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

Robot· oc h Elektronikse kt o rn
581 88 Lin kö ping . Telefon 01 3/1 2 90 20

VÅR SENASTE LEVERANS
ETT UNIKT BYGGE
Det första svenska nykonstruerade medelstora miljöskyddsfartyget levererat till Kustbevakningen/G en era Itu Il st y re Isen.

Komplett utrustad för oljesaneringsuppdrag.
Längd ö.a. _ _ _ 28,9 m
Bredd m.
6.5 m

Maskinstyrka _ _ 400 kW
10 knop
Fart

LundeVarv och Verkstads AB
BOX 100, 870 16 RAMVIK
TEL. 0612-403 80
TELEX 71385 LUNDE S

UBÅTEN NÄCKEN:
Säker
energiförsörjning
ombord
scania generatoraggregat
GAS 11-05, med en
J e u mont-Schneider generator
(Effekt 1 50 kW)

SI:ANIA
Saab-Scania Scaniadivisionen, 151 87 Södertälje

Meddelanden
från
Kungl Örlogsmannasällskapet

Nr 4/1980 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 10 april 1980
(Utdrag ur protokoll)
Valdes ledamoten Lennart Grenstad till föredragande i vetenskapsgrenen "Organisation och personal. Utbildning" för år 1980/81.
Stockholm den 19 november 1980.
Bo Granath
sekreterare

Nr 5/1980 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 9 oktober 1980
(Utdrag ur protokoll)
l. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde hedersledamöterna
Jacob Wallenberg, Ivar Virgin och Uno Willers samt ledamöterna Viktor Tornerhjelm
och Sven Cagnell avgått med döden . Ordföranden lyste frid över deras minne.
2. Fastställde Sällskapet belöningar enligt följande:
För artiklar i TiS

Ledamoten Curt Borgenstam hedersomnämnande på högtidsdagen och penmng-
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belöning 1.000 kronor för hans artikel i TiS nr 4/1979 "En seglivad motort yp och dess
utvecklingshistoria".
Jur kand Fredrik Sundberg hedersomnämnande på högtidsdagen och pen ningbelöning 1.500 kronor för hans artikel i TiS nr 6/1979 "Sjöterritorium och neutralitet" .
För enskilda arbeten vid Militärhögskolan
Örlogskapten Gunnar Mannervik hedersomn ämn ande på högtidsdagen och penningbelöning 3.000 kronor för hans enskilda utredning " Riskern a för ett 'torskkrig' i
Östersjön".
Kapten (KA) Bo Stålsparr hedersomnämnande på högtidsdagen och penningbelöning 2.000 kronor för hans enskild a utredning " Konse kvense r för svensk sä kerhetspolitik av cruise missiles (CM) i vårt närområde" .
Kapten (I 17) Hans Berndtson hedersomn ämnande på högtidsdagen och penningbelöning 1.500 kronor för hans enskilda utredning " Panam akanalens betydelse för
USA:s säkerhetspolitik".
Övriga belöningar
Korresponderande ledamoten Carl-Axel Malmberg hedersomn ämnande på högtidsdagen och penningbelöning 1.000 kronor för minnesskriften "Kungl Karlskrona Amiralitetsförsamling 1680--1980".
För framståe nde insatser vid genomförandet av den arktiska expeditionen YMER
80:
Hedersledamoten Bengt Lundvall hedersomnämnande på högtidsdagen och Kungl
Örlogsmannasällskapets hederssköld.
Korrespondera nde ledamoten Valter Schytt hedersomnämnande på högtidsdagen
och Kungl Örlogsmannasällskapets heders~köld.
Kommendörkapten Anders Billström Kungl Örlogsmannasällskapets silvermedalj.
Dessutom beslöts att belöningar också skulle utdelas enligt följande:
Ledamoten Bertil Daggfeldt, idegivaren till den arktiska expeditionen YMER 80,
Kungl Örlogsmannasällskapets hederssköld.
Ledamoten Bo Granath, sekreteraren i organisationskommitten YMER 80 ,
Kungl Örlogsmannasällskapets hederssköld .

Sällskapet har deltagit i ceremonierna vid isbrytaren Ymers avgång den 24 juni och
vid fartygets återkomst den l oktober. Vid det första tillfället deltog sekreteraren och
ledamoten Daggfeldt , vid det senare endast sekreteraren .
Vid Ymers återkomst utdelades ett diplom till alla deltagare , besättningsmän som
forskare. Diplomet har undertecknats av preses/ordförande och sekreterare i de tre
initiativtagande samfunden KV A , SSAG och KÖMS .
Hedersledamoten Stig H :son Ericson har till Sällskapet överlämnat en levnadsbeskrivning över den utländske hedersledamoten Arleigh Burke.
6. Ledamoten Muren föredrog utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen "Underhållstjänst och förvaltning . Hälso- och sjukvård med navalmedicin " med titeln
"Ubåtsräddning - en navalmedicinsk utmaning".
Stockholm den 19 november 1980.
Bo Granath
sekreterare
Nr 6/1980 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 4 november 1980
(Utdrag ur protokoll)
l. Förrättades val av styrelse (ej ordförande och vice ordförande som väljs vid högtidssammanträdet) samt styrelsesuppleanter.
Till ordinarie ledamöter valdes ledamöterna Melinder och Norrse/l (båda omval).
Till suppleant valdes ledamoten Furenius (nyval).

2.

Förrättades val av revisorer och suppleanter.
Till ordinarie revisorer valdes ledamöterna L Werner och G-B Ericson (båda omval) .
Till suppleanter valdes ledamöterna Öhman (omval) och Tillberg (nyval).
3.

Förrättades val av valberedning.
Valda blev ledamöterna O ' Konor, Åsgård och Ny len med O' Konor som sammankallande.

4. Fastställdes årsavgiften till Sällskapet till 35 kronor , innefattande prenumeration
på Tidskrift i SjöväsendeL

3. Anmälde sekreteraren att inga tävlingsskrifter har inkommit till Sällskapet och
inte heller några arbeten för belöning ur Tam ms stipendiefond. Medlen ur denna fond
samt Karl Ragnar Gierows stipendium används därför för ändamål som angivits ovan.

5. Beslöt Sällskapet tilldela fil kand Hans Dahlin Sällskapets silvermedalj för hans
insatser i samband med YMER 80.
6.

Förrättades inval av hedersledamot . Vald blev general Lennart Ljung.

4. Valdes ledamoten Svahn till föredragande i vetenskapsgrenen " Krigsfartygs
konstruktion . Maskin- och elektroteknik. Teleteknik" för år 1980/81.

7.

Förrättades inval av ordinarie ledamöter. Valda blev i nämnd ordning:

5. Sällskapet har deltagit vid högtidlighetern a på Vegadagen den 24 april. Krans
från Sällskapet har nedlagts vid Vega-stenen på Skeppsholmen, vid Louis Palanders
grav på Djursholms kyrkogård och vid Vega-monumentet i Frescati. Deltagare var
ordföranden , sekreteraren och ledamoten Daggfeldt.
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kommendörkapten
major (int)
kommendörkapten
kommendörkapten
överstelöjtnant

Sten Swedlund
Sune Birke
Karl Gunnar Andersson
Per Larsson
Bengt Hertzberg
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kommendörkapten
marindirektör
l. marinläkare
överstelöjtnant
överstelöjtnant
marindirektör
kommendörkapten

Magnus Haglund
Olof Berge/in
Bengt Dahlgren
Per Lundbeck
Anders Hammarskjöld
Bo Lindkvist
Lars Thomasson

8. Förrättades inval av korresponderande ledamöter. Valda blev i nämnd
ordning :
museichef
Peter von Busch
överingenjör
Hans Lindgren
kapten
Mauritz Ljungberg
finske medborgaren
civilekonom
Per-Olof Ekman
Stockholm den 2 december 1980
Bo Granath
sekreterare

Minnesteckningar
Sven Gagneli
Marindirektören av l. gr Sven Clemens Cagnell avled i Göteborg den 20. september
1980. H an var född i Uddevalla den 5. januari 1914, son till köpm annen Bror Carlson
och hans maka Sigrid, född Löfberg.
Sven Cagnell avlade studentexamen i Stockholm 1932, men hade som gymnasist redan året innan i enlighet med då gällande utbildningsgång antagits till
mariningenjörselev, för att genomgå 1:a årets elevkurs på pansarskeppet Drottning
Victoria. Efter genomgången sedvanlig utbildning till mariningenjör innefattande
bl a stipendiattjänstgöring som fartygsritare hos Swan , Hunter and Wigham Richardson Ltd . i Newcastle och avlagd civilingenjörsexamen vid Kungl. Tekniska Högskolan 1937 , utnämdes han till extra mariningenjör 1938 . Han blev mariningenjör av l. gr
1942 , marindirektör av 2. gr 1950 och av l. gr 1953.
Bakom dessa torra fakta ligger en omväxlande och hängiven verksamhet i Marinen .
Redan före kriget tjänstgjorde Sven Cagnell som skyddsingenjör på flygplankryssaren Gotland, där han stannade de första krigsåren, för att sedan övergå till jagarvapnet för tjänstgöring som divisionsingenjör på jagardivison . Efter att ånyo ha
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tjänstgjort på HMS Gotland, nu som fartygsingenjör, kommenderades han 1943 till
Karlskrona som instruktionsingenjör vid underofficersskolan . Tack vare sina goda
teoretiska och pedagogiska färdigheter togs han härvid i anspråk bl a i utredningar rörande maskin- och hantverksavdelningarnas yrkesutbildning och utbildningen vid
verkstadsskolan.
1945 tillträdde Sven Cagnell befattningen som chef för maskinsektionen vid Karlskrona örlogsvarv, men bibehöll samtidigt sin förra befattning som intstruktionsingenjör.
År 1947 förflyttades han till Stockholm till dåvarande Marinförvaltningen, där allt
mer krävande befattningar som sektions- och byråchef väntade . Under denna tid var
Sven Cagnell placerad på skeppsbyggnadsavdelningens fartygsbyrå , där han handhade skyddstjänstärenden samt ärenden rörande moderniserings- och ombyggnadsarbeten på övervattensfartyg. På grund av sin goda kännedom om underofficersutbildning , utnyttjades han nu även som expert till marinens underofficerssakkunniga . År 1949 förordnades han som chef för skyddstjänstbyrån.
Efter att ånyo ha tjänstgjort till sjöss som fartygsingenjör på jagaren Uppland och
divisionsingenjör på l. jagardivisionen (HMS Uppland och HMS Öland) samt i land
på Marinförvaltningens centralplanering, nådde han 1953 den av alla mariningenjörer eftertraktade befattningen som stabsingenjör i chefens för Kustflottan stab. År
1956 förflyttades han till Göteborg för att vara konstruktions- och nybyggnadskontrollant vid AB Götaverken vid byggandet av jagarna Östergötland och Gästrikland.
Under denna tid fullgjorde Sven Cagnell även uppdraget att vara leveranskontrollant
för torpedbåtarna T 108-T 112, beställda hos Fr. Lurssen Werft i Bremen-Vegesack.
Efter avslutade uppdrag i Göteborg återvände han 1959 till Karlskrona, nu som
chef för fartygsavdelningen vid Karlskrona örlogsvarv.
Sven Cagnell önskade emellertid även pröva sina krafter i verksamhet utanför Marinen, varför han redan samma år sökte avsked för att tillträda en befattning som chef
för AB Zander & Ingeströms avdelningskontor i Göteborg . Längtan till det gamla
vapnet blev med tiden dock för stark och 1968 återinträdde Sven Cagnell i Mariningenjörkåren, varvid han placerades som chef för maskin- och elsektionen vid Göteborgs örlogsvarv .
Under sin civila verksamhet hade Sven Cagnell tagit starkta intryck av rationell och
effektiv verkstadsdrift . Han ville nu utnyttja dessa erfarenheter i sin tjänst vid Göteborgs örlogsvarv, varför han senare övergick till den civila befattningen som chef för
verkstadsavdelningen därstädes . Han kvarstod i denna befattning till sin pensionering
1979.
Sven Cagnells tjänstgöring i Marinen uppvisar det för mariningenjören så omväxlande mönstret med tjänstgöring på fartyg, örlogsvarv och i Marinförvaltningen. Att
Sven Cagnells krafter skulle tagas i anspråk inom alla dessa områden stod tidigt klart.
Med en klar intelligens, snabb uppfattningsförmåga och arbetsamhet kom han att axla allt mer krävande befattningar. Genom sin mångsidiga begåvning, som han genom
studier ständigt försökte förkovra, kunde han framgångsrikt genomföra de skiftande
uppdrag som anförtroddes honom. Att han vid fullgörandet av vissa uppgifter stundtals sökte sig till lösningar något utanför det vanliga , visade endast på en önskan till
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gagnande, självständigt handlande; en önskan som ej alltid till fullo uppskattades på
högre ort.
Sven Cagnell var en glad och livsbejakande kamrat, men för den som ej kände honom närmare kunde han någon gång uppfattas som stram och otillgänglig. Bakom
den kärva fasaden fanns emellertid ett hjärta, som varmt klappade för Marinen och
dess sak .
Sven Cagnell invaldes i Kungl Örlogsmannasällskapet 1956.
Han sörjes närmast av makan Inga , född Wersäll samt sönerna i ett tidigare äktenskap, Lennart , civilekonom och Hans, civilingenjör.
A v ledamoten
Gunnar Schoerner.

Henning Hammargren
Henning Hammargren föddes den 6. juli 1900 i Stockholm och avled den 12. januari
1980 i samma stad . Närmaste anhörig är hans efterlämnade maka , fru Maj Hammargren . Föräldrar voro advokat Arvid Hammargren och hans hustru Ebba Nordenström. Hans huvudsakliga skolgång skedde i Stockholm (Nya Elementarskolan), men
de sista gymnasieåren tillbringades i Kalmar, där Hammargren avlade studentexamen våren 1918. Efter genomgången sjökadettutbildning skedde utnämning till fänrik i flottan hösten 1921. Löjtnant 1923 , kapten 1936, kommendörkapten 2. gr 1941
och l. gr 1943. Kommendör i marinen 1950.
Redan tidigt utmärkte sig Hammargren för ett snabbt och livligt intellekt, stor receptivitet och ett mycket gott minne. Som ung fänrik följde sjökommendering på pansarskepp (Sverige), långresa med Fylgia runt Sydamerika 1922-23 och därefter jagare. Under Fylgia-färden, där sedermera viceamiralen Claes Lindsström var fartygchef, skrev Hammargren resebrev i Svenska Dagbladet. Redan nu började en god
kontakt med pressen, som skulle följa honom, kan man väl säga, livet ut. Utnämnd till
löjtnant hösten 1923 tillbringade han de närmast följande åren i land och ombord,
dels för personlig utbildning dels i praktisk tjänstgöring. Här kan nämnas flygspanaroch artilleriutbildning samt sjökrigshögskolans allmänna kurs och dess stabskurs.
Några år vid skeppsgossekåren i Karlskrona med åtföljande kommendering på af
Chapman under dess första färd i flottans tjänst , 1924, bör också ihågkommas. Den
unge lovande sjöofficeren kom sedan tidigt att knytas till marinstaben och dess operationsavdelning . Hans analytiska läggning kom här väl till pass.
Under förra hälften av 1930-talet satte den sedan 1930 arbetande försvarskommissionen i icke ringa utsträckning sin prägel på de olika försvarsgrensstaberna. Som sakkunnig i denna kommission kom Hammargren att med liv och lust deltaga i de utredningar, diskussioner och debatter som följde i kommissionens spår och där meningarna ofta bröts försvarsgrenarna emellan . Hans outtröttliga arbetsförmåga och
uppslagsrikedom var till stor hjälp åt de sjömilitära ledamöterna. Ett viktigt resultat
av kommissionens arbete blev den l. juli 1937 inrättade försvarsstaben . Hammargren
knöts nu till den i försvarsstaben ingående marinavdelningen, vars förste chef blev dåvarande kommendörkaptenen Helge Strömbäck , sedermera chef för marinen.
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Under dessa år kom Hammargren i kontakt med kretsar även utanför de strikt militära och detta i samband med de impulser och vidgade utblickar som långresor på Fylgia och Gotland (som kapten 1936/37) medförde , gjorde att den unge receptive sjöofficeren fick blicken öppnad för tesen " handeln följer flaggan". Intresset för svenska
handelsförbindelser och exportmarknader när och fjärran väcktes och detta aktualiserades ytterligare när han dessutom som chef på kryssaren Gotland ett årtionde senare besökte Syd- och Centralamerika .
I den nybildade försvarsstaben förestod ett intensivt och hektiskt arbete för att sätta
det sedan 1925 års försvarsbeslut försvagade försvaret i ett någorlunda krigsdugligt
skick inför den annalkande stormen . Samtidigt med tjänstgöringen i försvarsstaben
följde nu för Hammargren utnämning till marinattache i Rom . Han kom därigenom
att varje år tillbringa ett antal månader i Italien i slutet av 1930-talet. Hammargren var
även där då landet försommaren 1940 inträdde i andra världskriget.
Marinattachetjänsten omfattade åren 1937-42. Det var också under denna tid som
Sveriges inköp av fyra italienska jagare ägde rum. Hammargren var direkt inkopplad
på affären och bidrog verksamt till att den alls kunde gå i lås. Som bekant blev jagarnas hemfärd farofylld och dramatisk , innan de till slut i juli 1940 kunde anlända till
Göteborg .
Efter hemkomsten från Italien följde under tvenne händelserika krigsår chefskapet
för försvarsstabens marinavdelning. Hösten 1944 lämnade han denna befattning för
att gå till sjöss , nu som chef på pansarskeppen Sverige respektive Gustaf V, samtidigt
flaggskepp i kustflottan . Hans närmaste chefer voro här amiralerna Ekstrand och
Samuelson . Hösten 1946 hissade Hammargren sedan sin vimpel på kryssaren Gotland för den ovan berörda långfärden till Syd- och Centralamerika. Han var nu förberedd på att härunder även befrämja svenska handelsintressen i efterkrigstidens utomeuropeiska värld. Väl hemkommen från denna minnesrika och viktiga expedition,
lämnade han flottan under tvenne år för att i Genua förestå ett dotterföretag till
Broströmkoncernen, Home Lines , som huvudsakligen fraktade emigranter, i allt cirka 200.000 personer, till Sydamerika på svenska och norska kölar. Det var de överåriga MIS Kungsholm, MIS Drottningholm och MIS Bergensfjord med italienska besättningar, som användes i denna trafik .
Återbördad till flottan övertog han befattningen som inspektör för sjöartilleriet,
för att därefter under en fö ljd av år , 1950--55 vara stabschef i dåvarande ostkustens
marindistrikt med amiralerna Ekstrand och Anderberg som närmaste chefer. Det
vidsträckta marindistriktet hade många kontaktytor åt olika håll och detta innebar att
stabschefen ställdes inför både varierande och krävande uppgifter samt många samordningsproblem . Hammargrens uppslagsrikedom och " drive" kom här väl till pass i
denna hans sista marina ansvarsbefattning .
Tidigt invald i Örlogsmannasällskapet och Krigsvetenskapsakademien skrev han
flerfaldiga artiklar och inlägg i både svenska och utländska tidskrifter och i dagspressen, huvudsakligen berörande aktuella försvarspolitiska samt strategiska och taktiska
problem. Hammargren var även under krigsåren sjömilitär medarbetare i Svenska
Dagbladet med vars chefredaktör Ivar Andersson han upprätthöll en mångårig vänskap . En försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie över ön Gotland samt en
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minnesskrift över konstnären Acke visar att hans rörliga intellekt sökte sig arbetsfält
även utanför de strikt militära.
När Hammargren år 1955 lämnade flottan , var arbetsdagen ingalunda slut. Nu vidtog, kan man säga, en levnadsinsats nummer två. Under åren i Genua hade han förvärvat en vingård i Soave/Verona. Italien , Soave och vingården väntade på honom
och han på dem. Italien blev Hammargrens andra hemland , där han tillbringade
ungefär halva året. Den italienska miljön och livsstilen fångade honom och utvecklade nya sidor av hans personlighet. Med stor framgång odlade han sin vingård och åtnjöt ett stadgat rykte som den främste av vinodlare i trakten. Genom åtgärder av ekonomisk-organisatorisk art underlättades på Hammargrens tillskyndan också marknadsföringen av hela distriktets produkter såväl i Italien som utomlands- Sverige och
Finland icke att förglömma . Han och hans maka förde i Soave ett gästfritt hus och
många av hans gamla chefer och medarbetare från hemlandet gästade dem i deras italienska miljö. Sveriges Allmänna Exportförening anmodade Hammargren att redan
år 1956 bli dess representant i nordöstra Italien . Sedan föreningens exportansträngningar övertagits av det halvstatliga Sveriges Exportråd blev han dess kontaktman
inom området i fråga.
De internationella ansträngningarna på senare år att söka rädda Venedig från förstörelse medförde att det även i vårt land bildades en nationalkommitte - föreningen
Pro Venezia- för Venedigs räddande. Detta skedde år 1974. En av initiativtagarna
var Hammargren . Hans initiativkraft och stora energi satte sin prägel på föreningens
verksamhet och hans goda kontakter med de styrande i Venedig har i hög grad gynnat
och möjliggjort föreningens insatser.
En under senare år tilltagande ohälsa kunde endast i ringa mån dämpa arbetslusten . Mångfalden av intressen, intensiteten i engagemanget och ihärdigheten i förverkligandet kännetecknade honom . Tack vare sitt utomordentliga minne kom han
också ihåg det mesta, stort som smått.
En man för sig, en stor arbetare med en ständig önskan att verka så länge dagen var ,
har gått ur tiden.
Av ledamoten
Gustaf Tham

