
TIDSKRIFT I 

SJÖVÄGSENDET 

1771 

MED FÖRSTÅND OCH STYRKA 

UTGESAV 

KU~GL ÖRLOGS~NNASÄLLSKAPET 

N:r 4 1989 



TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET 
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1936 

KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 
KARLSKRONA POSTGIRO 125 17 - 9 BANKGIRO 446- 3220 

Redaktör och ansvarig utgivare: Kommendör B. GRANATH (t o m den 31/12 1989). 
Kommendörkapten HANS VON HOFSTEN (fr o m den l / l 1990), MHS, Box 80007, 
107 50 Stockholm, telefon 08-788 93 83. 

Tidskrift i Sjöväsendels och Kungl. Örlogsmannasällskapets postadress: Box 101 86 
100 55 Stockholm. 

Annonser: ÅKE T:SON LOVEN, Djurgårdsslätten 92, 115 21 Stockholm, 
telefon 08/62 10 71. 

Ekonomi och prenumerationer; B GRANATH, Wollmar Yxkullsgatan 40, 116 50 Stock
holm, telefon 08-84 98 58. 

Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel med 4 häften per år. Prenumerationspris 35 
kronor per år. Prenumeration sker enklast genom att avgiften insätts på postgirokonto 
125 17 - 9. 

Inbetalningskort utsänds med första häftet årligen . 
Införda artiklar, recensioner ,.o dyl honoreras med c:a 50 kronor per sida. 
För införd artikel, som av KOMS anses särskilt förtjänt. kan författaren belönas med 

sällskapets medalj och/eller penningpris. 
Bestämmelser för Kungl. Orlogsmannasällskapets tävlingsskrifter återfinns i häftena 

nr l och 4. 

TIDSKRIFT l SJÖVÄSENDET 

150 årgången 4 häftet 

INNEHÅLL 

Meddelanden ....................................................................................... 225 
Minnesteckningar .............................................................................. ... 231 
Förändringarnas värld, Östersjön och marinen .......................................... ... 245 

Av BROR STEFENSON 
Okonventionella fartygspropulsorer för m · f t 249 annens ar yg ................................. . 

Av HANS G FRISK 

Vart skall marinen gå efter FB 91? ............................................................. 259 
A" LARS WE DIN 

Jagare.................................................... 265 
Av BERTIL ÅHLUND ......................................... . .. 

En minnesvärd information m m 277 
Av RAGNAR THOREN ····················· · ·························· ······· ···· · ··· 

Meddelanden 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 7/89. Ordinarie sammanträde 1989-04-13 i Stockholm 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelades att sedan föregående sammanträde hedersledamöterna Hans Uggla 
och Hugo Hallenborg samt ledamöterna Lennart Ahren och Hans Röckert avli
dit. 

2. Justerades protokoll från ordinarie sammanträde 14 mars 1989 i Göteborg. 

3. Föredrog kassaförvaltaren, ledamoten Granath sällskapets och tidskriftens för
valtningsberättelser för år 1988. 

4. Föredrog revisorn, ledamoten Tillberg, revisionsberättelsen varefter 1988 års re
sultat och dispositioner fastställdes. 

5. Beviljades styrelsen och redaktören ansvarsfrihet för 1988 års förvaltning. 

Särtryck av införda artiklar kan beställas hos huvud-
redaktören inom en månad efter utgivningsdagen . 225 
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6. Androg korresponderande ledamoten Thon?n ett arbete om sovjetiska ubåtsope
rationer i Östersjön under VK 2. (Publiceras i TIS) . 

7. Valdes ledamoten Nero till föredragande för 1989/90 i vetenskapsgrenen 
IV: Vapenbärares konstruktion . 

8. Avgav korresponderande ledamoten Kvarning sitt inträdesanförande under ru
briken "Det nya Vasamuseet". 

9. Föredrog ledamoten Bengtsson utdrag ur sin årsberättelse för 1988/89 i veten
skapsgrenen III "Vapenteknik" betitlat "Moderna luftförsvarssystem för yt
stridsfartyg". 

Magnus Haglund 
sekreterare 

Nr 8/89. Ordinarie sammanträde 1989-10-03 i Stockholm 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelades att sedan föregående sammanträde hedersledamöterna Sten Carls
son och Eskil Gester samt ledamöterna Gustav Lindgren och Gustav Celsing 
avlidit. 

2. Justerades protokoll från ordinarie sammanträde 13 april 1989 i Stockholm. 

3. Valdes ledamoten Björn Ljunggren till föredragande i vetenskapsgrenen II: Per
sonal, utbildning och organisation för 1989/90. 

4. Fastställdes antalet invalsplatser för 1989 till 
- 8 ordinarie ledamöter, 
- 3 hedersledamöter samt 
- 5 korresponderande ledamöter. 

5. Fastställdes styrelsens förslag till invalslistor. 

6. Fastställdes styrelsens förslag till belöningar nämligen: 

- Ledamoten Christer Hägg: Silvermedalj 

- Korresponderande ledamoten Jarl Ellsen: Silvermedalj 

- Örlogskapten Benny Sjövall: Hedersomnämnande och penningbelöning 

- Kommendörkapten Sten Hecker: Hedersomnämnande och penningbelöning 

- Aydelningsingenjör Lars Klippmark: Hedersomnämnande och penningbelöning 

- Örlogskapten Lars Holmgren: Hedersomnämnande och penningbelöning 

- Kommendörkapten Björn Hamilton: Hedersomnämnande och penningbelöning 

- Örlogskapten Frank Årman: Hedersomnämnande och penningbelöning 

Örlogskapten Tommy Åsman: Hedersomnämnande och penningbelöning 
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7. Avgav ledamoten Lars Wedin sitt inträdesanförande under rubriken: "Vart skall 
marinen gå efter FB 91 ?" 

8. Föredrag korresponderande ledamoten Hans Frisk utdrag ur sin årsberättelse i 
vetenskapsgrenen IV under rubriken:" 

9. Avhöll örlogskapten Lars Wallgren ett föredrag under rubriken " I Narrsens fot
spår. På skidor över Grönland". 

Magnus Haglund 
sekreterare 

Nr 9/89. Ordinarie sammanträde 1989-11-01 i Stockholm 

(Utdrag ur protokoll.) 

l. Justerades protokoll från ordinarie sammanträde den 3 oktober 1989 i Stock
holm . 

2. Fastställdes oförändrad årsavgift 
(50 kr). 

3. Omvaldes ledamöterna Nils Svahn och Ulf Rubarth samt nyvaldes ledamoten 
Anders Strävberg som styrelseledamöter. 

4. Omvaldes ledamoten Karl Andersson som suppleant. 

5. Omvaldes ledamöterna Lars Werner och Nils-Olof Tillberg till revisorer samt le
damöterna Arne Gustafsson och Sune Birke till revisorssuppleant. 

6. Omvaldes ledamöterna Gustaf Taube, Fredrik Hille/son och Björn Berg till val
beredning. 

7. Förrättades inval av nya ledamöter. 

Invalda blev i nämnd ordning: 

Ordinarie ledamöter 

Generaldirektör Leif Sjöström 
Kommendörkapten Lars Erik Salomonsson 
Kommendörkapten Lennart Sylven 
Kommendörkapten Stefan Engdahl 
Kommendörkapten Lennart Danielsson 
Överstelöjtnant Bo Wranker 
Kommendör Björn Holmberg 
Överstelöjtnant Sture Malmgren 
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Hedersledamöter 

Viceamiral (Finland) Jan Klenberg 
Konteramiral (Norge) Bjarne Grimstvedt 
Grosshandlare Erik Malmsten 

Korresponderande ledamöter 

Rättschef Hans Care!/ 
Redaktör Torbjörn Wileen 
Cdr (Ret) Daniel G Harris 
Kustbevakningsdirektör Staffan Kvarnström 

Kommendörkapten Lars Wigert 

Magnus Haglund 
sekreterare 

Byte av redaktör! 

Med färdigställande av detta nummer lämnar jag befattningen som redaktör för Tid

skrift i Sjöväsendet. Det som jag själv trodde skulle bli en övergångslösning har kom

mit att vara i åtta år. Även om inte detta har varit det jobb jag har gillat bäst i livet , 

har det dock varit spännande. Det har ju gällt att få lämpligt sidantal, så att inte allt

för många blanka sidor lyser i läsarnas ögon, det har gällt att få läsvärda artiklar och 

slutligen att få tidskriften att komma ut ungefär i rätt tid och utan alltför många 

tryckfel. Huruvida jag lyckats med de två första delarna må läsekretsen bedöma ; att 

den tredje har gått hyggligt får jag tacka tryckeriet för. 

Min efterträdare blir kommendörkapten Hans von Hofsten , en man som är alltför 

välkänd för att behöva någon presentation och som i detta sammanhang också visat 

att han kan skriva. Det är med glädje jag överlämnar den redaktionella delen i hans 
händer. 

Jag tackar läsekretsen för de gångna åren. 

Bo Granath 
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Minnesteckningar 

Gunnar Berg 
Kommendörkaptenen i Flottans reserv (int) Gunnar Berg avled den 3 december 
1988. 

Gunnar Berg föddes i Stockholm 1921-09-26 son till dåvarande kammarskrivaren 
Carl Birger Berg och hans hustru Sigrid Kristina född Hvitman. 

Efter studentexamen våren 1940 vid Södra Latin i Stockholm sökte sig Berg till 
sjökrigsskolan för utbildning till marinintendent vid skolans särskilda intendentslin
je. Han utexaminerades tillsammans med fem andra intendentskadetter den 2 au
gusti 1943. I höstas var det alltså 45 år sedan kurs 43 lämnade Näsby för att ge sig ut i 
det stora allvaret. Sista gången minnestecknaren träffade Gunnar Berg var vid 45-
årsjubileet, som firades på Mallorca i månadsskiftet sept/okt 1988. Han var då på ett 
strålande humör och tycktes vara i mycket god fysisk form. Stor var därför bestört
ningen när dödsbudet kom. Om man kan tala om en " skön död" så var det väl så , när 
Gunnar Berg föll död ner under en skidtur i närheten av hemmet . 

Karriären i marinen började med sedvanliga sjökommenderingar och tjänstgöring
ar på lokal nivå. 

Gunnar Berg hade stor analytisk förmåga och en stor kunskapsbank från många 
olika områden. Dessa gåvor kom väl till pass i de olika tjänstgöringarna på regional 
och central nivå. En annan tillgång var hans goda kunskaper om försvarsmaktens or
ganisation. På regional nivå fick han tillfälle att med framgång utveckla underhålls
tjänstens ledning och organisation inom Ostkustens marindistrikt. Inom dåvarande 
marinförvaltningens centralplanering anförtroddes honom att hantera verkets bud
getarbete . Han intresserade sig därvid särskilt för balansen mellan de externa krav 
som ÖB, CM m fl ställde och de möjligheter verket hade att tillmötesgå dem. I det 
sedermera inrättade försvarets materielverk var det främst inom förråds- och driv
medelstjänsterna som Bergs kompetens gjorde sig gällande. Under en period var 
Berg "utlånad" till statskontoret. 

Gunnar Berg genomgick förvarshögskolan hösten 1964 och invaldes i detta säll
skap 1970. 

Redan tidigt intresserade sig Gunnar Berg för idrott. I begynnelsen var det fri 
idrott bl a var han en god 400-meterslöpare i Hellas. Denna talang resulterade seder
mera i marinmästerskap i grenen . Så småningom överflyttades intresset till modern 
femkamp för att slutligen helt koncentreras till fäktning, vilken sport han regel
bundet utövade ända fram till sin död . För poängberäkningen inom den moderna 
femkampen utarbetade han ett nytt poängsystem. 

I kamratkretsen var han mycket uppskattad för sitt väl utvecklade sinne för humor 
och kvicka repliker. Vi saknar honom mycket. Gunnar Berg efterlämnar hustrun i 2. 
giftet Harriet född Öberg och tre söner i l. äktenskapet och två söner och en dotter i 
2. äktenskapet. 

A v ledamoten Claes Edgren 
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Stig Nydahl 

Kommendörkaptenen och avdelningsdirektören Stig Nydahl avled den 7 december 

1988. 
Stig Nydahl var född i Kristianstad den 7 mars 1917. Han blev student i hemstaden 

1937, avlade sjöofficersexamen 1943 och genomgick sjökrigshögskolans stabs- och 
torpedtekniska kurser 1949-51. Han blev löjtnant 1944, kapten 1950 och kommen
dörkapten 1961. År 1966 tillträdde Stig Nydahl en tjänst på den militärtekniska sek

tionen vid dåvarande marinförvaltningens torpedbyrå. År 1972 övergick han till civil 

tjänst vid torpedbyråns torpedsektion och tillträdde 1974 tjänsten som chef för tub
sektionen . I denna befattning kvarstod han till sin pensionering 1982. 

Stig Nydahl utbildades för ubåtstjänst, där han innehade ett flertal befattningar 
bl a som chef på ubåten Tumlaren 1951-52. Han var även en av de få ubåtsofficerare, 

som kommenderades som chef på motortorpedbåtar. Stig Nydahl blev tidigt verksam 
inom torpedvapnet. Han var chef på torpedskjutningsstationen Otto åren 1955-58 

under den tid då torpedtrådsstyrningssystemet var under utveckling med Otto som 
central försöksplattform . Han var den siste som innehade befattningen som marinens 

kontrollofficer vid torpedverkstaden i Motala innan denna befattning avskaffades. 
Stig Nydahl var även chef för torpedsektionerna, först på Karlskrona örlogsvarv, se

dan på Stockholms örlogsvarv. 
Stig Nydahl hade ett mycket starkt engagemang för torpedvapnet och dess utveck

ling. Hans insatser, som var grundade på omfattande erfarenheter från skilda be
fattningar, präglades av en god framsynthet och en stor portion realism . Detta bidrog 

i hög grad till förverkligandet av nya ideer, som innebar stora ekonomiska besparing
ar och ökad användbarhet för torpedmaterielen . Den framgångsrika utvecklingen av 
det svenska torpedtrådstyrningssystemet under 50- och 60-talen var inte en enskild 

persons verk. Det är dock helt klart att Stig Nydahls insatser , speciellt ifråga om til
lämpningen på ubåtar, var högst betydelsefulla. Här skall särskilt nämnas den för

nämliga lösningen att utnyttja torpedeldledningsinstrumentet TCI på Hajenubåtarna 
för trådstyrda torpeder. För detta belönades Stig Nydahl som en av upphovsmännen 
av Krigsvetenskapsakademien med ett delat pris ur Ahlbergska fonden år 1972. Un

der tiden som chef för tubsektionen på torpedbyrån var Stig Nydahl verksam i pro
jekteringsarbete och utprovning av ny materiel. Hans insatser för torpedvapnet kom
mer att minnas med tacksamhet. 

Hans närmast anhöriga är makan Viola , dottern Birgitta och brodern Curt . 

A v ledamoten Ulf Adlen 
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Douglas Barday 
Kommendörkaptenen Douglas Barday, Danderyd , avled den 4 februari 1989. 

James Douglas Barday var född i Göteborg den 15 april 1910. Han var son av 

grosshandlare John Edvard Barday och dennes hustru Ingeborg Maria Katarina An
dersson. 

Douglas Barday följde i sin farfars brors, James David Barday, spår och blev sjö

kadett år 1930. Kadettutbildningens sjöexpeditioner ägde rum på övningsbriggen 
FALKEN , pansarkryssaren FYLGIA samt torpedkryssarna ÖRNEN och PSILAN

DER. 
År 1933 blev Douglas Barday fänrik vid flottan och var efter allmän fänrikskurs 

och skjutkurs kommenderad i artilleribefattningar på pansarskeppen OSCAR Il , 

SVERIGE och GUSTAF V. Men -liksom för James David Barday -var det ubåts
tjänsten som lockade . 

Ubåtskolan gick Douglas Barday 1935-36 och sedan följde en lång serie av sjö
kommenderingar på ubåtar. Det började med GRIPEN , sen följde under åren 

1937-38 tjänst på de då helt nya DELFINEN och SJÖLEJONET. År 1938 kom 

Douglas Barday till ubåtsförbandet i Göteborg, som då bestod av en betydligt äldre 
ubåtsgeneration - HAJEN , SÄLEN och V ALROSSEN . Sin första chefsvimpel fick 
Douglas Barday på VALROSSEN år 1939, sen följde chefsskap på SÄLEN. 

Douglas Barday brukade på sitt färgstarka sätt berätta dessa första beredskapsår i 
ubåtstjänst på Västkusten , en händelserik tid som den unge ubåtschefen intensivt 

upplevde och uppenbarligen bevarade i gott minne . 
Vinterhalvåren 1940-41 samt 1941-42 blev det avbrott i ubåtstjänsten för sjökrigs

högskolans allmänna resp torpedtekniska kurser. Det föll sig naturligt att Douglas 
Barday med sin håg och fallenhet för teknik skulle välja teknisk utbildning. 

