
Kotka överfOrdes till Svarta havet 
1895. Under namn av Ljotjik (Flyga
ren) ställdes den i juli 1915 till sjöfly
gets disposition och var verksam till 
krigets slut 1918. Till de större farty
gens utrustnirig hörde diverse stål- och 
mahognybarkasser, av vilka erichton 
1885-91 levererade inalles 28, flerta
let 34-fot. 

Åren 1892-94 byggde erichton Nr 
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376-377, två s. k. torpedkryssare (min
nye kreisera) Vsadnik (Ryttaren) och 
Gaidamak (=1770-tals rövare) för Stil
lahavseskadern. De var ensamma i sitt 
slag. Krigsåret 1904 utkämpade de 
många heta duster med japanerna och 
mötte sitt öde i Port Artburs hamn. 
Vsadnik sjönk den 15 dec. träffad av 
japanska granater på den inre redden. 
Gaidamak sänktes där vid fästningens 
kapitulation, när allt hopp var ute. Men 
båda två bärgades av japanerna i okto
ber 1905, reparerades och inforlivades 
med deras flotta - som så månget an
nat sänkt fartyg - under namn av 
Makikumo och Shikinami. De var i 
tjänst intill 1911 och led skrotdöden 
1914. De enda erichtonska under ja
pansk flagg. 

Programmet fOr år 1895 upptog en
dast en torpedkryssare, något större än 
de foregående. Den byggdes också hos 
erichton under Nr 400, sjösattes 1896 
och erhöll namnet Abrek, efter abre
kerna-nordkaukasiska stråtrövare. Den 
tillhörde Östersjöflottan (Baltiskij Flot) 
och var icke med om några krigiska 
f6rvecklingar. I oktober 1907 degrade
rades den till tender och ströks redan 
f6ljande år. Även fartygets 24-fots ång
barkass byggdes av erichton under Nr 
401. 

Den 22 aug. 1895 sjösatte den brit
tiska firman Yarrow & eo i Poplar en 
torpedbåt Sokol (Falken) av ny typ for 
ryska marinen. Den betecknade i flera 
avseenden någonting nytt. För fOrsta 
gången användes här nickelstål for tor
pedbåtsskrov. Maskineriet utvecklade 
4.000 hkr och farten var ansenlig. Vid 
provkörning uppmättes 30.285 knop, 

Torpedbåten Gaidamak deltog och gick förlorad i Fjärran Östern-kriget 1904- 05. 

Torpedbåten Nr 220 av Tsiklon-typ. erichtons Abavarv byggde tre dylika. 
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rekord för den tidens torpedbåtar. De 
ryska marinmyndigheterna var myc
ket nöjda med denna prototyp och be
ställde inom kort 26 båtar av samma 
slag hos varven därhemma. A v dessa 
tillföll hälften Nevskij i Petersburg, sju 
Izjorskij i Kolpino, fyra erichton i 
Petersburg och två Åbo-varvet. Båtar
na av Sokol-typ bar fågelnamn, ända 
till mars 1902, då de ändrades till ad
jektiv betecknande egenskaper. 

I maj 1898 sjösattes Nr 411-412 
Kretjet (Jaktfalken) och Korsjun (Gla
dan) i Åbo. Bägge var på 240 ton, lång
smala smäckra båtar med fyra låga 
skorstenar och en kanon föröver ovan
på manövertornet Sokol-båtarna fick 
sitt elddop i japanska kriget 1904 och 
vann en del meriter. De erichtonska var 
ej bland dem. Korsjun (1902: Poslusj
nyi=Lydig) nyttjades 1914-17 som 
minsvepare, blev våren 1918 kvar i 
Helsingfors och införlivades med Fin
lands flotta såsom s 3. norpatfredens 
1920 bestämmelser återbördade den till 
Ryssland. Kretjet (1902: Pylkij=Het
sig) transporterades 1907 till Kaspiska 
havet och degraderades 1911 till pråm. 

Vid sekelskiftet levererade erichton 
1897-1904 allt som allt 22 barkasser 
av stål till flottan. De hörde bl. a. till ut
rustningen för de nya kryssarna A dm i
ra/ Nachimov, Gromoboi, Almaz, pan
sarskeppet Rostis/av och kanonbåten 
Giljak. Åtta var 50-fots torpedkuttrar. 
Ett ståtligt fartyg med sitt svarta skrov 
och sin gula skorsten var hjulängyach
ten N eva, som 1904 sjösattes för marin
minister Birilevs räkning. Hundra
tonnarna Dozornyi (Patrullerande) 
och Razvedtjik (Spanaren) var avsed-
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da som uppvaktande ledsagare för tsa
rens lustyachter. Men de var i tjänst 
blott till 1906, då de fick mindre fina 
uppdrag. 

V åren 1902 beställde Marinministe
riet tio numrerade torpedbåtar (serien 
214-223) av Tsiklon (Cyklon) - typ 
fördelade på följande varv: Nevskij = 
5, erichton Åbo = 3, erichton Peters
burg= 2. Förebilden var fransk, byggd 
hos Normand. De erichtonska bar 
numren 221-223 och 219-220. Under 
en stormfärd i Medelhavet 1904 förlis
te 221. Införlivade med Finlands flotta 
råkade 215-217 den 22 dec. 1919 ut för 
isskruvning och sjönk. 

• 
Kriget mot J apan och sjöslaget vid 
Tsushirna 1905 hade praktiskt taget ut
plånat den ryska flottan. De storstilade 
planerna i öster måste skrinläggas. 
Blickarna vändes åter mot det europe
iska Ryssland. Nya flottprogram ut
stakades för Östersjön och Svarta ha
vet. Men orderingången till erichton 
var trög. När tolv jagare, till vilka me
del insamlats på frivillig väg, skulle 
byggas 1905-06, erhöll Åbo-varvet 
blott två och Sandviken i Helsingfors 
två. Resten gick till Lange i Riga. Pro
jektet var uppgjort av Vulkan i Stettin, 
som också levererade ångpannor och 
maskineri samt övervakade arbetet. 
Vid sjösättningen döptes erichtons Nr 
547-548 till Ochotnik (Jägaren) och 
Pogranitjnik (Gränsvakten). Båtarna 
var med sina 740 ton störst av de åren 
1905-07 byggda jagarna för Baltiska 
flottan. Båda deltog i det Första världs
kriget och var med om de sega strider-

Jagarna Ochotnik (ovan) och Pogranitjnik deltog i första världskriget. Ochotnik stötte 
den 26 sept. 1917 på en mina i Rigaviken och sjönk. 

na om Rigaviken 1917. Ochotnik stöt
te den 26 sept. utanför Zerel på en mina 
och sjönk. Minan var en av de 70 tys
ka flygplan nedkastat på platsen. 
Ochotnik var f. ö. det första krigsfarty
get i historien, som gått på en mina lagd 
av flyg. Systern nedskrotades 1925 i 
Sovjetunionen. 

Vid det fortsatta uppbyggandet av 
flottan blev erichton utan order och 
fick nöja sig med några små slupar. Ef
ter storstrejken i Finland och upproret 
på Sveaborg sensommaren 1906 an
sågs storfurstendömet vara opålitligt 
och beställningar av krigsmateriel till
delades i regel icke fmländska varv. De 
baltiska i Reval och Riga samt tyska 
varv utnyttjades däremot flitigt. 

Under världsbranden 1914-18 mås
te tsardömet emellertid anlita alla till
gängliga stapelbäddar för att täcka det 
stigande behovet av båtar. Hösten 
1917 fick erichton i uppdrag bygga sex 
"patrullkryssare" för övervakning av 

skärgården. Dessa 350-tonnare var av 
lätt konstruktion och skulle som be
styckning få blott två 75 mm kanoner. 
Endast fyra Nr 647-650, kallade Vodo
rez (Saxnäbben), Lun (Kärrhöken), 
Tjirok (Krickanden) och Filin (Bergu
ven) påbörjades, de två resterande Gor
litsa (Turturduvan) och Sova (Ugglan) 
däremot inte. Arbetet stoppades av 
revolutionen 1917 och Finlands inbör
deskrig. När detta led mot sitt slut vå
ren 1918 införlivades de i det närmaste 
färdiga Filin och Tjirok med Finlands 
flotta under namnen Karja/a och 
Turunmaa. Med personal från Åbo 
Marinkår ombord gjorde Karja/a sam
ma vår en första färd till Helsingfors. 
Turunmaa togs i bruk därpå följande 
år. Vodorez och Lun såldes 1920 till 
Polen, där de blev General Haller och 
K omendant Pilsudski. De gick ett oblitt 
öde tillmötes vid det tyska anfallet 
1939. Karja/a och Turunmaa deltog 
också i kriget och överlevde detsam-
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ma. De utrangerades 1950 och såldes 
som skrot. Därmed skattade de sista av 
erichton fOr tsarens flotta byggda ör
logsmännen åt förgängelsen. 

Crichton-Vulcan bygger 
Finlands flotta 
Flottprogrammen. Flottlagen. 

Under det första decenniet av sin ny
förvärvade självständighet ägde Fin
land en otillräcklig kustflotta, sam
mansatt av en handfull småbåtar ärv
da från tsardömets kvarlåtenskap i lan
det. Denna flotta hade i händelse av 
krig icke förmått uträtta någonting 
nämnvärt. Trots att statsmakten redan 
1918 var fullt medveten om att rikets 
långa sjögränser och viktiga förbindel
ser över havet saknade det rörliga 
skydd en flotta erbjöd, vidtog man inga 
åtgärder för anskafTandet av dennes be
hov av fartyg. Visserligen hade olika in
stanser av sakkunniga uppgjort ett tio
tal olika förslag till flottprogram, men 
ett helt årtionde skulle förflyta, innan 
de första nybyggena slutligen godkän
des av riksdagen. I praktiken saknade 
Finland i hela 15 års tid en verklig flot
ta. Orsakerna till att byggandet av flot
tan tillsvidare fick anstå var många. 

Aret 1918 skyddades Finland mot 
från sjösidan hotande faror av det kej
serliga Tysklands flotta. Efter dettas 
sammanbrott övertogs rollen 1919-20 
av en brittisk eskader i Finska viken. 
Freden i Dorpat 1920 hade vittgående 
marinpolitiska följder. Den reglerade 
sjögränserna på Finska viken, utöar
nas demilitarisering, ömsesidigt utbyte 
av fartyg m. m. När även de baltiska 
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randstaterna slutit fred med Ryssland 
och Ålandsfrågan 1921 lösts i Natio
nernas Förbund, ansågs läget i Öster
sjöområdet ha lugnats ned. Denna 
skenbara stabilisering medförde nega
tiva verkningar för flottan. Den av 
generaler dominerade militära led
ningen ansåg dyrbara krigsfartyg vara 
onödiga. Kusterna värnades ju av ett 
relativt starkt kustartilleri. Sjöfolket 
fick nöja sig med det gamla tsaristiska 
arvegodset. 

Ekonomin var mycket ansträngd un
der 1920-talet. När de olika expert
kommitteerna framlade sina betänkan
den till förnyelse av flottan, avvisades 
dessa i regel av makthavarna så
somalltfOr dyrbara att genomföra. I av
sikt att få fram billigare alternativ vand
rade förslagen sedan från instans till in
stans, vilket allt tog sin rundliga tid. En 
annan broms var det rätt ringa intresse 
man i riksdagen inom vänstern visade 
fOrsvarsmaktens behov. En blåögd 
fredstro och nedprutandet av anslagen 
var utmärkande fOr detta tidsskede. 
Inom marinens egen krets fanns ej hel
ler den auktoritet, som kunnat göra sig 
hörd inom de beslutande organen. 
Bland det högre sjöbefälet gick åsikter
na ofta isär beträffande flottans framti
da sammansättning. Alla dessa fakto
rer inverkade menligt på dess utveck
ling. 