Thorsten Lundberg
Marindirektören av l. graden Thorsten Lundberg avled den 26 december 1979 i en ålder av 65 år.
Han var född 1914 i Stockholm . Efter studentexamen i Lund 1934 antogs Lundberg
som mariningenjörselev samma år. Civilingenjörsexamen avlade han 1939 . Åren
1941-1945 tjänstgjorde han dels vid Kungl Marinförvaltningens ingenjörsavdelnings
ubåtsdetalj och dels som divisions- och avdelningsingenjör vid ubåtsavdelningen.
1945-1948 var Lundberg ubåtsingenjör vid Stockholms Örlogsvarv samt stod tillika
till stockholmseskaderns förfogande för dess ubåtsförband . 1948-1951 var han stabsingenjör och chef för varvsförvaltningen vid Gotlands kustartilleriförsvaL Vintern
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1951/52 var Lundberg fartygsingenjör på kryssaren Gotland under bl a dess expedition till USA och utnämndes till marindirektör av 2:a graden 1952. Åren 1952-1955
tjänstgjorde han vid Göteborgs Örlogsvarv med ett 1/2-årigt avbrott som flottiljingenjör vid 1:a Ubåtsflottiljen . 1955 tillträdde han sin sista tjänst som chef för ubåtsbyråns
ubåtsbyggnadssektion i Malmö vilken tjänst han innehade i 24 1/2 år till sin pensionsavgång hösten 1979. Han utnämndes 1959 till marindirektör av l. graden och invaldes
samma år till ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet.
Under praktiskt taget hela sin tid fick Lundberg arbeta med ubåtar och dykerifrågor. Han skaffade sig ett unikt och vittomfattande kunnande inom ubåtstekniken.
Detta kunnande kombinerat med energi, framåtanda, goda chefsegenskaper och
oräddhet att fatta beslut , har betytt mycket under det kvartssekel Lundberg varit
Marinförvaltningens och senare Materielverkets kontaktman hos Kockums i Malmö.
Lundbergs helhjärtade insatser har bidragit till att vi nu har moderna och väl
fungerande ubåtar.
Genom sin kunnighet, effektivitet och sitt rakryggade sätt vann han aktning och
uppskattning både i marinen och inom industrin .
Trots en krävande tjänstgöring hann han intressera sig för konst , litteratur och musik. Ä ven sport såsom segling och golf ägnade han stort intresse.
Han lämnar ett stort tomrum efter sig i ubåtsingenjörskretsen.
Närmast sörjs han av makan Agneta född Loven.
A v ledamoten
Lennart Nordgren

G. Ivar Virgin
Ivar Virgin föddes i Stockholm den 12 december 1908. Föräldrarna var överdirektör
Ivar Virgin och Elin f. Sparre .
När Ivar efter studentexamen blivit antagen till sjökadett år 1927 började han en
bana som flera av hans förfäder hade följt. Namnet var väl känt och aktat i flottan sedan slutet av 1700-talet. Mest känd utanför flottan- och även Sverige- torde hans farfars far Christian Adolf Virgin ha varit . Denne hade nämligen som kommendörkapten fört befälet på fregatten Eugenie under hennes resa omkring jorden 1851-53, den
första svenska världsomseglingen under örlogsflagg; den skickliga genomseglingen av
Magelians Sund blev vida berömd och prisad. Att så många fick kunskap om resan berodde framför allt på C. Skogmans utförliga reseskildring i två delar. Skogman var
premier-löjtnant, ombordkommenderad med särskilt uppdrag från Kungl. Veten
skapsakademien. Bland de övriga officerarna återfinner man sekund-löjtnanten Carl
Philip Virgin, en tjugosjuårig släkting till fartygschefen med befattning som dennes
kanslist . Både Christian Adolf och Carl Philip blev efter vederbörlig gradpassering
flaggmän.
Självfallet valde Ivar inte yrket av tradition allena. Han hade både håg och fallenhet
för det, och för att pröva sin förmåga och hur livet var om skeppsbord, hade han till-
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sammans med några andra gymnasister seglat i övningsbriggen Falken sommaren innan han sökte till sjökrigsskolan. Han hade alla förutsättningar att som de nämnda
Virginarna nå långt som sjöofficer om inte ödet i form av ett mödernearv fört honom
in på en annan bana. Uttrycket mödernearv är med avsikt dubbeltydigt.
!vars mor tillhörde den kända släkten Sparre av Söfdeborg. Det innebar ett så att
säga andligt arv. Hennes far Gustaf Sparre hade f ö på sin tid va rit talman i riksdagens
första kammare 1894-1904, ett observandum på tal om traditioner. Hennes systrar ,
två fröknar Sparre , ägde Mariedals egendom , slottet med tillhörande mark, i Skaraborgs län. Och här kommer det materiella arvet in, ty de hade bestämt att systersonen
Ivar Virgin skulle taga arv efter dem . När han som nybliven löjtnant 1934 fick veta
detta , gällde det att, som det numera heter , omskola sig från sjöofficer till lantbrukare. Han tog avsked på två år utan lön och kunde som utexaminerad lantmästare överta
Mariedal, när den dagen var inne 1938 . Han hade 1936 begärt och fått avsked för att
inträda i flottans reserv . Karriären som stamofficer var slut. Men det innebar långt
ifrån slutet på hans marina tjänst.
Knappt hade han gjort sin första repetitionsövning, förrän det andra världskriget
bröt ut , den förstärkta försvarsberedskapens tid började , och löjtnant Virgin blev inkallad till tjänstgöring i marinstaben. Under alla de sex år som kriget varade , tjänstgjorde han varje år under längre eller kortare tid. Den längsta var 374 dagar under
1939-40, därefter varierade tiden mellan 40 och 105 dagar. Tjänsten fullgjordes huvudsakligen i förbindelseavdelninge n , numera kallad signaltjänstavdelningen. När så
vi återgått till normal fredsberedskap återstod de reglementerade repetitionsövningarna och tjänstgöringsomgånga rna. Som kapten i flottans reserv fullgjorde han dem
alla ända fram till 1960 med tjänstgöring i högre och regional stab. Han var alltså väl
hemmastadd i krigsmakten , hade kunnat följa utvecklingen och kände försvarets
problem för dagen och framtiden. Det var kunskaper som kom honom väl till pass
när han blivit invald i riksdagen, där han också blev en av dess mest kompetenta ledamöter när det gällde försvaret ; han behövde inte som många riksdagsmän i försvarsutredningar sätta sig på skolbänken för att stava sig genom försvarets ABC-bok.
I kapitlet Ivar Virgin och flottan skall även nämnas att han hela livet bevarade sin
kärlek till detta vapen, som han utbildats vid och tjänat. Han var stolt över att vara
kapten i flottans reserv , och kallade sig, då titulatur behövdes , kapten G. Ivar Virgin
(G :et för att skilja honom från fadern och senare sonen som alla hette Ivar). Under
riksdagstiden använde han förstås vid passande tillfällen titeln riksdagsman eller vice
talman .
Han höll kontakt med sina gamla kadettkamrater av kurs 27 och försökte att alltid
deltaga i de kamratträffar som då och då ordnades. Generös och gästfri som han var ,
inbjöd han kurskamraterna- också de som inte hade följt hela vägen till officersexamen - till Mariedal för ett par dagars glada sammanträffanden. Han hade glatt sig
mycket åt- och anmält sigtill-50-årsjubileet av officersexamen vid sjökrigsskolan i
augusti i år. Det kom att äga rum utan honom .
Han var också medlem av Sjöofficerssällskapet och Föreningen Flottans Män.
År 1973, då han alltjämt var riksdagsman, åtog Ivar Virgin sig att bli styrelseordförande i föreningen Sveriges Flotta. Det är betecknande för det förtroende hans riks-
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dagskamrater hade för honom att det inte föll någon in att uppfatta detta som ett partitagande för marinen i försvarsfrågor ; alla hade lärt känna hans objektiva saklighet i
dessa som i alla andra sammanhang.
Ivar var en passionerad seglare när tillfälle till denna rekreation bjöds. Sedan han
slutat i riksdagen seglade han ofta ensam och i hårt väder.

***
Så till Mariedal och riksdagen. Mariedals egendom är belägen i en gammal kulturbygd och består av slottet och ägor, omfattande ca tusen har. Den ligger mellan Husaby källa och Skara , dit det är ungefär en mil. Själva slottet uppfördes 1666 av Magnus
Gabriel De Ja Gardie efter ritningar av den kände arkitekten Jean de Vallee. Ivar
Virgin gjorde en berömlig kulturhistorisk gärning när han efter kriget under 1950-51
lät renovera slottet inom- och utomhus. Det fick då åter den ursprungliga röda exteriör som det hade på 1600-talet.
Det är klart att Ivar Virgin med sin bakgrund , utbildning och sina resurser snart
skulle bli en av länets mest betydande och inflytelserika män och eftertraktad både av
politiker som styrde kommun och landsting och av styrelser för bank- och andra företag. Han kunde inte undgå att bli politiskt intresserad. Men det ligger också mycket i
vad moderatledaren Gösta Bohman skrev i sin minnesteckning i SvD vid underrättelsen om l vars död: "De som mött Ivar Virgin i dagens svenska politiska liv måste ha
uppfattat honom just som en företrädare för de nedärvda traditioner enligt vilka samhällsinsatser betraktas som ett kall och politiskt arbete, som någonting man inte hade
rätt att undandra sig."
Ivar Virgin blev alltså redan under 40-talet verksam i Skaraborgs län , i Husaby
kommuns fullmäktige , vars ordförande han med tiden blev , och i landstinget och dess
förvaltningsutskott. Nästa station blev riksdagen , där han , representerande det dåvarande högerpartiet , blev invald till första kammaren år 1960. När det skulle bli en ny
riksdagsordning var han ledare för högerns första kammargrupp för att i den nya enkammarriksdagen bli andre vice talman 1970, en befattning som han innehade till efter 1975/76 års riksmöte , då han avgick efter 16 riksdagsår.
Det kan synas förvånande att han som ägde och brukade en stor egendom inte ägnade sig speciellt åt jordbruksfrågor; å andra sidan är det naturligt att han som patriot
och allmänt vidsynt intresserade sig för utrikes- och försvarsärendena och därför kom
att tillhöra utskotten för dessa frågors handhavande. Som tidigare sagts blev han en
självklar representant för sitt parti och kom att spela en ledande roll i
försvarskommitteer som med jämna eller ojämna mellanrum tillsattes . Som gruppJedare i riksdagen liksom i partiets styrelse och arbetsutskott spelade han en central
roll, och det är inte svårt att förstå att partiledaren Gösta Bohman var glad att ha en
sådan man vid sin sida. "I svåra stunder- och sådana har sannerligen inte saknats blev det Ivar man till sist vände sig till", skrev Gösta Bohman i den nyss nämnda minneteckningen , där han också vitsordade att respekten och aktningen för Virgins
skicklighet, objektivitet och rättvisa i utövandet av talmansämbetet var obegränsad i
alla politiska läger.
Efter avslutad gärning i riksdag och parti blev Ivar Virgin på moderaternas partistämma 1978 belönad med partiets högsta utmärkelse , Arvid Lindman-medaljen ,
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sällsynt liksom den Marinens guldplakett som han fick mottaga av CM ett år senare ,
när han avgick från Sveriges Flottas styrelse. De blev, kan man säga, symboler för
början i flottan och slutet i riksdagen; mellan de polerna rymdes hans liv i rikets tjänst.