Jag hade förm ånen ha Douglas Barday som lärare i torpedteknik under min ubåts

utbildning och upplevde en lärare med den självklara auktoritet, som gedigna kun
skaper ger och som hade höga krav på sina elever. 

Douglas Barday var under sin aktiva ubåtstid fartygschef på inte mindre än åtta 

olika ubåtar från den gamla VALROSSEN fram till 1940-talets konstruktioner , in
kluderande två perioder som divisionschef. Han upplevde hela beredskapstiden med 
undantag för tiden på sjökrigshögskolan-som ubåtschef. När han vid midsommartid 

år 1945 gick iland från ubåten U6 var det en av våra mest erfarna ubåtschefer, som 
kunde se tillbaka på en intensiv , händelserik och lång sjötjänst. 

Nu följde en mångårig period då Douglas Bardays tekniska kunskaper kom att ut-
nyttjas inom torpedtjänsten vid Stockholms örlogsvarv och torped-

inskjutningsstationen OTTO. 
Under sin sista sjökommendering som fartygschef på PATRICIA 1949-50 var 

Douglas Barday åter tillbaka i ubåtsmiljön där han var en självklar medelpunkt. 
Utnämnd till kommendörkapten av 2 graden år 1953 samt till kommendörkapten 

av l graden år 1961. Fr o m år 1958 kom Douglas Barday att, som en naturlig följd 
på torpedtekniken, ägna sig åt utvecklingen av sjöroboten. Douglas Barday avsluta

de sin aktiva tjänst som chef för den militärtekniska sektionen på marinförvaltning
ens torpedbyrå. 

233 



Douglas Barday var ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet sedan år 1955. 
Många av oss har ett särskilt minile av Douglas Barday's teknikintresse - bilen. 

Sällan har det funnits en mer välvårdad Packard årgång 1938 som var med honom än
da till år 1978. 

Douglas Barday var också en stor kännare av våra skärgårdar och road seglare. Ef
ter sin pensionering var han under 9 år en respekterad och kraftfull kanslichef på 
Svenska Kryssarklubben. Det var under en period av stark tillväxt av fritidsbåtsflot
tan med åtföljande utökning av Kryssarklubbens verksamhet. Douglas Bardays fasta 
hand styrde kryssarklubben och dess kansli genom dessa expansiva år. 

Douglas Barday var en trägen deltagare i Kungl Örlogsmannasällskapets verksam
het och sammanträden. Han tog gärna upp diskussion eller ett samtal med yngre le
damöter , vilket alltid uppskattades . 

Doublas Barday var sedan 1935 gift med Gertrud Samzelius som tillsammans med 
sonen Douglas (kapten i flottans reserv), dottern Margret och sonen Archibald (ör
logskapten) är de närmaste anhöriga. 

A v hedersledamoten Bengt Ras in 

Lennart Ahren 
Kommendören l.gr, f. Förste Hovmarskalken Lennart Ahren avled 14mars 1989. 
Lennart Ahren- Kitte för alla sina många vänner- föddes 25 januari 1920 i Örberga , 
Östergötland och blev student i Linköping 1941. Sjöintresset vaknade tidigt och tog 
sig bl a uttryck i att han som gymnasist utnyttjade de möjligheter som då fanns till se
gelfartygsutbildning på flottans fullriggare . 

Lennart Ahren antogs som aspirant vid flottan 1941 , i den antalsmässigt största 
kursen någonsin , och gick ut som nummer ett i officerskurs 1944. Det underförstådda 
ansvaret som kursetta fyllde han- med stor och god hjälp av sin hustru Brita - på ett 
föredömligt sätt. Den mycket goda sammanhållningen inom kurs -44 bär i väsentlig 
grad paret Ahrens signum. 

Efter officersexamen valde Lennart Ahren torpedtjänst och började sin officers
bana på jagarna Gävle, Hälsingborg och Magne. Efter ett halvår i CMDS stab i 
Karlskrona följde kommendering som ManO och EO på kryssaren Fylgias långresa 
1946, den första efter kriget. Han blev därefter uttagen till den lilla grupp , på vilken 
ansvaret lades för att utrusta hela svenska marinen med radar och stridsledning. Det
ta innebar utbildning i England 1947 och två års tjänstgöring i marinförvaltningens 
ER-sektion , senare stridsledningskontoret och ett år på jagarna Visby och Öland. 

Lennart Ahren genomgick KSHS allmänna kurs 1950--51 och dess stabskurs 
1951-52, följd av två år på Marinstabens operationsavdelning och därefter sex år i 
följd till sjöss , avbrutet endast av ett halvår på Marinstabens nyinrättade planerings
avdelning. Sjötjänsten omfattade ett år som stridsledningsofficer på jagaren Malmö , 
ett år som fartygschef på torpedbåten Polaris, ett halvår som divisionschef på 4. 
mtbdiv och tre år som flaggadjutant i CKF stab. Där hann han i tur och ordning vara 
4:e, 3:e och 2:e flaggadjutant. Han blev under denna tid förtidsbefordrad till kom
mendörkapten 2. gr. 
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Hans gedigna och mångsidiga kunskaper om fartyg och sjötaktik gjorde honom 
mycket lämpad för nästa arbetsuppgift - att arbeta med nya taktikreglamenten för 
flottan , vilket engagerade honom under ett år , 1960--61. Det följdes av två år på Ma
rinstabens operationsavdelning och ett år som fartygschef på jagaren Halland. Han 
blev därefer lärare i strategi på Militärhögskolan , en befattning som han innehade i 
tre år. Han blev 1967 fartygschef på " Älvsnabben" och genomförde dess långresa 
1967-68. 

Efter genomgången Försvarshögskola utnämndes Lennart Ahren till marinattache 
i London och Haag och samma år till kommendör. 1971 hemkallades han för att bli 
chef för Försvarsstabens sektion tre. 1974 tillträdde han den befattning som han satte 
högst , Chef för Örlogsbas Syd, och på den befattningen stannade han till sin pensio
nering 1980. 

Men hans aktiva tid var inte slut därmed . Kort efter sin pensionering kallades han 
att bli Hovmarskalk , senare Förste Hovmarskalk . Det blev en ny karriär i en ny och 
mycket krävande befattning, där han kvarstod till 1 november 1987. Hans stora kun
skapsbredd och erfarenhet och hans allmänna klokhet och stilkänsla var nyttiga och 
nödvändiga förutsättningar för detta maktpåliggande uppdrag . 

I Kungl. Örlogsmannasällskapet invaldes Lennart Ahren 1960. Han avgav 1963 
årsberättelse inom vetenskapsgren I under titeln: Sjömaktens roll i begränsade kon
flikter. Han valdes till Sällskapets vice ordförande 1974 och omvaldes 1977 för ytterli
gare tre år. 

Lennart Ahren gifte sig 1948 med Brita Johansson , Uppsala . De har barnen Sten , f 
1949, Marianne, f 1952 och Hans , f 1958. 

A v hedersledamoten Per Rudberg 

Hans Röckert 

Marinens dykeriöverläkare , kommendörkaptenen i Försvarets medicinalkår profes
sor Hans Röckert har avlidit i en ålder av 57 år . 

Hans Röckerts stora vetenskapliga produktion och vackra karriär inom de medi
cinska och odontologiska fakulteterna vid Göteborgs universitet ledde fram till pro
fessuren i histologi . 

1963 sökte han anställning som marinläkare i medicinalkårens reserv . Han kom att 
tjänstgöra på många typer av svenska örlogsfartyg, men hans raskt tilltagande dykeri
medicinska kunnande gjorde , att hans tjänstgöringar med tiden styrdes mot ubåts
flottiljen , Belos och marinens dykericentrum . Under det för dykerimedicinen så oer
hört givande åren under 70- och 80-talen gjorde han dykerimedicinen och därmed 
Marinen ovärderliga tjänster. 

När tjänsten som marinens dykeriöverläkare inrättades 1983 blev han dess förste 
innehavare . 

Under de senaste åren fick han som medicinsk ansvarig för undervattensmedicinen 
i den svenska marinen leda det medicinska forskningsarbetet bakom förtinandet av 
blandgasdykningen och framtagandet av nya dyktabeller. Ubåtsräddning från allt 
större djup med hjälp av fri uppstigning och den medicinska problematiken som är 
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förknippad med detta var ett annat område han ägnade mycket tid. Under många år 
bjöd han dessutom MKV/KA 4 en förnämlig daglig sjukvård för såväl värnpliktiga 
som fast anställda. 

Med sitt stora intresse för, och gedigna kunskaper i odontologi medverkade han på 
ett synnerligen värdefullt sätt till ökande förståelse för de speciella tand- och käkpro
blem, som kan uppstå i samband med undervattensverksamhet. 

Marinens nyutkomna lärobok i undervattensmedicin kommer för lång tid framöver 
att erinra sina militära och civila läsare om sammanställaren - huvudförfattaren Hans 
Röckerts stora arbete att beskriva UV-medicinen på ett för alla begripligt sätt. 

Det föll sig naturligt att han representerade både Marinen och landet internatio
nellt. 1973 var Hans Röckert en av dem som grundade EUBS- Europlan Undersea 
Biomedical Society- och sedan 1988 var han dess condrary secretary. Han var svensk 
representant i European Di ving Technology Committ- EDTC- sedan 1988 och ord
förande i Svensk hyperbarmedicinsk förening . 

Vi som haft förmånen att arbeta tillsammans med Hans kommer att sakna hans 
lugna humoristiska sätt, de intelligenta rappa replikerna , hans omutliga hederlighet i 
alla resonemang och inte minst hans förmåga att sammanfatta komplicerade veten
skapliga avhandlingar till l a 2 vanligen målande meningar. 

A v ledamoten Peter Herlitz 

Hans Uggla 
Hedersledamoten Hans Uggla, Lidingö, har avlidit vid 82 års ålder. 

Han föddes i Stockholm, son till överste Carl Uggla och hans maka Sigrid född af 
Petersens. Han sörjes närmast av makan i andra giftet Margareta, född Fernström, 
barnen i äktenskapet med framlidna hustrun Barbro född Sandström, Christer med 
hustru Marianne, Peder med hustru Ane, Charlotte med make Anders Lindmark, 
barnbarn samt systrarna Marianne Beck-Friis med make Olof, Ebba Ljungdahl med 
make Gunnar och svägerskan Elsie Uggla. 

Namnet "Amiral Uggla" klingar gott i den svenska historien. Fartygsnamnet 
"Uggla" har burits av en torpedkryssare under l:a världskriget och en jagare under 
det 2:a. Hans Uggla var son till översten Carl Uggla, den äldste av generalen Gustaf 
Ugglas sex söner, välkända idrottsmän och officerare. Hans mor var Sigrid af Peter
sens. Hans Uggla och jag råkades första gången 1924, då vi som skolpojkar mönstrade 
på fullriggaren "af Chapman" för dess första resa i Örlogsflottans tjänst. Hans hade 
redan då som 17-åring en fullvuxen mans styrka, och som en enkel sak räddade han 
en skeppsgosse, John Engberg, som tappade taget vid en överhalning, när de låg på 
stormärsrån. Jag hade förmånen att bli kurskamrat med Hans på Sjökrigsskolan. Vi 
valde båda artilleritjänst , satt som bänkkamrater på Sjökrigsskolan, hade ofta 
motsvarande befattningar på olika systerfartyg och i staber eller förfångade varandra 
i samma befattning. Hans Uggla var också adjutant åt prins Bertil och följde prinsen 
under hans tjänstgöring i Paris åren före kriget. Han var fartygschef på kryssaren 
"Göta Lejon" och sedermera sjökrigsskolechef, därmed fullföljde ättens traditioner, 
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i det att både hans far och farfar varit krigsskolechefer på Karlberg . Hans sista befatt
ning i aktiv tjänst var som marinkommandochef på västkusten . Efter sin pensions
avgång deltog Hans Uggla i utarbetandet av en ekonomisk uppslagsbok, varjämte 
han var ordförande i Svenska Livräddningssällskapet och ledde symposier angående 
oljesanering till sjöss i Nordens olika länder. Han bedrev även studier i byggnads
frågor och var en tid ordförande i styrelsen för byggnadsföretaget Granit och Beton. 
Jag vet inget firmanamn som ger bättre uttryck för hans gedigna karaktär och mas
siva gestalt. Vi kom att följas åt i 65 år i en obruten, nära vänskap, som jag är inner
ligt glad och tacksam för att ha fått uppleva. 

A v hedersledamoten Einar Blidberg 

Nils-Hugo Hallenborg 
Hedersledamoten av Kungl. Örlogsmannasällskapet Nils-Hugo Hallenborg har avli
dit i en ålder av 69 år. 

Sedan han avlagt civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg anställdes 
Hallenborg vid dåvarande Kockums Mekaniska Verkstads AB år 1944. Sex år senare 
blev han företagets kamrer, år 1960 dess ekonomidirektör och 1964 utnämndes han 
till vice verkställande direktör. Han utsågs 1968 till VD i moderföretaget, vilket au
tomatiskt gjorde honom till chef för koncernen. 

Nils-Hugo Hallenborg tjänade Kockums i 35 år och nådde den högsta förtroende
posten inom koncernen: Ordförande i styrelsen, en post som han innehade 1978-79, 
som den siste i det privatägda bolagets historia. 

Hallenborg upplevde den enorma utvecklingen inom varvsindustrin efter det andra 
världskriget. Åren 1951 och 1952 sjösatte Kockums mer tonnage än något annat varv 
i världen: nära 200.000 tdw vardera året. 25 år senare, åren 1976 och 1977, levererade 
varvet 1.790.000 respektive 1.430.000 tdw. Orsaken till denna produktionsökning var 
de kloka beslut rörande utbyggnad av varvet, vilka togs i flera etapper, samt den be
tydande satsningen på forskning, metodstudier och datorisering. Hallenborgs roll vid 
genomförandet av varvsutbyggnaden blev mer och mer avgörande och det var under 
hans chefstid, som Kockums kunde producera tankfartyg på 250.000 tdw snabbare 
och troligen med färre arbetstimmar än något annat varv. Han var inte endast en 
skicklig ekonom; han hade även stora insikter i teknik och hade förmågan att förstå 
och diskutera komplicerade tekniska frågor. Han stack inte under stol med sin åsikt 
att "skeppsbyggnadskonst" var något förlegat. "Vi på Kockums ska ägna oss åt 
skeppsbyggnadsteknik", kunde han predika för Kockums ingenjörer. 

Kockums framsteg inom såväl konstruktions- som produktionstekniken kom även 
marinen till godo. Ubåtar hade byggts vid varvet sedan 1913, men nu kunde det of
ferera hela utvecklingskedjan, utkast- projekt- konstruktion- byggnad- dokumen
tation, och leverera nya ubåtstyper, vilka kom att väcka ett stort intresse utomlands. 

Nils-Hugo Hallenborg var en omtyckt chef. När han blivit VD bad han Metallarbe
tareförbundets ordförande, med vilken Hallenborg hade goda relationer, att på bola
gets bekostnad låta undersöka de anställdas attityder gentemot Kockums. Resultatet 
publicerades 1970 i den s k Kockumsrapporten, och på basis av synpunkterna i denna 
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inledde Hallenborg ett intimt och fruktbärande samarbete med de fackliga företrä
darna vid företaget. De anställdas medbestämmanderätt var för honom något myc
ket betydelsefullt. Sin omtanke om Kockums anställda visade han bl a genom att plä
dera för avsättning av delar av bolagets vinster till olika personalstiftelser såsom den 
välutrustade rekreationsanläggningen "Fritiden" , som öppnades 1975. 

Världens varvsindustri började under 1960-talet få problem på grund av att kapaci
teten ökade mycket snabbt , vilket ledde till en osund konkurrens med krediter , vilka 
avsevärt underskred marknadsräntorna, och vilka möjliggjordes genom statliga sub
ventioner. Hallenborg ledde i början av 1970-talet en delegation av västeuropeiska 
varvschefer vid överläggningar med den japanska varvsindustrin , men överläggning
arna ledde ej till att kreditgivningen och subventionerna bringades att upphöra. År 
1977 bildades det statsägda företaget Svenska Varv , i vilket samtliga storvarv utom 
Kockums ingick. Kockums , som gjort betydande vinster under den först a hälften av 
1970-talet, hoppades att kunna fortsätta sin verksamhet. Hallenborg föreslog sty
relsen att varvet för egen räkning skulle bygga två stora gastankers för att därigenom 
kunna upprätthålla sysselsättningen för de anställda. Det finansiella läget , framkallat 
av den fortsatta bristen på nya fartygsbeställningar samt en kris inom skogsnäringen , 
som hårt drabbade Kockumsgruppens industrisektor, tvingade Kockums att låta sta
ten överta företaget. 