Ett fOrsta flottprogram för Finland 
framlades i mars 1919 av stabschefen, 
kommendör Hjalmar v. Bonsdorff. 
Hans vidlyftiga utkast omfattade 95 
fartyg (31.900 ton) av olika typ, från 
tunga monitorer till ubåtar. Men som 
så månget senare förslag blev detta ald-

rig förverkligat. Uppgjorda av f. d. tsar
officerare, vana vid en stormakts feta 
anslag, var de alltfOr dyra att förverkli
ga med det utarmade Finlands resur
ser. 

Sommaren 1920 presenterade en 
kommitte under ordförandeskap av 
kommodor Gustaf v. Schoultz ett nytt 
program. Detta dominerades av olika 
torpedfartyg, såsom jagare och ubå
tar, medan kanonbåtarna var små och 
hade ställts i skymundan. Ett förslag till 
flottlag hade bifogats, enligt vilken ny
byggnaderna skulle ske åren 1921-26 
till en kostnad av 556,3 mmk. Men 
ministären Erich lyckades inte utverka 
medlen av riksdagen. Projektet var fOr 
dyrt och otillräckligt utrett. Ett av kom
mendör Michael Golowin uppgjort för
slag med olika varianter, där artilleri
fartygen åter intog en central plats, var 
ej heller genomförbart. Men inom re
geringen hölls flottfrågan dock vid liv. 

I mars 1921 tillsatte statsrådet den s. 
k. stora Kustförsvarskommitten under 
generalstabschefen Oscar Enckell. Det 
digra betänkandet, framlagt i oktober 
1922, innehöll två alternativ: ett teore
tiskt program på 32.000 ton och ett 
praktiskt på 21.500 omfattande fem 
olika fartygstyper. Förslaget förkasta
des i februari 1923 såsom överdimen
sionerat och alltför kostsamt. Ett kraf
tigt nedbantat sådant presenterades i 
maj till en kostnad av 556 mmk. Ock
så detta reducerades av kabinettet 
Cajarrder på eget initiativ till520 mmk. 
A v de ursprungligen föreslagna 81 far
tygen återstod då blott 42: 3 pansar
fartyg, 2 jagare, 6 ubåtar, 30 torpedbå
tar och l skolskepp. Behandlingen för-

halades i riksdagen och förslaget drogs 
slutligen tillbaka av regeringen. 

Den i maj 1924 tillträdande ministä
ren Ingman tog ånyo upp saken, men i 
mycket stympad form: 2 pansarskepp, 
4 ubåtar, 4 torpedbåtar och l skol
skepp. Detta basprogram på 3 7 5 mmk 
förelades riksdagen i mars 1925. Men 
när manglingen började, skedde åter
igen regeringsskifte. Efterträdaren 
Tulenheimo fortsatte på den utstakade 
linjen och framlade flottlagen fOr folk
representationen. Hösten 1925 ut
spann sig en livlig debatt för och emot 
lagförslaget. Under utskottsbehand
lingen led detsamma ett svårt bakslag. 
Finansutskottet strök det ena av de 
dyra pansarskeppen. Även Stora ut
skottet satte sig på tvären. Kostnader
na reducerades till 215 mmk. Vid den 
avgörande behandlingen den 16 nov. 
gjorde statsministern godkännandet av 
lagen till förtroendefråga. Men vid tred
je behandlingen den 21. röstade den 
närvarande vänstern med 76 röster la
gen att vila över nyval. Dess ikraftträ
dande fördröjdes med hela två år. 

Under åren 1926-27 påverkades 
emellertid den allmänna opinionen till 
fOrmån för flottlagen. Den uttjänta ex
ryska torpedbåten S 2 :s (Prozorlivyi) 
tragiska förlisning med alle man den 4 
okt. 1925 utanför Mäntyluoto bidrog 
till att ögonen äntligen öppnades. Flot
tans bedrövliga tillstånd blev uppen
bart. Intresset fOr marinen och dess be
hov spred sig bland folkets djupa led. 
Den i april 1926 grundade föregånga
ren till Suomen Laivastoliitto (Fin
lands Flottförbund) bedrev verksam 
propaganda i tal och skrift (Laivasto-
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lehti). Denna medvind fOranledde rege
ringen tillföra 1926 års tilläggsbudget 
4 7 mmk för att förbereda nybyggena, 
året därpå 46 mmk. 

Flottlagen antogs slutligen den 30 
okt. 1927 av den nyvalda riksdagen 
med 107 röster mot 78 (15 frånv.). Till 
fOrfogande ställdes 215 mmk på fyra 
år, vilken summa förslog endast till 
pansarfartygen. Men tilläggsbudgeter
na ökade slutsumman till 308 mmk. 
Med dessa pengar byggdes åren 
1927-31 två kustpansarfartyg, tre 
större och en mindre ubåt samt fyra 
små torpedbåtar av trä. Förverkligan
det av praktiskt taget hela programmet 
anförtroddes erichton-Vulcan i Åbo. 

Detta första program uppfattades av 
statsrådet blott som en stomme, kring 
vilken utvecklandet av flottan skulle 
fortsätta. Ty alltjämt saknades jagare 
och eskorterare, som ingått i tidigare 
förslag. Ubåtarna och torpedbåtarna 
var alltför få. Trots flera yrkanden och 
utlåtanden under 1930-talet för stär
kandet av flottan, tillfördes densamma 
intill krigsutbrottet 1939- förutom den 
1935 inköpta Vesikko - inga enheter 
av värde. Så råkade Finlands flotta in i 
världsbrandens virvlar i en halvfårdig 
sammansättning. Men löste ändå sina 
uppdrag. 

Ubåtarna 
Varvsindustrin följde noga med flott
programmens utveckling för att säkra 
sig eventuella order. Redan i jan/febr 
1924 erbjöd sig Vulcan i Åbo bygga 
två ubåtar på 400 resp. 99 ton. För att 
stärka konkurrenskraften fusionerades 
bolaget på sommaren med erichton. 
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Anbudet på ubåtarna hade gjorts i 
samförstånd med den holländska fir
man IvS. Här kommer tyskarna in i bil
den. 

FredsfOrdraget i Versailles 1919 för
bjöd det slagna Tyskland hålla eller 
bygga egna ubåtar. Men man arbetade 
i tysthet på att skapa ett nytt ubåtsva
pen i väntan på den dag fördragets 181 . 
art. skulle upphävas. Erfarenhet på om
rådet fanns alltjämt i riklig mån. Rit
ningar såldes 1920 till Japan, där den 
erfarne konstruktören Hans Techel och 
f. d. ubåtschefen Robert Bräutigam 
övervakade byggandet av ubåtarna. I 
Argentina vistades 1921 en grupp tek
niker under en annan expert Karl Bar
tenbach för att projektera landets 
ubåtsflotta. Assistans erbjöds även Ita
lien, Sverige, Finland, Turkiet, Spa
nien. För att bearbeta dylika i hemlan
det fOrbjudna projekt bildade de tre 
varven Krupp-Germania, W eser och 
Vulkan i juli 1922 bulvanfirman NV 
lngenieurskantoor voor Scheepsbouw 
(IvS) i Holland. Den stöddes finansiellt 
av kruppska pengar och medel ur en 
hemlig marin fond via olika tyska sken
företag. Byrån arbetade först dold hos 
Krupp i Kiel och flyttade sommaren 
1925 över till Haag. Under ledning av 
Techel samlades här en stam erfarna 
ingenjörer, av vilka bl. a. Georg Behr
mann och Hugo Peine ett par år senare 
dök upp i Åbo. Vid uppbyggandet av 
Finlands flotta intog IvS en central 
ställning. 

Fartygens byggande och övervak
ning leddes officiellt av Försvarsmi
nisteriet genom en marinbyrå 
(1924-1935) under ledning av kom. 

Einar Schwanck med ing. Bruno Mus
telin som huvudkonstruktör. l juli 1924 
anställdes Bartenbach vid ministeriet 
som sakkunnig i marina frågor. Den
nes goda förbindelser med Tysklands 
marina och industriella kretsar var till 
stor nytta för flottan de tio år denna 
ubåtsveteran vistades i Finland. Hans 
förmedlartjänster var många. 

I dec. 1925 infordrade byrån offer
ter på två ubåtstyper. Inom utsatt tid 
inkom svar från 22 företag, varav 4 in
hemska: Sandviken (bägge båtarna), 
erichton-Vulcan (en på 400t), Maskin 
& Bro (en på 99t), Viipurin Höyryvene 
(en på 400t). Bakom dessa stod också 
utländska firmor, för ev:s och M&B:s 
vidkommande IvS. Svåraste utländska 
konkurrent var experten på området 
Kockums i Malmö med billigt pris på 
den större båten (28.06 mmk). De in
hemska varven saknade erfarenhet på 
området och var dyrare. En strid på 
kniven förestod. I juli vände de sig till 
ministeriet med begäran om en allsidig 
utredning av den egna varvsindustrins 
möjligheter. Också landets enda ubåts
sakkunniga kapt. löjtn. A. Raninen och 
ing. löjtn. T. livanamen hördes i saken. 

Detta resulterade i att ev i samarbete 
med lvS ansågs gå iland med att bygga 
tre båtar av den större typen och Sand
viken den mindre, sedan M&B överlå
tit rätten till Helsingfors-kollegan. I 
aug. uppgav ev priset 27 mmk per båt, 
men om alla tre beställdes, var detsam
ma 24,8 mmk. Experterna förordade 
lvS:s förslag och den 16 sept. beställ
des den första ubåten hos ev med 
numret 702. I samarbete med varvet 
förband sig IvS att planera, övervaka 

utförandet och provköra båten. Det sis
ta momentet var av betydelse fOr det 
tyska ubåts~apnets come back. Den 4 
april 1927 infördes de två återstående i 
ev:s orderbok under Nr 703 och 704. 

Ubåtarna stapellades i ett fOr ända
målet uppfört plåtskjul på den östra 
Aurastranden, där arbetet kunde ske 
utan främmande insyn. Det fOrdröjdes 
av en nio månaders strejk. För bestäl
larens räkning övervakades arbetet av 
Raninen och Iivanainen, assisterade av 
teknikerna Karlsson, Lumme och Päi
värinta. Det leddes av ing. Ahlstedt och 
Rusko i samarbete med IvS:s experter 
Behrmann, Etzbach, Peine och Rick
meier. 

Söndagen den l juni 1930 var den 
första ubåten klar att löpa av stapeln. 
En tusenhövdad skara Åbo-bor samla
des vid åstranden fOr att bevittna sjö
sättningen av det fOrsta i det självstän
diga Finland byggda krigsfartyget. 
Kustflottan på platsen flaggade stor pa
rad. I närvaro av republikens president 
Relander, det högre militärbefålet, sta
dens och varvets toppar förrättades do
pet av fru Signe Relander. Detta sked
de genom avklippandet av ett från för
stäven sträckt blåvitt band. De täckan
de örlogsflaggorna avlägsnades och 
blottade namnet Vetehinen. Under 
mängdens hurrarop, salut och tjutande 
fartygssirener gled skrovet ned i sitt rät
ta element. Efter sjösättningen följde 
parad, middag på Marjaniemi för in
bjudna och dans för blåjackorna på 
Brandkårshuset Ryktet berättar, att 
ev:s chefdirektör Allan Staffans, trot
sande den rådande förbudslagen, i nat
tens tysta timmar före sjösättningen 
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Finlands första ubåt Vetehinen efter sjäsättningen i Åbo den J juni 1930. 

döpte Vetehinen i champagne, som 
brukligt är. På dagen två månader se
nare sjösattes Vesihiisi (703) och den 5 
maj 1931 Iku-Turso (704) under an
språkslösare former. 