***
Ivar Virgin hade allvarsdrag över pannan och kunde omge sig med en osynlig
integritetsskyddande cirkel. Han var också ett gott exempel på att allvar kan förenas
med humor och glädje, egenskaper som redan fanns hos sjökadetten nr 15 Virgin.
Hans humor var släkt med den engelska, som han sen unga år var bekant med frå n
prosa och nonsensvers. Han var också road av den sort som Grönköpings Veckoblad
representerar. Denna stad låg ju inom räckhåll : till Skövde var det bara några mil , och
därifrån gick "busen" till Grönköping, där Veckobladet utkommer en gång i månaden, och där Herr Borgmästaren Mårten Sjöqvist styr och Skalden Alfred Vestlund
skriver odödlig poesi, båda goda vänner till Ivar liksom alla andra i staden. Det andliga Grönköping finns ju överallt i Sverige, inte minst i Stockholm och riksdagen , vars
ledamöter gjorde klokt i att läsa tidningen, som ger en skrattspegels bild av livet i landet, ofta det politiska. Och Ivar hade inte bara humor utan var kvick i repliken , i ordets båda betydelser.
Den som skriver denna minnesteckning skulle kunna ge många exempel på Ivars
humoristiska, kvicka och eleganta formuleringskonst från en mångårig brevväxling,
där allvaret var fjärran utom i de fall då det var oundgängligen nödvändigt.
Om man lägger den bilden av honom samman med den man får av hans ansvarsfulla
gärning som sjöman, lantman och politiker från kommun till riksdag så får man Ivar
Virgin i helbild.
När Ivar Virgin dog den 7 juli i år , 71 år gammal, stod under dödsannonsen en hänvisning till Sv. ps. 2:1-4. Det är en psalm som följt familjen Sparre genom åren; den
brukar bl a läsas vid en samling i riddarsalen på Mariedals slott när det gamla året går
ut och ett nytt börjar. Den ger också uttryck för l vars tro , och hans syn på sig själv som
ett led i släkten och i en tradition.
Virgin blev Hedersledamot i detta Kungl. Örlogsmannasällskap 1971 , ledamot i
Skogs- och lantbruksakademien redan 1948 och kallad ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien 1979.
Han sörjes närmast av hustrun Elsa (Ninna), f. Swartling samt sonen Ivar, civ . ek.
och kapten i flottans reserv, med maka f. Bergman , vilka nu äger och brukar Mariedals egendom, och av döttrarna Louise Ricklander , skolpsykolog , Cecilia Virgin , kurator och Tina Eberstein, fil. dr. samt syskonen Märta Fallenius , Ulla och Hemming
Virgin.
Av hedersledamoten
Oscar Krokstedt

Jacob Wallenberg
Hedersledamoten, bankdirektör Jacob Wallenberg avled den l augusti i år. Han var
född i Stockholm den 27 september 1892. Föräldrarna var vice häradshövding Marcus
Wallenberg och hans hustru Amalia, född HagdahL
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Som brukligt i släkten Wallenberg började Jacob sin utbildning i flottan. Han blev
kadett vid Sjökrigsskolan 1906 och underlöjtnant vid flottan 1912 . Till kurskamraterna hörde bl a Erik Anderberg och Bengt Nordenskiöld. Jacob Wallenberg hade antagits som nr 3 och gick ut som nr l . Att han skulle stanna i flottan var inte att vänta.
Redan samma år som officersexamen övergick han till reserven för att påbörja studier
vid Handelshögsskolan i Stockholm, varifrån han utexaminerades 1914. En tid under
åren 1914-15 tjänstgjorde han vid marinstaben . Därefter fick flottan inte åtnjuta hans
tjänster.
Nu började i stället hans aktiva och framgångsrika verksamhet inom bank- och industrivärlden. Efter bankstudier i Basel , London och New York blev Wallenberg
1918 direktörsassistent i Stockholms Enskilda Bank . År 1920 blev han ledamot av
bankens styrelse och vice verkställande direktör. Han var sedan verkställande direktör i banken åren 1927-46 . Ordförande i styrelsen för Enskilda banken var han
1950-69. Jacob Wallenberg var också styrelseledamot i ett stort antal betydande
svenska företag . Han togs också i anspråk vid de för vårt land så betydelsefulla handelsförhandlingar med Tyskland under 1930-talet och senare under krigsåren på
1940-talet där hans takt och stora erfarenhet särskilt kom till sin rätt. Hans insatser i
samband härmed var betydande och har vunnit allmänt erkännande.
Genom Knut och Alice Wallenberg stiftelse har familjen Wallenberg stött forskning och utveckling inom många verksamhetsområden. Kungl Örlogsmannasällskapet har därvid också blivit ihågkommet. Jacob Wallenberg var under många år ordförande i Wallenbergsstiftelsen, och han var också ledamot av Nobelstiftelsens styrelse . För sina insatser för forskningen blev han både ekonornie och medicine hedersdoktor.
Även om Jacob Wallenberg inte kom att utöva sjömansyrket under någon längre
tid, var dock hans intresse för hav och segling mycket stort. Så sent som några månader innan sin bortgång deltog han i en havssegling i den grekiska arkipelagen. Aven
om han var en strängt upptagen person försummade han aldrig de tillfällen till segling
som erbjöds. "Hellre segla på söndagarna än att inte segla alls" lär han ha yttrat. Han
deltog i sin första kappsegling 1925 och många följde sedan. Wallenberg var då liksom
i sin egenskap av företagsledare en bestämd och krävande skeppare .
Kontakten med flottan ville han aldrig riktigt släppa, sina gamla kurskamrater sammankallade han regelbundet till träffar på egendomen Malmvik .
Även den gamla sjökrigsskolan låg honom varmt om hjärtat, yilket bl a kom fram
vid de förfrågningar som gjordes till Wallenbergsstiftelsen, då Orlogsmannasällskapet pl anerade att inrätta ett filialbibliotek i Kastellet i Stockholm . Iden med ett filialbibliotek kunde han nog gilla, men att lägga det i Kastellet var inte i Jacob Wallenbergs smak. Nej i Gamla Sjökrigsskolan borde det ligga.
Med Jacob Wallenberg har en skicklig , kraftfull och gedigen personlighet av den
gamla stammen gått ur tiden. Hans insatser för Sverige och för svenskt sjöförsvar
kommer ej att förglömmas .
A v ledamoten
Bo Granath
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Uno Willers
Kungl. Örlogsmannasällskapets hedersledamot , förre riksbibliotekarien fil. dr. Uno
Willers avled i Stockholm den 10 januari 1980. Med honom bortgick en förgrundsgestalt i vårt kulturliv.
Willers föddes i Stockholm den 30 oktober 1911 . Föräldrarna var polisdomaren Einar Willers och Malin Dahlgren. Han disputerade 1945 på avhandlingen "Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser", var 1946--1950 chef för Svenska akademiens Nobelbibliotek, 1950--1952 kansliråd och chef för utrikesdepartementets arkiv
och 1952-1977 riksbibliotekarie och chef för Kungl. Biblioteket. Han var ordförande i
Svenska turistföreningen 1961- 1967 och i styrelsen för Stockholms stadsteater
1961-1970. På alla ställen där Willers verkade som chef eller ordförande , satte han varaktiga spår , framför allt naturligtvis i Kungl. Biblioteket. Vid Willers fr ånfälle omvittnades fr ån sakkunnigt håll att han kommer att räknas till de stora cheferna i sistnämnda institutions historia. Här är inte platsen att utförligt redovisa hans stora vetenskapliga och administrativa insatser. Något skall däremot hans sjöhistoriska intressen beröras.
Uno Willers kände en särskild samhörighet med flottan genom den förankring han
och hans familj sommartid hade på Skeppsholmen intill den svenska flottans gamla
örlogsbas, Nyhamn i Ösmo socken , norr om Nynäshamn innanför Mysingen. Redan
1932 hade ledamoten Hafström utförligt behandlat denna örlogsbas (se TiS 1932, s
227 ff.) På Willers initiativ företog marinen dykningar där. Åtskilliga rester av den
gamla örlogshamnen kom härigenom i dagen och har fängslande redovisats av hedersledamoten H:son-Ericson i en uppsats i Svenska turistföreningens årsskrift 1958.
Willers fick 1946 Sjöhistoriska samfundets uppdrag att utarbeta en bibliografi över
litteratur, behandlande det svenska sjöväsendets historia i dennas olika förgreningar
och avsnitt. När han efter många år, 1956, publicerade sitt omfattande arbete ,
" Svensk sjöhistorisk litteratur 1800--1943", hade han gjort svensk sjöhistorisk forskning för all framtid en ovärderlig tjänst.
Uno Willers valdes till hedersledamot av Örlogsmannasällskapet l 972. Redan vid
ett sammanträde i mars året därpå- avhållet i hans egen institution, Kungl. Biblioteket - höll han ett föredrag betitlat " Ett skepp kommer lastat. Sjöfart som grundval
för kulturförbindelser". Ämnet anknöt bl. a. till iakttagelser han gjort under arbetet
med sin doktorsavhandling om hur bokimporten till Sverige följde de ordinarie handelsförbindelserna. Vid ytterligare två sammanträden framträdd e Willers som föredragshållare. 1975 talade han om ett för honom personligen kärt ämne , "Aktuellt ,
historiskt och litterärt kring Musköbasen". Ledmotivet var här den nyssnämnda
Skeppsholmen i Ösmo. I ett föredrag 1976, " Flottans sjukvård på Skeppsholmen
1809" presenterade han ett viktigt arkivfynd i Karolinska Institutets bibliotek, en berättelse av en engelsk läkare Wilhelm Domeier om lasarett , militärsjukhus och andra
sociala inrättningar i Stockholm under 1808--1809 års krig. Tyvärr publicerade Willers
aldrig något av de tre föredrag han höll i Örlogsmannasällskapet.
Sällskapet erinrar sig med tacksam het den vackra utställning Willers anordnade i
Kungl. Biblioteket i samband med 200-årsjubileet 1971.
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Uno Willers var en i många hänseenden märklig man. Hans livsverk sträckte sig
över vida områden. Med hjältemod bar han ett svårt kroppsligt lidande . På 1960-talet
drabbades han av en alltmer tilltagande rörelsesvårighet , som till sist tvingade honom
att använda rullstol. Trots detta handicap fortsatte han att leva och arbeta som vanligt. Först vid över 66 års ålder pensionerades han från riksbibliotekarietjänsten och
nära nog till sin dödsstund var han djupt engagerad i sina vetenskapliga och litterära
intressen.
Uno Willers var ledamot av Vetenskapsakademien , Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia och av Skytteanska samfundet.
Han sörjes närmast av maka n Greta Willers , född Bellinder, och barnen Catharina ,
fil. kand. redaktör , gift med civilingenjören Gunnar Söderbergh , Erik , advokat, Margareta, biblioteksassistent , och Ulric , legitimerad läkare .
Av ledamoten
Bertil Broorne

Ordförandens anförande vid
nedläggandet av ämbetet
den 17 nov 1980
I anförandet på högtidsdagen för 100 år sedan talade dåvarande ordföranden (kommendören m m Greve A Cronstedt) om behovet av ett sjöförsvar och svenska folkets
förståelse- och brist på förståelse härför. Jag skall citera två avsnitt i det anförandet.
Han sade:
"I alla tider har ett lands läge vid havet inverkat på dess nationella förhållanden och
utveckling samt dess försvars organiserande , och ingen nation , vars land mer eller
mindre gränsar till havet , finnes eller har funnits, som icke ansett armerade fartyg och
farkoster såsom en nödvändig och eftersträvansvärd materiel -- -.
En dylik uppfattning synes även böra vara naturlig hos svenska nationen till följd av
vårt lands läge".
Han fortsätter därefter med att klarlägga och underbygga behovet av samt nödvändigheten att i tid bygga upp sjöförsvaret och säger bl a:
"Om freden skulle störas och nationen nödgas kläda sig i vapen till försvarandet av
sin frihet och sitt land , komma säkerligen höga rop att då ljuda: Var är vår flotta , var
är våra fartyg? Sannolikt kommer då även tidningspressen, törhända icke minst ogillande , att framhålla bristen på ett sjöförsvar, och skall möjligen då djupt ångra, att
icke under fredens dagar medan tider var , med sin makt , ivrigare än som blivit gjort,
hava medverkat att väcka nationens tankar på denna livsfråga".
Vad min företrädare för 100 år sedan sade kan i stora delar anses gälla även idag:
Det är svårt att i fredstid vinn a förståelse för behovet av ett starkt sjöförsvar. Och ändå visar både erfarenheter och framtidsstudier att sjöstridskrafter, örlogsfartyg och
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utbildning från skolor mot fartygen och kustartilleribatterier. Den tekniska underhållstjänsten granskas med mål att finna billigare metoder och principer. Detta var
några exempel på det arbet som drivs av marinens ledning med ett gemensamt syfte:
föra över resurser mot anskaffning av stridskrafter.
Parallellt härmed sker en strävan att hålla allt fler fartyg och spärrförband rustade
eller partiellt rustade. Därmed vinnes många fördelar : Kortare mobiliseringstid och
därmed högre beredskap för just de stridskrafter som skall ta upp försvaret tidigast.
Fler utbildningsplatser för befäl och värnpliktiga. Högre insatsberedskap. Även på
underhållssidan räknas med vinster. Depåförlagda fartyg och batterier utgör även en
reserv för de ordinarie utbildningsplatserna.
Även i framtidsplaneringen måste tydliga prioriteringar göras med de resurser som
kan förväntas. Chefen för marinen satsar sålunda i den nära framtiden på att fullfölja
patrullbåtssystemet samt på ubåtssystem A 17 , sjöroboten och rörligt kustartilleri
samt luftvärn.
I en tid av utredningar , organisationsändringar och kostnadsökningar följer marinen en konsekvent linje både i befintlig och framtida organisation: fler rustade fartyg
och batterier med förskjutning av utbildning och underhållsansvar mot dessa , besparingar i landorganisationen och prioritering av de slagkraftigaste förbanden och
vapensystemen i invasionsförsvaret.
Nästa etapp bör bli att fylla upp de luckor som under många magra år uppstått i det
sjöoperativa systemet.
Med dessa ord nedlägger jag mitt ämbete för det gångna verksamhetsåret.
Jag tackar alla som medverkat till att Kungl Örlogsmannasällskapet under det
gångna året kunnat verka för sina höga syften och förklarar högtidssammanträdet avslutat.

Hedersledamoten
BENGT LUND V ALL

Med Ymer i Polarisen

Anförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde den 17 november 1980.
Det är mer arbete än man kan tro att rusta ut en isbrytare till ett forskningsfartyg. Laboratorie-containers och bostadscontai ners , vinschar och kranar , instrument och
specialverktyg, slädar och båtar , mat och förnödenheter av olika slag allt avpassat för
en 100-dagarsexpedition med ständigt 100 man ombord , togs ombord då HMS Ymer
under maj-juni låg vid Finnboda Vart för att bli klar för sin sommarfärd till ArktisYmer- BO-expeditionen.
Ett 25-tal forskare skulle dessutom sättas iland tillsammans med mycken materiel,
vilket krävde speciella förberedelser.
Vi i ledningen samt besättning, forskare och många andra arbetade under dessa
försommardagar i ett allt mera uppskruvat tempo för att få Ymer klar. Försenade le-
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veranser, materiel på villovägar, ändringar i stort och smått hörde till dagordningen .
Man brukade nattetid - på dagtid svetsade man. Den 23 juni är en dag att minnas. Då
skulle allt som inte var klart bli klart. Och det blev det .
När Y mer den 24 juni i vackraste sommarväder var klar att kasta loss hade flera tusentals anhöriga , vänner och andra glada människor samlats för att vinka farväl. De
stod på Stadsgårdskajen , på Söders höjder , utmed Strömmens stränder och slöt till i
båtar när Ymer med KSSS-standerten blåsande - det synbarliga beviset på anknytningen till Vega-färden- styrde ut mot Blockhusudden.
Det var feststämning ombord, en något omtumlad feststämning. En blandning av
den alltid lika befriande känslan att få kasta loss och vetskapen att vara på väg mot något nytt.
Ja, så kan man beskriva avslutningen på de fleråriga förberedelserna och början på
den forskningsfärd som så många arbetat för.
Det blev vad man hoppats på. Projektledare och medhjälpare var nöjda , i flertalet
fall storligen nöjda . Författaren och konstnärerna , TV-filmaren och pressmännen
som skulle dokumentera forskningsexpeditionen fick gott underlag för sitt arbete .
Jag säger detta redan inledningsvis , eftersom jag i fortsättningen också kommer att ta
fram erfarenheter som visar att en bra sak kan göras bättre. Men detta förtar inte på
något sätt helhetsintrycket : Y mer -80 gav vetenskapsmännen stor lön 'tör mödan, det
var en lyckad forskningsinsats.
Hur färdplanen var tänkt visar bild l. Man kan säga att det var en önskeplan.
Resultatet , vart vi kom , visar bild 2. Vi nådde i stort de mål vi ställt upp. Vi kom inte
riktigt lika nordligt , men ändock hade vi inte mer än drygt 80 mil kvar till Nordpolen . I
väst stoppades vi av riktigt grov och knölig , men för ögat skön is. I ost nådde vi nästan
så långt vi tänkt oss . Vi gick en sträcka på dryga 11 000 nautiska mil , m a o en sträcka
lika lång som från Nordpol till Sydpol.
Is, väder och vind är förklarligt nog det som bestämmer färdvägen- såvida man inte
disponerar en atomdriven stor polarisbrytare. Vi hade studerat de iskartor som kommer ut veckovis och hade bedömt att vi skulle ha ganska goda möjligheter att genomföra den plan som gjorts upp.
Att det var en maximiplan visste väl alla. Man måste sätta målet högt om man skall
nå någonstans.
satellitbilder är av stort värde för att bedöma och förutsäga väderläge och isläge.
Ymer hade försetts med utrustning för att direkt kunna ta emot TIROS- och NOAA
-bilder. Det är bilder av den typ som SMHI visar som underlag för väderkartor i TVsändningarna.
LANDSAT-bilder togs emot på ESRANGE , Rymdbolagets station i Kiruna , och
sändes över Älvsborgs radio till Ymer. LANDSAT-bilderna täcker en yta av omkr
18x16 landmil, bildupplösning 80 m , TIROS täcker ett mångfalt större område , bildupplösning omkr 1200 m.
Nog måste man säga att den tekniska utvecklingen gett oss möjligheter som är av
oskattbart värde. Redan nu kan Rymdbolaget, som på alla sätt ställt sina resurser till
förfogande för Ymer -80 , säga att denna satellitbildsmottagning kan göras bättre ;
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Bild 2, 7,5 grader från Nordpolen!