Av koncernen återstod som ett privatägt företag Skåne-Gripen AB med en kassa 
på 20 millioner kronor , en fastighet i Malmö hamn , en styrelse med Nils-Hugo Hal
lenborg som ordförande och en (l) anställd . Ingen kunde väl ana att Skåne-Gripen 
under de tio år som Hallenborg hann vara styrelseordförande skulle växa till en 
världsomspännande koncern med 7000 anställda och 6000 millioner kronor i årlig för
säljning. Denna häpnadsväckande utveckling är inte en persons förtjänst , men Hal
lenborgs bidrag till densamma tillhör tveklöst de främsta. 

Nils-Hugo Hallenborg innehade många förtroendeuppdrag. Sålunda var han ordfö
rande i Sveriges Varvsindustriförening 1971-74, i A WES Standing Committee 
1971-72 samt i LKAB:s styrelse 1977-81. 

Han invaldes som hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet år 1972. Lunds 
Universitet kallade honom 1978 till teknologie hedersdoktor. 

Nils-Hugo Hallenborg försökte ofta anlägga en reserverad och till och med butter 
attityd, men denna kunde inte dölja hans humoristiska läggning. Hans vänner och 
medarbetare erinrar sig med glädje yttranden och kommentarer som han spontant 
fällt i olika situationer. Dock minns de honom framför allt som en varm och omtänk
sam människa och en klok och inspirerande chef. 

Hans närmast sörjande är makan Gunnel samt sönerna Claes , Bengt och Per. 
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A v korresponderande ledamoten 
Sven Rahmberg 

Eskil Gester 
Hedersledamoten , förre konteramiralen Eskil Gester avled 8/5 1989 vid 95 års ålder. 

Han kom från Härnösand och blev sjöofficer 1914. Torpedvapnet blev hans första 
inriktning och han genomgick även högre torpedkurs vid Sjökrigshögskolan . Sitt förs
ta befäl fick han 1920 som fartygschef på torpedbåten Thetis. 

Hans andra intresseområde inom tjänsten blev radioteknik och han genomgick en 
kurs i detta ämne i England. Detta satte sedan spår bl a i artiklar i TiS men också i 
chefsskapet för dåvarande radioskolan. 

Som adjutant hos chefen för ubåtsflottiljen och hos befälhavande amiralen i Karls
krona utvecklade Eskil Gester en väl känd och uppskattad förmåga i stabstjänst. 

De sista tio tjänsteåren präglades av tiden som marinattache i London och Haag 
och därefter av chefsskapet för Västkustens marindistrikt 1950-54. 

Tiden i London , med Eskil Gesters stora förmåga att knyta vänskapsband både i 
och utom tjänsten , gav goda och uppmärksammade resultat vad gällde materieltill
försel till vårt sjöförsvar. I Göteborg var Eskil och makan Margaretha alltigenom 
uppskattade och många minns med glädje den tiden. 

Eskil Gester blev kommendör 1942 och konteramiral 1952. Efter pensioneringen 
ägnade han sig bl a åt Kungl. Krigsvetenskapsakademien vars redaktion för hand
lingar och tidskrift han då tillhörde till fromma särskilt för den marina vetenskaps
grenen. 

I Örlogsmannasällskapet gjorde han inte bara insatser som ledamot , vilket han 
blev 1929, utan han var även dess sekreterare 1932-34. Han blev hedersledamot 
1952. 

Vi som hade förmånen att få träffa Eskil Gester både under hans senare tjänsteår 
och under den långa , på många sätt aktiva pensionstiden minns en glad , positiv , in
tresserad och stimulerande äldre kamrat . 

A v ledamoten Bror Stefenson 

Gustaf Celsing 

F. Kommendörkaptenen Gustaf Celsing avled den 30 maj i år. Han föddes den 24 
september 1913 i Torp. Hans föräldrar var agronom Ulrik Celsing och hans hustru El
sa , född Backlund, konstnärinna. Efter studentexamen i Västerås , antogs Celsing 
som sjökadett, blev fänrik 1935 , kapten 1943 och kommendörkapten av l. graden 
1957. Han genomgick sjökrigshögskolans torpedkurs 1943-44. Hans sjömilitära bana 
följde ett normalt mönster med växling mellan landtjänst och sjötjänst. Han hann 
med att vara stationerad såväl på västkusten , sydkusten som ostkusten. Den mesta 
tiden tillbringade han dock till sjöss. Han tjänstgjorde på inte mindre än 16 olika ja
gare frånsett en kortare tid på dåtidens motortorpedbåtar. Fartygschef var han på 
sex jagare , varav några som provturschef. 

Gustaf Celsing var en omtyckt kamrat inom sjöofficerskretsen. Han var i alla avse
enden en hedersman och hade mycket gott handlag med folk kombinerat med stort 
sinne för humor och var lättsam. Celsing var även en road sällskapsmänniska. 
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När han gick i pension 1968 fick han mera tid att ägna sig åt sina personliga och pri
vata intressen. En tid var han intendent på Ingarö golfklubb och det väckte hans in
tresse för golfspelet, ett intresse som han livligt bibehöll under hela sitt återstående 
liv. När familjen några år senare flyttade till Karlskrona blev han bibliotekarie i Ör
logsmannasällskapets bibliotek , en befattning som han bibehöll hela livet ut. Han 
medverkade till bildandet av en sektion i Stockholm av Örlogsmannasällskapets bib
liotek. Han var styresman för Coldinuorden i Karlskrona och deltog mycket i denna 
ordens olika resor och utflykter såväl inom Sverige som inom Norden. 

I Örlogsmannasällskapet invaldes Celsing 1956 som ordinarie ledamot. 1959 höll 
han inträdesanförande betitlat "En jagarchefs syn på jagarvapnet" . Samma år avgav 
han årsberättelse under titeln " Fjärrstyrda torpeder och dess eldledning" . 

Celsings närmaste är hustrun E lsie , sonen Carl-Gustaf, kommendörkapten , dot
tern Christina, läkare och sonen Anders , fastighetsmäklare , alla med familjer. 

A v hedersledamoten Dag Arv as 

Gustav Lindgren 
Gustav Lindgren tillhörde den officersgeneration som började sin militära bana un
der de för försvaret karga åren efter 1928, som fick ansvaret för tunga uppgifter un
der beredskapen, och som slutligen spelade en ledande roll under förändringarnas år 
på 50- och 60-talet. 

Han föddes 1905, blev fänrik 1928, kapten 194U och kommendör 1954. Han gick i 
pension l april 1966. 

Som fänrik och underlöjtnant tjänstgjorde Gustav Lindgren bl a vid skeppsgos
sekåren i Marstrand och seglade fyra somrar med af Chapman, Jarramas och Na
jaden. 1931-32 genomgick han ubåtsutbildning och tjänstgjorde ett år på ubåten Bä
vern . 

Som en bakgrundsglimt till Gustav Lindgrens senare insatser för officerskårens 
bästa kan en liten kuriositet noteras. I hans tjänstgöringskort är det särskilt noterat , 
att han åtnjöt 14 dagars semester i oktober 1931. 

Under senare hälften av trettiotalet deltog Gustav Lindgren i sjömätningsarbeteL 
Under fyra säsonger tjänstgjorde han bl a på Nordenanckar, Ran, Falken och Ejdern. 
Vid krigsutbrottet 1939 återgick han till ubåtsvapnet som avdelningsadjutant på 
ubåtsavdelningen. 

Under beredskapsåren verkade Gustav Lindgren huvudsakligen inom sin andra 
specialtjänst- sambandstjänst. Han var " Kfl FörbO" och innehade olika sambands
befattningar i regionala och centrala staber. Hans militära bana kröntes med befatt
ningarna som ubåtsflottiljchef, ubåtsinspektör och chefskapen för sjökrigshögskolan 
och Berga Örlogsskolor. 

195.6 valdes P G, som han allmänt kallades , till ordförande i Svenska Officersför
bundet. Han axlade denna uppgift under nio händelserika år. Det är kanske framför 
allt för sina uppgifter på det fackliga området, som P G bör ihågkommas av yngre ge
nerationer officerare. Det föll på P G Lindgren, att, i samarbete med första om
budsmannen Ola Wiberg , lotsa SOF och dess medlemmar genom en period av dras
tiskt förändrad syn på officersyrket och dess villkor. De yngre kamrater , som i dag 
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tar förhandlingsrätt , arbetstidsreglering och hyggliga lönevillkor som någonting 
självklart bör sända en tacksamhetens tanke till P G för den kraft och det engage
mang han ägnade åt kamraternas bästa. 

Som förbundsordförande var P G rätt man på rätt plats i rätt tid . Hans personlig
het förenade en mycket strikt syn på officerens ansvar och yrkets särart med en klar 
blick för den nya tidens krav och dess politiska , sociala och ekonomiska realiteter. I 
sin ledning av styrelsearbetet var han beslutsam och auktoritativ, men alltid villig att 
lyssna på argument , och alltid parat att med värme och humor bilägga kontroverser. 
Särskilt vi, som då satt som ungdomar kring styrelsebordets läskända, värdesätter P 
G:s kamratskap , och hans beredvillighet att se problemen med den yngre genera

tionens ögon . 
1964--68 var Gustav Lindgren också ordförande i vår dåvarande huvudorganisation 

SR. På denna post lade han grunden för officerarnas inträde i huvudorganisationen 

SACO/SR . 
Gustav Lindgren invaldes i KÖMS 1949. Hans inträdesanförande , liksom två års

berättelser avhandlade olika aspekter på försvarets telekommunikation. Han skrev 
också flera artiklar i TiS om ubåtar och ubåtsjakt . 

Av ledamoten C-G Hammarskjöld 

Sten Carlsson 

Hedersledamoten i Kungl Örlogsmannasällskapet , professor emeritus Sten Carlsson 
avled den 5 augusti vid 71 års ålder. Han var son till professor Gottfrid Carlsson och 
hans maka , fil.dr. Lizzie Carlsson. Han disputerade år 1945 på en avhandling med ti
teln "Gustav IV Adolfs fall" och blev samma år docent i historia i Lund för att sedan 
bli professor i samma ämne i Uppsala åren 195~83 . Han invaldes i Kungl 
Örlogsmannasällskapet 1975. 

Sten Carlssons vetenskapliga meriter och omfattande författarskap är väl kända 
och beskrivna i eftermälen i dags- och fackpress. Hans spännvidd var stor och sträck
te sig från socialhistoria - där han utförde en banbrytande gärning - till utrikespoli
tisk historia . Mest känd för en bredare allmänhet är kanske hans medverkan som en 
av huvudförfattarna till det stora verket "Den svenska historien" i femton delar. 

För Kungl Örlogsmannasällskapets ledamöter är hans medverkan i redaktions
kommitten för "Amiralitetskollegiets historia" av speciellt intresse . Del I av "Ami
ralitetskollegiets historia", omfattande tiden 1634--1695 utkom på 1950-talet, däref
ter avstannade arbetet med verket en tid . För att åter få liv i arbetet, bildades av då
varande souschefen för marinförvaltningen, konteramiralen Gunnar Jedeur-Palm
gren år 1961 en redaktionskommitte . En av ledamöterna i denna var professor Sten 
Carlsson. Verket fullbordades år 1984, till350-årsminnet av kollegiets bildande. Sten 
Carlsson, som var med ända till slutet , kom således att under 23 år medverka till att 
genomföra det omfattande arbetet. Under de 14 år, som undertecknad var ordfö
rande i redaktionskommitten kom jag att mycket uppskatta hans insatser. 
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Sten Carlsson bidrog på många sätt till att genomföra det omfattande arbetet med 
"Amiralitetskollegiets historia" . Del I skrevs delvis av hans elever under hans över

inseende. Han hade vidare icke blott värdefulla synpunkter på uppläggning och dis
position av verket. Han läste omsorgsfullt alla texter kritiskt och var noga med att 
allt som skrevs skulle vara väl underbyggt och dokumenterat. Det hände i bland, att 

författare ville ta med avsnitt, som kanske främst hade värde som underhållning. Det 
kunde då hända att Sten Carlsson lade in sitt veto mot att ett visst avsnitt togs med. 

Skälet till detta var inte, att han inte tyckte om sådant som var roligt. Nej, han hade 
ett väl utvecklat sinne för humor och var road av anekdoter. Han bidrog i den lilla 

krets, som redaktionskommitten utgjorde med många sådana. När det gällde " Ami
ralitetskollegiets historia" fick däremot det roande inte på minsta sätt utbreda sig på 

sanningens bekostnad. Det kändes därför tryggt att veta att Sten genomläst allt och 
godkänt det. 

Sten Carlsson har naturligtvis genom sin allmänna historiska verksamhet lämnat 
åtskilliga bidrag till vår marina historia . Genom att- helt oavlönat- ställa si n utom

ordentilga kompetens till förfogande och avsätta så mycken tid för "Amiralitetskol
legiets historia", som han gjort har han dessutom gjort en värdefull och ideell insats i 
enlighet med Kungl Örlogsmannasällskapets syfte. 

A v hedersledamoten Gunnar Grandin 

242 

.--THE ART OF HITTING THE TARGET----, 
Allied submarines require more accurate and reliable Command & Weapons C ontroi 
Systems (CWCS) to counter the ever increasing threat posed by hastile modern war
ships and si lent submarines. 

Norsk Forsvarsteknologi as 

P.O.Box 1003 
L__ ______________ N-3601 Kongsberg --------------__j 

Norway 



Inspirerande rapportfrån 
Svensk Grönlandsexpedition 

LARSWALLGREN ~ 
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DEN SVENSKA GRÖNLANDSEXPEDITIONEN 1988 

Lars Wallgren är sjöofficer. Han har alltid varit intresse
rad av arktiska trakter och tanken på en Grönlandsex
pedition väcktes vid en omläsning av Fridtjof N ansens 
bok om expeditionen 1888. Lars rekryterade två frivilli
ga, båda goda vänner till honom. 

Iskallt är en mycket inspirerande rapport från expe
ditionen. Den berättar om hur tanken föddes, om förbe
redelserna, om säkerhetstänkandet och om färdens ge
nomförande. 

Wahlström&Widstrand 

Ledamoten 
BROR STEFENSON 

Förändringarnas värld, Östersjön och marinen 
Ordförandens tal vid högtidssammanträdet den 15 november 1989 

Förändringar och utveckling pagar 
ständigt. Det har i alla tider sagts att den 
tid vi nu lever i är den mest föränderliga. 
Men jag tror att vi f n lever i en alldeles 
särskilt föränderlig värld . 

Glasnost och Perestrojka; begrepp 
som präglats öster om oss . Begrepp som 
inger förhoppningar och som medför 
mycket spända förväntningar. Det är 
möjligt att de förväntningarna kan bli 
alldeles för höga . Om de svikes kan myc
ket hända. D å inställer sig frågan, var 
gränserna går för dem som har släppt lös 
dessa stora förväntningar. 

Frågorna inför framtiden är osedvan
ligt många och svåra. Det är nog bäst att 
avstå från att sia , men eruptioner kan vi 
förvänta oss, då i den meningen att vi le
ver i närheten av en vulkan med många 
instängda krafter i. Dessa krafter är i sig 
positiva och självklart ser vi utvecklingen 
med glädje själva. Samtidigt hänger frå
gan i luften: är det hotfullt? Svaret blir : 
knappast direkt hotfullt i betydelsen to
talangrepp på vårt land , men i en mening 
hotfullt om man ser framför sig utbrott 
som kan få svårhanterliga följder för oss 
på olika sätt. 

Ett försök att kort karaktärisera si
tuationen låter som följer: 

Stora förändringar , svikna förväntning
ar, ett okontrollerat skenande förlopp , 
eruptioner och därur förhoppningsvis 
något gott. Vi som bor på vulkanens 
kant kan naturligtvis inte bara vara åskå
dare, vi kommer vare sig vi vill det eller 
inte att blir delaktiga på flera sätt. 

Östersjön ligger mittemellan som skil
jande och som förenande. Skiljande i den 
meningen att det i alla fall är på en viss 
distans vi kan se saker och ting, men na
turligtvis förenande i den gamla bemär
kelsen att över Östersjön finns det 
många band. Mängder av kontakter tas 
nu dagligen t ex kulturella : teater, musik 
och dans. Idrottsutbytet är omfattande 
redan och blir det antagligen än mer. Be
söken av allehanda föreningar och grup
per är legio . Så kanske det viktigaste av 
allt - försöken att få fram en gemensam 
handel som i sin tur medför samfärdsel. 