För provturerna utsågs kommissio
ner bestående av övervakare och fram
tida befål under gemensam ledning av 
kom. kapt. Eero Rahola. Från Tysk
land anlände löjtn. Hans Schottky och 
mar. ing. Heinrich Papenberg till Åbo 
med en handfull unga officerare för att 
bekanta sig med den förbjudna fruk
ten. (Bland dem Hans Rösing, seder
mera en av Kriegsmarines ubåtsäss och 
en tid chef på U 48, världens bästa ubåt 
under 2. Världskriget, med 51 sänkta 
handelsfartyg el. 310.407 brt på sitt 
konto). Vid övningarna på Erstan 14.7 
- 6.9.1930 med Vetehinen fick båten 
mycken beröm. Hållfasthetsprovet på 
75 m djup klarade den utan besvär. 
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Den 13 okt. slutligen stod besättningen 
med kapt. löjtn. Ragnar Holmberg i 
spetsen uppställd på däck och örlogs
flaggan gick i topp. Vesihiisi överläts 
den 2 dec. och Iku-Turso den 13 okt. 
1931. Deras första befälhavare var 
Sulo Enkiö och Akseli Raninen. 

Vetehinen-typen var en dubbel
skrov-båt på 495/600 ton. Skrovets 
längd var 63,5 m, bredden 6,1 m. 
Maskineriet bestod av två Atlas-diesel
motorer och två Brown, Hoveri-elmo
torer på 580 resp. 360 hkr. Toppfarten 
var 13/8 knop. Den var en typisk min
ubåt med svag torpedbestyckning. 
Tjugu minor kunde medföras i brun
nar utanför tryckskrovet på ömse si
dor. Torpederna var bara sex, varav fy
ra i tuberna och två i reserv. På däck 
framför tornet stod en 76 mm Bofors
kanon. Genom denna anhopning va
pen av olika slag blev en del andra 

Mellan dessa bilder ligger en tidsrymd av 45 år: T. v. Crichtons No. 707 löper av stapeln 
1933. T. h. Vesikko såsom museiubåt på Sveaborg 1978. 

egenskaper, såsom sjövärdighet, dyk
förmåga, fart i någon mån lidande. A v
sedd för begränsade operationer var 
aktionsradien blott 1.500 sjömil eller 
två veckor. 

Samarbetet mellan ev och IvS fort-
satte. Vid det hemliga arbetet på ett 
nytt ubåtsvapen begynte man 1930 i 
Tyskland förverkliga projektet "Lili
put", prototypen för den minsta av de 
planerade ubåtarna, även kallad Typ 
II. Efter de goda testresultaten med 
Vetehinen fick ev den 9 okt. i upp
drag att bygga båten Nr 707. Den in
tresserade också Finland och i mars 
1931 träffades en överenskommelse 
mellan Försvarsministeriet och ev, där 
staten tillerkändes förköpsrätt intill ut
gången av år 1937. Kölsträckning 
skedde den l aug. 1931 och sjösätt
ningen den 10 maj 1933 utan större 
ceremonier. Båten gällde utåt som var
vets spekulationsobjekt. 

Några köpare anmälde sig inte, men 

väl 8 civilklädda tyska sjöofficerare iv
riga att få utprova 707. Provturerna på 
Erstan begynte i slutet av maj med 
Werner Fiirbringer som befälhavare 
och Heinrich Papenberg som maskin
chef. Den förre fick i augusti en hjärt
attack och ersattes av Robert Bräuti
gam. Alla tre var gamla beprövade 
ubåtsmän och uttryckte sin belåtenhet 
med båtens prestationer. Efter avsluta
de provturer i mitten av september ha
de staten kunnat inlösa den, men ut
nyttjade inte denna förmån. Genom 
förmedling av Bartenbach överenskom 
ev istället, att den i Kiel startade hem
liga ubåtsskolan skulle få använda 707 
nästa säsong för praktiska övningar. 

Våren 1934 skickades 13 kursdelta
gare såsom "turister" till Åbo, där de 
hos ev gällde som IvS:s folk. Under 
Bräutigams och Papenbergs erfarna 
ledning var 707 i flitig användning un
der tiden 28.5 - 4.8. med kapt. löjtn. 
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Hakon Grönholm som forbindelseoffi
cer. Till hösten låg båten åter stilla och 
övergiven vid varvskajen i Aura å. Och 
folk undrade vad ev egentligen mena
de med att hålla en egen privat under
vattensbåt. I oktober gick Försvars
ministeriet med på att övertaga den och 
övervintring skedde på Sveaborg. ev 
hade gärna bjudit ut den annorstädes, 
men Staten höll fast vid sin förköps
rätt. Inom ramen fOr 1935 års tilläggs
budget beviljades Sjöstridskrafterna 42 
mmk for nyanskaffningar. Den 15 juni 
inköptes 707 slutligen for 19,3 mmk 
och den 30 april inf6rlivades båten un
der namn av Vesikko med Ubåtsflottil
jen. 

Samma år tyskarna nyttjade 707 for 
utbildning i Åbo-vattnen, växte strängt 
bevakade skjul upp inom Deutsche 
W erkes och Krupp-Gerrnanias varvs
områden i Kiel. Härinne fOrsiggick ett 
topphemligt skeppsbyggeri. Och den 15 
juni 1935 drogs fOrlåten äntligen åt si
dan: Tredje Rikets forsta ubåt U l sjö
sattes. Tre dagar innan det av Hitler ef
tersträvade tysk -brittiska flottavtalet 
trädde i kraft. En överenskommelse, 
som åter tillät tyska ubåtar. Inom kort 
trädde de fOrsta Ul - U6 i tjänst, alle
samman avbilder av ev:s 707. De v:ar 
enkelskrovbåtar på 254/303 ton, 41 m 
långa och 4 m breda. Två 350 hkr die
selmotorer och två 180 hkr elmotorer 
gav en toppfart av 13/8 knop. Beväp
ningen var tre bogtorpeder, men inga 
minor. Båtarna tålde dykningtill100m 
djup. 

Finlands fem ubåtar klarade sig med 
heder genom krig och örlog utan for
luster. Själva åsamkade de fienden så-
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dana. På minor utlagda av dem sjönk 
ett par ångare och den sovjetiska ubå
ten Stsja 301. Vesikko torpederade den 
3 juli 1941 s s Vyborg och sänkte den. I 
höstmörkret på Ålandshav 1942 sänk
te ubåtarna var sin sovjetiska: Vesihiisi 
den 21 okt. S 7, Iku-Turso den 27 okt. 
Stsja 320 och Vetehinen den 5 nov. 
Stsja 305, den sistnämnda genom 
rammning. 

Fredsfordraget i Paris 1947 gav 
ubåtsvapnet dödsstöten. Enligt dess 17 
art. var ubåtarna offensiva vapen och 
fOrbjöds i Finland. De såldes i juli 1953 
till Belgien fOr nedskrotning. Endast 
Vesikko fmns kvar. Räddad undan f6r
gängelse av ubåtsveteraner flyttades 
den i sept. 1962 till Sveaborg for att be
varas som minnesmärke över vad som 
en gång varit. Museibåten öppnades for 
allmänheten på Flottans årsdag den 9 
juli 1973. Där kan det enda exemplaret 
av tyskarnas Typ II än idag beskådas. 

Kustpansarskeppen 

Pansrade kanonbåtar hade från forsta 
början ansetts utgöra stommen inom 
Finlands nya flotta. De måste kunna 
bestrida sjöherraväldet i skärgården 
och att göra en överlägsen fiendes upp
trädande utanfor densamma möjligast 
riskfyllt. Redan v. Bonsdorffs program 
upptog 4 pansarskepp på 3.500 ton 
med 6 st. 300 mm kanoner som hu
vudbestyckning. Pansarbåtar fanns 
upptagna i alla senare forslag, med 
varierande antal, storlek och artilleri
kaliber. De var naturligtvis de dyraste 
enheterna och diskussionerna om de
ras berättigande rätt livliga. Den 1927 
antagna flottlagen forutsatte anskatT an-

Kustpansarfartygen Väinämöinen och Ilmarinen var de största krigsfartyg Crichton-Vul
can byggde. På bilden Ilmarinen 1937. Luftvärnets centralsikte (bakom skorstenen) sak
nas än. 

det av två kustpansarfartyg till en kost
nad av 215 mmk. 

Vid denna tidpunkt hade fartygens 
slutliga utformning, bestyckning m. m. 
inte än fastslagits. Som utgångspunkt 
tjänade deplacementet 3.900 ton, die
sel-elektriskt maskineri, toppfarten 15 
knop. Bestyckningen skulle omfatta 4 
st. 240 eller 260 mm kanoner, kanske 3 
st. 280 mm pjäser. Det sistnämnda al
ternativet erfordrade sina rundliga 170 
ton extra. Försvarsministeriets skepps
byggnadsbyrå konstaterade överskri
dandet av kalibern 260 mm vara onö
digt, men ifall denna f6rordades, måste 
övervikten 112 ton kompenseras med 
lättare bepansring. Två alternativ fore
låg: a) 260 mm artilleri, med 75-125 
mm vattenlinjepansar, 15-20 mm for 
övre, 8-10 mm for undre däck och l 00 

mm for kanon-resp. kommandotorn. b) 
240 mm artilleri, med tjockare pansar
skydd: 100-130 mm, 17-22 mm, 8-10 
mm och 120 mm. I januari 1928 stan
nade man slutligen fOr kalibern 254 
mm, emedan 10" granater sedan gam
malt fanns hos kustartilleriet i landet. 
Pansargördeln reducerades till 55 mm, 
däcket till 20. En del tvär- och torped
skott bortf6ll. 

Meningen var fOrst att beställa far
tygen i Sverige. Vid deras utformning 
hade den i Finland 1927-29 vistande 
marindir. Ivar Falkman spelat en fram
trädande roll. I samband med Motala 
Verkstads anbud på en pansarbåt fOr 
Finland hade han redan 1924 besökt 
Helsingfors. Hans fOrslag av 7 okt. 
1927 till pansarskepp visade ett 90 m 
långt fartyg, med en 50 m lång upp-
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höjd back, utrustat med två svåra och 
fyra lätta dubbeltorn. Det förnyade 
projektet av 15 maj 1928 åter en flush
däckad båt, i det närmaste identisk med 
de skepp, som sedan byggdes. Men 
Sverige förlorade. 

Tävlingen vanns slutligen av Bar
tenbach, IvS och CV. Kontrakt in
gicks den 31 dec. 1928 mellan För
svarsministeriet och varvet om byg
gandet av Nr 705 och 706. Ett projekt 
av denna storleksordning hade erich
ton icke tidigare ställts inför. Utma
ningen antogs. Det första fartyget köl
sträcktes i aug. 1929 på Aura ås väst
ra strand. Skrovet var klart för sjösätt
ning kort före jul 1930, varefter kölen 
för 706 lades på samma bädd. En kom
mission under ledning av kom. kapt. 
Arvo Virta, med ingenjörerna Rahola, 
Bergholm, Aintila, Jokela och Asvik 
som medlemmar stationerades i Åbo 
för att övervaka arbetet. 

Efter 16 månaders arbete på 705 var 
det massiva skrovet den 20 dec. färdigt 
att glida ned i vattnet. Men varvsled
ningen hyste en viss oro inför evene
manget. För att hindra den 93 m långa 
kolossen att törna mot åns motsatta 
strand hade aktern försetts med spe
ciella bromsanordningar. Bogserbåtar 
hölls också i beredskap. Skulle farten 
ned fångas upp i tid? statsministerns 
maka Ellen Svinhufvud klippte av det 
blåvita bandet och V äinämöinen gled 
ned i ån, i tät dimma under hurrarop 
och sirentjut. Några spännande minu
ter följde. Men allt fungerade fint och 
bogserarna behövde blott flytta ny
komlingen till utrustningskajen. 