Yrr~ ers
~

-

arbets o n1rj_de

NPI arbetsområde
Prioritera-de uppgifter :
provt agning iqr

Bild l,
bättre upplösning, bättre gråskala etc, De satellitutrustningar som nu är på god väg att
bli operativt användbara kommer säkerligen att ge bättre möjligheter att skilja moln
från is och kunna ge bättre uppfattning om vad det är för slags is,
Vi hade under hela expeditionen en meteorolog ombord - en svensk första delen
och en norrman andra delen, Deras arbete var till stor hjälp - en meteorolog kan
svårligen undvaras under en Arktis-expedition ,
Nå, vad mötte vi för slags is och hur klarade sig Ymer i dessa isar? Svaret är att vi
egentligen hade, dag från dag, olika slags is, Vi mötte ettårsis, kärnis, upp tilll,S m
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tjocklek, som Ymer bröt utan större svårighet med en medelfart av omkring 3 knop,
Vi mötte tät drivis med vallar- Is som varierade från l meter tillS- 10, ja ända till20-25
m i vallarna , Här gällde det för fartygschefen och vaktbefälet att finna vägen förbi de
grova ishindren, Vi mötte porös is som var lätt att bryta. Vi mötte drivis med 10--20 cm
tjock nyis i råkarna. Nord Grönland mötte vi mycket grov , gammal polaris. Där fanns
det också gott om isberg.
Vi hade under den andra delen av expeditionen en forskargrupp från GötverkenArendat ombord som studerade de dynamiska och statiska påkänningarna på fartygsskrov och propellrar- Det är intressant att konstatera att gruppens mätningar visade
att vid gång i is var påkänningarna inte större än 50 % av vad fartyget var byggt föL
Det allmänna omdömet är också att Y mer på ett utmärkt sätt bröt de isar som fartyget
hade att bryta .
Men Ymer fick ju två bucklor. Ja , men de bucklorna skedde när fartyget gick i isråkar- inte bröt sig igenom is- och vid girar slog emot mycket hårda, tunga iskanter.
Bucklorna blev midskepps där vägarna inte har samma styrka som i förskepp och akterskepp. En förstärkning med vägare (långskeppspant) är nödvändig för att ge fartyget erforderlig styrka även midskepps. Man kan nämligen aldrig utgå ifrån att man inte kan råka ut för sådana kontakter med mycket hårda iskanter som vi gjorde .
Jag vill också göra den reflektionen att om man går med en isbrytare under 2 ä 3
månader i polaris, då kan det bli bucklor i skrovet Man måste räkna med det. En reparationskostnad på ett par milj kronor kan inte anses orimlig om man jämför den
med totalkostnaden 14-15 milj kr för expeditionen.
Hur var fartyget och dess utrustning? Är Ymer ett lämpligt forskningsfartyg? Ja,
först och främst kan man konstatera att det erfordras en isbrytare av Ymers storlek för
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att genomföra ett forskningsprogram av det slag som vi gjorde. Det går inte att använda fartyg som har mindre isbrytande förmåga.
Det diskuterades ganska mycket under planeringsskedet om man skulle ta bort förpropellrarna- polarisbrytare har inga förpropellrar. Vad man nu kan säga är att förpropellrarna var till ovärderlig hjälp vid manövrering av fartyget och när det gällde att
åstadkomma en isfri ränna. De arbetade också utmärkt i den grova isen.
Alla ombord var belåtna med fartyget som plattform - som forskningsfartyg. Utrymmena är goda . Det är relativt lätt att ordna arbetsplatser på däck, i däckshuset och
under däck. Vi hade väl ingen svår sjögång men ändock ganska grov sjö. Y mer visade
sig bättre i sjön än vi trodde.
Det var naturligtvis så att en del installationer måste justeras med de erfarenheter vi
fick under resan. Det hade varit för kort tid att prova t ex trålvinschen med avlöpningsanordningar för trålwiren . Precisionsekolodet fungerade mindre väl.
Vad som är viktigtnu-det är att alla erfarenheter tas till vara och utvärderas. Bra
kan göras bättre. Man kan spara tid och pengar inför en kommande expedition . Att
utvärderingen kommer att ta tid är klart , men man måste ta itu med detta arbete medan minnet är färskt .
Trålvinschen är en väsentlig del av den särskilda materiel som måste finnas på ett
forskningsfartyg. Den wire som erfordras måste vara ung 6 km (6000 m) lång. Det är
verkligen inte en liten enkel wire-stump. Det är inte ovanligt , hade det sagts, att en wire kan brista med den påkänning som uppstår när man släpar en skrapa på 4.000 m
djup. Därför hade vi en wire i reserv. Vi fick ett wire-brott och var tvungna att spola
av det som fanns kvar av den gamla wiren och spola på reserv-wiren . Det är ett verkligt hårt arbete. Jag nämner det därför att jag anser att det arbetet sköttes mycket väl
av tre arbetslag av forskare och besättning.
Vi hade två helikoptrar ombord. Utan helikoptrarna hade vi inte klarat av vårt arbete. Helikoptrarna var små men naggande goda . De hade fått nya motorer och var
noggrant översedda och visade sig vara mycket funktionssäkra . Vi hade inga egentliga haverier.
Vi skulle sätta iland 29 personer och 45-50 ton materiel på olika öar. Vi hade tagit
med oss en bandvagn, en hydrokopter , gummibåtar och några ö-båtar från armen.
Dessutom har Ymer robusta livbåtar och slädar.
Det var nödvändigt att ha med sig transportredskap för alla eventualiteter. Transporterna måste ju ske snabbt - tiden är dyrbar .
Blåser det mer än 15 m/sek är helikoptertransporter med hängande last inte tillåtna. Blåser det pålandsvind kan man inte använda båtar - stränderna är otjänliga för
lastning och lossning.
Vi hade inte det allra bästa vädret när vi skulle sätta iland de olika grupperna. Låga
moln, tjocka och risk för isbildning på helikoptrarna försvårade arbete. Men allt gick .
Vi använde inte bandvagnarna , därför att isvallar och råkar skulle ta för lång tid att
forcera. Hydrokoptern kom inte heller till någon användning .
En del materiel var skrymmande och tung, t e huselement till de hus vi skulle bygga . Vi använde drygt 75 timmar för mateireltransporter och 50 timmar för transporter
av personal för landgrupperna.
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Isbjörnsjakten tog 50 helikoptertimmar. Det var 47 björnar som märktes , varav två
togs ombord. I övrigt användes helikoptrarna för rekognoseringsflygning, isspaning ,
radarmätningar m m. Totalt använde vi 265 flygtimmar.
Helikopterpersonalen-förare och mekaniker- gjorde ett mycket gott arbete. En
helikopterförare var tillika fartygsläkare . Det är ett exempel på hur vi hade dubblerat
befattningar i den ordinarie besättningen för att därmed kunna bereda största möjliga
plats för forskare och medhjälpare. För en kommande expedition är det väl värt att
diskutera avvägningen mellan forskarbiträden och besättningen med de erfarenheter
vi nu fått.
För arbetet på däck kan man redan nu säga att det behövs ytterligare ett befäl - en
skeppare. Vidare behövs en förstärkning med en verkstadstekniker och en teletekniker. Arbetena skulle då kunna drivas mera rationellt och besparingar kunna ske på
forskarsidan .
Besättningen fann tjänsten stimulerande och intressant. Ett gott bevis för detta är
att samtliga värnpliktiga, som ju tjänstgjorde frivilligt , ville anteckna sig för att delta i
en nästa Ymer-expedition.
Det finns mycket att berätta om från arbetet ombord. Jag har valt en uppgift: att
lägga ut och ta upp strömmätare för oceanograferna.
Strömmätarsystem för 1.000 m vattendjup medföres ombord . Vi lade ut fyra sådana system och skulle ta upp dessa och ytterligare två som legat ute i ungefär ett år.
Det är en rent märklig känsla att mitt ute i en isöken med grov is lägga ut en sådan
anordning, att gå därifrån och komma tillbaka efter två månader, leta reda på strömmätaren, väcka liv i systemet och få upp det hela till ytan eller rättare under isen. Och
sedan bärga allt oskatt.
Vi hade vårt läge med satellitnavigeringsutrustningen . Vi gick tillbaka. Men en till
synes enkel aktiv hydrofon startades en sändare i utlösningsanordningen . Hydrofonen gav ungefärlig bäring och avstånd . Den kunde verka på 2-3.000 m avstånd från
störmmätaren. Med de värden vi fick hade Fartygschefen att försiktigt bryta sig in mot
platsen för strömmätaren. På ett par hundra meters avstånd sändes en utlösningssignal och då skulle hela systemet flyta upp till ytan. Ja, det flöt upp, men naturligtvis
under ett isflak. Sedan gällde det att försiktigt, försiktigt spräcka upp flaket eller flaken för att den stora bojen skulle kunna flyta upp . Och allt detta utan att fartyget eller
dess propellrar slog sönder något av strömmätarriggen . Det är verkligen intressant att
se på hur det går till och plötsligt få se den färggranna bojen komma upp och därefter
följa hela bärgningsarbeteL Vi fick upp fem av sex riggar. l den sjätte riggen var det
fel på utlösningsanordningen.
Jag vill gärna säga att tjänsten ombord och helikoptertjänsten var mycket värdefull
för personalen . Den krävande helikoptertjänsten gav erfarenheter och lärdomar som
svårligen kan erhållas under vanliga hemmaförhållanden . Härtill kommer att besättningen har fått vara med om något unikt, fått inblick i för dem obekanta verksamhetsområden och besökt platser där få människor överhuvudtaget varit.
Permissionstillfällen var det inte gott om. Tromsö var vår operationsbas. Där bunkrade vi, tog ombord mat, skiftade forskare och hade en hel del varvsarbeten.
Vi fick all den hjälp vi behövde av myndigheterna i Tromsö . Det kändes tryggt för
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mig som operativ ledare att veta att Nordkommandots Chef och Chefen för Sjövärnsdistriktet var beredda att hjälpa oss . Vår Konsul var oss till mycken stor hjälp.
När vi låg nord om Grönland besökte ett antal av oss den danska Station Nord , där
vi möttes av chefen för Grönlandskommandot som senare unde r natten gjorde återvisit ombord. Han lämnade ett myskoxhuvud som minne av besöket och en patronhylsa från den salut som avgivits på den plats på västkusten av Grönland , där Vega ligger på botten. Saluten hade avgivits för att hedra minnet av Vegafärden. Denna uppmärksamhet från dansk sida gladde oss mycket.
Vi fick tillfälle att med hela besättningen gå iland på Andreenäset på Vitön . Där
reste vi ett litet minnesmärke som en sentida hyllning till Andree och hans män .
Vi besökte Longyearbyen för personalbyte. Där gick också H M Konungen iland
efter ett tre dagars besök ombord . Sysselmannen , dvs landshövdingen på Svalbard ,
hade åtföljt vår Konung. Alla ombord uppskattade storligen att H M Konungen på
detta sätt tog del av forskningsarbetet.
Vi besökte och såg på den bas och de hus som Älvsnabbens besättning byggd 1957
för den svensk-finsk-schweiziska geofysiska expeditionen . Flaggstången har nu även
Y mer-Vega-skölden och Ymers sköld.
Ja, nog finns det många erfarenheter och mycken lärdom att ta vara på efter en expedition som Ymer-80. Jag har tidigare sagt att bra kan göras bättre - och billigare .
Men då fordras också att de som planerar nästa Ymer-expedition får beslut i tid, kan
disponera medel i rätt tid och får god tid till förfogande. Det genomtänka blir alltid
billigare.
Alla forskare och deras medhjälpare var överens om att det måste bli en fortsättning , en ny Y mer-expedition . Det är första gången en så stor, så omfattande expedition genomförts till Arktis . För mig som operativ ledare och som kunde följa det vetenskapliga arbetet är det fullt klart att det finns viktiga nödvändiga forskningsområden för åtskilliga Ymer-expeditioner. Det behöver man inte vara forskare för att förstå och våga säga.
Denna Ymer-expedition bekostades helt med svenska pengar. Det finns god grund
för att bedöma att vid en kommande expedition kan kostnaderna delas.
I Ymer-ledningen är vi eniga om att Sverige, som har för ändamålet lämpade fartyg
och som har gamla arktiska, vetenskapliga erfarenheter och kunskaper att bygga på
utan större dröjsmål bör ta initiativet för en nästa expedition. Bäst vore att man arbetade ut en stomplan för en 10-15 årsperiod med en expedition , säg vart tredje eller
fjärde år.
Det vore väl alldeles riktigt och lämpligt att sådana kommande expeditioner skedde
i nära nordisk samverkan . Någon större svårighet att få minst lika många andra nationer representerade som under Y mer -80 kan inte finnas. Inte heller kan det vara några
oöverstigliga svårigheter att sådant deltagande sker med ekonomiskt stöd från universitet eller fonder i de länder som har deltagare . Upplagt på det sättet bleve Ymerexpeditioner inte en kostnad för endast ett land .
När man ser på kostnaderna för Y mer -80 är det väl värt att notera att vi investerat i
materiel som kan utnyttjas under kommande expeditioner. Materiel för ett par miljoner kronor kan meranvändas .
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Ymer -80-expeditionen var en positiv satsning i en tid då man av andra skäl alltför
mycket talar om avveckling i stället för utveckling och den tvingande nödvändigheten
att spara på utgifter. Att låta Ymer -80 få en fortsättning innebär inga stora utgifter.
Men det är en satsning för framtiden, som Sverige helt enkelt inte kan avstå ifrån.
Vi lämnade Stockholm i sol. Vi möttes av sol när vi kom tillbaka. Och vi möttes av
anhöriga och vänner och glada intresserade människor på kajen.
Ymer -80 expeditionens deltagare har skingrats. Men jag vet att de alla hade med
sig minnet av en lyckad och givande Arktis-expedition. De hoppas också på en fortsättning . Låt oss arbeta för det målet!

Tillverkare av fartygsutrustning för såväl marina som c ivi la fartyg.
l vårt tillverkningsprogram bl. a.:
all a dörrtyper såsom A - dörrar, inredningsdörrar, vt och st dörrar, skjutdörrar A
och B typ, kyldörrar, styrhyttsdörrar, dävertar för livbåtar, venti!ationsluckor, huvar för luftrör, manluckor, stöttor, olika slag av spygatt. låsbes lag, gångjärn mm .
Vår långa erfarenhet inom branschen gör att Ni med förtroende kan vända Er ti ll
oss. Vi står gärna till tjänst med ritning ar och offerter.

AB Mo Mekaniska Verkstad
Box 7 - S-560 25 Bottnaryd, Sweden Tel. 036/203 00- Telex 701 36

173

Boken

TALL SHIPS ·RACE
TALL
SHIPS
RACE

m

"
Blekingefabrikerna

Sail

Karlskrona
e

e
e

Verkstadavdelningen
vid
Ostkustens örlogsbas
Reparationer och underhåll av
D Flottans strids- och trängfartyg
D Sjöfartsverkets sjömätare och isbrytare
Utför även uppdrag för andra
statliga och civila beställare

fär;g:b~ild~e~r~~~""C"1"'~;::::::~~

100-talet
fartygsspecifikationer
historik och data om de stora skeppen

klass A - Creole, Danmark, Dar Pomorza, Georg Stage, Gorch Fock,
Guayas, Kruzenshtern, Pogoria, Sea Cloud, Sörlandet,
klassB-bl a Belle Poule, Etoile, Falken, Royalist

e

extra bilduppslag om Kryssarklubbens Gratitude, Gratia
och prisutdelningen
jubileumsbilder från Karlskrona 300 år

e
~-----------------------1
Till Axel Abrahamsons Tryckeriaktiebolag
Tel. 0455/22 990 :
l
1
l

l
l
l

Box 6017

371 06 Karlskrona

Beställes .... ex av boken Tall Ships Race

a 78

kr+porto 2 kr (inkl moms)

Namn (v g texta)

... . . ....

1

Adress

·- ~ - - - -

~ ...;. -

- ..;. ·~ .;... - - - -

l
1
l
l
l

~ ..;. ;... -

- - -l

Ledamoten
ANDERS MUREN

Utbåtsräddning
maning

en navalmedicinsk ut-

Det finns ett nära samband mellan svenska marinens höga krav på ubåtsräddningsberedskap och navalmedicinens utveckling i Sverige. Sedan början av 1940-talet har
svensk ubåtsräddning legat i främsta ledet, internationellt sett. Under samma period
har svensk navalmedicinsk forskning, särskilt inom dykeriområdet, intagit en ställning som placerat Sverige bland de ledande nationerna på detta område. Det är ingen
tvekan om att den främsta drivkraften till dykeriforskningens utveckling varit kraven
på ett högklassigt ubåtsräddningssystem. Marinen har angivit forskningsbehoven och
ställt resurser till förfogande för de marinläkare och forskare som haft möjlighet ägna
sig åt dessa frågor. Och eftersom problematiken har varit så omfattande och speciell,
med en rad ofullständigt utredda problem, har uppgiften varit lockande och stimulerande ur forskningssynpunkt. Med omfattande avses här det stora antal problemområden som aktualiseras då man försöker att närmare gå in på olyckssituation och
räddningsmetodik. Förutom att omfatta hela ubåtshygienen och större delen av dykerifysiologin, kan en lång rad andra problem aktualiseras, från psykologi till kirurgi.
Det speciella, det som skiljer ubåtsräddningen från allmän navalmedicin, är att de olika problemen uppträder i en extrem form. Höga tryck, snabba förlopp, långa tider
och extrema gasexpositioner är några exempel på detta.