Sjövägarna på Östersjön har under 
den senaste efterkrigstiden varit för
vånansvärt längsgående. Nu börjar vi se 
framför oss att det finns sjövägar också 
tvärs över Östersjön. Och vi som tänker i 
termer av att havet är den bästa trans
portleden kan onekligen se för oss en 
stark utveckling av sjötransporterna den 
vägen. Det borde medföra färjelinjer och 
godsterminaler. Karlskrona kan komma 
in i handelsstråken på ett helt annat sätt. 
Man behöver bara ta en titt på kartan 
för att det skall stå klart. 

Den internationella havsrätten har ak
tualiserats på senare tider. Vi tog upp 
detta inom sällskapet genom förra årets 
huvudföredrag av rättschefen i utrikes
departementet numera korresponerande 
ledamoten Hans Corell. Det handlade 
om gränsdragningar för ekonomiska zo
ner i Östersjön visavi Sovjet. Nu återstår 
det motsvarande arbete som sker bilate
ralt med Polen. Man kan alltså också se 
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för sig en uppdelad Östersjö med både 
territoriella och ekonomiska gränser. 
Det säger sig självt att alla makter runt 
Östersjön bevakar sin del. 

På sistone har också miljöproblemen i 
havet blivit uppmärksammade. Det är 
självklart att det är kustbornas ansvar 
runt ett såpass litet hav som Östersjön 
att se till att miljön i detta hav inte för
sämras utan i stället förbättras. 

Om man ger sig ut i Östersjöns kust
farvatten, särskilt på sommaren, så fin
ner man en stor del av svenska folket 
där. Detsamma gäller i många andra län
der runt Östersjön. Alla fritidsbåtarna 
svärmar om varandra. Vi kan på så vis 
också se en förändringarnas värld ute på 
vattnen. Det handlar om den gemensam
ma Östersjön, som vi alla både vill segla 
på och värna om. 

Här utanför fönstret åt söder och åt 
öster har vi alltså Östersjön den skiljan
de, den förenande, med öppna och ny
gamla transportvägar. Östersjön som är 
så uppdelad men ändå så tydligt gemen
sam och där så mycket kan hända . 

Den svenska marinen har sin själv
klara roll att spela i denna förändring
arnas värld och i denna Östersjö . Det 
har den haft- alltså rollen - länge, allt
sedan Hedenhös kan man säga. För pre
sis 2 år sedan stod jag i denna talarstol 
och pekade på marinens roll under de se
naste 50 åren. Det finns ett direkt sam
manhang mellan den marina förmågan 
att hindra invasion , att alltså vara krigs
avhållande, och den marina rollen i 
fredstid såsom stabiliserande faktor. Nu 
har vi i Örlogsmannasällskapet igång oli
ka mindre projekt för att beskriva såda
na ~ituationer i det förgångna . 

Min dröm var att lätt kunna finna be
skrivningar på dessa marina roller , men 
det har visat sig svårt att i analerna leta 
rätt på vad som har hänt, och särskilt 
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·motiven bakom våra åtgärder. Nu bö{jar 
det dock komma fram en del mycket in
tressanta synpunkter på vilken roll mari
nen har haft sedan 30-talet. Vi ser där
med fram emot att dessa projekt under 
1990 kommer att leda till olika former av 
beskrivningar och analyser där den mari
na rollen förhoppningsvis tydliggörs. 

Det är också viktigt att vi ser framåt 
och att vi då framförallt tar hänsyn till al
la förändringar och nya förutsättningar. 
Blir det eruptioner i öster, så är det ock
så troligt att Östersjöområdet berörs. 
Då måste vi både vara på vår vakt och 
vara behjälpliga . Konstant i samman
hanget är den svenska statens och det 
svenska samhällets ansvar. Det gäller att 
hävda och försvara vårt territoriums in
tegritet. Det gäller också de skyldigheter 
vi har för tillsyn och bevakning av vår 
juridiska rätt . Här har vi fasta interna
tionella överenskommelser som vårt 
land måste stå för. Samtidigt finns hela 
tiden försvarsmaktens huvuduppgift in
vasionsförsvar att ta hänsyn till. Vi skall 
alltså se för oss en marin med flera upp
gifter: invasionsförsvar , krishantering 
och fredstida territorieskydd. 

Jag tycker alltså att när svenska staten 
och samhället har ett ansvar, så skall vi 
också kunna ta det ansvaret både med 
hjälp av fartyg med tretungade och med 
tvärskurna flaggor. 

Tidigare har generaldirektören i kust
bevakningen här väl och tydligt beskrivit 
kustbevakningens förmåga och möjlighe
ter. Det är för mig naturligt att enheter , 
ledningsplatser och sambandsorgan in
gående i marinen och kustbevakningen 
skall kunna verka tillsammans för att 
hävda Sveriges rätt , skyldighter och 
möjligheter. Det är dags att gå hand i 
hand och vara rationell - när det gäller 
det mångsidiga ansvar som svenska sta
ten har . 

Enligt mitt sätt att se på saken finns 
det med andra ord tydliga och viktiga 
uppgifter för både marinen och kust
bevakningen i Östersjön , i västerhavet 
också förstås, att lösa i förändringarnas 
värld framöver . 

Örlogsmannasällskapet kan och bör 
fortsätta och ta sin beskärda del både av 
historiebeskrivningar , analyser och 
framtidsblickar. Jag hoppas och tror att 
vi under 1990 kan göra flera insatser av 

den typen. Sällskapet bör alltså både 
ordna och delta i samlingar, seminarier 
och ta fram skrifter. Inte minst bör säll
skapet också delta i all den information 
som behöver ges i dessa viktiga spörs
mål. Det historiska och det framåtblic
kande bör på så vis knytas ihop. Sveriges 
ansvar, marinens roller och hur vi skall 
se på framtiden bör diskuteras och göras 
tydligare. 
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Vi gör intelligenta 
försvar smartare! 
Vi är Ericsson Radar Electronics, specialister på intelligenta 
elektroniska system för militärt och civilt bruk. 
Vi vet att summan är större än de enskilda delarna tillsam
mans, därför utvecklar vi egna system med unika egenskaper 
och kvaliteter- anpassade till våra kunder och deras behov. 
Våra viktigaste arbetsfält är flygelektronik, luftförsvars
system och ledningssystem. Elektroniska motmedel, pre
sentationssystem, systemdatorer och flygradar för stridsflyg 
är några specialiteter. De ingår alla i JAS 39 Gripen. 
Spaningsradarsystem, mobila eller fasta, för land, kust och 
sjöbasering är en annan specialitet som väckt intresse över 
hela världen. 
Våra ledningssystem finns på flygplatser, i stridslednings
centraler, i ubåtar och på fartyg där snabba och korrekta 
beslut i pressade situationer är en vardagsuppgift. 
Vi är Ericsson Radar Electronics- specialister på att ut
veckla och bygga intelligenta system för intelligenta försvar, 
för användning i luften, på land eller till havs. 

ERICSSON ii 
Ericsson Radar Electronics AB 
431 84 Mölndal. Tel: 031-671000. Telex: 209 05 ERICRR S. 

Korresponderande ledamoten 
HANS FRISK 

Hans Frisk är verkställande direktör i Karls
kronavarvet AB. 

Okonventionella fartygspropulsarer för marinens 
fartyg 

Årsberättelse 
år 1989. 

vetenskapsgrenen IV, Vapenbärares konstruktioner m m, för 

Marinens fartyg av idag är resultatet av 
en lång utveckling. Den påbörjades med 
den nya lätta flottan som introducerades 
på 1950-talet. Till det yttre har kanske 
fartygen inte förändrats så mycket, men 
utrustningen i fartygen av idag är en helt 
annan än då. Speciellt gäller det elek
tronikutvecklingen, men ett annat områ
de som också har förändrats är framdriv
ningsarrangemanget, propulsorerna. 

De nya kustkorvetterna HMS Stock
holm och HMS Malmö kan sägas vara 
utrustade med "konventionella" pro
pellrar. Dessa propellrar är dock mycket 
sofistikerade och man har utnyttjat de 
modernaste konstruktionsmetoder för 
att klara de mycket speciella driftsbe
tingelser som fartygen är konstruerade 
för. Fartygen är utrustade dels med två 
propellrar med kraftigt svepta blad för 
drift med låga buller- och vibrations
nivåer vid lägre farter, dels med en total
kaviterande propeller som komplement 
vid högre farter. Samtliga propellrar är 
ställbara. 

Denna årsberättelse är utarbetad i 
samarbete med kolleger på Karlskrona
varvet och behandlar olika typer av 
okonventionella propulsarer som da
gens moderna örlogsfartyg är utrustade 
med. De olika typerna är : 

- vattenstråldrift 

- Voith-Schneider-propeller 

- ytskärande propeller 

Vattenstråldrift 
Principen för vattenstråldrift bygger på 
att vatten tages in i ett rör i botten på 
fartyget . I röret sitter en pump som ge
nererar vattnets totaltrycksökning. 
Vattnet leds därefter ut ovanför vatten
ytan via ett utloppsmunstycke där ener
gin omvandlas till en ökad strålhastighet 
varvid en framdrivande reaktionskraft, 
T , skapas. Denna kraft kan uttryckas 
som: 

T = P x Q x (Vj - Vi) 
där T = Framdrivningskraften 

P= Vattnets densitet 
Q = Vattenflödet 
Vj = Vattnets utloppshastighet 
Vi = Vattnets inloppshastighet 

Man styr fartyget genom att rikta hela 
vattenstrålen i önskad riktning. Genom 
att hela vattenstrålen riktas blir manö
veregenskaperna mycket goda. 

Vattenstråldrift har använts sedan 
länge på små, snabbgående nöjesfartyg. 
Dessa aggregat tillverkades främst i USA 
och i Italien och kännetecknande för 
dem är att strömningshastigheten på 
vattnet genom pumpen (Vj-Vi) är myc-
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ket hög. Detta medför också att vatten
volymen i själva pumpen (Q) är förhål
landevis liten och hela installationen blir 
därför fördelaktig ur viktssynpunkt. Den 
stora vattenströmningshastigheten ge
nom pumpen kan dock ge kavitations
problem. Detta har gjort att aggregat för 
högre motoreffekter inte har följt denna 
princip. 

Under 1970-talet utvecklade KaMeWa 
i Kristinehamn en typ av vattenstråleag
gregat där vattenströmningshastigheten 
(Vj-Vi) genom pumpen begränsades. 
Detta medförde att aggregaten blev 
större och att den burna vattenvolymen i 
aggregatet (Q) också ökade. Den totala 
installationsvikten för systemet blev så
deles mycket större för KaMeWa-sys
temet än för de tidigare prövade. För
delen med det nya systemet var emel
lertid att kavitationsrisken i pumpen 

Vattenstrålaggregat av KaMeWa-typ. 
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minskade och propulsionsaggregatet fick 
en hög verkningsgrad. 

KaMeWa:s vattenstråleaggregatet har 
sedan det först provades 1980 blivit helt 
dominerande i installationer för större 
båtar och fartyg. 

Stridsbåt 90S 
Ett exempel på den först beskrivna ag
gregatstypen med hög vattenströmnings
hastighet installerades i en prototyp till 
STRIDSBÅ T 90S som levererades under 
1988 till marinen. Längden på båten är 
19,05 meter och bredden 4,60 meter. 
Denna båt är utrustad med två vatten
stråleaggregat tillverkade i New Zealand 
av fabrikat HAMILTON , till vilka var
dera en Volvomotor på 450 kW är an
sluten. Toppfarten för stridsbåten är ca 
25 knop vid full last och över 33 knop i 
lätt kondition. Med användandet av vat-

tenstråldrift på ett fartyg av denna typ , 
vilket opererar i strandområden, fås ett 
mycket robust och tåligt propulsions
system mindre känsligt för bottenkon
takt. 

SES Jetrider 
Vattenstrålaggregat av KaMeWa:s typ 
installerades på Karlskronavarvet på två 
sidakölsvävare för passagerartrafik i 
Öresund . Fartygen är 34meter långa och 
tar 300 passagerare. Huvudmotorn till 
vardera av de två vattenstrålaggregaten 
utvecklar l 540 kW och toppfarten för 
fartyget är 42 knop. Skälet till att man 
valde vattenstråldrift för dessa fartyg var 
för att klara den höga farten men fram
för allt för att uppfylla kraven på en låg 
buller- och vibrationsnivå . 

Kustkorvett typ GÖTEBORG 
För närvarande pågår produktion av 

kustkorvett typ GÖTEBORG. Detta 
fartyg, med en längd av 57 meter , kom
mer att bli det största fartyg hittills som 
utrustats med vattenstråldrift . Tre ag
gregat av KaMeWa:s typ kommer att in
stalleras . Vardera pumpaggregat är via 
en reduktionsväxel hopkopplad med en 
lättvikts dieselmotor med en maximal ef
fekt av 2650 kW. Detta kommer att re
sultera i en toppfart av ca 30 knop. 

Anledningen till att man på de nya 
kustkorvetterna har gått ifrån det tradi
tionella arrangemanget med propellrar 
med ställbar stigning, är 

a) att den hydraakustiska bullerni
vån blir mindre samt 

b) att manöverbarheten hos fartyget 
blir större. 

Såväl lågt hydraakustiskt buller som 
god manöverförmåga är mycket viktiga 

Provtur med kustkorvetten GÖTEBORG. 
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parametrar i fartygets egenförsvar mot 
fientlig eld samt i ubåtsjaktsituationer. 
Det första fartyget i serien om fyra sjö_
sattes under våren 1989 och proven in
leddes under hösten 1989. 

Testrigg 2000 
Ytterligare ett fartyg, som kommer att 
förses med vattenstråledrift, är TEST
RIGG 2000. Fartyget kommer att bli en 
provplattform för nya systemlösningar 
inför projekteringen av 1990-talets nya 
ytstridsfartyg. Fartyget kommer att byg
gas som en sidakölsvävare i GRP-sand
wich och framdriften kommer att ske 
med två vattenstråleaggregat från Ka
MeWa, vardera kopplad via växel till en 
lättvikts dieselmotor. 

Liksom i fallet med kustkorvett typ 
GÖTEBORG är främsta skälet till an
vändandet av vattenstråledrift . även i 
detta fartyg den låga bullernivån och de 
goda manöveregenskaperna. Konstruk
tionsarbetet pågår för närvarande vid 
Karlskronavarvet och produktionen har 
inletts med leverans i början av 1991. 

Erfarenheter med vattenstråledrift 
Karlskronavarvet har nu provat olika ty
per av vattenstråleaggregat i helt olika 
effektområden. Erfarenheten från det 
lilla HAMILTON aggregatet är att det
ta, på grund av den stora vattenström
ningshastigheten, är mycket kavitations
känsligt. Aggregatets utformning måste 
passa exakt till applikationen för att man 
skall få full effektivitet av systemet. 

Erfarenheterna från KaMeWa vat
tenstråleaggregat är att konstruktionen 
är tung, men effektiviteten fullt accepta
bel.' Konstruktionen är robust och 
okänslig för föremål i vattnet. De flesta 
driftstörningar har man fått från plast
påsar, ölbackar o dyl i vattnet. Dessa fö
remål fastnar i pumpen, men kan lätt tas 
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bort genom rensluckor. Några skador på 
pumpimpeller har ej observerats. 

Manöveregenskaperna är mycket go
da. Detta gäller speciellt sidokölssvävar
na , där aggregaten är placerade relativt 
långt från varandra. En skicklig 
rorgängare kan förflytta fartyget i prak
tiskt taget godtycklig riktning. På kust
korvett typ GÖTEBORG kommer man
översystemet att utnyttja dessa goda 
manöveregenskaper . Ombord kan man 
välja godtycklig kraftvektor och man
översystemet ställer in styrskoporna och 
varvtalet för de yttre aggregaten kor
rekt. 

En viktig konstruktionsdetalj i en vat
tenstråleaggregatsinstallation är intags
kanalen från botten fram till pumpen. På 
SES JETRIDER var denna utförd i 
GRP-sandwich vilket har fungerat myc
ket bra. Inga skador har kunnat iakttas 
trots att en telefonstolpe vid ett tillfälle 
fastnade inne i intagsröret. 

Voith-Schneider-Propellern 
Redan i samband med förstudierna till 
minröjningsfartygsprojektet under 
1970-talet utvärderades ett stort antal 
propulsarer lämpliga för de krav som ett 
modernt minröjningsfartyg ställer. Här 
finns krav som exempelvis: 

- stöttålig 

- mycket stor manöverbarhet 

- låg bullernivå 

- lågmagnetiskt 

- inga växelströmsfält 

- lågfartsegenskaper vid svepbogse-
ring. 

Utredningarna under 1970-talet resul
terade i att Voith-Schneider-propellern 
ansågs vara den typ av propulsar som 
bäst skulle kunna uppfylla de ställda kra
ven. Bland annat monterades en 

Voith -Schneider-propeller. 