Systerfartyget I/marinens sjösätt-
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ning försiggick under något högtidliga
re former den 9 juli 1931 på Flottans 
årsdag, Svensksundsdagen, i närvaro 
av republikens nyvalde president Svin
hufvud och den flaggbeprydda Kust
flottan. Ä ven denna stapellöpning för
löpte utan missöden och följdes av en 
ståtlig militärparad i Domkyrkoskvä
ren. 

Under året 1931 hade arbetena på 
V äinämöinen fortskridit så långt, att de 
första proven kunde utföras. Aret där
på var I/marinen i tur. Maskineriet tes
tades delvis i hamn, men för fullfarts
prov användes havsområdet mellan 
Hangöudd och Utö. Med fulla effekten 
3.775 hkr uppnådde I/marinen härvid 
15,44 knops fart. Med huvudartilleriet 
föranstaltades de första provskjut
ningarna i samma vatten. sekundär
artilleri saknades än så länge. I april var 
proven med V äinämöinen genomförda 
och fartyget leveransklart. Den 30 dec. 
hissades tretungad örlogsflagg och 
kommandovimpel Samma ceremoni 
försiggick på I/marinen den 3 sept. 
1933. Till Väinämöinens förste befäl
havare utsågs Arvo Wirta. Han över
lämnade emellertid den 31 aug. 1933 
befälet till Ragnar Hakola och flyttade 
över till I/marinen. 

Kustpansarfartygen Väinämöinen 
och I/marinen var de största enheterna 
inom Finlands flotta. Dessa "fattig
mans slagskepp" var närmast konst
ruerade som grundgående, flytande 
batterier med rätt stor eldkraft, avsed
da för gång i skärgårdens trånga farle
der och försvaret av områden utan 
kustartilleri, framförallt de strategiskt 
viktiga, demilitariserade Ålandsöarna. 

Enligt dåtida uppfattning ansågs den 
Finlands kuster hotande största faran 
bestå i landstigningar. Åland sades va
ra det finländska sjöförsvarets lås och 
pansarskeppen dess nyckel. Huruvida 
de räckte till att stänga låset, när ofär
den bultade på, återstod att se. Några 
vidlyftiga operationer ute till havs läm
pade de sig inte för. De var relativt dåli
ga sjöbåtar, klumpiga att manövrera 
och långsamma. Avsaknaden av jaga
re försvårade deras taktiska utnyttjan
de. 

Fartygens isförstärkta skrov skyd
dades av en lätt pansargördel (50-55 
mm) och pansardäck (20 mm), kom
mandotornet av 120 mm pansar. Dub
belbottnen var däremot av svag konst
ruktion, vilket kom till synes vid I/mari
nens undergång. Manskapet logerade i 
åtta skansar inom den främre hälften, 
där skaffning skedde vid hopfållbara 
bord och bänkar, övernattning i häng
kojer. Resten av utrymmet disponera
des av officers- och specialmästarhyt
ter jämte befälets mässar. Chefen loge
rade längst akterut i en rundligt tillta
gen svit. Under pansardäck fanns för
rådsutrymmen av olika art ävensom 
små krypin för hantverkarna. Besätt
ningsstyrkan var normalt 330, krigs
styrkan c:a 400 man, fördelade på fyra 
divisioner. 

Det diesel-elektriska maskineriet -
system Krupp-Germania-var av ny typ 
och rätt unikt på 1930-talet. Inom det
samma drev 4 dieselmotorer generato
rer, vilka i sin tur levererade ström till 
elmotorer, som drev de två propellrar
na. Systemet var mycket smidigt, till
förlitligt och ekonomiskt. Vid navige-

ring längs trånga skärgårdsleder kom 
dess goda egenskaper i dagen. Farty
gens aktionsradie var tillräcklig. 

Artilleriet var kraftigt, förstklassiskt 
och modernt. Det ringa deplacementet 
till trots förde "västfickslagskeppet" 
fyra 254 mm kanoner i två dubbeltorn, 
vars eldrör förmådde slunga en 225 kg 
pansargranat 36 km med en eldhastig
het av 3 skott i minuten. sekundärartil
leriet - påmonterat 1934 - bestod av 
åtta 105 mm luftvärnspjäser i dubbel
lavett bakom sköldar. I juni 1941 er
sattes sorgebarnen, fyra 40 mm Vic
kers-kanoner, av 4 Bofors 40 mm pjä
ser. Därefter var skeppens bestyckning 
nästan helt av Bofors världsberömda 
fabrikat. Den elektromekaniska eldled
ningsapparaturen levererades av den 
holländska firman Hazemeyer. Hu
vudartilleriet betjänades av två 6-me
ters, luftvärnet av en 4-meters stereo
avståndsmätare. Intill hösten 1939 ha
de 260 mmk nedlagts på fartygen. 

Under kriget var pansarfartygen vik
tiga pjäser i sjökrigets schackspel. Om 
de också icke direkt deltog i någon av
görande sjöstrid, tvang deras blotta 
närvaro motståndaren till en viss för
siktighet. Det sovjetiska flyget hade ett 
gott öga till skeppen och försökte gång 
på gång förgöra dem. Under Vinterkri
get trädde deras goda luftvärn på all
var i aktion. Vid värnandet av Åbo mot 
de 61 bombangrepp staden utsattes för 
av det rödstjärniga flyget i jan-mars 
1940 spelade "bröderna" en framträ
dande roll. Målade i vitt och med däc
ken täckta av snö för att bättre smälta 
samman med omgivningen, låg de i isen 
utanför, I/marinen vid Beckholmen, 
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Väinämöinen längre ut vid Lilla Boc
ken. De gjorde väl ifrån sig och klara
de sig utan några skråmor. Men hös
ten 1941 sjönk I/marinen. . 

Båda pansarskeppen deltog den 13 
sept. i ett av tyskarna iscensatt sken
företag mot Dagö. Vid vändning till 
kontrakurs på kvällen stötte I/marinen 
på två minor, som exploderade tätt på 
varandra babord akterut under pan
sargördeln. Fartyget kantrade och 
sjönk snabbt ca. 24 sjömil SSW Utö 
(59°27'N-21°05'E). Tillskyndande pat
rullbåtar bärgade 132 man, medan 271 
omkom. I/marinens undergång var en 
bitter och onödig förlust för Finlands 
flotta. De dyrbara pansarfartygens 
medverkan i operation "Nordanvind" 
var fullkomligt överflödig, i synnerhet 
som företaget helt fårfelade sin verkan 
och blev ett slag i tomma luften. Billi
gare flytetyg hade med samma verkan 
kunnat in:;ättas. V äinämöinen kvar
hölls hädanefter inne i skärgårdens 
hägn i närheten av eventuella bränn
punkter och löpte icke mera ut på öpp
na havet. Den blev ej heller långvarig. 

Vid de 194 7 förda förhandlingarna 
mellan Finland och Sovjetunionen om 
de s. k. tyska tillgodohavandena, ac
cepterades Väinämöinen som delbetal
ning och såldes till den östra grannen. 
Flaggväxling skedde den 5 juni i Åbo. 
Nyförvärvet döptes till Vyborg och seg
lade ännu under två decennier under 
sovjetisk krigsflagg. 

Minfartygen 

Inom ramen får ett begränsat anskaff
ningsprogram beställdes två minfartyg 
1939 hos CV (Wärtsilä). På tröskeln till 
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kriget kölsträckte varvet dessa nybyg
gen Nr 759 och 760 samma höst. Det 
utbrutna Vinterkriget och de svåra ti
derna därefter fårdröjde fårdigställan
det. De utomlands beställda motorer
na t. ex. anlände först våren 1940 över 
Petsamo. I aprillöpte Ruotsinsalmi och 
i maj Riilahti av stapeln. Namnen åsyf
tade två ärofulla sjöstrider från forna 
dagar, Svensksund 1790 och Rilax 
1714. De båda systerfartygen levere
rades i fårdigt skick den 21 nov. resp. 
14 dec. 1940. Två likadana beställdes i 
april 1944, men stannade på pappret, 
emedan de närmaste åren helt gick i 
krigsskadeståndets tecken. 

Dessa minutläggare var på 310 ton, 
dimensionerna längd/bredd/djupgåen
de: 50/7, 9/1 ,5 m. Två dieselmotorer å 
560 hkr gav en toppfart på 15 knop. 
Minkapaciteten var 100 och anlägg
ningen maskinell. Minorna kunde där
får fållas under gång med högsta fart. 
Fartygens ringa djupgående gjorde 
dem synnerligen lämpliga även som 
minsvepare. 

Under kriget 1941-44 fann paret 
Ruotsinsalmi-Riilahti en mångsidig an
vändning och hörde till flottans nytti
gaste enheter. De var effektiva minläg
gare, minsvepare, ubåtsjagare m. m. 
Tillsammans med tyska kolleger bygg
de de sommaren 1941 upp den stora 
minspärren utanfår Juminda, i vilken 
över 50 sovjetiska fartyg förintades. De 
medverkade med sina sjunkbomber vid 
likviderandet av tre ubåtar. En fientlig 
motortorpedbåt överraskade i sin tur 
den stillaliggande Riilahti i mörkret den 
23 aug. 1943 och sänkte fartyget. Ruot
sinsalmi överlevde kriget. 

* 

Placeraodet av beställningarna på 
krigsfartygen får Finlands flotta i hem
landet var av största betydelse får 
varvsindustrin. Byggandet av ubåtar
na och pansarskeppen kan sägas ha va
rit den räddningsplanka, som hjälpte 
Crichton-Vulcan över den svåra eko
nomiska krisen i början av 1930-talet. 

Orderna möjliggjorde en utvidgning 
och modernisering av varvsanlägg
ningarna. Samtidigt vann personalen en 
allt större yrkesskicklighet. För genom
förandet av de några år senare erhåll
na uppdragen på stora fartyg för Ame
rika-linjerna var varvet välrustat. 