Medicinska, tekniska och operativa frågor
Det finns några svåra frågor som ofta återkommer då man arbetar med ubåtsräddning: Vilka kritiska situationer kan tänkas uppstå, och hur stor är sannolikheten att en
viss situation uppstår? Vilka förebyggande åtgärder kan och bör vidtagas för att undvika uppkomsten av kritiska situationer? Vilka möjligheter finns att motverka följderna av den situation som uppstått, och vilka av dessa möjligheter är tänkbara att utnyttja praktiskt i det aktuella läget?
Även om samtliga dessa frågor kan ställas av den som enbart företräder de medicinska aspekterna på ubåtsräddning, kan ingen av frågorna besvaras på ett uttömmande sätt utan kännedom även om de taktiskt-operativa och de tekniska aspekterna
av ubåtstjänsten. Detta har inneburit en uppenbar svårighet beträffande navalmedicinarens möjligheter att få en fullständig bild av problematiken, och därmed i än högre
grad att bidraga till utformningen av systemet. Utvecklingen under de gångna decennierna har återspeglat detta.
Dykerimedicinen har gjort stora framsteg här i landet sedan andra världskriget och
ungefär parallellt med detta har även dykeriutvecklingen gått framåt. Det ligger i sakens natur att den medicinska forskningen på området, och även den tekniska, måste
ligga före den operativa utformningen. Genom nära kontakt mellan företrädarna för
de tre olika områdena, har fördröjningen mellan forskningsresultat och metodut-
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veckling kunnat reduceras till ett fåtal år. På ubåtsräddningsområdet har det emellertid varit längre mellan framstegen ; en eftersläpning beträffande tillämpning av nya
resultat har förekommit. Detta har haft flera orsaker. Som ovan berörts kräver området nära samordning och samverkan av medicinsk, teknisk och taktisk-operativ sakkunskap under lång tid. Detta samspel har inte fått tillfälle etableras i önskvärd utsträckning, utan de medicinska insatserna har varit relativt fristående, och resultaten
har tillämpats på ubåtsräddningen i den utsträckning detta varit möjligt. Detta har inneburit att de medicinska synpunkterna inte i tillräcklig omfattning kunnat fogas in i
den långvariga och komplicerade process som framtagandet av en ny ubåt är. De för
ubåtskonstruktionen ansvariga har därigenom tvingats utforma räddningssystemen
på basis av de erfarenheter som funnits tillgängliga. Med andra ord: det har till stor del
saknats navalmedicinsk sakkunskap med tillräcklig bredd och med formella möjligheter att överföra de medicinska erfarenheterna till en lämplig utformning av räddningssystemet.

Framsteg på det medicinska området
Trots de brister som funnits , kan man konstatera att framsteg har gjorts , även på det
medicinska området. Under 50-talet infördes den fria uppstigningen (FU) i sin nuvarande form såsom ett viktigt alternativ till den kollektiva räddningen. Den utbildning
och de praktiska övningar i FU som all ubåtspersonal fått del av vid tankanläggningen
i Karlskrona har dessutom bidragit till att förbättra räddningsberedskapen då det gäller individuell räddning .
Ett betydande framsteg, även ur navalmedicinsk synpunkt, var tillkomsten 1963 av
nya Belos med modern dykutrustning, stora rekompressionsmöjligheter och medicinsk specialutrustning. Vid denna tidpunkt var Belos det modernaste och mest avancerade som fanns, även internationellt sett; men redan inom mindre än tio år var
hon föråldrad på viktiga punkter. Dykeriutvecklingen gick mycket snabbt på 60-talet,
djupdykning med heliox (helium-oxygen) fick den principiella utformning den har
idag och mättnadsdykning introducerades såsom en helt ny och praktiskt tillämpbar
metod. Beträffande djupdykning var visserligen målsättningen redan då Belos-systemet planerades 150 meter; men dekompressionsprinciper , rekompressionsnormer
och säkerhetskrav har ändrats . Medan man tidigare ansåg att man kunde gå direkt
från dykdjup till halva totaltrycket (exempelvis från 150m till 70 m vilket är ursprungliga Belos-kamrarnas maximala arbetstryck) anses det nu självklart att såväl klocka
som kammarkomplex skall ha en tryckkapacitet som icke endast motsvarar maximala
dykdjupet, utan även täcker detta med en god marginal. Utöver dessa skärpta krav då
det gäller punktdykning ned till150 m, har införandet av teknik för att klara en mättnadssituation med dubbelt så stora djup och med vistelsetider i kammare 10-20 gånger
längre än vad som tidigare ansågs vara en maximal dekompressionstid , ställt helt nya
krav. Man kan stå ut med några timmars vistelse i en trång och obekväm tryckkammare, men är det fråga om åtskilliga dygn kommer helt andra krav in . Man måste ha
utrymme att ligga relativt bekvämt samt att stå och att röra sig. En viktig sak är vidare
hygienutrymmet som bör vara en separat kammare med dusch och toalett . Då en
kontinuerlig vädring är opraktisk och förorsakar stora gaskostnader, måste kamrarna
utrustas med ett s k "Iife support system" (vi saknar ett användbart svenskt ord). Med
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detta avses ett slutet återcirkulationssystem där gasen renas i särskilda reningskretsar
med avseende på koldioxid och andra föroreningar , oxygen i lämplig mängd tillsätts,
fukt och temperatur regleras.
Under större delen av 70-talet har man tvingats till detaljförbättringar och kompromisser för att kunna upprätthålla en ubåtsräddningskapacitet med dykarassistans
till avsett djup. Sedan 1975 har visserligen Belos kunnat utföra klackräddning med dykarassistans ned till 150 m djup , men systemet har inte varit fysiologiskt-säkerhetsmässigt tillfredsställande. Först nu , under 80-talets första år kommer Belos att utrustas med ett helt nytt dyksystem som åter gör henne till ett modernt dykerifartyg,
och tillsammans med URF även till ett modernt ubåtsräddningsfartyg .

Heliox-dyksystemen
Nästa steg var utvecklingen av ett djupdyksystem baserat på heliox. Detta utvecklingsarbete , vars målsättning var dykningtill150m under en timme , påbörjades redan
vid nya Belos tillkomst, och fortsatte med Belos som plattform fram ti ll 1975, då 150
meters djup i öppen sjö nåddes . Omväxlande med de praktiska proven fr ån Belos
gjordes omfattande försök och experimentdykningar i den gamla kammaren vid dyktanken på Galärvarvet i Stockholm . Förutom den tekniska utvecklingen av utrustning
och metodik studerades en rad medicinskt-fysiologiska förhållanden såsom tryckets
och gasernas inverkan på psykisk och fysisk prestation. Det fysiologiska problemområde som emellertid var mest tidskrävande och påfrestande för såväl dykare som
forskare var dekompressionen eller uppstigningstabellerna. Den enkla fysikalisktfysiologiska bakgrunden till dessa problem är att den mängd gas som löser sig i kroppens vävnader ökar med trycket. Detta sker utan problem medan däremot en trycksänkning kan ge upphov till gasbubblor i vävnaderna vilket kan leda till s k dykars juka i lindrig eller svår form beroende på mängd och lokalisation av bubblor. För varje
vävnad , för varje dykdjup och för varje expositionstid-intill full mättnad inträtt efter
något dygn på tryck - finns en kritisk trycksänkningshastighet då cirkulationen inte
längre hinner transportera undan gasen i löst form .
Det första etappmålet var att ta fram säkra tabeller för dykning till 100 m under 60
min . Experimentdykningar i kammare utfördes 1964--66 med US-Navy-tabeller med
dekompressionstider på ung 4 timmar. Dessa gav emellertid upphov till tryckfallssjuka i form av s k bends (ledsmärtor) i upp till 20 procent , och även efter förlängning
av tiden var resultaten inte tillfredsställande. Ett annat problem var att den dykapparat som användes och som automatiskt blandade helium och oxygen tenderade att
ge för mycket Oz på djup med risk för Oz-förgiftning. Följden blev ett uppehåll i den
experimentella verksamheten fram till 1969, då kammardykningarna återupptogs
med annan dykapparatur och med dekompressionstiden förlängd till 6-7 timmar på
100 m/60 min . Resultaten var positiva och verksamheten överfördes samma år till Belos. I samband med förberedelserna till dessa prov omkom en dykare av oxygenbrist i
dykarklockan. Detta ledde till en noggran n översyn av säkerhetsanordningar och
övervakningssystem. Bl a infördes utrustning för kontinuerlig registrering av dykarnas elektrokardiogram under dykning även i öppen sjö . Under 70-talets första hälft
pågick omväxlande kammardykningar på Galärvarvet och dykningar i öppen sjö från
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Be/os. Efter ytterligare modifiering av dykmetodik och utökning av dekompressionstider till 7 timmar 40 min för 100 m/60 min förklarades systemet 1972 operativt för
dykning ned tilllOD m djup. Under följande tre år utfördes kammardykningar till120
och150m med 60 min expositionstid (11 :15 resp 16 timmars dekompressionstid). De
10 mandykningar som sedan gjordes i öppen sjö till dessa djup gav upphov till tryckfallssjuka i 3 fall. Dessa tabeller är således inte tillfredsställande ur operativ synpunkt ,
men proven har visat att det är möjligt att ge dykarassistans ned till l 50 m vid en ubåtsräddningsoperation.
Under senare hälften av 70-talet har den medicinska verksamheten på djupdykningsområdet främst varit inriktad på den metodik som aktualiseras av de nya dyksystemen vid MDC , URF och Belos. Det stora problemet är fortfarande dekompressionen och framtagandet av säkra och ändamålsenliga tabeller. Nya tabeller för området ned till 150 m, vilka är avsevärt längre än tidigare , har framtagits , och kammarprov har återupptagits under 1980. Nästa steg är mättnadstabeller ned till300m djup.
Som framgår av figlfinns ett stort gap i tiden mellan punktdykning 60 min och mättnad , och detta gap synes vara svårt att fyll a. Försök har gjorts utomlands med såväl
punktdykning till större djup än 150 m som längre expositionstider än en timme på
mindre djup ; men resultaten har inte varit särskilt uppmuntrande . Teoretiskt bör såväl 2 som 4 timmars exposition ge avsevärt kortare dekompressionstid än mättnad ,
medan expositionstider på 8-10 timmar kommer att ligga nära mättnad . En uppenbar
svårighet då det gäller att ta fram praktiskt användbara och säkra tabeller för dessa
mellantider är den ytterst omfattande och kostsamma provverksamhet som skulle erfordras.

li.Ugöng\.iga expositionstider vid
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De nya kammarsystemen
Det senaste stora steget som tagits då det gäller förbättring av ubåtsräddningsberedskapen innefattar MDC , URF och Belos nya kammarsystem. I detta komplex ingår
även förstärkningar inom den medicinska sektorn , personellt och materiellt. Och de
medicinska resurserna, såväl Marinens som FOA:s , kommer under närmaste åren att
till större delen vara engagerade inom ubåtsräddningsproblemen. Under de närmaste
två åren kommer målsättningen : dykarassistans till 300 m djup att prägla verksamheten. Sannolikt kommer dekompression och gaseffekter under tryck samt arbete på
djup att vara de stora arbetsuppgifterna även sedan det nya ubåtsräddningssystemet
är operativt. Det finns alltid behov av förbättringar , effektivisering och ökad säkerhet.

Den fria uppstigningen
Ett område som väntar på vidare utveckling är den fria uppstigningen (FU). Hittills
har kammarförsök inte kunnat göras på större djup än 100m vilket var våtkammarens
vid Galärvarvet maximala djup. De prov som gjorts i öppen sjö från ubåt har varit begränsade till 50 meters djup . Genom de försök och prov som gjorts i Royal Navy vet vi
att FU är möjlig från 200 m djup, förutsatt att ubåten är utrustad med lämplig sluss
som medger snabb trycksättning . Det finns emellertid en rad medicinska krav och
problem förknippade med denna övning. De primära kraven är god hälsa och utbild-
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ning. Dessa frågor har bearbetats vid Medicinska Undersökningscentralen i Karlskrona , som sedan mitten av 60-talet undersökt och utbildat nära 500 man (dykare
och ubåtspersonal) årligen . Några fall av lungbristning med luftemboli har förekommit varje år. Normalt försvinner symptomen efter behandling i form av rekompression , men ett dödsfall har inträffat under denna period . Vid FU från större djup
är sannolikt inte risken för lungbristning större än vid övning från20m djup; däremot
ökar risken för tryckfallssjuka med djupet. Som framgår av fig 2 minskar den tillgängliga tiden för direktuppstigning snabbt med ökande djup . Som framgår av fig 3 är beräkningen av expositionstid vid FU något annorlunda än vid dykning, då tidsförloppen vanligen är betydligt långsammare. Den exponentiella kompressionen vid FU gör
att man minskar tiden under tryck, medan dekompressionsfasen blir lineär genom att
flythastigheten är konstant och högst 3 m/sek . Från ub Näcken som har en relativt väl
utformad utstigningssluss bör FU från 150 m vara möjlig . För ub typ Sjöormen, vars
sluss ligger något sämre till, är säkra FU-djupet sannolikt inte mer än ung 100m. För
Draken-serien är förhållandena betydligt sämre, då man i avsaknad av utstigningssluss måste trycksätta en hel avdelning i ubåten. Även om allt fungerar optimalt måste
man räkna med att 5-10 minuter har gått innan sista man passerat trumman, varför det
säkra djupet är begränsat till ung 50 m.
Det finns givetvis ett antal risker och osäkra moment förenade med FU från extrema djup . Marginalerna är mycket snäva och detta gäller icke endast risken för
tryckfallssjuka . Luftandning på 150-200 m djup kan inte pågå så många sekunder utan
ogynnsam påverkan . Uttalad djupnarkos inträder inom något tiotal sekunder, och
andningsmotståndet är betydande. Vid fördröjd uppstigning finns risk för C02förgiftning genom återandning i den begränsade luftmängden i huvan. Ä ven om uppstigningen till ytan går utan anmärkning, kan vistelsen på ytan innebära svåra påfrestningar, om inget hjälpfartyg finns i närheten. Vintertid är det främst kylan som är
problemet. Med väl isolerande klädsel kan man överleva ett dygn, men i mindre gynnsamma fall kan denna tid reduceras till ett fåtal timmar. Törsten kan vara ett problem i
salta hav, medan däremot Östersjöns vatten mestadels är drickbart. Drunkningsrisken är alltid aktuell , särskilt vid sjöhävning.
En fråga som den ansvarige ombord på den sjunkna ubåten kan komma att ställas
inför, och som är mycket svår att besvara, är vilka riskerna är om angivna tider överskrids. Med ledning av erfarenheter från dykning och från brittiska försök med FU
kan man räkna med att även vid en fördubbling av den maximala expositionstiden
flertalet kommer till ytan utan symptom , medan några har relativt lindriga symptom
på tryckfallssjuka. Om rekompressionsresurser omedelbart finns till hands på ytan
bör möjligheterna till räddning vara goda.
En utökning av FU-djupet utöver200m är tänkbart endast med utnyttjande av särskilda anordningar. Inom såväl brittiska som franska marinen har man försökt åstadkomma en "etappuppstigning" eller en fördröjd uppstigningshastighet under slutfasen genom att införa en automatisk bromsanordning (även kallad "paramont") som
utlöses vid ung 30 m djup . Det tillgängliga luftförrådet i huvan begränsar givetvis tiden , men det synes möjligt att utöka djupet till 300 m utan tryckfallssjuka på detta
sätt. En annan princip som för närvarande provas inom Royal Navy på getter , är att
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utbyta luften mot oxygen såsom andningsmedium vid FU. Detta kan förefalla vara ett
något drastiskt sätt att undvika dekompressionsproblem med tanke på oxygenets toxiska effekt under tryck, men tydligen hinner inte kramper utvecklas under de snabba
förlopp som det här är frågan om. Och man vet dessutom att oxygen under extrema
tryck har en narkotisk effekt som motverkar eller maskerar krampeffekten. Huruvida
denna princip kan komma att inom överskådlig tid möjliggöra FU från avsevärt större
djup än hittills tänkbara, är för tidigt att yttra sig om. Det finns dock all anledning att
noga följa forskningsresultat och utveckling inom Royal Navy som i alla tider varit ledande inom området fri uppstigning, och utan tvekan är det fortfarande .

Fri uppstigning - djupdykning, sammanfattning
Man kan således konstatera att svensk navalmedicins bidrag till ubåtsräddningen ligger inom de två stora områdena fri uppstigning och djupdykning.
Den fria uppstigningen i modern version infördes under 50-talets mitt, och problematiken har bearbetats ur olika synpunkter sedan dess:
- forskning och försök vid Karolinska Institutet och Lunds Universitet främst under
50-talet,
- övningar, urval och utbildning vid KÖS sedan början av 60-talet,
- prov i kammare vid Galärvarvet med simulerad FU till 100m djup under 60- och
70-talen.
Djupdykningsproblematiken har bearbetats sedan mitten av 60-talet:
- forskning, försök och experimentdykningar vid Galärvarvet 60-150 m 1964-74,
- försöksdykningar Be/os 60-150 m 1969-75,
- operativ djupdykning Be/os 60-100 m sedan 1972.
Under all denna verksamhet har det funnits en nära koppling mellan medicin och
teknik. I vissa skeden av utvecklingen har de medicinskt-fysiologiska problemen varit
de dominerande, de svårlösta eller gränssättande, medan i andra fall tekniska problemen har övervägt.
Det är uppenbart att de två områdena djupdykning och fri uppstigning är viktiga
hörnstenar i ubåtsräddningssystemet, och med den stora satsning i form av moderna
resurser som marinen har gjort under de senaste åren, är det angeläget att navalmedicinen håller jämna steg med utvecklingen i övrigt, eller helst ligger något före i tiden . Detta är en utmaning som lägger ett stort ansvar på svensk navalmedicin.