Voith-Schneider-propeller in i testsek
tionen FUSK under de sprängprov som 
genomfördes med denna provsektion. 
När så M80-projektet startade i början 
av 1980-talet valdes denna typ av propul
sarer på basis av erfarenheterna från ti
digare utvärderingar. 

Propelleraggregatet består av fem 
propellerblad som är monterade verti
kalt på en roterande skiva i fartygets 
botten. Bladen är individuellt vridbara 
kring sin axel och sammankopplade via 
ett länksystem. Genom att förändra bla
dets anfallsvinkel utefter varvet, då ski
van roterar, kan kraften från de fem bla
den riktas i godtycklig riktning. Den to
tala kraften från propellrarna kan också 
varieras genom att ändra anfallsvinkeln 
hos bladen. 

Genom att propellern roterar med 
konstant varvtal kan maximalt vrid
moment från drivmotorerna erhållas 
utan föregående varvtalsupptagning. Voith-Schneider-propellerns arbetssätt. 

253 



Kraftriktningen kan också förändras mo
mentant , exempelvis från rakt akterut 
till rakt fram , utan att passera mellan
liggande lägen. 

HMS LANDSORT 
Det första fartyget som levererades 1983 
var HMS LANDSORT. Fartyget är ut
rustat med två propelleraggregat i bredd 
akterut vilket medför att fartyget kan 
"rotera kring sin egen axel". I minjaktsi
tuationen sköter ett manöversystem om 
att fartyget håller rätt kurs och fart obe
roende av vind , vågor och ström. 

Sex fartyg är levererade. Framgång
arna med Voith-Schneider-propellrarna 
för minröjningsoperationer har också 
gjort att såväl engelska som amerikanska 
marinen gått över till denna typ av pro
pulsarer för sina nya typer av minröj
ningsfartyg. 

Drifterfarenheter med 
Voith-propellern 
För att noga kunna följa upp och ge ma
rinen god service på Voith-Schneider-ag
gregaten har Karlskronavarvet inrett en 
speciell verkstad för detta underhåll. Ett 
avtal har också träffats mellan Karlskro
navarvet AB och Försvarets Materiel
verk för denna verksamhet. 

Voith-Schneiderpropellerns prestanda 
under praktisk drift har verifierats. De 
mycket goda manöveregenskaperna har 
bestyrkts. 

Ytskärande propellrar 
Denna propellertyp kopplas säkert av de 
flesta ihop med mycket extrema racer
båtar. Propellerns egenskaper kommer 
också bäst till sin rätt i dessa samman
hang. 

Principen för den ytskärande propel
lern är att större delen av propellernavet 
befinner sig ovanför vattenytan och en-

254 

dast själva propellerbladet doppas i vatt
net. Propellern är monterad akter om 
skrovet i akterspegeln . Genom att var
ken propellernav eller axelbärare och ro
der befinner sig nere i vattnet kommer 
såväl den våta ytan som formmotståndet 
att bli avsevärt reducerat vilket minskar 
fartygets totala motstånd i vattnet. 

Genom att propellerbladet under hal
va varvet befinner sig ovanför vatten
ytan kommer belastningarna på bladet 
att variera kraftigt utefter varvet. Detta 
faktum accentueras av att stigningen på 
bladet är förhållandevis stor. Svårighe
ten med konstruktionen av en ytskäran
de propeller är därför att göra bladet till
räckligt kraftigt men ändå ge det goda 
hydradynamiska egenskaper. 

Ett problem som hittills varit svårlöst 
är att ett fartyg med ytskärande propell
rar har dåliga accelerationsegenskaper 
beroende på den stora bladstigningen. 
Man har gjort försök med ställbara blad. 
På detta sätt kan stigningen minskas vid 
acceleration, för att när fartyget kommit 
upp i fart ställas om till normal drift
stigning. På grund av att belastningarna 
på bladet är stora kommer också denna 
konstruktion att ställa mycket stora krav 
på omställningsmekanismen. Enligt vis
sa uppgifter från Norge har ej heller 
driftertarenheterna från detta system va
rit så goda. 

En lösning på problemet med accele
rationen presenterade för några år sedan 
den italienske konstruktören Renato Le
vi, där huvudmotoravgaserna släpptes ut 
i propellercentrum. I accelerationsfasen 
kommer propellern att rotera helt depla
cerande i ett gasfyllt medströmsfält , vil
ket medför att motorvarvtalet kan hållas 
högt liksom uttagen motoreffekt. När 
sedan farten ökar kommer propellern att 
bli ytskärande, och avgaserna går direkt 
ut i fria luften. 

Stridsbåt 90M 
Redan 1987 levererades en båt till mari
nen från Djupviks Varv AB utrustad 
med ytskärande propellrar. Skrovet till 
denna båt konstruerades och byggdes i 
GRP-sandwich vid Karlskronavarvet 
AB. Denna båt var en prototyp till lilla 
STRIDSBÅ T 90M. Längden är endast 
11,64 meter och bredden 3,80 meter. Bå
ten utrustades med två amerikanska yt
skärande propellrar från ARNESON. 
Toppfarten för denna båt är över 35 
knop. 

Aggregatet hade dessutom en kulled 
vid akterspegeln så att man kunde vrida 
hela yttre delen av propelleraxeln såväl i 
sidled som i höjdled vid manöver. 

CG 13 
En prototyp till en mindre kustbevak
ningsbåt är för närvarande under utprov-

Ylskärande propeller av Levis fabrikat. 

ning vid Karlskronavarvet AB. Längden 
är endast 12,5 meter och bredden 3,8 
meter och vikten i fullast ca 12 ton. Den
na snabbgående båt , över 40 knop vid 
full last , är tänkt såväl för svenska som 
utländska kunder. Båten är utrustad 
med ett italienskt propelleraggregat från 
LEVI DRIVE med ytskärande propeller 
enligt beskrivningen ovan. 

Erfarenheter med ylskärande 
propellrar 
Av de beskrivna propulsarerna är ytskä
rande propellrar den typ som varvet än
nu har minst erfarenheter från . Den typ 
av aggregat som installerades i STRIDS
BÅ T 90M har den "finessen" att aggre
gatet kan vridas vid styrning och trim
ning av båten. Den kulled som är för
utsättningen för denna möjlighet är ock
så den svaga länken. Leden utsättes för 
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mycket stora belastningar från själva 
propellern samt orsakar själv vibratio-· 
ner. 

Det italienska LEVI DRIVE-aggre
gatet har helt nyligen börjat att testas.
Erfarenheterna från referensobjekt är 
goda, men en nackdel med ytskärande 
propellrar är dock att propellern genom 
den växlande belastningen kan orsaka 
kraftiga vibrationer i akterspegeln. 

Framtida utveckling 
Karlskronavarvet AB arbetar för närva
rande med flera utvecklingsprojekt där 
framtidens propulsarer studeras. Ett 
exempel är propulsarer för sidokölsväva
re. 

Dessa fartyg opererar i fartområdet 
40-50 knop och däröver. Erfarenheterna 
från propulsarer i detta fart- och effekt
område har visat sig begränsade. En 
mycket intressant utveckling inom pro-

Speed Z Drive. 
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pellerområdet bör nämnas, det s k Spe
ed Z-Drive , som utvecklats av Liaaen i 
Norge. En ställbar propeller har place
rats uppströms på en strömlinjeformad 
stötta under fartyget. Propellern arbetar 
i en homogen anströmning och relativt 
djupt , vilket är positivt ur kavitations
och vibrationssynpunkt . Vidare sam
verkar propellern positivt med stöttans 
tryckfält så att en god verkningsgrad kan 
erhållas. Den stora nackdelen med sy
stemet är naturligtvis ett stort djupgå
ende och en oskyddad propeller. Sys
temet har applicerats på en SES , 
WSES-4000, med mycket tillfredsstäl
lande resultat. Till skillnad från vatten
jetdrift finns inga problem med luftin
blandning, varför ett mer fördelaktigt 
trimläge kan användas. 

Ytskärande propellrar har hittills inte 
provats i så stor utsträckning på större 
fartyg med stora motoreffekter. Lös
ningen är dock så pass intressant att den 

sannolikt kommer att prövas mom en 
snar framtid. 

Även Voith-Schneider-propellern ut
vecklas vidare. Denna utveckling har 
initierats av intresset att använda propel
lertypen på marina applikationer. Ett 
utvecklingsprogram där SSP A Marine 
Consulting AB har engagerats har ge
nomförts av Voith och Försvarets Mate
rielverk . Projektet har resulterat i för
slag på förändrad bladform för att mini
mera risken för kavitation . För att på ett 
optimalt sätt kunna utnyttja den fram
tagna bladformen arbetar Karlskrona
varvet nu på att tillverka bladen av nya, 
avancerade material. 

Ytterligare ett område där Karlskro
navarvet bedriver en intensiv utveck
lingsverksamhet är fartygens hydra
akustik . Ett antal projekt bedrivs , där 
olika faktorers inverkan på den från far
tyget utstrålade bullernivån studeras. 
Bullret genereras delvis rent hydrodyna
miskt, vilket studeras i samarbete med 
SSPA. Vidare studeras också det struk
turrelaterade bullret för att kartlägga 
hur fartygsskrovet samverkar med olika 
källor, t ex propellern , för transmittera 
ljud ut i det omgivande vattnet. 

Ett sådant projekt är ett industriellt 

samarbete för att utveckla en propeller 
tillverkad av fiberkompasiL Denna pro
pellers unika egenskaper består i att pro
pellerns stigning minskar vid höga be
lastningar genom att hela propeller
bladet deformeras elastiskt. Detta resul
terar i större effektivitet och minskat hy
droakustiskt buller . 

Avslutning 
Fartygsutvecklingen de senare åren har 
medfört att helt nya fartygstyper ut
vecklas. Kravet på ibland hög fart men 
alltid låg bullernivå och mycket goda 
manöveregenskaper är styrande . Detta 
har inneburit att kraven på tillverkarna 
av olika typer av propulsarer helt plöts
ligt blivit radikalt annorlunda. 

Tekniska lösningar som funnits under 
många årtionden blir åter aktuella i nya 
applikationer. Det finns dock inget givet 
svar på frågan om vad som är "bäst". 
Detta innebär att många olika lösningar 
kommer att prövas på skilda håll i värl
den såväl vad gäller skrovtyp som typer 
av propulsorer. 

Framtiden kommer att visa på en in
tressant och kanske också överraskande 
utveckling inom propulsionsområdet. 
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Ledamoten 
LARS WEDIN 

Kommendörkapten Lars Wedin tjänstgör vid 
marinstabens placeringssektion. 

Vart skall marinen gå efter FB 91? 

De 20 september 1989 lämnade ÖB in 
sitt underlag till 1991 års försvarsbeslut. 
Beskrivningen av dagens situation präg
las av kris ; ekonomisk kris, ubåtskris, 
personell kris etc . Men - det kinesiska· 
tecknet för kris är sammansatt av två de
lar: tecknet för fara och tecknet för möj
lighet. Utan att för ett ögonblick glöm
ma faran så måste vi ta vara på möjlighe
terna att skapa en bra marin för i mor
gon (också) . Nu är det tid att på allvar 
börja tänka på försvarsbeslut 1996. 

Perspektivplaneringen inför FB 91 
kommer sannolikt att gälla perspektivet 
2015, kanske ännu längre bort . Tanken 
svindlar! Är det någon mening att fun
dera så långt bort? Det är här möjlighe
terna kommer in . 

Just nu är bara en marin tänkbar- den 
vi nu har. Vi vet ganska väl hur marinen 
ser ut år 1991 om inte något under eller 
någon katastrof inträffar. Successivt 
ökar osäkerheterna och vår möjlighet att 
ändra kurs och/eller fart. 

Låt oss utgå från dagens marin och 
börja fundera ut hur marinen år 2015 kan 
tänkas se ut! 

Inom dpg 2.2 har dagens medeltunga 
hkp ersätts av ett nytt system med större 
uthållighet och vapenlast. 

Inom dpg 2.3 börjar kustkorvetterna 
ersättas med nya mångsidiga 
ytstridsfartyg . . . 

Inom dpg 2.7 ersätts 12/80-systemet 
med ett nytt rörligt sjöfrontsystem ... 

Om man tänker på detta sätt kommer 
vi nu att omsätta dagens marin enligt da-

gens principer och ideer. Vi kan inte se 
möjligheterna. Vi riskerar att stelna i ett 
organisatoriskt koncept. Då går trovär
digheten på sikt förlorad och då blir det 
farligt! Det är naturligtvis möjligt att 
marinen år 2015 bör ha samma delpro
gramindelning som idag. Det kan också 
vara så att rollfördelningen för de olika 
marina systemen skall vara ungefär den
samma som idag. Men är det troligt? 
Tänk om de använt den här perspek
tivplanemetoden för 100 år sedan? Med 
vilken sannolikhet hade CM "Struktur 
1915" till Perp 1891-92 innehållit ubå
tar? Kustartilleri? 

Därför måste arbetet nu börja med en 
fri alternativgenerering. Vi måste fritt 
kunna ställa frågor som "hur vore det 
om 12180-systemet år 2010 ersattes av ett 
ubåtsburet robotsystem för kustnära 
uppträdande?" utan att först bekymra 
oss om vilken form officeren skall ha på 
galonerna. Därefter , när vi har olika in
tressanta uppslag, är det dags att kon
trollera om de är möjliga och slutligen 
om de är önskvärda. 

Först några ord om utgångspunkten 
för seglatsen mot framtiden, Var är vi 
1996? Vilken huvudkurs har vi? ÖB:s 
FM 90skall ge underlag för svaren. Om 
ÖB:s förslag, nivå A, går igenom då är vi 
1996 på väg mot en, från dagens ut
gångspunkt , balanserad marin. Stor 
handlingsfrihet finns med i princip alla 
system inför framtiden. I lägre ekono
miska nivåer börjar vi avveckla förmåga. 
Exempel IT innebär t ex att Ub 90 blir 
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vår sista ubåt. Ju längre tiden går desto 
svårare kommer det att bli att bevara 
ubåtsvapnet. H andlingsfriheten mins
kar. 

I den s k C-nivån (dagens ekonomi) 
måste rejäla bitar ur marinen skäras ur 
och det snabbt annars får inte det , som 
skall vara kvar , möjlighet att utveckla 
sig. Handlingsfriheten minskar kraftigt. 

Vad påverkar då utvecklingen , när vi 
skall fundera över marinen år 2015 från 
1986 års perspektiv? Traditionellt är sva
ret: 

Den tekniska utvecklingen och , mot 
den bakgrunden, hotutvecklingen. Inom 
de flesta områden blir det en evolutionär 
utveckling - snabbare , bättre , längre 
etc. 

Den möjliga och önskvärda utveck
lingen ligger inom en tratt med kon
tinuerliga kanter. 

Inom några områden kan det bli en re
volutionär utveckling. Något genom
brott inträffar som tvingar till helt nya 
koncept. Vi får diskontinuiteter i ut
vecklingen . Detta är metodmässigt svårt 
att hantera. Men tänkbara revolutioner 
måste övervägas och konsekvenserna 
undersökas, så att de kan upptäckas i tid 
och lämpliga åtgärder insättas. 

Ett lämpligt sätt att beskriva utveck
lingen kan vara att utgå från stridens 
grundelement: ledning, eld , rörelse och 
skydd. 

Den snabbaste utvecklingen kommer 
sannolikt att ske inom c3r-området. 
Detta kommer att beröra inte bara led
ningen i krig och därigenom taktiken 
utan också ledningen av fredsverksam
heten . Trenden inom de västeuropeiska 
länderna är utplanande eller minskande 
försvarsbudgetar i kombination med 
minskat antal unga rekryteringsbara 
män. Det blir därför nödvändigt att kun
na göra mer med mindre resurser. Detta 
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kommer att driva på den redan snabba 
utvecklingen inom informationstek
nologin . 

För stormakterna blir satelliterna allt 
viktigare , detta gäller inte minst för sjö
kriget. Man talar redan om rymden som 
en fjärde dimension för marin krigföring . 
De andra är ju under, på resp över ytan. 
satellitsamband ger möjlighet till real
tidssamband från högsta ledningen ner 
till enskilda enheter och alltså möjlighet 
att , med hjälp av informationsbehand
lingssystem , leda koordinerad strid över 
mycket stor yta. Spaningssatelliten ger 
också möjlighet att samla in detaljin
formation över stora ytor. Vi har knappt 
börjat att på allvar analysera vad denna 
utveckling kommer att innebära för våra 
möjligheter att utnyttja våra stridskraf
ter. Är ett svenskt satellitsamband nöd
vändigtsvis en utopi? 