PARTYG BYGGDA AV CRICHTON F ÖR KEJSERLI GA RYSKA FLOTTAN: 

i 3 s ' t 8 10 11 u. 13 

1 25 PETUCH Tpb 1 878 24 21 , 8 220 13 1/3 - 1 - 2 1+ 8 1908 
126 SA1AbtANDRA 2 , 7 
127 SELD l, 7 
128 SARDINKA 
1 29 'SI G 
1 30 RJABTJ IK 

186 BOBR Kb. 1885 11 87 60,3 1140 11 200 1 - 229 - ll:+ 15 1905 
1 0 , 7 1 - 152 

3. 7 6- 42 
4- 7 

322 GO G LAND Tpb 1889 1 75 2039 19 30 3- 37 h 1-t- 21 190 4 

323 NARGEN 

47 ,3 
5, 0 
2 , 6 1956 ~o_ 

2d 
_li()_J _j r- _: _ __ ... _ __..__ 

---
333 BO RGO Tpb 1 890 106 

334 EKENES 

336 KOTKA Tp b 1891 10 4 

337 DAGO . 103 

376 VSADNIK Tp b 1 893 432 

377 G AI DAMAK 

386 POLANGBN Tpb 1894 1 20 

387 PA.KERORT 

400 A.BREK Tpb 1896 650 

41 ,8 
4, 5 
2,6 

46,8 
3 , 9 
2 4 

57, 2 
7, 0 
3 ,4 

11()0 20 

1005 1 9 

1 030 1 8 

3300 21 

30 2- 37 le 1+ 21 1 900 
l d 

1 910 

30 2-37 le 1+ 21 1918 
l d 

191 0 

90 6-47 2d 7+57 1905 
3- 37 

42 , 0 2000 21 JO 2- 37 ls 1+ 22 191 2 

~ · b le l .. l .. 
6 5 , 1 45 32 21 97 2- 75 2d 7+ 72 j 1 908 

7 , 7 4- 47 l 

-+----+- +---+-f-2'3 ,.=_2 +--:--+----1r--:c- ·- - - + -
KRETJBT 

l 
l 

411 Tpb 1 898; 240 

41 2 KORSJ UH 1;02f 1;0 
57 , 9 3800 27 60 1 - 75 2d : 4+4 7 : 1911 

~ : ~ 3
:

47 
l 1921 l 

4~ : ~ 3800 26 26 2- 47 ld 2+ 27 i i~~~ . 487 
1 --

No . 221 Tpb 
488 No .222 
489 No,223 1903 

524 DOZORNYI 1 90 4: 100 

1 ,4 n 11 1 911 
~~~~--+-~~~l-;-30~.~8h66;-;;0tc;-1 ;6+-----=-- - _ 1+22 ' 1~4b l 

525 RAZVI:illfJIK 

542 NEVA 1 905 507 

5 , 0 
l, 7 

61 ,0 1 200 1 5 
7 , 9 

2- 37 - 6+ 80 

-+----+-+----+~1~7+--+~~~~~ 547 OCHOTNI K J a g 1 905 740 75 , 2 7 300 25 220 2- 12C ) d 17 +93 -~i?- ~ 
8 , 2 6- 57 ' 

1 925 548 POGRAN I TJNI • 1906· " 2 , 6 

647 VOOOREZ 
648 LUN 

1 ?,1& 350 52 : ~ ; 1150 15 50 2- 75 - 2+50 1939 
19 39 
1950 

l 1950 
649 TJIROK 
650 PILI N 

1917 Il l 2 . 3 " "_j_::_ __ 

Förklaringar till tabellen Djupgående (max.) i meter. 

l. Varvets byggnadsnummer. 7. Maskinstyrka (hkr) 

2. Namn givet vid sjösättningen. 8. Högsta fart (knop) 

3. Fartygstyp. Tpb= torpedbåt, Kbt=kanonbåt, Jag=jagare. 9. Största kolkapacitet 

4. Sjösättningsår. 

5. Standard-deplacement (ton). 

10. Artilleri (ex. 6-47 = sex 47 mm kanoner) 
I l. Antal torpedtuber. (s = stäv-, d= däck-.) 

6. Längd (över allt) i meter. 12. Besättning. Officerare + man. 

Bredd (största) i meter. 13. Utrangeringsår el. Krigsforlust 
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Samlad svensk 
dataindustri 

Nu är svensk dataindustri kraft
samlad. Betydande resurser fö r utveck-· 
lin g, till verkning och marknad sföring 
finns sammanförda i Datasaab AB, där 
f.d. Stansaab Elektronik AB och Saab
Scania AB, Datasaabdivisionen ingår . 

Satsningen, med staten som 
hälftenägare, förstärker det inh emska 
kunnandet nch ger en dataindustri med 
internationella möjligheter. 

D,1tasaab miiter framtiden med 
avancerade svstem, anpassade tillmil
jöer och männi skor. 

Faktureringsmaskiner, kontors-

datorer och minidatorsys tem är ett av 
v<ira produktområden. 

Dataterminaler e tt annat, där Alfa
skop och bankte rmina ler är ett par 
intressa nta exempel. 

Ett tredje område är kompletta 
datorsystem för mera avancerade till
lämpningar, exempelvis milit:ira 
system, fl yg trafikledningssys tem och 
sys te m för sjukvard . 

Sis t, men inte min s t, finn s vara 
simulatorer och system för avdncerad 
utbildning. 

[ DaJ\SUfJ) 
Datasaab AB. 175 86 Järfälla.Tel. 08-36 28 00. 

FFV 
ERFARENHET·KUNNANDE·RESURSER 

TORPED 42 

FFV FÖRSVARSMATERIEL 
Eskilstuna 



Ledamoten 
CURT BORGENSTAM 

Innovationer i skepps
teknisk utveckling 

Bakgrund 

Benämningen "innovation" har an
vänts för både små och stora upp
fmningar, fristående tekniska genom
brott och nya tillämpningar och kombi
nationer av redan kända produkter. 

Allmänt sett har innovationsgraden i 
svenska marinen mestadels varit påfal
lande hög. De utvecklingar som gett 
positivt resultat har givetvis blivit mest 
uppmärksammade, medan de som inte 
resulterat i någon tillverkning snart för
svunnit i glömskans hav. Men ambitio
nen att söka åstadkomma förbätt
ringar och vidareutvecklingar har hit
tills kunnat hållas levande. 

Några exempel ur svenska marinens 
skeppstekniska utvecklingshistoria kan 
vara värda att nämnas; 

e Sverige-skeppen, baserade på den 
s k F -båten, konstruerad 1911-12 
och realiserad 1915-22, en för sin tid 
okonventionell pansarskeppstyp, 
som med sin grundprincip "snabba
re än den starkare och starkare än 
den snabbare" visade vägen mot 30-
talets tyska Deutschland-klass. 
Tack vare sin avancerade grund
konstruktion kunde Sverige
skeppen genom successiva moderni
seringar bli mycket långlivade. 

e Flygplankryssaren "Gotland", som 
i början av 1930-talet var en helt 
unik kombination av spaningsflyg-
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bas och kryssare inom en begrän
sad storlek Ufr de japanska flyg
planbärande slagskeppen och krys
sarna under 2:a vkr). 

e Varmluftmaskineriet i minkryssa
ren "Claes Fleming" 1937-40, troli
gen världens första marina gastur
binmaskineri. 

e Motortorpedbåtarna från perioden 
1941-55 med lätta, punktsvetsade 
stålskrov, helt avvikande från and
ra mariners träskrov. En harmo
nisk avvägning av skrov och 
maskinanläggning i förening med 
systematisk viktbesparing resulte
rade i högre fartprestanda än mot
svarande utländska typer och möj
liggjorde en kraftig bestyckning i 
förhållande till den ringa storleken. 

e 130-tons-projektet till en stor tor
pedbåtstyp, som framtogs redan 
1942-44, ledde i sinom tid fram till 
Plejad- och Spica-typerna och an
tydde utvecklingslinjen fram till da
gens attackfartyg. 

e Utvecklingsarbetet på gasturbiner 
och lätta dieselmotorer som be
drevs 1941-51 med sikte på an
vändning i torpedbåtar. 

e Gasturbinmaskineriet i Spica-typen 
med flöjelbara ställbara propellrar 
av totalkaviterande typ. 

e Utvecklingsarbetet på luftobe
roende maskinerier för ubåtar med 
kretsloppsmaskineri, bränsleceller, 
VP-drivet stirlingmaskineri och lit
hium batterier. 

• skrovkonstruktion i sandwichplast 
till minjaktfartyg, utvecklad och ut
provad 1968-76 och byggd i proto
typ (Viksten) 1974. 

Om någon kritik skulle riktas mot 
svenska marinens innovationsgrad 
skulle den snarast kunna sägas ha va
ri. orimligt hög i törhållande till de in
dustriella och fmansiella resurser som 
stått till förfogande. Detta är emeller
tid något som traditionellt alltid präg
lat svensk teknik, som länge kunnat 
leva högt på den svenska uppfinnaran
dan och industriens förmåga att dra 
nytta därav. 

Vad marinens projektverksamhet be
träffar kan det fmnas goda skäl att i 
fredstid söka hålla en hög innovations
nivå, trots de korta serielängder vi mås
te räkna med. Det medför visserligen 
förhållandevis höga projekt- och ut
vecklingskostnader, men vid en skärp
ning av läget har man därigenom till
gång till välutvecklade materieltyper, 
och resurserna kan koncentreras till att 
seiretillverka dessa. En nyutveckling 
under krig eller avspärrning kan där
emot vara vansklig. 

Innovationsverksamheten vid pro
jektarbete är emellertid förknippad med 
åtskilliga problem. En del av dessa pro
blem skall i fortsättningen beröras. 

Tid för projekt och 
utveckling 

Tiden för projektutkast till slutprodukt 

har blivit allt längre. Man kan räkna 
med ca 8-10 år för stridsfartyg. Märk
ligt nog tar det ungefår lika lång tid 
även för enklare produkter vilket beror 
på att det ingalunda enbart är "tekni
kens alltmer tilltagande komplexitet" 
som verkat fördröjande. Tidsfaktorn 
har snarare styrts av begränsningarna i 
bemyndiganden och betalningsmedel. 
En annan tidsbestämmande faktor har 
varit det tidskrävande administrativa 
förloppet vid projekt- och konstruk
tionsarbetet. 

Denna stora spännvidd i tiden mel
lan projektutkast och leverans ger vis
serligen till synes god tid för noggrann 
utprovning av alla nyheter, men i reali
teten måste utförandet ofta "frysas" 
ganska tidigt till följd av kraven på de
taljering i redovisningar och föredrag
ningar, särskilt vad beträffar sådana 
faktorer som påverkar systemets kost
nader. För att projektören med någor
lunda säkerhet ska kunna uttala sig om 
kostnaderna måste han i stor omfatt
ning basera sig på redan känd teknik. I 
samma riktning verkar de projekteran
de varvens önskemål att redan på ett ti
digt stadium koncentrera sig på ett en
da alternativ både i fråga om utform
ning och t o m val av underleverantö
rer. 

A andra sidan krävs av andra skäl en 
betydande "framförhållning". Man 
måste kunna förutse vilken teknologi 
som kommer att vara aktuell om 6-7 år 
då projektet skall specificeras, bestäl
las och tillverkas. Det är inte lätt att 
förutsäga vilka komponenter som då 
kan fmnas tillgängliga på marknaden. 

Dessa två önskemål är i det närmas-
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te omöjliga att förena, och man riske
rar att alltför tidigt binda sig för lös
ningar som senare visar sig antingen 
föråldrade eller överoptimistiska. Den 
flexibilitet som borde ligga i projektar
betes natur går därigenom lätt förlo
rad. 

V alet av innovationsgrad och fram
förhållning är besvärligt även ur per
sonpsykologisk synpunkt. Om ett pro
jekt är alltför konservativt kan den en
gagerade personalen få en känsla av 
stillastående och vardaglighet som ver
kar dämpande på arbetslusten, i varje 
fall hos sådana mer kreativa individer 
som bör ingå i ett projekt-team. 

En alltför avancerad och visionär 
målsättning kan å andra sidan skapa 
oro för realiserbarheten, särskilt om kost
nadsramen även är hårt pressad 
och saknar alternativplaner och margi
naler för oförutsedda överraskningar i 
utvecklingsarbetet. Att ideligen tvingas 
att pruta på en från början överopti
mistisk målsättning kan lätt leda till de
faitism och missmod. Att av prestige
skäl tvingas vidhålla en inriktning som 
ingen seriös konstruktör längre tror på 
skapar också olust och försämring av 
arbetsklimatet. De "troendes" antal 
reduceras därvid till en krympande 
krets av progressiva visionärer utan 
förankring i verkligheten. 

Innovationsstrategi 

Det är svårt och f ö knappast tillrådligt 
att generellt formulera en bestämd 
innovationspolicy. En sådan policy kan 
tolkas på många sätt och kan lätt miss
brukas som ett riskabelt instrument 
både för att bromsa utveck~ngsvärda 
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uppfmningar och för att slösa resurser 
på fel områden. Det är också stor skill
nad mellan att ta upp nya ideer till 
prövning och att införa dem i en pro
duktion, men ordet "innovation" an
vänds ganska tanklöst för bägge dessa 
processer. 

Det förekommer ofta att personer 
med kreativ läggning klagar över att 
innovationer kvävs i sin linda eller att 
utvärderingen sker med en förutfattad 
negativ mening. T o m i US Navy, där 
man eljest inte borde lida brist på ut
vecklingspengar (åtminstone jämfört 
med vår egen torftiga jordmån) har Dr 
Reuven Leopold, Technical Director 
for Ship Design i Nav-Ship, Wash
ington, tagit till orda i en artikel publi
cerad i den brittiska N a val Engineers 
Journal, där han klagar över hur US 
Navy tenderat att komma på efterkäl
ken i fråga om tillämpning av ny tek
nologi. Som exempel nämner han två 
områden där brittiska marinen var ban
brytande, nämligen införande av mil
dämpningsfenor och gasturbiner. Ex
emplen visar kanske snarare hur ut
vecklingens banor oftare styrs av drifti
ga pionjärer och av företagens kom
mersiella intressen än av någon med
veten policy hos avnämaren, i detta fall 
marinen. Rulldämpningsfenor var allt
sedan 1930-talet en specialitet hos den 
brittiska firman Denny-Brown, vilken 
senare fått efterföljare på området i 
Vosper-Thornycroft, som hela tiden va
rit synnerligen aktiva när det gäller 
konstruktion, byggnad och försäljning 
av örlogsfartyg. Pensystemets teknis
ka begränsningar är emellertid välkän
da, särskilt dess bristande effektivitet 

vid lägre farter där rullningsdämpning 
mest behövs. Systemet med rullnings
dämpande tankar av aktiv eller passiv 
typ är tekniskt sett en överlägsen lös
ning om man kan acceptera deras ut
rymme och vikt. Att US N a vy trots 
många decennierts studier tvekat att in
föra mildämpningsfenor kan sålunda 
mycket väl snarare ha berott på rent 
tekniska överväganden än på någon 
inneboende konservatism. 

Vad gasturbinutvecklingen beträffar 
bör man ha i minnet att Rudolf Diesel 
var verksam i Tyskland och Frank 
Whittle i Storbrittanien. Detta är den 
grundläggande orsaken till att brittiska 
marinen alltid, i motsats till konkur
renten tyska marinen, har lidit brist på 
goda lätta dieselmotorer just inom det 
effektområde där den örlogsmarina 
gasturbinen först slog igenom. Det var 
till stor del tack vare Frank Whittles 
utomordentligt skickliga och hängivna 
arbete med jetmotorns utveckling un
der krigsåren som Storbritannien under 
flera decennier blev den ledande natio
nen ifråga om både jetmotorer för flyg
bruk och marina gasturbiner. 

Ett liknande förlopp inträffade f ö 
femton år senare, då Christopher 
Cockerelis pionjärinsatser rörande 
svävfarkoster inspirerade brittiska fir
mor och myndigheter till mycket stora 
insatser för svävarteknikens utveck
ling varigenom Storbritannien även här 
blev den klart ledande nationen. 

Innovationer kan ibland visa sig ha 
ett egenvärde som inte är tekniskt -eko
nomiskt sakligt betingat. N är det gäller 
att "sälja" en ide, ett projekt eller en 
produkt kan mottagarens attityd och 

hans värderingar av förslaget påverkas 
av hur han reagerar för de nyheter 
(verkliga eller skenbara) som presen
teras. Inför de beslutsfattare som har 
att ta ställning till ett örlogsmarint pro
jekt kan det emellertid vara svårt att 
anslå den rätta tonen eftersom "inno
vationsasptiten" kan vara synnerligen 
varierande. En del av mottagarna kan 
sätta stort värde på modernitet och nya 
radikala lösningar, helst om de appelle
rar till något område som intresserar 
honom själv. I de flesta fall synes man 
likväl anse som viktigast att projektet 
är väl realiserbart och att man inte ris
kerar några överraskningar i fråga om 
kostnaderna. Men även om innovatio
ner oftast i och för sig kostar pengar 
kan de ofta motiveras med att man 
hoppas spara pengar på totalkonstruk
tionen. 

A v görande är i själva verket inte 
själva projektets innovationsgrad utan 
det sätt på vilket det presenteras. Där
för bör projektören inte låta sig påver
kas av spekulationer om de reaktioner 
som projektet kan tänkas väcka när det 
i sinom tid ska föredras, utan hålla sig 
strikt och korrekt till fakta. När tiden är 
mogen kan han få tillfålle att förse pre
sentatören med de fakta och de argu
ment som då kan befinnas lämpliga. 

Det viktigaste i fråga om innovatio
ner är inte att de införs utan att alla för
slag och ideer blir mottagna med ett öp
pet sinne, att de blir sakligt utvärdera
de och, om så behövs, utprovade. I 
många fall kan det därvid vara lämp
ligt att gå fram stegvis, varvid det förs
ta steget kan sägas vara en flyktig 