Andra navalmedicinska problem
En annan utmaning är alla de svåra medicinska problem i samband med ubåtsräddning som ligger utanför områdena fri uppstigning och djupdykning. Några exempel
kan nämnas:
- behandling av svåra skador och sjukdomstillstånd utan tillgång till medicinskt utbildad personal,
- tolerans gentemot extrema former av luftförorening och möjligheter att motverka
dessa,
- skydd mot nedkylning i såväl torr som våt miljö,
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- medicinska bidrag till motverkandet av svåra psykologiska problem ,
- behandling av kombinerade skador genom dekompression ; nedkylning , traumata
m fl .
Sannolikt finns inte tillräckliga navalmedicinska resurser att ens någotsånär täcka
dessa områden för närvarande . Det finns dock en betydande personell resurs här i
landet i form av en kvalificerad marinläkarkår. Alla medicinska specialiteter finns representerade och man kan räkna med att intresset genomgående är stort kanske i synnerhet för de speciella och svåra problemen. Man kan ifrågasätta om denna kår utnyttjas optimalt idag!
En förutsättning för ett bredare navalmedicinskt engagemang inom ubåtsräddningsproblematiken är en närmare kartläggning av de aktuell a problemen. En möjlighet är att inhämta relevanta uppgifter från de ubåtsolyckor som inträffat utomlands.
Ä ven olyckor och olyckstillbud med miniatyrubåtar kan ge värdefulla uppgifter. Att
" spela" en ubåtsolycka bör vara möjligt då det gäller vissa moment. För övrigt är man
hänvisad till att göra upp ett scenario över en ubåtsolycka med alternativa möjligheter
beträffande räddning och andra omständigheter. I vissa fall kan följderna beräknas ,
men i flertalet fall är man hänvisad till mer eller mindre grova sannolikhetsuppskattningar.
Såsom vid andra olyckshändelser där människoliv är i fara kan man skilja på den
hjälp eller den räddningsaktion som mobiliseras på platsen och den som kommer utifrån . Ubåtsräddningsfallet intar en särställning genom svårigheterna att utifrån få
kännedom om vad som inträffat , att lokalisera ubåten och att uppsöka och undsätta
densamma . En fördröjning på flera dygn kan bli följden.
Kraven och påfrestningarna på de hjälpresurser som finns på platsen eller ombord
när olyckan inträffar är stora. De skall ta hand om de akuta problemen , de skall möjliggöra och uthärda en lång väntan som eventuellt måste avslutas med ett påfrestande
och riskfullt försök till individuell räddning. Förutom de operativa och tekniska problemen finns i en sådan situation medicinska och psykologiska frågor som endast delvis kan besvaras. Det är givetvis svårt att angripa dessa problem experimentellt , särskilt på det psykologiska området. Men många av de fysiologiska problemen bör kunna simuleras, såväl i ett laboratorium som i en ubåt.

Olika faser och alternativ vid ubåtsräddning
Den egentliga räddningen , d v s överföringen av ubåtsbesättningen från den förolyckade ubåten till ytan är endast en del av hela räddningsoperationen , även om det
är den centrala och ofta den kritiska fasen. Principiellt kan man skilja på tre olika
räddningsmetoder och från ubåtspersonalens synpunkt kan man dela upp räddningen
i tre faser enligt tabellen.
A. Räddning genom bärgning av hela ubåten är knappast aktuell enligt moderna
ubåtsräddningsprincipen. Men den har ett historiskt intresse och metoden är ofta den
enda tillämpliga då det gäller mindre undervattensfarkoster som oftast saknar såväl
utstigningssluss som anslutningsmöjligheter. l dessa fall är endast fas I enligt tabellen
aktuell.
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För den instängda personalen är ur medicinsk synpunkt uppstigningen till ytan endast en förlängning av bottenvistelsen.
- Metoden är huvudmetod för räddning av besättningen i förolyckad URF .
B. Kollektiv räddning är den metod som i första handutnyttjas i fredstid . Flera alternativ är tänkbara.
a) I bästa fall kan anslutning göras med klocka eller räddningsfarkost utan dykarassistans, och ubåtspersonalen transporteras till ytan under normalt tryck.
b) Anslutning med dykarassistans är likvärdig ur ubåtspersonalens synpunkt, men
dykarinsatsen kan, beroende på djupet, innebära särskilda risker och problem för dykarna.
c) Den s k reservmetoden innebär att anslutning inte kan göras, utan ubåtspersonalen får göra en "fri uppstigning" till det öppna räddningsrummet på URF som "förankrats" strax ovan ubåten. Detta innebär att ubåtspersonalen kommer att exponeras för det omgivande trycket . Av bl a tekniska skäl är djupet vid denna operation
maximerat till 90 m och andningsgasen i räddningsrummet är luft. Om man räknar
med att överföringen av hela ubåtsbesättningen till URF tar 1-2 timmar , kommer dekompressionstiden för de räddade att bli av storleksordningen ett dygn. Risk för
tryckfallssjuka kommer alltid att finnas vid denna exposition med luft, men möjlighet
bör finnas att överföra alla eller de mest behövande till en välutrustad kammare på
Belos eller vid MDC där rekompression kan göras . Förutom dekompressionsproblemen kommer vistelsen på 90 m djup i det trånga räddningsrummet att vara påfrestande.
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Samtliga kommer att vara starkt påverkade av djupnarkos vilken kan visa sig svår
att hålla under kontroll.
d) Räddning från trycksatt ubåt är en speciell variant som man måste räkna med.
P g a läcka har ubåten kunnat bli trycksatt helt eller delvis till omgivande tryck . Om
anslutning kan ske finns möjlighet att kompensera tryckskillnaden och överföra
ubåtspersonalen till URF under det aktuella trycket. Då expositionen med all säkerhet varit av flera timmar eller dygns varaktighet, måste en mättnadsdekompression
tillämpas på ytan. Detta är emellertid inte det svåraste problemet. Om trycket i ubåten uppgår till mer än ung20m och har varat mer än ett dygn finns det risk för lungskador p g a den höga 02-expositionen. Detta hindrar inte att det finns möjlighet att
överleva på tryck 90 m djup under upp till ett dygn.
C. Individuell räddning tillämpas såsom nödmetod inom svenska marinen. Allmänt
kan sägas att ett framgångsrikt utövande av denna metod kräver god diciplin, kunskaper och träning samt rutin. Ä ven här finns olika alternativ med olika fysiologiska
problem, främst beroende på ubåtskategori. Begränsningarna i djup har tidigare berörts och framgår av fig 2 och 3. Ett alternativ som även i detta sammanhang är svårt
att bemästra är den trycksatta ubåten . Även om tryckökningen är måttlig, exempelvis
motsvarande 10 m, blir möjligheterna att göra en FU utan komplikationer starkt begränsade. Redan vid detta tryck har man tagit ut hela sin marginal beträffande dekompression. Vid lägre tryck finns det möjlighet att beräkna hur mycket den tillgängliga tiden vid FU är reducerad. Det blir således en vänsterförskjutning av kurvan i fig
2.
Den tredje fasen i räddningen är den period då personal vistas på ytan, men fortfarande icke är utom fara. Detta gäller i första hand de som gjort FU och flyter ensamma på havet, kanske under lång tid. Här finns som tidigare berörts en rad problem
som endast i ringa grad bearbetats här i landet . En annan kategori är de som är föremål för dekompression eller rekompression på ytan. Detta kan vara räddad personal
eller dykare . Slutligen finns möjlighet att räddad personal fått skador som kräver behandling. Förutom tryckfallsskada och lungskada av 02 finns här en lång rad olika
tillstånd där övergången från ubåtsräddning till ev följdverkningar är flytande .
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de insatser som navalmedicinen gjort
och gör för att förbättra ubåtsräddningen främst är riktade mot den andra fasen , eller
den egentliga räddningsfasen. Och där finns fortfarande mycket kvar att göra . Då det
gäller den första och den tredje fasen, d v s vistelsen innestängd på botten och vistelsen på ytan relativt oskyddad, har de navalmedicinska insatserna varit starkt begränsade, åtminstone beträffande forskningsverksamhet. Dessutom finns det brister inom
information och samordning på så sätt att företrädare för navalmedicin ofta saknar en
samlad överblick över de olika faktorer , även tekniska och operativa, som är av betydelse vid ubåtsräddning.
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Bakgrund
Sedan radio och radar uppfunnits har efterhand allt kortare vågor kommit att utnyttjas. Nu är vi på väg att från mikrovågor på enstaka centimeter gå till våglängder på millimeter. Samtidigt har den optiska och optroniska tekniken utvecklats
och i allt större utsträckning utnyttjas vågor utanför det visuella området. System
i det infraröda området med våglängder
omkring 10 mikrometer är i dag en realitet. Det våglängdsområde, som här skall
behandlas, ligger i gränsområdet mellan
det vi brukar kalla för mikrovågsområdet
och JR-området. (Figur l)
De läsare, som tidigare haft dåliga erfarenheter av någon tillämpning inom
detta våglängdsområde, ges här en mera
nyanserad och optimistisk bild av de
tekniska möjligheterna.

Egenskaper
Våglängdsområdet millimetervågor är
liksom mikrovågor, ljus, JR-strålning
och långa radiovågor - en del av vårt
elektromagnetiska spektrum och kan lika lite som andra våglängdsområden, det
visuella undantaget, egenskapsmässigt
ges några skarpa gränser. I denna presentation anses området sträcka sig från
ca 12 mm till l mm ; i frekvens från 25 till
300 GHz.
Just genom att millimetervågorna ligger i gränsområdet mellan mikrovågor
och !R-strålning, har de många intressanta egenskaper som ibland mera utpräglat hör hemma i det ena eller det an-
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dra mera traditionella området. Härav
kommer det stora och ökande intresset
för detta våglängdsområde.

Atmosfärsberoendet
Inom det optroniska området är atmosfärens inverkan av avgörande betydelse
för val av våglängdsband. Inom vissa
våglängdsområden
inom
t ex
JRområdet är dämpningen av strålningen så
stor under inverkan av främst vattenånga
och koldioxid, att de inte kan användas
alls. De kallas ofta absorbtionsband. Andra våglängdsområden har mindre
dämpning och beskrivs som " fönster".
När det gäller radio, radar och mikrovågsområdet kan hela våglängdsområdet
betraktas som ett fönster. Förutom denna normala dämpningseffekt har vädret
stor betydelse för vågutbredningen. Snö ,
regn , dimma och dis påverkar denna. Påverkan ökar med frekvensen dvs med
minskande våglängd och är inom JRområdet så stor, att det allvarligt begränsar systemens användbarhet. Detta
har hittills medfört att optroniska system
huvudsakligen utnyttjats för vackertväder system, som reserv och/eller
komplement till radarsystem i svår telemiljö eller i system, där de bättre än dagens radar kan urskilja mål mot bakgrunden.
Millimetervågorna påverkas inte som
JR-strålningens mikrometervågor direkt
av luftens molekyler, det är snarare så,
att våglängderna är av samma storleksordning som partiklarna i snö , regn och
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Figur l.
dimma . På grund av att vissa frekvenser
har en resonansfrekvens gemensam med
vatten (vattenånga) och syre och vid dessa frekvenser blir dämpningen större både vid normala atmosfärsförhållanden
och vid regn och dimma . Härav följ e r att
man inom detta område i likhet med !Rområdet kan tala om fönster och absorbtionsband. Av figur 2 framgår atmosfärsdämpningen som funktion av våglängd
eller frekvens . Absorbtionsbanden ligger kring 23 , 60, 120, 190 och 320 GHz ,
där den dämpande molekylen är syre vid
60 och 120 GHz och vatten i de övriga .
Fönstren ligger mellan absorbtionsbanden med minsta dämpning kring 8,5,
3,2 , 2,1 och 1,4 mm motsvarande frekvenserna 35 , 93 , 140 och 215 GHz.
Millimetervågor har ett betydligt större atmosfärs- och väderberoende än mikrovågor. Genom lämpligt val av mmband kan man få väsentligt mindre väderberoende och längre räckvidd än optroniska system eller om man väljer ett
absorbtionsband utveckla ett system , där
dämpningen gör , att strålningen snabbt
blir oupptäckbar bortom systemets låt
vara begränsade räckvidd .

storlek
En av o rsa kerna till intresset för att utveckla mm-området är möjligheterna att
med sm å och lätta komponenter lösa
uppgifter , som idag tvingar fram konventionella stora och tunga lösningar
med cm-radar. Detta är av stor betydelse
för utveckling av robotar och annan styrd
ammunition men också viktigt för flygplan, lätta fartyg , fordon och buren utrustning.
Millimetersystemens komponenter kan göras små, men man kan
också vinna på andra sätt.
För en given antennstorlek blir loben
smalare ju kortare våglängden blir och
noggrannheten och upplösningen i vinkelled ökar. Låt oss ta en cirkulär antenn
med diametern 15 cm. Med en X-(J , 3
cm) bandsradar blir lobvinkeln ca 14°,
med en 3,2 mm radar blir lobvinkeln ca
l ,5° och noggrannheten , beroende på
signalbehandlingsteknik , kan ökas i motsvarande grad . Med relativt stora antenner i förhållande till våglängden erhålls inte bara smallob utan också sm å sido- och backlober , vilket ökar skyddet
mot både avsiktlig och oavsiktlig störning .
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relativ fuktighet 43 %.

met kring övriga fönst er är minst lika
stort. Om bredden vid 93 resp 140 GHz
skall sättas till15 eller 24 GHz, är en fr åga, om hur stora dämpningsskillnader
man kan acceptera inom samma fönster.
Det stora frekvensutrymmet inom varje fönster gör , att man lätt kan bygga upp
system, utan att dessa stör varandra. De
stora valmöjligheterna är klart försvårande för signalspaning och störning.
Frekvensutrymmet medger åtminstone nu i början , att systemen kan ges större bandbredd. En större bandbredd ger
avstånds mätande radar en bättre avståndsnoggrannhet. De höga frekvenserna ger större dopplersving för samma
radiella hastighet , se figur 3. Hastighetsmätning kan göras bättre , ge större
precision och filter kan utformas så , att
de blinda hastigheterna blockerar smalare områden. I pulsdopplersystem kan
minsta hastighetsdifferensen minskas
och även långsamma mål skiljas från nollekot.
För radiometriska system ger ökad
bandbredd ökad känslighet och för sambandssystem innebär det att mer information per tidsenhet kan överföras på
samma kanal.
Band

Våglängd (m)

S (E/F)
C (G)

0,1
0,06
O,Q3
0,02

Figur 2.

x (1/J)
Ku (J)

Den begränsade storleken har nackdelar också: En liten antenn samlar in en
liten del av den reflekterade strålningen
och påverkar räckvidden . Små komponenter innebär också små uteffekter ,
som i sin tur påve rkar räckvidden . Lyckligtvis innebär det , att inte heller störsändare kan göras för stora uteffekter.
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Komponenter
Den avgörande svårigheten, när det gäller mm-området , har vari t bristen på
komponenter , men efterhand som halvledartekniken utvecklats , finns allt fler
att tillgå. I dag finns dock sändarrör bara
ner till fönstret vid 3,2 mm . Det största
problemet är just att få fram effektförstärkare/sändarrör. Vid dessa frekvenser
ligger toppeffekterna för vandringsvågsrör bara i storleksordningen 50-100 W
och den senaste tidens utveckling tyder
inte på någo n flerfaldig ökning. Stormakterna satsar därför på gyratronen, en
variant av maser , och publicerade forskningsresultat pekar mot KW -effekter
för både pulsade och kontinuerliga förstärkare ner till 2,1 mm bandet. Tide n
tills dessa förstärkare blir praktiskt användbara måste dock räknas i år.

Tillämpningar
Radarsystem
De begränsade uteffekterna och följaktligen korta räckvidderna gör att mmradar inte blir aktuella för att ersätta eller
komplettera konventionella spaningssystem . Det , som är på gång, är sikten/
målföljare och målsökare .