Den informateknologiska utveckling
en får också stor påverkan på den dagli
ga administrativa verksamheten. Möjlig
heten finns att på ett mycket bättre sätt 
än i dag sprida och insamla information 
inom marinen . Härigenom kan de en
skilda människornas kapacitet tas tillva
ra på ett helt nytt sätt. Detta fordrar 
dock en villighet att pröva nya organisa
tionsstrukturer . 

Det är viktigt att vi inte glömmer 
människorna i sådana här resonemang. 
Nittiotalet kommer att medföra en hård 

konkurrens om den kvalificerade perso
nalen . Kraven på marinen som arbets
givare, på chefernas ledningsförmåga , på 
utbildningens kvalitet etc kommer att 
öka. Här finns en av de stora utmaning
arna för framtiden! Kan vi inte skaffa 
kvalificerad personal i tillräcklig mängd 
blir allt annat ointressant. 

Inom grundelementet " eld" har sjö
målsroboten varit det dominerande va
pensystemet under de sista 10 åren. Nu 
står vi på tröskeln till ett nytt utveck
lingssteg. Flera vägar är tänkbara. Kom
mer " sea-skimmern" med mycket lång 
räckvidd och fart i området Mach 2-3? 
Att manövererbarhet i banan ökar är 
däremot rätt säkert liksom fortsatt ut
veckling av allt smartare målsökare och 
minskad radarmålyta. En intressant frå
ga är om vi också kan hänga med i denna 
utveckling. Det börjar bli dags att på all
var överväga RBS 15:s efterträ
dare . .... 

En annan intressant aspekt är att ro
botutvecklingen drivit fram en intensiv 
satsning på luftförsvarssystem . På tor
pedsidan däremot har en sådan utveck
ling knappast börjat (utom inom ubåts
jaktområdet). Sammantaget kanske tor
peden får en renässans. Intressant här är 
också utvecklingen inom HPM (High 
Power Microware) och HEL (High 
Energy Laser) som kan komma att ge li
te större fartyg och t ex fast kustartilleri 
dramatiskt ökad luftförsvarsförmåga. 

Beträffande rörelse är vi med testrig
gen , som ju är en SES (Surface Effect 
Ship), långt framme . Vi tror att denna 
teknik skall ge stora fördelar. Det är 
dock klart att SES-konceptet också in
nebär nackdelar. Det är för att avgöra, 
om det är för- eller nackdelar som över
väger , som vi bygger testriggen. 

En utveckling som skulle kunna bli 
mycket besvärlig är om Sovjet lyckas 

med satsningen på Wing-ln-Ground. En 
invasionsstyrka bestående av stora svä
vare och WIG skulle tvinga oss till helt 
nya koncept såväl beträffande vapensys
tem som beträffande taktik och strategi! 

Den allmänna trenden är dock ökade 
krav på rörlighet. Snabba landstignings
farkoster, helikoptrar med ökad trans
portkapacitet och räckvidd gör att am
fibieföretag kan utföras allt snabbare 
och över allt större yta. Eventuell om
lastning kommer att ske allt längre från 
kusten. 

Inom skyddsområdet har jag redan 
nämnt HPM och HEL. I övrigt är ut
vecklingen inom telekrigsområdet sär
skilt viktigt. En aspekt av denna är 
smygtekniken, som ju testriggen också 
skall testa ut. Här är Sverige långt fram
me och utvecklingen verkar mycket lo
vande . En viktig del av smygteknik är att 
användning av aktiva sensorer och sam
band måste ske mycket restriktivt. Det
ta ställer i sin tur nya krav på taktiska 
koncept , där teletaktiken får ännu större 
betydelse än idag. 

Ovanstående är ett axplock av några 
vi ktiga utvecklingslinjer. Många fler 
finns. Sammantaget går utvecklingen he
la tiden mot högre fart, längre räckvidd, 
snabbare ledning. Östersjön krymper i 
takt med att den yta som varje förband 
kan påverka hela tiden ökar. 

Utvecklingen , den tekniska m m, ger 
vad som är möjligt för framtiden. Åter
står frågan om vad som är önskvärt. 

Vad vill vi? Utvecklingen skapar hot 
men också möjligheter. De tänkbara 
koncepten på framtida system måste 
grundas i en operativ ide . Vi är ofta allt
för organisations- och systemfixerade i 
vår , dessutom sparsamma, debatt . Ytat
tackfartyg , kustrobotar och ubåtar är ju 
bara medel att nå operativa mål. De 
lämpliga målen måste grundas på en bra 
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uppfattning om sjökrigets natur och hur 
utvecklingen påverkar tänkbara operati
va handlingsmöjligheter. Är det en 
omöjlighet att vi skall kunna diskutera 
dessa frågor på strategisk nivå utan att 
snegla på om det eller det systemet gyn
nas eller missgynnas? 

Grovt kan tre alternativa koncept ur
skiljas där dessa inte teoretiskt utesluter 
varandra men där ekonomin och/eller 
hotet kan göra ett eller flera koncept 
omöjliga. Precis som i nollbasplanering 
gäller det att bestämma vilken ide som 
skall vara den grundläggande. 

En väg är att ta fasta på att "krig vis
serligen är det farligaste men kris det 
sannolikaste" Här betonas alltså mari
nens roll i fred, kris och neutralitet: häv
da vårt territorium mot kränkningar och 
hävda våra intressen i oss omgivande far
vatten. Hit hör också sjöfartsskydd och 
en allmän förmåga till "Marin Närvaro". 

Nästa väg är bygga på taktisk offensiv 
förmåga . Genom att vi har förmåga att 
hota angriparen i hela operationsområ
det tvingas han till motåtgärder som för-
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dröjer invasion. Vi vinner tid och om 
taktiken lyckas , så blir det ingen inva
sion. 

En variant på denna strategi är att sats 
på att försvåra angriparens styrketillför
sel över tiden. Härigenom skulle man 
kunna undvika, att taktiska misstag i 
initialskedet får förödande konsekvenser 
över freden. 

Den sista vägen är taktisk defensiv. 
Här kraftsamlar vi till kusten. Genom 
att spara stridskrafterna så länge som 
möjligt och koncentrera dem till land
stigningsområdet (i vid bemärkelse) för
söker vi nå lokal överlägsenhet. 

Vilken/vilka väg( -ar) man än väljer så 
måste valet genomsyra stridskrafternas 
sammansättning, speciellt valet mellan 
kvantitet och kvalitet , organisation och 
utbildning. 

Utan en accepterad grundide om vad 
marinen skall kunna åstadkomma i kom
bination med en kreativ debatt om olika 
tänkbara nya koncept kommer marinen 
att förkorta bort sig själv. En svensk resurs för svenskt försvar 

lnhernsk kapacitet att utveckla och tillverka försvars
materiel är av stor säkerhetspolitisk betydelse och 
bidrar till vår förmåga att värna vårt land. 
Saab Missiles har inom robot- och elektronikområdet 
byggt upp kvalificerade resurser för att möta försvarets 
framtida behov. Aktuella produkter är: 

D Sjömålsroboten Saab RBS15, för svenska försvaret i 
tre versioner: fartygs-, flygplans- och fordonsburen. 

D Saab EOS-400, passivt optroniskt eldlednings
system. 

D Saab IRS-700, passivt !R-system för spaning och 
övervakning. 

D Antiubåtssystemet ELMA. 
D Beväpning för JAS 39 Gripen. 

Ring eller skriv efter mer information . 