granskning, varefter senare steg blir 
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alltmer omfattande, tidsödande och 
dyrbara ända fram till prototyptill
verkning och långtidsprov. Varje steg 
ska syfta till att belysa huruvida det 
fortfarande kan anses lönsamt att ta 
nästa steg. 

Hela tiden måste innovationen be
dömas i fOrhållande till befmtliga konst
ruktioner och till andra utvecklingslin
jer som bedrivs parallellt inom eller 
utom marinens regi. 

Likaså måste man studera och bely
sa vilken inverkan innovationens in
fOrande får på det totala systemets ef
fektivitet och kostnader. En del effek
ter är svåra att kvantifiera, t ex reak
tionerna hos besf..ttningen, psykologis
ka faktorer, industriell "spin-off'', ope
rativ tillgänglighet etc. Ett vanligt fOre
kommmande misstag vid utvärde
ringen är att man järnfOr de prestanda 
som kan fOrväntas av det nya systemet 
när det blivit fårdigutprovat och infOrt 
om säg 6-8 år med prestanda hos da
gens konventionella system som kan
ske konstruerats för 10-15 år sedan, 
men som i framtiden av andra skäl 
kommer att vidareutvecklas till bättre 
prestandasiffror. 

Det ligger i sakens natur att de flesta 
nya ideer på detta sätt kommer att sål
las bort under utvärderingen på ett tidi
gare eller ett senare stadium. I det sist
nämnda fallet råkar man lätt i en kon
fliktsituation. N är investeringarna i 
form av pengar och personella resurser 
i utprovningen av en innovation börjar 
nå betydande omfattning blir det svårt 
att säga nej till en fortsättning, även om 
resultaten skulle peka i negativ rikt
ning. De långa utvecklingstiderna och 
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det ringa antalet pågående projekt med
fOr en stark personlig bindning fOr de 
individer som är engagerade i ett ut
vecklingsarbete. Detta är inte så ut
präglat i större mariner där personer 
och fOretag kan vara mera diversifiera
de, där man inte hänger upp hela sin 
tillvaro och identitet på ett enda pro
jekt och där man inte behöver vänta så 
tålmodigt på att antingen få ge upp en 
utveckling eller att få se sina ideer för
verkligade. Hos oss kan däremot av
brytande av ett utvecklingsarbete med
föra personliga problem fOr de engage
rade individerna. När det gäller myc
ket stora projekt, t ex flygplan, kan de 
industriella och sociala följderna bli så 
stora att resonemangen kring projek
ten inte längre kan fOras i sakliga tek
niskt -operativt -ekonomiska termer. 

Det krävs ett visst mod att starta en 
utveckling, men ofta ett ännu större 
mod att avbryta den. Sett i ett histo
riskt perspektiv har marinens ledning 
inte agerat särskilt aktivt i denna smärt
samma process. Vanligen har man fort
satt bedriva utvecklingen, om än med 
dämpad entusiasm och t o m mot bätt
re vetande, tills det engagerade företa
get självt satt stopp (exempel Götaver
kens TOP-motor 1958) eller också har 
man låtit verksamheten tyna bort ge
nom anslagens strypning, varvid det 
fått fOrbli en öppen fråga vem som vål
lade strypningen, regeringen, CM eller 
Materielverket. 

Införande av innovationer 

Om och när en innovation utvärderats 
och utprovats med positivt resultat och 
man överväger dess införande i större 

skala tillkommer en rad nya problem 
som i många fall tidigare endast ägnats 
ett flyktigt intresse. En ofta debatterad 
principfråga är huruvida innovationer 
skall införas i små och täta steg eller i 
stora steg med längre intervall. Den ut
vecklingssinnade projektören vill gi
vetvis få ut nyheterna i praktisk drift så 
snart som möjligt, särskilt när det gäl
ler smärre detaljfOrbättringar som till 
synes inverkar föga på inbyggnads
mått, vikter och kostnader. 

Drift och underhåll kan emellertid 
utsättas för störningar om denna prin
cip drivs för långt. Modifieringar och 
ändringar bryter standarden och kan 
medföra att reservdelar inte längre pas
sar eller blir felexpedierade, att doku
mentation och driftfOreskrifter inte 
längre stämmer etc. 

Ett standardiserat utförande har sto
ra fördelar. Reservdelsförsörjningen 
och därmed tillgängligheten förbättras 
och utbildningen kan göras effektivare 
om man har många lika enheter, även 
om deras prestanda inte är så höga som 
de teknologiska möjligheterna skulle 
kunnat medge. 

Ett nytt utfOrande kan ofta medfOra 
sekundära krav, t ex basresurser, la
gerhållning och logistiksystem för nya 
bränslen, smörjmedel, verktyg, doku
mentation, utbildning m m. 

A v bl a dessa skäl kan det vara klokt 
att vara relativt återhållsam med in
förande av innovationer, även i och fOr 
sig goda sådana, och i varje fall inte in
föra dem stegvis och ryckvis. Bästa re
sultat uppnås om man kan vänta med 
infOrandet tills en stor mängd erfaren
heter samlats, helst inom flera delom-

råden, och därefter från och med en 
viss tidpunkt radikalt gå över till en ny 
standard som får inkorporera alla de 
innovationer som utprovats under vän
tetiden. Men man får vara medveten 
om att övergångsperioden från en äld
re till en nyare standard kan visa sig be
svärligare än man på förhand tänkt sig. 
Om man under en tid kunde införa kör
förbud för de fartygstyper som är be
rörda och koncentrera alla resurser på 
skiftet till den nya standarden skulle det 
kanske inte vara så svårt. Men i prakti
ken är detta varken praktiskt eller eko
nomiskt möjligt. I stället får man vanli
gen invänta ordinarie översyner av far
tyg eller deras ingående komponenter. 
Övergångsperioderna blir därigenom 
så långa att man ofta kan fråga sig om 
ändringarna överhuvudtaget blir lön
samma. Likväl klingar sådana resone
mang tämligen främmande under inno
vationernas fOrsta, mer glamorösa 
perioder. 

Sammanfattning 

De i det föregående rekommenderade 
principerna för behandling av innova
tioner är givetvis lättare att tillämpa i en 
större marin där man rör sig med läng
re serier och där mari har många enhe
ter i drift. Där skymtar möjligheten att 
nå det idealtillstånd där den operativa 
marinmaterielen är så omfattande att 
den kan förbli relativt "ostörd" av pågå
ende experiment och utveckling, me
dan man kan kosta på sig att hålla sig 
med en tillräckligt stor experimentsek
tar fOr innovationer, bestående inte ba
ra av laboratorier och forskningsan-
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läggningar utan även av kompletta 
experimentfartyg av olika typer. 

I vår marin har det mera sällan före
kommit att vi kunnat bygga prototyp
fartyg. I förhållande till våra korta se
rier blir sådana oftast orimligt dyra och 
om man ska ha verklig nytta av dem 
måste man också hinna få dem i drift 
och utvärdera resultaten innan serieut
förandet fastställes. 

V åra fåtaliga experiment- och proto
typfartyg har mestadels tillkommit ge
nom tillfålligheternas spel. Några 
exempel kan nämnas: 

V år nybyggnadsverksamhet före 
andra världskriget var så sporadisk att 
de senast byggda fartygen i praktiken 
kan sägas ha utgjort prototyper för den 
seriebyggnad som startades så snart 
man insett det brännande behovet. Så 
kom kustubåten UJ och Sjölejonet att 
stå modell för två typer av seriebyggda 
ubåtar. Arho/ma och Landsort blev ut
gångspunkten för en välplanerad och 
snabbt genomförd nybyggnad av min
svepare, och de två kustminsveparna 
M l och M2 följdes raskt av en lång se
rie M-båtar. 

Torpedbåten T 101 Perseus blev 
framfödd genom en serie improvisatio
ner och konstgrepp under förhållanden 
som gjorde att meningarna gick i sär 
huruvida den blev för sent eller för ti
digt född. Den hann i alla fall bli pro
vad innan typen blev fastslagen och 
Plejad-serien beställd. Sedermera kom 
T 101 också väl till pass som "flytande 
provbänk" för robotförsök och för 
Spicatypens maskineri. 

T 41, den första V-bottnade motor
torpedbåten, framtogs genom att den 
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sista båten i T 32-serien fick ett modi
fierat utförande, och kom att bli proto
typ för T 42-serien. 

Motortorpedbåten T 20 l, är en av de 
få som avsiktligt byggts som prototyp 
för ett planerat krigsbygge i större se
rier. I stället fick den göra god tjänst 
som flytande provbänk för den nya 
direktinsprutade CRM-motorn, ställ
bara propellrar och totalkaviterande 
propellrar som sedermera tillämpades 
på Spica-typen. 

Patrullbåtsserien som f n är under 
byggnad föregicks av provfartyget Jä
garen som var i drift i närmare två år 
innan specifikationen fastställdes. 

Bristen på prototypfartyg har kom
penserats av att man har låtit materie
len genomgå grundliga prov i verkstad 
varunder förbättringar har kunnat in
arbetas och innovationer utvärderas. 
Som exempel kan nämnas att det elek
triska framdrivningsmaskineriet till 
Näcken-ubåtarna samkörts i verkstad 
samt att en ny typ av reduktionsväxel, 
tänkt för kommande ubåtsprojekt, har 
byggts och provats i full skala. 

Vi har ont om pengar och resurser 
för utvecklingsarbete. Inför förslag till 
innovationer måste vi därför snabbt 
och tilllägsta möjliga kostnad utvärde
ra och bedöma förslagen så att vi kan 
satsa på rätt områden och undvika 
onödig splittring av våra begränsade re
surser. Det gäller därvid att om möjligt 
redan på grundval av ritningar, be
skrivningar och överslagsberäkningar 
upptäcka både var fmesserna ligger och 
vilka stötestenar som kan förväntas. 
Detta fordrar en hög grad av tekniskt
ekonomiskt omdöme och erfarenhet 

hos den personal som ska ta ställning 
till innovationer och/eller åstadkomma 
sådana. 

Inför de personalminskningar som 
planeras inom marinen kan det bli nöd
vändigt att skjuta sådana frågor ifrån 
sig och i stället lägga ut utvärderingen 
på industrin. I ytterlighetsfallet innebär 
detta att det ena företaget kan få i upp
drag att utvärdera vad det andra upp
funnit och vice versa, medan Materiel-

verket ägnar sig åt att administrera pro
ceduren. Ett sådant förfarande kan bli 
synnerligen kostsamt och kan leda till 
dyrbara felsatsningar. 

Det är därför betydelsefullt att mari
nen hos sin egen personal söker vid
makthålla den tekniska kvalitet som be
hövs för att rätt och effektivt behandla 
alla de besvärliga problemställningar 
som ligger i begreppet "innovationer". 

Allmänna Bevaknings AktiebolagP-t 
- STATENS BEVAKNINGSFÖRETAG -

ABAB har sedan bolagsbildningen utvecklats till en bevaknings
organisation som fyller högt ställda personella och tekniska krav. 

Därför all : 
Företaget har följt med i den tekniska utvecklingen . 

Personval och utbildning har gjorts med största omsorg. 

Personalen har erhållit trygga och rejäla anstfllningsvillkor och 
ändamålsenlig utrustning . 

ABAB - Allmänna Bevaknings AB 

Statens Bevakningsföretag 

Sibyllegatan 17 

Fack, 102 40 Stockholm 5 

Tel. 08/237320 
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Litteratur m m 
Erik Häggs tendensnoveller 
Ett litterärt inslag i den svenska färsvarsdebatten före färs ta världskriget. 

Under 1880-talet fastslogs grunddragen 
för ett modernt svenskt försvar. Man 
övergav den s k centralförsvarstanken 
och ett periferiförsvar, ett försvar av 
landet vid dess gränser, etablerades. 
Detta medförde att sjöförsvarets strate
giska betydelse ökades. Därmed inten
sifierades också debatten kring denna 
försvarsgrens utformning och balanse
ring i förhållande till andra delar av för
svaret. Detta menin5sutbyte fördes inte 
bara mellan företrädarna för skilda 
åsiktsriktningar inom armen och flot
tan, utan också mellan flottans män in
bördes. Debattfora var oftast försva
rets olika tidskrifter, främst Kungliga 
Krigsvetenskapsakademins Hand
lingar och Tidskrift, Tidskrift i Sjö
väsendet och V år Flotta (numera "Sve
riges Flotta") som utgavs av Förening
en Sveriges Flotta. Den sistnämnda tid
skriften kom till 1905 och dess artiklar 
utmärktes av ett populärt framställ
ningssätt och en relativt ytlig behand
ling av de försvarspolitiska spörsmå
len. Detta var nödvändigt för att upp
fylla de syften som uppställts av skrif
tens utgivare. De vände sig till en stör
re allmänhet på ett helt annat sätt än 
Krigsvetenskapsakademin eller Kung
liga örlogsmannasällskapet, vars pub
likationer var mera fackinriktade. 

Vid tiden för det rysk-japanska kri
get blev dåvarande kaptenen vid flot
tan Erik Hägg ombedd att i Svenska 
Dagbladet skriva om sjökriget i fjärran 
östern. Han kom att bli denna tidnings 
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ständige sjömilitäre medarbetare fram 
till 1924. I SvD, liksom i Aftonbladet 
och Nya Dagligt Allehanda, bedrev 
Hägg en livlig publicistisk verksamhet i 
syfte att föra fram sjöförsvarets intres
sen. Detta skedde genom artiklar i ak
tuella frågor som flottans ersättnings
byggnad och placeringen av flottans 
huvudstation. 

På Krigsarkivet finns Erik Häggs 
privatarkiv deponerat. Det består, för
utom av ett omfattande otryckt me
moarfragment, av tre volymer klipp
böcker med företrädesvis egna artiklar 
och inlägg i försvarsdebatten i Sverige 
under tjugoårsperioden från rysk
japanska kriget till 1925 års försvars
beslut1. 

Det var många officerare bland Erik 
Häggs samtida som förde fram sina 
åsikter om försvarets ordnande i press 
och tidskrifter. En form av åsiktspre
sentation och argumentering som kap
ten Hägg emellertid var ensam om var 
den skönlitterära skissen. I korta situa
tionsskildringar och stridsrelationer 
ställde Hägg aktuella militärpolitiska 
frågor på sin spets. J ag har funnit ett 
antal sådana "tendensnoveller" i Häggs 
klippböcker samt i "V år Flotta". J ag 
anser att innehållet i dessa aktstycken 
väl speglar vad som var gångbart i för
svarsdebatten vid tiden för unionsupp
lösningen och den första enhetliga 
svenska försvarsplaneringen 1906. De 
exempel jag valt är "En nattlig sjöstrid 
utanför Stockholm. En framtids-

vision" ( 1902), "Ett torpedbåtsanfall" 
(1903), "Ett gatlopp" (1906) och slutli
gen "Något som kan hända" (1906). 
De två första novellerna beskriver all