Doppler frekvens (Hz) vid radiell hastighet
300 (m/s)
(15 m/s)
(2 m/s)
6000
10000
20000
30000

300
500
1000
1500

40
67
133
200

70588
187500
285714
428571

3529
9375
14286
21429

470
1250
1905
2857

Frekvensutrymme och bandbredd
När man närmare granskar mm-området
upptäcker man att frekvensutrymmet är
enormt. Fönstret kring 35 GHz har en
bredd på ca 15 GHz . Det motsvara r det
totala frekvensutrymmet , varenda kanal
ifrån radions superlångvåg ner till radarns Ku-band , 2 cm. Frekvensutrym-

Q (K)
(M)

0,0085
0,0032
0,0021
0,0014

Figur 3.
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Eskilstuna

Det mest utvecklade området är mmradar som målföljare för luftvärnssystem. Den stora noggrannheten, som
kan erhållas , även med ett lättviktssystem ger ökade möjligheter att följa även
små, lågtflygande mål utan att störas av
sjöklotter och flervägsutbredning . Den
begränsade räckvidden gör, att ett sådant sikte främst lämpar sig för närluftvärn vare sig det är kanon eller robot. En
nackdel ligger i den smala loben . Siktet
blir mindre effektivt i reservspaningsmod om den ordinarie spaningsutrustningen havererar eller blir utstörd.
Bland kända system finns HOSA-s
"Flycatcher" , som är en kombination av
X-bands spanings- och målfångningsradar och K- (30 GHz) bandsmålföljare.
Systemet uppges ha hög störhållfasthet
och utnyttja både monopuls- och hoppfrekvensteknik .
Ett annat operativt system " Blindfire"
har utvecklats av Marconi i Storbritannien, där en målföljare med omkring 35
. GHz tagits fram för att ersätta det optroniska systemet vid Rapier för att man
ska få mörker och dåligsikt kapacitet.
Sperry Gyroscope har kompletterat
sitt gyrostabiliserade optroniska siktessystem " Sea Archer" så , att det beroende på användarkraven kan förses ett
urval av TV-målföljare , IR-målföljare ,
laseravståndsmätare och M-bandsradar.
På motsvarande sätt kan man få
Thomson-CSFs lättviktssikte med olika
kombinationer av sensorer bland dem
mörker ((LLL) TV och K-bandsmålföljare.
I USA utvecklas kombinationsmålföljare med både ett 9 GHz och ett 35 GHz
system. Maximiräckvidden för 35 GHz
komponenten för bra målföljning mot ett
l m' mål anges till 17 km vid regn motsvarande 4 mm/h.
Bland de mera annorlunda projekten
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finner man USAs strävan att få fram ett
mm-radar-stridsvagnssikte, som skall ge
skytten ökade möjligheter att upptäcka
och mäta in fientliga fordon i mörker,
dåligt väder och rök.
När det gäller Sovjets utveckling på
detta område, är som vanligt det mesta
fördolt. Man känner dock till att flygburna mm-radarapparater förekommer
och att vissa stridsvagnar har mm-radar.
Sannolikt har den samma uppgift som
ovanstående beskrivna USA projekt
men det kan också vara eller vara kombinerat med ett igenkänningssystem, något som USA och N A TO också studerar.
Det andra mycket viktiga tillämpningsområdet är radarmålsökare . Inom
detta fält har USA ett antal ambitiösa utvecklingsprojekt på gång. Här finns projekt för målsökare till jakt- och luftvärnsrobotar. I något fall strävar man efter att
kombinera en aktiv mm radar med en
passiv !R-sensor för att öka funktionssäkerhet och störhållfastheL I andra fall
skall målsökaren kunna vara aktiv eller
signalsökande.
Man utvecklar också målsökare mot
markmåL I öppen terräng kan en målsökare med aktiv mm-radar diskriminera
en stridsvagn från bakgrunden även i dåligt väder och rök. Optroniska system ger
bättre noggrannhet , när de kan användas. När man bättre känner naturens
reflektionsegenskaper liksom konventionell maskeringsmateriels , anser man
sig kunna hitta stridsvagnar även i betäckt terräng och bebyggelse. Vissa av
dessa projekt är primärt avsedda för attackrobotar andra mer allmänt avsedda
för robotar, styrda bomber , multipelvapens slutfasstyrda substridsdelar såväl
som slutfasstyrd artilleriammunition. I
utvecklingen finns också en strävan att
utnyttja målsökarna passivt som radiometriska målsökare. Målsökarens smala

lob och stora bandbredd bör ge så stor
känslighet , att den radiometriska signaturen från främst metallföremål kan ge
tillräcklig diskriminering för instyrning.
Samma teknik för radiometrisk mätning kan användas i flygburna spaningssystem och är mycket intressant för spaningsmedlen i helikoptrar och RPY.
Möjligheterna att upptäcka vapen och
vapenplattformar på ytan trots att de
dolts för ögat blir allt större.
Sambandssystem
MM-området lämpar sig väl för radiolänkliknande system. De höga frekvenserna
ställer krav på "fri sikt" gruppering av
motstationerna.
USAs utveckling tyder på att man kan
bygga länkstationer inom 36-39 GHz
området med räckvidder på 13-40 km beroende på val av sändarförstärkare, an tennstorlek och lobbredd . Beroende på
hur man väljer bandbredd , kan man sedan utnyttja förbindelsen för en eller flera talkanaler, data eller videoöverföring.
Genom att i stället välja ett absorbtionsband , t ex 63 GHz kan man få en
länk med några få kilometers räckvidd,
där möjligheterna att snappa kommunikationen, om man inte befinner sig
mellan stationerna eller omedelbart
bortom , är obefintliga. Här finns möjligheter att ersätta det optiska signalsystemet med ett , som är ännu säkrare , har
mångfaldigt högre kapacitet (videoöverföring om så önskas) och ställer lätt uppfyllda krav på signalmannen .
Motmedel
Eftersom medlen ännu inte kommit så
långt är inte heller motmedlen särskilt
utvecklade . Inom detta område är det
svårare än i mikrovågsområdet. Frekvensutrymmet inom varje band är
enormt , vilket ökar kraven på varnare

och signalspaningsmottagare. De första
systemen av denna typ är på väg.
Det är ännu svårare att bygga störsändare. Tills tidigare nämnda starkare sändarrör är operativt användbara , får störsändare ingen större betydelse och även
då, får störsändare det svårt med målföljare och målsökare, då lobbredderna
alltid är begränsade.
Till problemen inom detta område hör
att verkan av remsor , när våglängden blir
mindre än 15 mm , är mycket liten . En
framkomlig väg kan vara att återuppta
utvecklingen av dämpande/reflekterande aerosoler.
Sammanfattning
Av det ovanstående torde det framgå att
utvecklingen på mm-vågsområdet inte
leder till system, som ersätter konventionell radar eller optroniska system.
MM-vågs tillämpningarna blir kom··
plement inom områden , där de har stora
fördelar och där det tidigare inte funnits
några lösningar .
De stora bandbredderna och smala loberna ger noggrannheter, som är bättre
än mikrovågssystem men sämre än de
optroniska , som de i sin tur överträffar ,
när det gäller räckvidd främst vid dålig
sikt.
Många av de kommande tillämpningarna bygger också på möjligheterna att
göra små , lätta apparater.
Bland annat leder det till att tredje generationen av pansarvärnsrobotar , lätta
sjö- och kustrobotar och luftvärnsrobotar med "fire and torget" funktion kan
vara operativa från mitten på detta decennium.
Den stora möjligheten på sikt, kanske
först när bättre effektförstärkare finns,
är att man kommer att kunna göra fler
modssystem av båda målföljare och målsökare och multisensortekniken blir en
realitet.
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Philips sjöbevakningscentraler "STINA''
vaktar kusten - i fred och ofred
De nya sj öbevakn ing scentra lerna frå n

•

Automatisk da torsty rd målin läggn ing
på den grafiska bildskärmen

•

Snabb återgivning av målrörelser - 24
timmar på mind re än 5 minuter

•

Automatisk överföring av måldata ti ll
andra ST I NA-centraler och till över va kningsfartyg

•

selekterad presentation av vissa målkategorier

•

Sex olika skalor på PPI

Philips har två huvudfunktioner: som
kustbevakningssystem i fredstid och som
informations- och kommunikationscentrum fö r stridsl edning i hä ndelse av krig.
ST I NA tar emot uppgifter från bl a markeller luftburen radar, lotsar, hamnmyndig heter och fartyg. Av operatören initierad
målfö lj ning fortsätter automatiskt . Läget
f ör t ex ett ra d arf ölj t mål uppdateras
f lera gånger i m inuten. Målet identifieras
med ett nummer samt en symbol, som
anger mål kategori. Denna information
presenteras på grafiska bildskärmar, PPI :er
och alfanumeris ka textskärmar och kan
även presenteras på and ra bildskärmar
inom eller utanför ST INA-ce ntralen.
Andra viktiga fördelar är:
•

Automatis k f öljning av upp t i ll 100 yt mål med användning av radar-data

•

Följning av lågflygande luftmå l (option)

Försvarselektronik

Peab-D 052 7812

Det varvåra
kvalificerade arbeten åt försvaret
som 9av oss vara resurser
pa den civila sidan.
o

e Ingångar via datalänkar, radio/telefon
eller telex

Philips
Elektronikindustrier AB
Försvarse lektron i k

175 88 JÄRFÄLLA
T el: 0758 / 100 00
Telex: 115 05 peab S

PHILIPS

Till att börja med arbetade vi enbart åt försvaret.
Byggde upp en organisation, som kunde tillfredsställa
kraven från landets kanske mest krävande och kunniga
kund. Där små marginaler finns för fel och brister. Där
högsta precision är en självklarhet.
På så sätt skapades det Telub som idag används av
många civila företag. Vår regionala service-organisation.
Vår verkstad för centralt underhåll och
legotillverkning. Vår konsultavdelning
med experter på olika områden.

TELUB

Litteratur m m

analysera orsakerna till mysteriet på de
tyska slagskeppen. Han kom fram till att
Viceamiral Friedrich Ruges memoarer den främsta orsaken , vid sidan av de
mycket långa perioderna av overksamhet i hamn, var det förhållandet att de
bästa yngre officerarna successivt avFörsta gången anmälaren fick en indirekt kommenderades från de stora fartygen ,
personlig kontakt med Friedrich Ruge främst till ubåtarna , och ersattes av oervar under ett västtyskt örlogsbesök i farna fänrikar. Därmed försvann det
Örnsköldsvik 1964. Jag var förbindelse- viktiga kontaktskiktet mell an fartygsledofficer på den gästande minsveparflot- ningarna och besättningarna.
tiljen och en eftermiddag kom en pensioNågot år efter fredsslutet placerades
nerad armeofficer ombord och bad att Ruge i en liten försöks- och exprimentfå överlämna en gåva till flottiljchefen ; grupp för utveckling av min- och minett foto av en äldre tysk jagare, T 196,
svepningsmaterieL Detta var inledningsignerat Friedrich R u ge juli 1937. Intres- en till en mycket lång tjänstgöring inom
sant
var
den
gamle
svenske minvapnet , huvudsakligen i form av sjöarmeofficerens omdöme om Ruge och tjänst , som sommaren 1940 resulterade i
hans förband . " Jag har aldrig sett ett för- att han blev chef för all minsvepningsband med en sådan fin anda från chef till verksamhet från den spanska gränsen i
yngste matros".
söder till den tyska i norr .
Befälsföring och förbandsanda är ock1943 blev Ruge tysk rådgivare vid den
så begrepp som ständigt återkommer i italienska marinstaben och - efter den
Friedrich R u ges memoarer.
italienska kapitulationen - som RomVåren 1914 antogs Ruge till sjökadett. mels sjöoperative rådgivare inför den
Efter en kort kadettskola iland skickades väntade invasionen i väst. Den senare
kurs 1914 (350 man) på senhösten ut på placeringen skedde på Rommels initiativ
örlogsfartyg av de mest skilda slag - för men efter långvarigt motstånd från det
att fylla befälsvakanser. Kadett R u ge tyska överkommandot. Ruge hade nämhamnade på ett äldre slagskepp, Elsass,
ligen enträget avrått från drastiska åtoch tjänstgjorde som bitr signalofficer gärder mot den tidigare förbundsbro bl a under den tyska framstöten mot Ri- derns krigsmakt . Hans negativa inställgabukten sommaren 1915 . Samma höst ning till den nazistiska ideologien var
följde knappt ett års kadettskola iland . dessutom känd i högkvarteret.
Därefter kommenderades kadetterna
En intressant iakttagelse i detta samåter i sjötjänst, nu som fänrikar.
manhang: De ledande tyska sjöofficerarRuge placerades på den nybyggda , na lyckades uppenbarligen såväl under
stora (1800 ton) jagaren B JOO som alter- 1930-talet som under kriget att hålla flotnerade mellan uppdrag i Nord- och tan fri från huvuddelen av de nazistiska
Östersjön. Han tjänstgjorde på ett av avarterna.
hennes systerfartyg, B 112, vid interneNär invasionen i Normandie var ett
ringen och slutligen sänkningen av de faktum och upphört att vara ett sjöopetyska fartygen i Scapa Flow i juni 1919. rativt problem för det tyska västkomUnder den sju månader långa interne- mandot , erhöll Ruge uppgiften att söka
ringen försökte den unge sjöofficeren åstadkomma bättre koordinering inom
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den betydande nybyggnadsverksamhe t,
framför allt avseende ubåtar , som pågick
ännu hösten 1944.
När Ruge i mitten på 1950-talet tillfrågades om han vill e återinträda i tjänst
som chef (inspektör) för den nya flottan ,
var naturligtvis både hans dokumenterade chefsegenskaper och hans opposition
mot nazistregimen tungt vägande meriter.
Som bekant ha r viceamiral Ruge under hela sin officerstid bedrivit en omfattande krigsvetenskaplig författarverksamheL Hans främsta hobby vid sidan
om segling, har varit sjökrigshistoriska
studier, ofta bedrivna utomlands.
Ruge har tjänstgjort i ledande befatt-

ningar under två efterkrigsperioder då
knappheten på pengar, personal och materiel varit framträdande . Det är lika
uppfriskande som lärorikt att läsa om hur
problemen angreps. De tyska hjälpminsveparna hade t ex sommaren 1940
praktiskt taget inget luftvärn . Men man
skaffade sig på vraken vid Dunkerque!
Boken är skriven på ett klart och rättframt sjömansspråk och den kan verkligen rekommenderas till läsning . Den
ger perspektiv på dagens bekymmer.
Friedrich Ruge:
Nils Hellström
ln v·ier Marinen,
M unehen, 1979

Fartygsbyggnad och sjökrigshistoria långt före vår egen vikingatid
Nordens marina traditioner går ju inte att föra längre tillbaka än till vendeltiden eller
-bättre dokumenterat - vikingatiden, dvs de två seklen från ca 800 tilllOOO e Kr. Inte
ens Carl Grimberg kan i sitt patriotiska verk "Svenska folkets underbara öden" belägga någon nordisk sjökrigshistoria tidigare. Inte heller finns det mycket fakta om
båtar och båtbyggnad från tiden före de danska och norska vikingaskepp, som vi än i
dag kan beskåda. Runstenar ger ett visst historiskt material om våra dåtida krigiska
utflykter och åtskilligt finns ju att hämta i urkunder hos de folk , som drabbades av vår
maritima expansion den gången. Det är sålunda ganska litet vi vet om de första avsnitten av vår sjökrigshistoria.
Mot den bakgrunden är det med ödmjukhet man tar del av det monumentalverk
om Classis romana- den romerska flottan, som nyligen utkommit. Roms sjökrigshistoria börjar år 426 f Kr och sträcker sig i det närmaste tusen år fram åt i tiden - den
avslutas sålunda några hundra år innan vi kan notera de första egentliga tecknen på en
nordisk sjökrigshistoria .
Med citat allt ifrån Cicero för snart 2 000 år sedan till dagens främste tyske sjökrigshistoriker , amiral Ruge , inleds detta praktverk om denna romerska flotta, som
långt ifrån rättvist helt hamnat i skuggan av Caesars och andra fältherrars bedrifter till
lands - hela den romerska expansionen runt Medelhavet och över Storbritannien var
ju helt avhängig av en segrande flotta. Författaren heter H D L Viereck och han har
på drygt 300 sidor i stort format lyckats ge ett koncentrat av vad som är värt att veta
om den romerska flottan . skeppsbyggnadsteknik , varv, framdrivningsmedlet - vinden och kraften i människaarmar - bemanning, taktik, sjöslag och framstående "amiraler" , allt är med tysk grundlighet och systematik samlat , systematiserat, belagt och
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återgivet i detta verk . Koehlers Verlag har gett arbetet en utformning, som gör boken
till både en vetenskaplig dokumentation och en fascinerande läsning .
Visst finns det äldre "maritima kulturer" än romarnas, men den fullständighet, som
den romerska flottans historia uppvisar, innebär bl a en kartläggning av dessa sjökrigshistoriens tusen år, som i fråga om fakta och dokumentation klart s kil j er sig från
tidigare epoker. Latinska historieskrivare och andra författare är givetvis en viktig
källa, men inte minst bildavdelningen - 77 fotografier på särskilt konsttryckspapper
och ett otal ritningar, skisser och rekonstruktioner inne i textavdelningen - bidrar
med mängder av framför allt skeppsbyggnadstekniska fakta och detaljer. Visst innebar upptäckten av de två romerska vraken i Nemi-sjön mycket för vår kunskap om
Roms flotta, men reliefer på triumfbågar, väggmålningar i bl a Pompeji, bilder på
mynt och annat sådant material har betytt kanske än mer. Författarens sammanställningar och källhänvisningar - över 250 arbeten upptas i litteraturförteckningen - är en
otrolig puzzelläggning och ett imponerande detektivarbete. Man får en klar känsla av
att tidigare hyllmetrar mer än väl täcks av föreliggande arbete.
I sammanhang med litteraturhänvisningarna kan det vara av intresse att notera vilka svenska arbeten, som Viereck upptar: Alexandersons Den grekiska trieren . 1914,
H Frisks La periple de la Mer Erythree, 1927, B Landströms kända verk i tysk
språkdräkt, Das Schiff, Segelschiffe och Die Schiffe der Pharaonen, resp 1961, 1970
och 1974, samt A W Perssons Die hellenistische Schiffbaukunst und die Nemi-Schiffe,
1935. Man finner också Landströms utomordentliga teckningar återgivna.
Som framgår av det nyssnämnda har författaren även berört den föregående grekiska epoken men också feniciernas och egypternas fartyg.
Die röhmische Flotte- Classis romana är inte avsedd som lärobok vid universitet,
skeppsbyggnadsfakulteter eller sjökrigsskolan utan är i bästa bemärkelse främst "eine kurze Einfiihrung" i tio seklers skeppsbyggnadskonst och sjökrigshistoria. Arbetet kan varmt rekommenderas varje marinhistoriskt intresserad.
K-E Westerlund

Atomubåtar Övriga
med strate- atomgiska roubåtar
botar
Murmankusten
Kusten väster därom
Barents Hav, Norska Sjön,
norra och södra Atlanten
Medelhavet, Indiska Oceanen
Östersjön
Stilla Havskusten
Stilla Havet
S:a

16
c:a 10
15
5

lO

45
20
11

15
70

40
126

8
54

S:a

16
20
95
35
11
8
65
250

Man kan jämföra denna maktutveckling med Andra Världskrigets tyska ubåtskrig.
Vid krigsutbrottet 1939 hade tyskarna 39 ubåtar till sjöss av en flotta om totalt 56 ubåtar. Vid ubåtskrigets höjdpunkt år 1943 var motsvarande siffror 240 av totalt 425. De
allierade ägde i första fallet 160 fartyg lämpade för ubåtsjakt, i andra fallet över 2500.
Detta ger 4,1 resp 10,4 ubåtsjakt- fartyg för varje tysk ubåt. Idag skulle Warszawapakten kunna ställa upp 290 ubåtar (av 484) och NATO 154 (av 256). NATO skulle ha
l ,8 ubåtsjakt- fartyg för varje sovjetisk ubåt och WP 2,6 för varje NATO-ubåt.
Under efterkrigstiden har givetvis både ubåtar och ubåtsjagande fartyg- från stora
hangarfartyg till små korvetter - blivit mycket effektivare. Det är inte bara antalet
ubåtsjagande fartyg , som är utslagsgivande för ubåtsjaktens effektivitet. Men de här
angivna siffrorna bör uppmärksammas även i Sverige!