• 

CONIBITECHGROUP 

~~~!!ö.~issiles 
Telefon 013-286000. Telex 50001 smablg s. Telefax 013-286006 
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Nyckelordet för Kockums Marine är högtekno
logi, en avancerad och speciell teknik för utveck
ling, konstruktion och produktion av ubåtar. Vi 
byggde de första redan 1914. Erfarenheter och 
fortsatta satsningar har gett oss en ledande ställ
ning inom undervattensteknik. Uppdrag för 
svenska och internationella beställare sträcker 
sig in på 2000-talet. 

Kockums Marine AB 
20555 Malmö 

Ett företag i Ce lsius-gruppen 

o 
Korresponderande ledamoten 
BERTIL ÅHLUND 

Jagare 
Vår marina litteratur har i dagarna begå
vats med en ny vacker bok från " CB 
Marinlitteratur", där CB står för den 
mångkunnige författaren och välrenom
merade marindirektören Curt Borgen
stam. Denna gång har han tillsammans 
med några medarbetare åtagit sig att 
skildra jagarperioden i vår flottas his
toria . Medförfattare är bl a den likaså 
välkände skeppsbyggaren och marin
målaren Gösta Kaudern samt kom
mendören Per Insulander. En annan sjö
officer, Bo Nyman , har nu, liksom tidi
gare i CB:s böcker, medverkat på olika 
sätt. 

Boken handlar alltså om den epok 
från 1902 till 1985 då jagare ingick i ör
logsflottan. Den är rikligt och vackert il
lustrerad med reproduktioner av flera av 
Gösta Kauderns marinmålningar och av 
CB:s egna eleganta färgplanscher, visan
de de olika jagarklasserna i profil och få
gelsperspektiv. Curt S. Ohlsson , även 
han erfaren fartygskonstruktör , har 
medverkat vid insamling och urval av det 
dokumentariskt intressanta svart/vita 
bildmaterialet. 

Som naturligt är i en fartygsbiografi el
ler krönika av denna typ , med ett domi
nerande inslag av skepps-, maskin- och 
vapenteknisk sakkunskap bland förfat- . 
tarna , innehåller jagarboken mycken 
teknisk information (gott och väl hälften 
av boken). Den bör därför vara en lätt 
tillgänglig handbok och faktasamling för 
forskare och specialister (inte minst 
ship-lovers) och andra marinhistoriskt 

intresserade. 

Better hindsight deepens insight and makes 
for a less imperfect foresight. (W. H. Mc 
Nei/1). 

Den som dessutom -eller hellre- vill få 
glimtar från livet ombord och från mer 
eller mindre dramatiska händelser till 
sjöss där jagarna spelat en huvudroll , får 
också sitt lystmäte. Ibland är det fråga 
om historier där den som inte på ett eller 
annat sätt är " insider" kan ha svårt att 
hänga med. För marinhistoriskt intres
serade bör de översiktliga redogörelser
na för t ex neutralitetsvakt, jagarköpet i 
Italien , jagarnas dramatiska hemfärd , 
hårsfjärdskatastrofen och liknande vara 
av större värde . Åt jagarnas operativa 
och taktiska utnyttjande ägnas inte så 
stor uppmärksamhet och "intenden
tens" syn på drift och underhåll av fartyg 
och besättning kommer inte fram . Men 
på något sätt måste ju innehållet be
gränsas och prioriteras! 

Borgenstams böcker, och kanske 
framför allt jagarboken , ger anledning 
till funderingar kring den "jagarepok" 
som nu är tillända . Eller , rättare sagt , 
det är det som inte står i böckerna men 
möjligen kan läsas mellan raderna , som 
man kan bli nyfiken på. Vilken roll spe
lade jagarvapnet i flottan? Hur påverka
des valet av vapenbärare vid avvägning
en mellan artilleri och torpeder (ro
botvapen) och av det taktiska samspelet 
mellan vapenslagen? Och hur påverka
des jagarvapnet av inrikespolitiska och 
ekonomiska faktorer? Pansarskeppsepo
kens uppkomst , blomstring och död i 
skönhet efter Sverige-divisionens bety
delsefulla insatser i neutralitetsförsvaret 
under andra världskriget , har skildrats 
och analyserats från inrikespolitiska , 
strategiska, taktiska och tekniska aspek-
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ter av flera forskare. Så icke de delar av 
"jagarepokens" historia som döljer sig 
bakom de härovan antydda frågeteck
nen. 

* 
Lika länge som flottans män hävdade 

att det svenska sjöförsvaret måste ha far
tyg med svårt artilleri och/eller kryssare 
med minst 15 cm kanoner, lika länge 
fanns det politiker som, med eller utan 
stöd av företrädare för andra vapenslag, 
sökte leda i bevis att flottan kunde och 
borde lösa sina uppgifter med lättare och 
billigare vapenbärare än artillerifartyg, 
d v s till en början med torpedbåtar och/ 
eller jagare. När jagarna med tiden blev 
flottans stora (och dyraste) fartyg var ti
den inne för samma kategorier att kräva 
lättare enheter. Talet om en lätt flotta 
har alltså en mer än hundraårig tradi
tion . Begreppet lätt är, då det gäller ör
logsfartyg, relativt och tidsbundet. Det 
gäller f ö också jagarbegreppet. Alla vet 
vad en jagare är, men ingen har hittat 
någon allmängiltig definition, vilket man 
kan övertyga sig om genom att ta stick
prov på terminologin i marinkalendrar 
från olika tider och länder. En jagare är 
en jagare därför att den kallas så. (Vad 
hade t ex Mode av år 1902 gemensamt 
med Halland av 1985 mer än benämning
en?) 

Jagarepoken omfattade alltså drygt 80 
år. Den tiden sammanföll också helt el
ler delvis med pansarskepps- och krys
sarepokerna. Under pansarskeppsepo
ken hade artilleriet en obestridd ställ
ning som flottans huvudvapen . Men det 
bör observeras att även pansarbåtarna 
och senare Sverige-skeppen också ut
rustades med torpeder (i regel 2-45 cm 
tuber). Rysk-japanska kriget och särskilt 
slaget vid Tsushima (1905) visade dock 
klart att pansarfartygens torpeder var 
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värdelösa i artilleristrid på linjetaktikens 
villkor. Däremot visade det sig att tor
pedvapnet, buret av torpedbåtar och ja
gare, nådde stora framgångar, framför 
allt mot skadskjutna motståndare och i 
nattstrid. 

Att Sverige bibehöll torpeder på pau
sarfartygen tyder på att man räknade 
med att dessa kunde råka i stridssitua
tioner, t ex i våra nautiskt begränsade 
farvatten, där torpederna skulle kunna 
vara värdefulla. På Sverige-skeppen togs 
torpedbestyckningen bort vid mitten av 
1920-talet, i samband med att en mer of
fensiv taktik utvecklades för kustflottan 
och artilleriets stora skottvider bättre än 
tidigare kunde utnyttjas . På Oscar II och 
övriga kvarlevande pansarbåtar togs tor
pederna bort först vid andra världskri
gets början. Torpedvapnet på pansar
fartygen fick således aldrig någon större 
betydelse. Däremot utvecklades och til
lämpades under hela pansarfartygsepo
ken metoder för en intensiv taktisk sam
och växelverkan mellan de egentliga tor
pedbärarna, torpedbåtar och jagare, och 
artillerifartygen. 

Efter pansarskeppsepoken följde krys
sarepoken. Också den kännetecknades 
av taktisk offensiv med få men relativt 
homogena stridsgrupper. Artilleriet spe
lade alltjämt en stor roll, nu även på 
"landskaps jagarna", men torpedvapnet 
framträdde som "det sänkande vapnet", 
med starkt förbättrade prestanda. En 
kort tid fanns Sverige-divisionen kvar 
som en "pivå" kring vilken eskadrarna 
rörde sig. Men skeppen avfördes till re
servflottan 1948. 

Kryssarepoken har ännu inte ägnats 
någon större uppmärksamhet av histori
kerna. (Jfr dock Stellan Bojerud i Mili
tärhistorisk tidskrift, 1984 och Stig 
H:son Ericsons memoarer). När krys
sarnas tid var ute, d v s redan i början av 

1960-talet, började, om man så vill, den 
verkliga "jagarepoken". De största ja
garna fick då överta rollen som flottilj
ledare, i realiteten· med uppgifter lik
nande dem som i andra länders flottor 
tilldelades lätta kryssare. Men även den
na epok, då jagarna var de starkaste och 
största av våra ytattackfartyg, har alltså 
tagit slut. 

* 
Det kunde kanske räcka med dessa 

allmänna funderingar kring en tankeväc
kande och läsvärd jagarbok. Manad av 
det inledande mottot vill jag dock för
söka att närmare konkretisera de här 
lösligt skisserade "epokerna" och dess 
fartyg, med särskild hänsyn till jagarna 
och deras föregångare. 

När den "självgående minan" på 
1870-talet visat klara anlag att bli ett va
pen som kunde uppsöka och allvarligt 
skada tidens största fartyg och därtill 
kunde föras fram till stridsavstånd av 
små och billiga båtar, konstruerades 
snabbt olika torpedbärare . I Sverige låg 
man inte efter i utvecklingen. Man tänk
te sig att torpedbåtarna skulle bli det ef
tersträvansvärda offensiva elementet i 
skärgårdsförsvaret. Torpedbåtar vän
tades bli effektiva då det gällde att bryta 
en närblockad av hamnar och farledsin
lopp vid kusten. Pansarfartygens artilleri 
hade visserligen betydligt större räck
vidd än torpeder, men man sköt lång
samt och artilleriet kunde mättas om fle
ra torpedfartyg anföll samtidigt. Det var 
inte lätt att träffa en liten, snabb och 
lättrörlig torpedbåt, särskilt inte då sik
ten var dålig. 

Det är också klart att förespråkarna 
för ett skärgårdsförsvar före sekelskiftet 
i torpedvapnet såg den fattiges lösning 
på sjöförsvarsproblemen och prioritera-

de detta framför "sjögående" pansar
båtar. Man hade (1885-1905) stöd av 
den franska skolan (la jeune ecole). 

Det dröjde inte länge förrän artilleri
fartygen utrustades med snabbskjutande 
anti-torpedbåtsartilleri (i Sverige t ex 57 
mm kanon M/89B) samt strålkastare och 
passivt skydd som skulle minska verk
ningarna av en torpedträff. Torped
båtarna fick inte spela den betydande 
roll som vapnets anhängare hoppats och 
trott. När svenska flottan (från 1886) 
fick pansarbåtar avsedda för strid även 
utanför kustbandet, framträdde torped
båtarnas svagheter tydligt. De måste ha 
stöd av artilleriet i anfallen och hade ofta 
svårigheter att operera i öppen sjö. Tid
punkten för torpedanfall kom först om 
och när artilleriet berett vägen för tor
pedbåtarna mot transportfartyg i inva
sionsflottan eller mot skadade "torped
värdiga" mål. Men fortfarande räknade 
man med att torpedbärarna skulle vara 
av stort värde i skärgårdsförsvaret. 

Utvecklingen både utomlands och i 
Sverige gick mot allt större torpedbåtar. 
De tilldelades allt oftare nya uppgifter 
t ex i spaning och bevakning. Men tor
pedbåtarna var alltjämt för små för att 
motsvara de snabbt växande krav som 
ställdes i den utsjöflotta som växte fram 
under 1890-talet. Vid denna tid hade 
flottans målsmän konstaterat att en länk 
saknades i den taktiska kedjan mellan 
pansarbåtsdivisionerna och torpedbåts
flottiljerna. Det hade också visat sig att 
den potentiella fiendens torpedfartyg 
med sitt lätta artilleri kunde utgöra ett 
väl så stort hot mot torpedbåtarna som 
det snabbskjutande artilleriet på pansar
fartygen . 

Förslag framfördes att efter utländsk 
(brittisk) förebild tillföra flottan "to r
pedkryssare" (eller "avisofartyg"). Fem 
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sådana byggdes som bekant. De var be
styckade med 2-12 cm och 4--57 mm ka
noner , men med endast en torpedtub. 
Farten var förhållandevis hög. Torped
kryssarna skulle utnyttjas för framskju
ten spaning och rekognoscering , varvid 
de skulle kunna uppta strid med fiendens 
lätta enheter och, naturligtvis, gå till an
fall med torped då tillfälle bjöds. Men 
fartygen skulle också kunna uppträda 
som "jagare", d v s (i senare skeden av 
striden) bekämpa och driva undan fien
dens torpedfartyg. 

Med de växande stridsavstånden och 
den ökande rörlighet som kom att kän
neteckna stridstaktiken och med fram
trädandet av nya effektiva jagartyper i 
början av 1900-talet, blev torpedkrys
sarna snabbt "omoderna." 

Det blev likaså klart att torpedvapnet 
knappast följt med i utvecklingen. Tor
pedernas raka och korta banor medförde 
att ett stort antal torpeder krävdes i fäl
tet, eller m a o ett stort antal torped
fartyg i samlade anfall. Bland Sveriges 
potentiella fiender i Östersjön hade 
Ryssland åtminstone ett femtiotal tor
pedbåtar av varierande storlek och kvali
tet och fler kunde tillföras flodvägen och 
med järnväg från t ex Svarta havet . 
Tyskland förfogande omkring sekelskif
tet över hundra 1:a klass torpedbåtar. 

1901 års utredning rörande sjökrigs
materielen ansåg därför att Sverige, lik
som stormaktsgrannarna, behövde bätt
re fartyg än torpedkryssarna för att lösa 
de angivna uppgifterna . Man avskrev in
te tanken på att bygga nya l :a klass tor
pedbåtar, men förordade anskaftandet 
av den nya fartygstyp, "destroyer", som 
utvecklats i bl a Storbritannien . 

J agarna bar såväl lätt artilleri som tor
peder och gjorde framför allt hög fart 
och var till följd av sin storlek mer uthål
liga och sjödugliga än torpedbåtarna. 
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Men de var också dyrare. I brittiska flot
tan lade man till en början tonvikten vid 
artilleribestyckningen, d v s på anti-tor
pedbåtsuppgiften och vid behovet av att 
kunna slå sig fram till torpedanfall. Er
farenheterna från rysk-japanska kriget 
ansågs också peka på behovet av relativt 
starkt artilleri på jagarna. 

I Tyskland satsade man mer på tor
pedbestyckningen och på fart och sjö
duglighet än på artilleriet. Tyskland 
klassade också länge sina jagare som sto
ra torpedbåtar. De olika uppfattning
arna om jagarnas bestyckning berodde 
naturligtvis på vilka uppgifter man 
främst ville att fartygen skulle lösa. I 
Tyskland väntade man och fruktade en 
brittisk närblockad av tyska kusten, 
varvid jagarna skulle komma att i första 
hand insättas strategiskt defensivt mot 
blockadstyrkorna, medan britterna sat
sade på ett mer offensivt uppträdande. 

De första svenskbyggda j agarna (efter 
Mode och Magne som ju byggdes i Eng
land) liknade med sina 2 a 4--75 mm ka
noner och 2-45 cm torpedtuber mer 
brittiska "kanonjagare" än samtida tys
ka "torpedjagare" (som förde tre 50 mm 
kanoner och tre 45 cm torpedtuber) . 

De svenskbyggda jagarnas bestyck
ning bör ha varit en återspegling av att 
flottan räknade med att jagarna i första 
hand skulle tilldelas taktiskt offensiva 
uppgifter och spaningsuppgifter till sjöss 
i samverkan med pansarbåtarna samt 
självständiga eskortuppdrag m m. 

Jagarna visade sig också enligt de ma
rina myndigheterna "särdeles väl" täcka 
den brist på snabbgående rekognosce
ringsfartyg som länge rått i flottan (se
dan torpedkryssarna visat sig inte hålla 
måttet). De hade också visat sig särdeles 
lämpliga för att jaga och förstöra en mot
ståndares torpedbåtar. 

Jagarna kunde dessutom vid lämpliga 
tillfällen uppträda som stora , sjödugliga 
torpedbåtar. Man underströk önsk
värdheten av att jagarna kunde uppträda 
i divisionsförband. Vid rekognoscering 
borde de uppträda i par. 

Under sju år, sedan den sista pansar
båten Oscar II sjösatts 1905 och medan 
striden om nästa pansarbåtstyp pågick 
på de militära och politiska arenorna, 
byggdes endast jagare och torpedbåtar i 
Sverige . Utöver bl a de tolv "oscarians
ka" pansarbåtarna, förfogade således 
flottan 1914 över åtta jagare som alla var 
av god eller mycket god internationell 
standard. Dessutom hade 16 st l:a klass 
torpedbåtar tillkommit under 1910-talet. 
Var jagarna "utsjöjagare" av brittisk mo
dell, och relativt dyra enheter, så skulle 
kraven på många torpedbärare tillgodo
ses genom torpedbåtarna . Men de sam
lade erfarenheterna under detta årtion
de visade att torpedbåtarna var för små 
för striden till havs. I propositionen till 
riksdagen 1914 föreslog Kungl Maj :t att 
inga fler torpedbåtar av gängse typ skul
le byggas . De sista blev således Vega och 
Vesta (1910). 

I 1914 års försvarsordning fastslogs en 
normalplan för flottan, avsedd att gälla 
åren 1915-1934. Enligt denna plan skulle 
inte mindre än 16 jagare av Wrangel-typ 
byggas. Två enheter skulle omedelbart 
påbörjas. De levererades 1918. Men re
dan dessförinnan började de sakkunniga 
diskutera om man inte borde bygga 
mindre jagare. Det var erfarenheterna 
från neutralitetsvaktens påfrestning på 
de lätta fartygen som medförde att an
talet jagare borde ökas. Det hade visat 
sig att verksamheten slitit hårt på tor
pedbåtarna och deras besättningar. Men 
då kraven på hög fart och god sjöduglig
het var oavvisliga, beslöt de sakkunniga 
trots allt att förorda byggande av jagare 

som t o m var större än Wrangel-klas
sens. 

Kustflottans taktik under krigsåren 
var att utnyHja jagarna och torpedbåtar
na för spaning och bevakning. Jagare och 
torpedkryssare skulle hålla känning med 
fienden. Var denne överlägsen skulle hu
vudstyrkan , pansarbåtsdivisionerna, "ta 
jakt", d v s föra en reträttstrid som an
sågs ge vissa fördelar. Man kunde t ex 
minera (med jagare) i fiendens väg och 
förutsättningarna för framgångsrika at
tacker med torped var större för kust
flottan än för fienden. Vid behov kunde 
huvudstyrkan löpa in i skärgården och 
om fienden följde efter, skulle massiva 
torpedanfall kunna insättas mot fartyg 
som inte kunde röra sig lika fritt bland 
kobbar och skär som jagare och torped
båtar. 

Erfarenheterna från första världs
kriget visade att de tyska jagarna var ar
tilleristiskt för svaga, medan de brittiska 
hade för svag torpedbestyckning . Det re
sulterade i en allmän ombeväpning och 
ökning av jagarnas storlek (till mellan 
1000 och 1500 ton). De brittiska jagarna 
bar på 1920-talet 3 a 4--10 ,5 cm kanoner 
och 4 a 6 tuber för 53 cm torpeder. Far
ten låg mellan 34 och 36 knop. Tio år se
nare hade bestyckningen ökats till 4 eller 
5-12 cm kanoner och 6-8 torpedtuber, 
varjämte luftvärnsartilleri tillkommit . 

Tyskland fick enligt fredsvillkoren en
dast hålla 24 stora torpedbåtar eller 
"kustjagare" i flottan. De största av des
sa var på omkring 800 ton och var be
styckade med 3-10,5 cm kanoner och 
2-50 cm torpedtuber. 

Även i Sverige diskuterade man som 
nämnts jagarfrågorna. Alla förslag till 
nybyggnad av andra örlogsfartyg än ubå
tar avvisades dock av politikerna åren 
1917-1923. Sistnämnda år framlades en 
utredning med förslag om byggande av 
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två jagare av Ehrensköld-klass (proposi
tion nr 20 1924) med följande motive
ring: 

Vid anfall med jagare fordrades hög 
fart för att anfallet skulle kunna genom
föras, liksom sjöduglighet. Torpederna 
måste kunna hålla hög fart även på läng
re distanser och föra en laddning, stor 
nog för att betydande skador skulle upp
stå vid träff i tidens större och oftast väl 
skyddade fartyg . Jagarna måste vidare, 
hävdade sakkunskapen, kunna genom
föra anfall under strid med fiendens 
skyddsstyrkor av jagare och andra lätta 
fartyg . Detsamma gällde då våra jagare 
skulle utföra sina andra uppdrag , såsom 
rekognoscering , spaning, minläggning el
ler bevakning av kustflottans huvudstyr
ka (som nu utgjordes av Sverige-divisio
nen) . Jagarna skulle därjämte kunna 
skada fientliga ubåtar och luftfartyg. De 
måste därför ha samma egenskaper som 
andra länders jagare, med undantaget 
att deras aktionsradie inte behövde vara 
lika stor som oceanjagarnas. 

Argumenten godtogs av statsmakter
na och anslag beviljades till två jagare 
med dessa egenskaper. Ehrensköld och 
Nordenskiöld, sjösattes 1926. Med sina 
c:a 1000 ton och med en bestyckning på 
3-12 cm kanoner och sex torpedtuber , 
nu för första gången med torpeder av 53 
cm kaliber, luftvärnsartilleri och minor , 
var detta en jagartyp av "världsklass" . 

1926 års marinsakkunniga föreslog att 
8 sådana jagare skulle ingå i kustflottan 
(varjämte 8 äldre jagare skulle ingå i lo