mänt betydelsen av ett progressivt och 
mångsidigt svenskt sjöförsvar medan 
de två senare är inriktade på att visa vå
dan av en felaktig placering av flottans 
huvudstation. 

I jultidningen "Vinterbloss" från 
1902 beskriver Hägg hur den svenska 
kustflottans artillerifartyg och torped
båtar anfaller och driver bort en fient
lig sjöstyrka som ankrat på östra saxa
refjärden i Stockholms inre skärgård2 • 

Perspektivet är den allvetande berätta
rens och skildringen är hållen i ganska 
allmänna ordalag. Beskrivningen av de 
taktiska tillvägagångsätten är dock i 
överenstämmelse med praxis inom 
svenska flottan. Flera tydliga detaljer 
delges läsaren i den i SvD införda 
novellen "Ett torpedbåtsanfall". Här 
presenteras ett mikroperspektiv där be
rättaren, en torpedbåtsbefålhavare, i 
jagform återger ett nattligt torpedan
fall mot en fientlig flottstyrka utanför 
Söderarm3 • Framställningen är detalj
rik och pendlar mellan själva strids
berättelsen och övergripande försvars
politiska betraktelser som av samtida 
läsare lätt borde ha kunnat sättas i 
samband med enskildheter i den på
gående svenska försvarsdebatten. Föl
jande avsnitt är belysande för den ge
nomgående tendensen i novellen. De 
svenska torpedbåtarna sätter efter ett 
lyckat anfall kurs mot den svenska kus
ten, förföljda av en fientlig jagare: "Vi 
pressa våra båtar så mycket som möj
ligt. Vi vilja göra allt för att rädda de 

återstående båtarna åt landet. Sverige 
har ju så ytterst litet att sätta upp mot 
den öfvermodiga makt, som beslutat 
krossa oss. Och dock skulle vi, om Sve
riges folk i tid förstått sjöförsvarets oer
hörda betydelse för vår frihet kunna ha 
mött fienden med en flotta, som tvingat 
honom att 'draga in klorna' "4

• Den kor
ta novellen avslutas med fakta från det 
pågående kriget. Krigshandlingarna 
överenstämmer med den målsättning 
som låg till grund för den officiella 
svenska försvarsplanering som kom till 
uttryck i generalstabschefernas för
svarsplan från 1906. Den svenska flot
tans huvudstyrka attackerade alltså 
den fientliga transportflottan som en
ligt Hägg "redan kommit fram till den 
norrländska kusten". stridshandlingar 
på Ålands hav - en genombrytning där 
hörde till den strategiska planeringen -
beskrivs i korthet5• 

Att "fienden" är Ryssland uttalas 
inte klart i någon av de bägge först be
rörda novellerna. "Den öfvermodiga 
makt" som nämns i novellen från 1903, 
"Ett torpedbåtsanfall", är väl uppen
barligen Ryssland. Detta antagande 
styrks av att Hägg låter transportflot
tan med invasionstrupperna styra mot 
norrlandskusten. Hade angriparen va
rit exempelvis Tyskland skulle tänkba
ra angreppspunkter, fortfarande i en
lighet med officiella bedömningar, lagts 
i landets sydligaste delar. 

I berättelsen "Ett gatlopp" ur "V år 
Flotta" är dock angriparen klart utpe
kad som rysk. När berättelsen börjar 
har krig just utbrutit och Karlskrona, 
kustflottans huvudbas, är blockerad. 
Berättaren håller även här perspektivet 
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i sin hand och dialog, med instuckna 
kritiska röster mot Karlskrona som för
läggningsort åt flottans huvudstyrka, 
används flitigt. Tendensen är uppen
bar från början. Att ha Karlskrona som 
huvudbas är förkastligt och den i novel
lens inledning omtalade blockaden be
tecknas som ett svårt bakslag. Berättel
sen är full av anspelningar på den de
batt som sedan rysk-japanska kriget 
och Port Artburs fall förts i flottsta
tionsfrågan. Detta meningsutbyte gäll
de ju främst faran av att den svenska 
flottan kunde bli instängd i det med sina 
få djupa utlopp lätt blockerade Karls
krona6. 

I den korta skissen "Något som kan 
hända" är situationen ännu mera till
spetsad. Här beskrivs hur en brittisk 
eskader går in i Karlskrona örlogs
hamn och under hot om bombarde
mang kräver att få använda denna 
hamn som bas vid operationer mot 
Ryssland. Basen benämns av Hägg 
"Gustafsvärn" men det är uppenbart 
av beskrivningen vad som avses. Det 
felaktiga i att inte ordentligt befasta 
Karlskrona samt att underlåta att flyt
ta kustflottan permanent till Stock
holms skärgård belyser Hägg genom 
att låta den brittiske eskaderchefen 
göra följande reflektion: " ... Jag näs
tan önskar, att de hade ett säkrare lås 
för den där hamnen, så att den ej vore 
så inbjudande och att de hade sin lilla 
duktiga flotta välbehållen däruppe i det 
där skärgårdstrasslet utanför Stock
holm, dit inte ens fan själf skulle våga 
titta in med sina fartyg, om han hade 
några"7• Vidare får också det faktum 
att den svenska flottan inte var rustad 
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under vinterhalvåret - det hela utspe
las i april - kritik. 

Den litterära stilen i dessa skisser el
ler noveller är genomgående okompli
cerad, stundom hurtigt patriotisk. Den 
läsare som var vaken för vad som rör
de sig i tidens svenska försvarsdebatt 
kunde inte ha undgått att förstå vad 
Erik Hägg syftade på i sina framställ
ningar och vilka åsikter han förfaktade 
i de berörda frågorna. Ett kraftigt ut
ökande av flottans ersättningsbyggnad 
av både artillerifartyg och torpedfar
tyg av olika typer var ett klart uttalat 
önskemål från sjömilitärt håll. Likaså 
var det ett krav att få en ny huvudsta
tion åt flottan i närheten av Stock
holm, inte minst då man ansåg att hu
vudstadens skärgårdsområde var ett av 
de viktigare målen vid ett ryskt anfall 
och därför måste kunna försvaras ef
fektivt. Novellernas effekt som opi
nionsbildare eller som åsiktsförmedla
re är naturligtvis näst intill omöjlig att 
mäta, men Häggs initiativ är i sig själv 
intressant. Det är dock uppenbart att 
dessa berättelser främst tjänade ett för 
allmänheten upplysande, underhållan
de och framförallt intresseväckande 
syfte mera än som inlägg i den politiskt 
viktiga försvarsdebatten. Det var där
för främst tidskriften "V år Flotta" -
Hägg var f ö tidskriftens redaktör åren 
1905-19 och föreningens ordförande 
1924-36 - som Hägg skrev för. 

Hans Holmen 

Notrörteckning 

1 Erik Häggs arkiv (KrA). Volym nr 3-5 inne
håller klippböcker med artiklar från perioden 
november 1903 - mars 1924. 

2 Erik Häggs arkiv, vol. nr l, bok l, s. 6fT. Arti
keln är i inledningen försedd med påskriften 
"Vinterbloss 1902". 

3 I bi d. s. l tf. Odaterad artikel som också finns i 
"Vår flottas" aprilhäfte 1905. 

4 Ibid. s. 3. 

5 Ibid. s.3f. 
6 "V år Flotta", aprilhäftet 1906, s.43ff. För de 

olika turerna i debatten kring placeringen av 
flottans huvudstation se Burgman, Torsten, 
Svensk opinion och diplomati under rysk-ja
panska kriget 1904-1905, Uppsala 1963, 
s. 191fT. 

1 "Vår Flotta", novemberhäftet 1906, s. l31. 

STOCKHOLMS KUSTARTILLERIFÖRSVARS 
VARV OCH VERKSTÄDER VAXHOLM 

Renoveringar av motorer, dieselutrustningar 
och backslag 

Tectylbehandling 

Svetsning ocr plåtslageriarbeten 

Argonsvetsutrustning 

Slip för fartyg upptill l 50 ton 
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KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPETS 
T Ä VLINGSSKRIFTER 

Kungl Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syf
te är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i 
allmänhet. 

I enlighet med detta syfte delar sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

l. Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart. 

2. Organisation och personal. Utbildning. 

3. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik. 

4. Krigsfartygskonstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik. 

5. Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin. 

Tävlingsskrift för år 1979 (1980) skall senast den l september 1979 (1980) vara 
Sällskapet tillhanda under adress: 

Tävlingsskrift för år 1979 skall senast den l september 1979 vara Sällskapet till
handa under adress: 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Fack 8 
104 50 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens 
namn och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me
dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjö
väsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift. 

(Forts.) 
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ÄMNEN FÖR TÄVLINGSSKRIFTER 
1979 och 1980 

l. Ubåtar i Östersjön under 1980- och 1990-talet. Operativt utnyttjande, taktiskt upp-
trädande. Konsekvenser för vår sjöoperativa verksamhet. 

2. Nästa generation ytattackfartyg. Taktiska och tekniska krav. 

3. Åttiotalets utbildningsmiljö; krigets krav- eller fredens. 

4. Att vara sjökommenderad i jämställdhetssamhället. 
(Familjen, jobbet, ekonomin -- problem för unga yrkesofficerare.) 

5. Alternativa former för allmän värnplikt vid försvarsavvägningar. 

6. Försvarsgemensam utveckling och anskaffning av vapenmaterieL Politiska och eko-
nomiska önskemål granskade mot praktisk genomförbarhet. 

7. Automation ombord - hur långt kan man gå? 
(Vid en ökad grad av datorisering resp fjärr- eller automatisk reglering av väsentliga 
system och anläggningar ombord kan vinnas ökade prestanda och ev minskning av 
besättning. Mot detta kan ställas ökad sårbarhet, samt ökade service- och under
hållsproblem.) 

8. Modernisering eller nybyggnad. 
(Med tiden blir fartygen dels omoderna främst beträffande vapenmaterielen, dels ökar 
underhållskostnaderna. Konsekvenserna av dessa faktorer har betydels-~ får bl a livs
längdsbestämning av fartygen.) 

9. Har en bataljonschef (mots v) i marinen kunskaps- och erfarenhetsmäs~iga förutsätt
ningar får att planera, styra och utvärdera sin verksamhet så att dispon;bla- alltmer 
krympande - ekonomiska resurser kan totaloptimerat utnyttjas i utbildningsarbetet? 

10. Är livsmedelstjänsten rätt utformad inom örlogsbas i krig med hänsyn till anålyser en! 
Bas/78, ÖB beslut om underhållstjänsten samt utvecklingen inom det o;ivila samhäl
let och i vilken omfattning kan en ytterligare integrering inom livsmedelstjänsten mel
lan försvarsgrenarna bli aktuell? 
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Philips sjöbevakningscentraler "STINA'' 
vaktar kusten- i fred och ofred 

De nya sjöbevakningscentralerna från 
Philips har två huvudfunktioner: som 
kustbevakningssystem i fredstid och som 
informations- och kommunikationscen
trum för stridsledning i händelse av kr ig. 
ST INA tar emot uppgifter från bl a mark
eller luftburen radar, lotsar, hamnmyndig
heter och f artyg. Av operatören initierad 
målföljning fortsätter automatiskt. Läget 
fö r t ex ett radarfö lj t mål uppdateras 
flera gånger i m inuten. Målet ident ifieras 
med ett nummer samt en symbol, som 
anger mål katego ri. Denna info rmation 
presenteras på grafiska bildskärmar, PPI :er 
och alfanumer iska textskärmar och kan 
även presenteras på andra bildskärmar 
inom eller utanför ST IN A-centralen. 

Andra viktiga fördelar är: 

• Automatisk följning av upp till 100 yt
mål med användning av radar-data 

• Följning av lågflygande luftmål (option ) 

Försvarselektronik 

Peab-D 052 7812 

• Automatisk datorstyrd målinläggning 
på den grafiska bildskärmen 

• Snabb återg ivning av målrörelser- 24 
timmar på mindre än 5 minuter 

• Automatisk överföring av måldata till 
andra STINA-centraler och till övervak
ningsfartyg 

• selekterad presentation av vissa mål
kategorier 

• Sex olika ska lor på PPI 

e Ingångar via datalänkar, radio/telefon 
eller telex 

Philips 
Elektronikindustrier AB 
Försvarselektro nik 
175 88 JÄRFÄLLA 
Tel: 0758/ 100 00 
Telex : 115 05 peab S 

PHILIPS 

FOR DYNAMIC, 
SWIFT RESPONSE DEFENCE 
rel iable, accurate and effective weapon systems for ARMIES, NAVIES and 
AIR-FORCES. The result of 30 years experience in the design and development 
of a Iong Iine of guided missiles. More than 400,000 tactical guided missiles and 
drone targets manufactured and in service with the arrned forces of 45 countries. 
SS 10, the world's lirs t wi re-guidedanti-tank missile, ENTAC, SS-AS 11, 
SS 12 M-AS 12, AS 20, AS 30, CT 10 and CT 20 TARGET DRONES. EXOCET 
(MM 38, AM 39, SM 39, MM 40), AS 15 TT. AS 30 LASER, AS LL, PLUTON. 
C 22 TARGET ORON E. 
HOT, MILAN, ROLAND in ca-operation with Messerschmitt-Bolkow-Biohm 
within the euromissile group. 

HOT ROLAND 

;;;~~ 
~~ 
~5' aerospatiale 
DIVISION ENGINS TACTIOUES 
2 å 18 rue Beranger- 92320 Chåtitlon - FRANCE 

Hans Puttgen AB 
Grev Turegatan 73, 114 38 Stockholm 
Tel. 08/62 82 20 



MARI N SMÖRJMEDEL 
Leveransservice världen runt 

Svensktillverkade 
KVARTS KR ISTALLE R 

mellan 800 kHz och 120 M H z. 

Specialitet: SNABBA LEVERANSER INOM 48 TIMMAR ÄR MÖJLIGT! 

Representerar också ER/E kristal/produkter. 

KVE Kvartselektronik AB 
Tel. 08- 37 25 30 - Box 26, 161 26 Bromma 

Lundby Skeppsservice AB 
Klassningsarb . måln . och slåstr. 

Lundby Container Service "LCS" 
Tillv. och rep . av containers 
Försäljn. nya och beg. containers 
031 /22 45 10, 51 45 40 

... på våra ritbord och i våra utvecklingslaboratorier. 
Inom Saab-Scanias Flygd ivision finns Robot
och Elektroniksektorn. En teknologisk resurs
pool , som fyller de krav svenska försvaret 
ställer på 80- och 90-talets kvalificerade 
robotsystem. 

Vi arbetar med flexibla och störfasta system , 
som kan vara gemensamma för flera för
svarsgrenar - system med " svensk profil". 

En produkt från Saab-Scania 



Dessa enheter. liksom många andra fartyg världen över, är utrustade 
med MTU :s kompakta och specifikt lä tta dieselmotorer och aggregat. 

MTU har stolta traditioner och har i modern tid investera t i fo rskning, ut
veckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motor
t i llverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina ku nder allt s töd 
under en lång f ramtid. 

m tu Motoren- und Turbinen- Union 
Friedrichsha fen GmbH 
M.A.N. Maybach Mercedes-Benz 

:M:ARJ:NDJ:ESEL 
Kronobergsg 2 1 112 33 Stockholm Tfn 0 8- 54 07 25 
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