Jane's Fighting Ships
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c:a 10

35

lO

De ledande ubåtsmarinerna är i dag:
Atomubåtar

Jane's fighting ships har utkommit med sin 83:e årgång, sedan flera år redigerad av
Captain John Moore, R.N. , som redovisar örlogsfartygen inom världens 147mariner.
I förordet påpekar han bl a att "seapower remains a major factor in modern political
confrontation", vilket alltid varit känt, men sällan tränger fram till allmänheten. Alla
känner till Sovjets invasion i Afganistan i december med lant- och flygstridskrafter,
men få är medvetna om att sovjetiska sjöstridskrafter samtidigt samlades utanför
Persiska Viken som en ständig påtryckning och redo att ingripa, om så skulle påfordras ("fleet in being")
Jane's redogör i förordet för en tänkt utgångsgruppering av de sovjetiska ubåtarna
vid ett tänkt krigsutbrott :

Konventionella
ubåtar

Sovjet
USA
Kina
Storbritannien
Frankrike

116
116
2
15

5

Konventionella
ubåtar

S:a

239
7
84
16
20

455 ( + 125 i reserv)
123
86
31
25
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Jane's kommenterar också den sovjetiske marinchefen , Storamiral Gorsjkov , och
varnar för att nonchalera minsveparestyrkorna, som anges till:
Minsvepare
stora
medelstora sm å
S: a

Sovjet
NATO

144
29

123
199

53
48

320
276

De ovan anförda siffrorna och minnet av Sovj ets intensiva minkrigföring under senaste kriget, tycks inte ha föranlett kraftigare åtgärder fr ån NATO. Dock har Belgien, Frankrike och Nederländerna börjat bygga vardera 15 medelstora " minj a ktfartyg" (510 t , 15 kn), som berä knas komma i tjänst om ett par år. Aven Sto rbritannien har byggt några minjaktfartyg men övriga NATO-marine r ligger lågt. Också dessa förhållanden bör uppmärksammas i Sverige.
För de mindre marinerna fr amstår det mer och mer som ett krav att insätta större
fartyg som ledare för små robot- och torpedbåtar. Dessa har numera fått en betydande slagkraft som bärare av sjörobotar , men de kan varken bära helikoptrar eller den
massiva elektronik som nu för tiden erfordras för att nå bästa resultat av ett anfall.
Sådana ledarfartyg kan samtidigt bli utmärkta ubåtsjagande fartyg. Dylika fartyg fregatter eller korvetter - finns i Danmark, Finland , Libyen , Malaysia, Nigeria, Norge, Saudi-Arabien, Syrien, Venezuela m fl länder. Till dessa sällar sig nu också Ecuador, Irak, Israel, Jugoslavien , Marocko och Sydafrika, som börjat bygga fregatter eller korvetter (1800 a 1300 t , 32 a 26 kn, Israel t o m så små som 850 t, 42 knop med
plats för en helikopter) . När inom kort de sista svenska jagarna och fregatterna utrangeras, kommer kanske Sveriges flotta komma att betraktas som mindre effektiv än
de ovannämnda ländernas.
Till slut är endast att konstatera att den nya årgången av Jan e's hävdar sin ställning
som världens fullständigaste och detaljrikaste marinkalender.
Allan Kull
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Ledamoten
YNGVE
ROLLOF

Örlogsflottan och
ekvirket

Sedan urminnes tid var ek och bok på skatte- , krono-och stadsjord förbehållna kronan.
Enligt Kong!. Bref av den 13 april 1537 fick i skogar i Småland ej anläggas några
torp och gårdar. Var och en som ägde dessa skogar fick i mån av sin ägande andel, än
efter sin lott däri insläppa svin till ollongång.
Den 8 februari 1539 tilläts Lödöse borgare (vid Göta ä lp) på behaglig tid hygge till
deras stads- och båtbyggnad men ej till annat ändamål, eller utförsel, vid hals till görandes . Det var hårda bud på den tiden .
I Erik Tegels krönika om Gustav Vasa förtäljes att på 1550-talet hade länsherren
Lage Ulfstrand beslagtagit svenska kronan tillhörigt ektimmer, vilket huggits i Marks
härad och som var ämnat att utföras genom Viske härad.
Mot Claus Bill e på Bohus riktades beskyllningar , att borgare i Älvsborg hade blivit
beröde ektimmer, vilket inköpts i Kungälv .
Genom Kong!. Mandatet den 28 februari 1558 förbjöds i allmänhet allt huggande
av ek , bok, apel, hassel, rönn och hägg å Kronans skogar och ägor vid Kong!. Maj:ts
onåd och plikt efter lag. Genom Kong!. Ordinantien 1577 stadgades att ingen vid 40
markers böter fick å Kronans ägor olovligen hugga ek eller annat fruktbärande träd ,
samt att ingen fick fälla svedje å den plats där ek stod .
I början av 1560 talet hade den danske länsherren på Bohus slott rapporterat, att
det fanns ek i överflöd i hans län men det dröjde inte länge förrän tillgångarna blev begränsade. Det gick åt enorma mängder ekvirke till ett stor örlogsfartyg.
I juni 1572 meddelade kungen fogdarna i Flundre härad samt i Dalsland att inte tillåta utförseln av hästar , oxar och ektimmer.
Kong!. Plakatet den 4 augusti 1608 förbjöd ekhugge å Kronans skogar vid vite första gången av 40, andra gången 80 marker samt tredje gången vid förlust av livet .
Genom Kong!. Plakatet den 13 juni 1646 ålades landshövdingarna "utan minsta dilation och försummelse verkställa alla laga kraftvunna domar och utslag om olovligt
ekhugge ."
Borgerskapet i Nya Lödöse idkade trots rådande exportförbud en inte obetydlig
handel med ekvirke. År 1586 redovisades i utförsel längderna 126 tolfter timmerstockar , 147 tolfter bräder samt smärre partier stolpar och bjälkar, allt i ek.
1597 hade fogden i Ale härad vid Göta älv bekymmer med olaga avverkning .
I Södra Möres saköres längd uppges att 1604 straffades elva bönder för utförsel av
hästar , tjära och ekplankor till Danmark .
Som frikallad och kronans enskilda parker uppräknas i Kong!. Instrukt. den 30 maj
1638 Öland, en mil kring Kalmar , Åled , Omberg i Östergötland , Edsvägen i Västergötland (förbi Trollhättefallen), Halle-och Hunneberg , Sundshagen vid Elfsborg,
Billingen, Kinneskog, Höjentorp , Mösseberg, Kronoberg , en mil kring Jönköping ,
en mil kring Uppsala samt Solna, Spånga , Bromma, Svartsjölandet och Lovö socken .
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Fältmarskalk Karl Gustav Wrangel inspekterade på 1650-talet ekebygget vid Kaseberg och ordnade med virkestransporten .
Genom Kong!. Resolution av den 19 december 1664 fick tjärtunnor ej vidare göras
av ek.
I J<.ongl. Bref den 16 februari 1682 bestämdes att ekskogen i Kalmar län , Blekinge
och Oland skulle konserveras för skeppsbyggeriet. Karlskrona hade ju blivit huvudstation enligt beslut den 9 december 1679.
Genom Kong!. Bref den 14 juli 1690 fastställdes, att ekskogen i Skåne, Halland och
Blekinge vid straff av spö ej fick huggas. I Kong!. Bref den 31 juli 1732 förordnades att
inhemskt ekvirke skulle framför utländskt begagnas till skeppsbyggnad.
I samma förordning stadgades att när ekarna var fällda i nedanet av november, december, januari och februari månader borde de tillhuggas i nymåne.
1741 och 1742 tillades allmogen en fri disposition över ett visst antal av de ektelningar de vårdat och skött under deras uppväxande på sina ängar och intäkter. Skatte- och
kronabonde kunde få äga hälften av ekskogen till fri disposition. Sedan alla stora ekar
samt de som var över tio år gamla hade räknats på kronans bekostnad skulle av alla
övriga som från den tiden planterades hälften höra åbon till.
Den 3 oktober 1776 stadgades, att kronaekar skulle stå på roten att torka i två år efter utstämplingen och avbarkningen men detta ändrades 1815 så att ekarna sedan barken blivit om våren avtagen fick om hösten därpå fällas.
Enligt kungl. förordningar 1793 och 1805 fick åbor på skatte- och kronohemman
tack vare återplantering och vård av ekskogen vissa förmåner.
Vid 1828-1830 års riksdagar behandlades ekplanteringars inrättande. Ekplanteringar skapades bl a i Karup i Halland , i Nättraby i Blekinge och på Öland .
Den 28 oktober 1830 utfärdades en förordning för ägare av kronaskattehemman
angående maste- och storverksträd. 1831 utstämplades i länen söder om Dalälven för
kronans räkning för nio år (1831- 1839) 26.551 ekar att fällas och apteras med omkring
2.900 om året.
I Carlstads län fanns 1831 dock ingen för flottan användbar ek.
Överste af Borneman hade författat en tabell och beräkningar över löseskillingen
för ekskog.
Det fanns 12 klasser för inlösningspriset beroende på ekarnas antal.
Riksjägmästaren skulle ha uppsikt över skogarna och tillse att å Kronans parker,
jageplatser, djurgårdar , skogar och lundar ingen skada eller intrång skedde, att olovligt hugge förövades eller svin insläpptes.
När ekvirke för flottan skulle upphandlas enligt Kungl. Resol. a städernas besvär
den 17 jan. 1757, skulle kungörelse därom utfärdas i orterna och uppläsas från predikstolarna.

1862 betalades för transport av ekvirke 10 öre milen för varje kubikfot.
Allmogen fick "handspakskarlar" till hjälp vid hantering och körslor av de svåraste
träden.
Ekvirke som forslades skulle vara försett med förpassning eller bevis varifrån det
hämtats och vart det skulle föras.
Krumt samt espings- och slupvirke av ek fick 1827 från närbelägna socknar direkt
avlämnas på skeppsvarvet i Karlskrona .
Det finns ytterst detaljerade bestämmelser för besiktning av ekvirke bl a från 1824
och 1825, även för ekestäv till vattenkär l.
Allt virke skulle först sorteras och de " raraste pjäserna" skulle sparas och fick inte
användas utan särskilt tillstånd.
Espinge-, slup- och jolltimmer skulle vara av frisk och seg trädart , fria från skadliga
sprickor, kvistar, maskstyng och all röta , ha mer eller in d re bukt så att de kunde begagnas till förstävar, bottenstockar, zitror, upplängor , stävkrafter och tullbord i små
fartygs byggnader och vara i det närmaste linräta på tumningen .
Gott ekvirke fick ej vara skadat av uggleved , rödved, ringved eller annan röta, ej
heller av vitved enligt reglemente av 1859. Klassificerat ekvirke användes till större
pjäser såsom költräd , kölunderlopp, förstävar, akterstävar och rorståndare, bottensto~kar, krumband, däcksbalkar, knän samt ror-hjärtstockar.
Over allt virke på varvet fördes lagerbok eller s k liggare.
På ;-'isingsös södra och mellersta del finns fortfarande en ekplantering under statens vard. Ar 1807 avsattes en del av den forna djurgården till skogsplantering. Den
lydde förr under ekplanteringsstyrelsen. År 1831 beslöt riksdagen , att 150 hektar ,
som visat sig särskilt lämpliga , skulle planteras med ek i 200 år för svenska flottan. 113
lådor med plantor avsändes med fartyg genom den nyöppnade Göta kanal. Fartyget
strandade dock vid Vadstena, varvid flera lådor spolierade. Efter tio år hade dock
300 000 ekar planterats.
1915 omfattade planteringen 581 hektar , nu 350 hektar. Den förvaltas av Domänverket.
Ek anses fortfarande vara ett utomordentligt material vid båtbygge. Det berättas
att en man på Orust gick ut för att leta efter bättre skeppsvirke än ek . Han har ännu inte återvänt!

Huvudstationen i Karlskrona skulle upphandla virket. Det var sedan långliga tider
allmogens skyldighet att ifrån skogarna till sjöstränderna forsla det för kronans räkning fällda och apterade ekvirket. Allmogen var ej heller befriad från att till nästa
sjöstad transportera det ekvirke , som för kronan hos privata personer upphandlades.
Vid ekvirkets transporterande skulle enligt kungl. brev 1819 sånings- och andetider
undvikas , då lantmannen av folk och dragare vid denna tid hade mesta behov.
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KUNGL öRLOGSMANNAS ÄLLSKAPETS
T Ä VLINGSSKRIFfER
Kungl örlogsmannasällskape t är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets
syfte är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar i Tidskrift i S_iöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan.
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i
vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:
l. strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och s.iöfart.
2. Organisation och personaL Utbildning.
3. Handvapen, artilleri- och robotteknik . Torpedteknik . Minteknik.
4. Krigsfartygskonstrukt ion . Maskin- och elektroteknik. Teleteknik.
5. Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin.
Tävlingsskrift för år 1981 skall senast den l septe~ber 1981 vara Sällskapet tillhanda under adress:
sekreteraren i Kungl örlogsmannasällskape t
Fack 8
104 50 STOCKHOLM
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehäller författarens
namn och adress.
Om tävlingsskrifter hedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets
medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning.
Kungl Örlogsmannasällskape t förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i S.iöväsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift.

ÄMNEN FÖR TÄVLINGSSKRIFTER 1981

8. Modernisering eller nybyggnad.
(Med tiden blir fartyg en dels omoderna framst beträffa nde vapenmaterielen.
dels ökar underh å llskostnaderna . Konsekvense rna av dessa faktorer har betydelse för hl a livslängdshestämning av fartygen.)
9. Har en bataljonschef (motsv) i marinen kun skaps- oc h erfarenhetsmässiga
förutsättning ar för att planera. sty ra och utvärdera sin verksamhet så a tt
disponibla -- alltmer krympand e --- ekonomiska resurse r kan totaloptimerat
utnyttjas i utbildningsarbetet?
10. Är livsmedelstiansten rät t utformad inom ö rlogshas i krig med hansyn till
analyser en l Bas / 78 , ÖB heslut o m underhållstjänsten sa mt utvecklingen inom
det civila samhället och i vilken omfattning kan en yt terliga re integrering
inom livsmedelstjänsten mellan försvarsgrenarna bli aktueJJ?

F ARIAN OCH EW A T AMMS STIPENDIEFOND INOM
KUNGL öRLOGSMANNAS ÄLLSKAPET
Fonelen har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattand e utvecklingen av vapenbärare .
vapen och hjälpmedel - navigation och sjöfart .
Örlogsmannasällskape t beslutar varje å r i oktober manad på förslag av sin styrelse om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Slipendiet
utdelas vid Sällskapets högtidssamma nträde .
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1981 skall skicka in utredning eller avhandling till
sekreteraren i Kungl örlogsmannasällskape t
Fack 8
104 50 Stockholm
senast den l september 1981
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasiillskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift. Tidskrift i Sjöviisendet.

1. Ubåtar i Östersjön under 1980- och 1990-talet. Operativt utnyttjande, taktiskt uppträdande. 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 jämställdhetssamhälle t.
(Familjen, jobbet, ekonomin - problem för unga yrkesofficerare .)
5_ Alternativa former för allmän värnplikt vid försvarsavvägningar.
6_ Försvarsgemensam utveckling och anskaffning av vapenmaterieL Politiska
och ekonomiska 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 underhållsproblem .)
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HMS Carlskrona har SAL-LOG ombord.
Svenska marin en va lde att in sta ll era vår logg - SAL-59E - ombord på det nya f laggskeppet HMS Carlsk rona .
SAL-59E är den se naste versionen av vår vä lk ända trycklogg som nu utrustats med
elektroni sk di stansintegrering.
SAL-59E finns även i utförande för handelsf lotta n.
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Dessa enheter, liksom många andra fartyg världen över, är utrustade
med MTU :s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat.
MTU har stolta traditioner och har i modern tid investerat i forskning, utveckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motortillverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd
under en lång framtid.

m tu

Motoren- und Turbinen-Union
Friedrichshafen GmbH
M .A.N. Maybach Mercedes-Benz

M:ABJ: NDJ:ES EL
Kronobergsg 21 112 33 Stockholm Tfn 08- 54 07 25

204

WIRENS REDERI AB,
RUNE NILSSONS REDERI AB
Utfö r allehand a transpo rtuppd rag
t i Il sjöss
941 00 PITEA l

Tfn 0911- 18 000

ERNST NYMA NS HERREKIPERING
Etablerad 1 890

Erbjude r allt i uniform er och
tillbehö r för Kungl. Flottan
Nils Jonasson

Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona . Tfn 0455 102 98

MAR INS MÖR JME DEL
Lever ansse rvice världe n runt