kalstyrkorna) och 1927 års riksdag beslöt 
i enlighet härmed. 

Det ,bör dock observeras att pansar
skeppens och det tunga artilleriets före
språkare (d v s praktiskt taget all ex
pertis) inte hade givit upp sina an
strängningar att få till stånd en sedan 
länge önskad utbyggnad till fyra skepp i 
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Sverige-divisionen, i första hand alltså 
en ersättning för den nu gamla Oscar II. 
Artilleriet betraktades alltjämt som flot
tans huvudvapen , även om torpedvapnet 
var en omistlig del av en flotta med ba
lanserad sammansättning. 

Det måste också framhållas att flerta
let av flottans män såväl under som efter 
världskriget hävdade att flottan behövde 
kryssare. Marinberedningen yttrade t ex 
1921 att om Sverige-divisionens fram
skjutna jagarbevakning kunde få stöd av 
kryssare , så skulle denna jagarbevakning 
inte kunna drivas undan utan att fienden 
satte in sina slagfartyg i uppgiften . Det 
var emellertid på politiskt håll omöjligt 
att bevilja både kryssare och pansar
skepp. När kryssaren Gotland beviljades 
(levererad 1934) hade i realiteten det 
tunga artilleriets förespråkare dragit det 
kortaste strået. 

I den taktik som utvecklades på 
1920-talet spelade kryssare ändå en vik
tig roll, först Fylgia och Clas Fleming 
och senare Gotland. Då den svenska 
flottan nu hade en relativt sett mycket 
stark ställning i Östersjöområdet, kunde 
offensiva företag utföras i vidsträcktare 
områden än tidigare. Sverige-skeppen 
uppträdde därvid till sjöss med en fjärr
bevakning av jagare, framskjuten nor
malt upp till något tiotal distansminuter 
framför huvudstyrkan . Mellan denna 
och jagarspaningen skulle kryssarna up
pehålla sig , beredda att ge jagarna erfor
derligt artilleristiskt stöd . För när
bevakning av huvudstyrkan utnyttjades 
de l:a klass torpedbåtarna, numera 
omklassade till "vedettbåtar" med bl a 
minsvepningsuppgifter. 
Vedettbåtsarrangemanget måste emel
lertid ses som en nödlösning. Tanken på 
en mindre jagartyp för sådana bevak
ningsuppgifter m m väcktes åter till liv. 
Förebilden fanns bl a i tyska flottan . Det 

blev inga "kustjagare" men väl fyra "ve
dettbåtar" av Jägaren-klass, utan torpe
der men med lätt artilleri och sjunkbom
ber. Dessa fartyg omklassades snart till 
minsvepare. 

* 

Jagarna var på 1930-talet både in
ternationellt och i Sverige en tämligen 
homogen fartygsklass. Vid andra världs
krigets utbrott 1939 kunde man dock 
urskilja en återgång till två jagartyper, 
en artilleribetonad och en mer torped
betonad . I Storbritannien fanns t ex ja
gare med upp till åtta 12 cm kanoner och 
4-53 cm torpedtuber. I USA fanns jagare 
med 4-12,7 cm kanoner och inte mindre 
än 16-53 cm torpedtuber. 

I Sverige gällde på 1930-talet samma 
målsättning för jagarna som legat till 
grund för konstruktionen av Ehrensköld 
-klassen. Klas Horn och Klas Uggla var 
av samma klass (levererade 1932). Föl
jande år beviljades anslag till de första 
"stads jagarna" , som var obetydligt stör
re och som kunde komma upp i den an
märkningsvärt höga farten på 39 knop. 
Den sjätte och sista stadsjagaren sjö
sattes 1940. De följdes senare på 1940-ta
let av fyra "modifierade" stadsjagare. 

Politiska strider om försvaret och 
njugga anslag till flottan under 1930-ta
let medförde inte bara att frågan om er
sättning av artillerifartygen mötte mot
stånd utan även att dilemmat för flottan 
med fåtale"t jagare kvarstod, liksom 
problemet hur Sverige-skeppen skulle 
närbevakas och skyddas mot luftanfall. 
1936 års sjöförsvarsutredning kom fram 
till att kustjagare skulle byggas med upp
gifter i bevaknings- och eskortverksam
het samt för ubåtsjakt och minfällning . 
Medel beviljades också till de fyra kust
jagarna av Mode-klassen som alla sjö-

sattes våren 1942. De var relativt lång
samma (c:a 30 knop) och bestyckade 
med 3-10,5 cm och 2-40 mm allmålska
noner samt 3-53 cm torpedtuber. Man 
tänkte sig att kustjagarna (som av ut
redningen faktiskt kallades torpedbåtar) 
skulle kunna utföra torpedanfall i " ofria 
farvatten " samt i mörker och vid dålig 
sikt. Tillsammans med Ehrensköld-ja
garna var de bland de första fartyg som 
efter andra världskriget ombyggdes för 
ubåtsjaktuppgifter (fregatter) . Ännu 
gällde att de svåra artilleriet på de (mo
derniserade) pansarskeppen som flo t
tans huvudvapen och Sverige-divisionen 
som den pivå kring vilken de snabbare 
stridskrafterna rörde sig; låt vara att pi
vån blivit mer kustbunden. 

Taktiken var att Gotland med ett an
tal jagare bildade en spaningsstyrka som , 
med jagarna utspridda på bred front, 
skulle fånga upp och anfalla eller hålla 
känning med fienden. Om denne var 
överlägsen skulle spaningsavdelningen 
samlas och retirera mot huvudstyrkan . 
Vid lämpligt tillfälle skulle ett koncen
trerat artilleri- och torpedanfall insättas , 
senast i havsbandet. Nattstrid eftersträ
vades och övades speciellt. Vid både an
fall och försvar utnyttjades konstgjorda 
dimbankar (nästan alla fartyg hade 
dimbildare). 

När frågan om ersättning av Sverige 
-skeppen vid tiden för andra världskri
gets början såg ut att ha lösts i komp
romissens tecken och två pansarbåtar 
faktiskt beviljats, måste varvskapacite
ten helt tas i anspråk för modernisering 
av befintliga fartyg och -framför allt-for
cerad nybyggnad av jagare och minsve
pare efter beprövade modeller. Det hör 
till saken att flottans inställning till de 
s k Törnell-skeppen var minst sagt klu
ven . (Pansarbåtarna borde rätteligen 
kallas "Åkermarkskeppen" efter dess 
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upphovsman, chefen för marinförvalt
ningen Harald Åkermark. ÖB , general 
Thörnell uppges ha "hotat" flottan med 
att i stället satsa på kustartilleriet, om' 
inte flottan godtog fartygen). När ut
redningar småningom åter påbörjades 
om flottans framtida sammansättning, 
förelåg förslag om att bygga kryssare i 
stället för pansarbåtar. Som bekant skul
le dessa byggas upp kring två "beslag
tagna" kanontorn, som beställts vid Bo
fors av holländska flottan. Inom sjö
försvaret framfördes förslag att i stället 
bygga lätta kryssare ( torpedkryssare), 
men förslaget avvisades av den mäktige 
försvarsministern. Regeringen handlade 
snabbt och redan i december 1940 fat
tades beslut om att de två "Per-Ed
vin" -kryssarna skulle byggas, under
förstått att någon annan ersättning för 
pansarskeppen inte var aktuell. 

1941 års försvarsutredning föreslog att 
en tredje kryssare skulle byggas (som er
sättning för Gotland). Härtill kom full
följande av serien med modifierade 
stadsjagare och de tidigare nämnda kust
jagarna. Dessutom föreslogs att en serie 
på fyra nya, större jagare skulle på
börjas. 1942 års försvarsberedning av
skrev tanken på en tredje kryssare och 
diskuterade att i stället bygga "pansarja
gare". Tills vidare borde dock endast två 
av 1941 års större jagare (d v s Öland-ja
garna) byggas. Dessa liksom kryssarna 
(Tre Kronor och Göta Lejon) blev klara 
först efter krigsslutet. Bortsett från att 
kryssarnas artilleri hade vissa "barnsjuk
domar" och att krigstidens tekniska ut
veckling inom radar-stridsledningsorga
nisationen inte hunnit tillvaratas i full ut
sträckning, var dessa nya örlogsfartyg av 
hög klass, även internationellt sett. 
Redan 1942 och än mer inom 1943 års 
"typutredning" hade flottans företräda
re en linje klar: Kustflottan borde bestå 
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av tre eskadrar vardera med en kryssare, 
fyra utsjöjagare (Öland-klass) och sex 
nya torpedbåtar, större än de befintliga 
motortorpedbåtarna. I eskadrarna skulle 
även ingå snabba minsvepare. Den aldrig 
beviljade tredje kryssaren borde (sedan 
Gotland fallit för åldersstrecket), ersät
tas med två "pansarjagare" eller lik
nande stora jagare d v s fartyg i storlek 
på c:a 4000 ton med 15 cm kanoner. 
Sverige-divisionen borde tills vidare 
kvarstå som stödstyrka , varje pansar
skepp i samverkan ~ed en division om 
fyra kustjagare. Motsättningarna var 
emellertid stora inom typutredningen 
mellan å ena sidan flottans män och å 
andra sidan företrädare för kustartil
leriet och flygvapnet, allt medan andra 
slipade sina knivar. 

1945 års försvarskommitte gav ÖB i 
uppdrag att granska typutredningens 
förslag och att därvid utreda konse
kvenserna för marinen i alternativa bud
getramar. 

Som man kunde vänta, innebar ÖB:s 
förslag till stor del en återgång till 
1930-talets försvarspolitik. Arme- och 
flygstridskrafter ansågs mer användbara 
i invasionsförsvaret än flottan. 

1947 års försvarskommitte , som skulle 
ta ställning till förslagen var emellertid -
i det begynnande kalla krigets tecken -
tveksam och oenig om vilka slutsatser 
som skulle dras av krigserfarenheterna 
och de olika typförslag som förelåg. Det 
beslut som fattades innebar att befintliga 
fartyg tills vidare skulle behållas och att 
torpedbåtsprojektet skulle fullföljas. 
Dessutom skulle två nya jagare byggas. 

Som ett uttryck för att modellen med 
tre operativa eskadrar med stora jagare i 
stället för kryssare i den tredje eskadern 
alltjämt styrde utvecklingen, godkändes 
flottans önskan att i stället för två nya 
Öland-jagare bygga två jagare av Hal-

land -klass. Dessa var omkring 1000 ton 
större och kraftigare bestyckade framför 
allt då det gällde luftvärnsartilleri, tor
peder och ubåtsjaktvapen. Båda jagarna 
sjösattes 1952. 

Med de operationsgrupper som såle
des började ta form mot slutet av 
1940-talet , kunde en ny eskadertaktik 
tillämpas , baserad på en nära samverkan 
mellan artilleri- och torpedvapnen och 
med jakt- och attackflyg , vilket i och för 
sig inte var något nytt. Det svenska sjö
försvaret hade nu åter en relativt stark 
ställning i östersjöregionen och kustflot
tans offensiva framstötar kunde sträcka 
sig långt ut i operationsområdet. Var at
tackflyget " ÖB :s klubba" så kunde flot
tans eskadrar betraktas som försvarets 
spjutspetsar. 

Någon modernisering av Sverige-skep
pen kom ej till stånd. De avfördes till re
servflottan 1948, samtidigt som krys
sarna trädde i tjänst. Detta trots att flot
tan ännu hävdade att artilleriet var flot
tans huvudvapen och ännu 1951 för
ordade en modernisering av skeppen. 
Den fackmannautredning som föreslagit 
detta, uttalade samtidigt uppfattningen 
att en tyngdpunktförskjutning nu hade 
skett från artilleri till torpeder, som bli
vit flottans "sänkande vapen". Utred
ningen prioriterade en fortsatt utbygg
nad av eskadrarna, nu med fyra modi
fierade Ö/and-jagare och torpedbåtar. 
Erfarenheten hade bestyrkt jagarnas 
mångsidiga användbarhet. 

I början av 1950-talet omfattade kust
flottan ovanligt många fartyg. Ett antal 
av de yngsta stadsjagarna ingick ännu i 
eskadrarna . Dessa och i någon mån även 
de andra fartygen var emellertid olika 
väl utrustade med radar- och stridsled
ningsanläggningar och metoderna för es
kadrarnas taktiska ledning och vapenin
sats var under utveckling. Det hindrade 

inte att kustflottans taktiska övningar 
var avancerade och djärva , särskilt natt
stridsmomenten med samtidiga koncen
triska anfall mot " fienden " med artilleri 
och torpeder på ett sätt som saknat tidi
gare motstycke. Delade meningar kunde 
råda om taktiken. Så länge inte de nya , 
större torpedbåtarna trätt i tjänst , ingick 
ofta motortorpedbåtar i eskadrarna eller 
jagarflottil jerna. 

Dessa båtar måste till sjöss ledas fram 
till anfallsläge av jagare . Olika metoder 
prövades. En av dessa var att sam
mankoppla torpedbåtarna med ledaren 
med en telefonsladd , via vilken måldata 
kunde överföras utan att detta kunde 
upptäckas av fienden , samtidigt som ja
garen med sina satelliter förhoppningsvis 
endast bildade ett måleko på motstån
darnas radarskärmar. Metoden hade si
na risker. Överhuvud taget föranledde 
de avancerade stridsövningarna nattetid 
flera olyckstillbud, och det dröjde några 
år innan fasta normer för strids- och eld
ledningsförfarandet utarbetas och be
fälet, särskilt fartygscheferna fått erfor
derlig utbildning och rutin. 

Ur denna eklut kom mot slutet av 
1950-talet en samtrimmad och effektiv 
kustflotta. Då hade 12 stora torpedbåtar 
av Plejad-klass (efter långvarigt utveck
lingsarbete) och ytterligare fyra jagare 
av Östergötland-klass införlivats med es
kadrarna. Torpedvapnet hade effektivi
seras med förbättrad eldledning och 
trådstyrning av torpederna. Hösten 1957 
genomfördes också försök med sjömåls
robot på Halland-jagarna. 

1952 års riksdag hade alltså godtagit 
planen på fortsatt jagarbygge . 

Men motsättningarna mellan ÖB och 
CM om sjöförsvarets uppgifter och sam
mansättning fanns hela tiden latenta, 
och kom till öppet uttryck vid ÖB ställ
ningstagande i avvägningsfrågorna 1954. 
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Försvaret till sjöss borde i ökad omfatt
ning tillkomma attackflyget , hävdade 
ÖB . Kryssarna och de äldre jagarna bor
de utgå ur organisationen eftersom de 
var allt för dyra och/eller sårbara i strids
miljön till sjöss. Jagarnas uppgifter i neu
tralitetsskyddet kunde saklöst reduce
ras. Man kunde klara uppgiften med 
hälften så många jagare som nu fanns i 
flottan , ansåg ÖB. Chefen för marinen 
protesterade, men godtog i realiteten 
tanken att kryssarna skulle utgå ur or
ganisationen, dock under förutsättning 
att de ersattes med nya jagare. Efter 
mycken tvekan och politisk dragkamp 
beslöt riksdagen 1955 att följa " jagarlin
jen". Anslag beviljades till två jagare av 
Halland-klass (Lappland och Värm
land). 

I nya utredningar och ÖB-förslag 
(1957) nedvärderades marinen konsek
vent. Antalet för neutralitetsskydd läm
pade fartyg (främst jagare) och enheter 
för ubåtsjakt kunde minskas mer än 50 
% . Antal fartyg i invasionsförsvaret bor
de minska från ett 50-tal till omkring 20. 
1958 års riksdagsbeslut följde i allt vä
sentligt ÖB:s förslag (d v s "ADAM" med 
en närmast symbolisk uppräkning av 
marinens ekonomiska ram). 

Det är svårt att se detta som resultat 
enbart av ekonomiska förhållanden eller 
som en tillämpning av ordspråket att 
" när krubban är tom bits hästarna" . I 
själva verket fick marinen praktiskt ta
get ensam bära bördan av de andra för
svarsgrenarnas förstärkning eller oför
ändrade krigsorganisation. 

Beslutet innebar ett dråpslag från po
litiskt och militärt håll mot en förment 
" konservativ" sjömilitär syn på hotbil
den och på hur ett balanserat försvar 
borde vara beskaffat. Beslutet fram
tvingade drastiska åtgärder från mari
nens sida. CM begärde och fick tillstånd 
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att häva kontrakten och inställa byg
gandet av Värmland-jagarna (och ett 
minfartyg) . I en "sjömålsutredning" som 
CM framlade 1959 hade (tidigare disku
terade) planer på en " lätt" flotta tagit 
form . Utredningen låg till grund för den 
välkända " marinplan 60" . 

Planen innebar - förutom att krys
sarna skulle utgå ur kustflottan - att inga 
nya jagare skulle byggas. stadsjagarnas 
tid var också tillända. De som inte redan 
utrangerats eller ombyggts till fregatter , 
d v s fyra jagare, borde moderniseras 
och ombyggas för att tillgodose kraven 
på ubåtsjaktfartyg. Visby och Sundsvall 
kvarstod längst i flottan , till 1982. Då 
hade redan Öland och Uppland utgått ur 
organisationen (1978). 

Marinplanen innebar således att de 
större fartygen successivt skulle ersättas 
av (många) mindre enheter. Jagarna be
traktades inte längre som " lätta" fartyg. 
"Dödande" vapen kunde göras så lätta 
att de lät sig apteras även på små fartyg. 

Från början av 1960-talet och under 
ett par årtionden bildade dock de åtta 
"landskapsjagarna" tillsamman med de 
stora torpedbåtarna stommen i flottans 
ytattackförband, med trådstyrda och 
(från 1968) målsökande torpeder , sjö
målsrobotar och (från början av 1960-ta
let på Östergötland-jagarna) luftvärnsro
botar. 

Taktiken under denna "jagarepok" 
har skildrats i boken "Jagare", varför 
den inte här skall beröras. I marinplan 
60:s efterföljd utgick emellertid inte bara 
jagarna utan även fregatterna ur orga
nisationen utan ersättning , vilket bl a 
fick de välkända negativa följderna för 
flottans ubåtsjaktförmåga. 

Genom den föga framsynta debatt 
som följde efter flottans införande av 
sjömålsrobotar på Halland-jagarna (och i 

kustartilleriet) , försenades den fortsatta 
utvecklingen. 

Utvecklingen av sjöstridskrafterna un
der senare år är väl för de flesta i så 
färskt minne , att inte många ord behö
ver ägnas åt den. Torpedbåtarna av Ple
jad-kiassen ersattes successivt under ett 
årtionde (1966--77) av de större torped
båtarna av Spica-klass och (från 1973 
även av Norrköpings-klass). De senare 
ombyggdes 1983- 85 till robotbåtar, då 
de som alternativ till torpedbestyckning
en även kan föra sjömålsrobotar. 1985 
var också , som sagt, det år då den sista 
jagaren utgick ur vår marin. 

I våra dagar består flottans ytaHack
komponent av de nya kustkorvetterna 
och två divisioner robotbåtar. Kust
korvetterna har en minst lika varierande 
vapenuppsättning som jagarna, även om 
det medelsvåra artilleriet saknas. I 
gengäld har de utrustats för att ingå i de 
ubåtsjaktstyrkor som organiserats. Ytat-

tackförbandens operativa och taktiska 
rörlighet , deras förmåga att undvika el
ler avvärja anfall från luften och torped
och robotvapnens stora räckvidd , inne
bär att omställningen till en lätt flotta till 
slut varit framgångsrik, även om behovet 
av antal enheter, t ex inom ubåtsjakten 
inte kunnat tillgodoses. Det är marinens 
förtjänst att denna omställning så fram
gångsrikt kunnat genomföras . 

Vi ser nu tecken på att de klentrognas 
skaror i vanlig ordning börjar samlas 
bakom sparsamhetens baner , för att ifrå
gasätta behovet av sjöburna ytattackför
band och flottans roll i invasionsförsva
ret. De nätt och jämnt ianspråktagna 
kustkorvetterna har tilldelats den sekel
gamla rollen av att vara flottans stora, 
sårbara och dyra fartyg. 

Det nya och märkliga är att gränsen 
mellan centralförsvarets och periferi
försvarets revir i dag synes gå rakt över 
fältherrekullen . 
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Att vara steget före. 

Saab-Scanias filosofi är att alltid vara steget 
före. Vi utvecklar, tillverkar och mark
nadsför högteknologiska produkter som 
personbilar, lastb ilar och bussar, civila 
och militära flygplan, robotar, sate lliter 
och andra produkter inom rymdteknik
området. 

Saab-Scania har ett unikt kunnande
en unik bredd. Men för att behålla vår 
position som ett av världens ledande 
företag inom specialiserad transport
teknologi behöver vi ständigt kunniga 

och engagerade medarbetare, inte minst 
tekniker. Utvecklingsmöjligheterna för 
både gymnasie- och civi lingenjörer är 
därför stora inom Saab-Scania-gruppen. 
Vi behöver de bästa krafterna och vi 
ställer höga krav, men i gengäld kan vi 
erbjuda stimulerande och utveck lande 
arbeten med stora mått av frih et och 
ansvar i ett av Sveriges tekniktätaste 
företag. 

Det är på yrkesskickliga och engage
raclc medarbetare vi bygger vår framtid. 

So.AB-SCANIA 
Leaders in specialized transport technology. 

Korresponderande ledamoten 
RAGNAR THOREN 

En minnesvärd information m m 

När jag i januari 1940 tjänstgjorde som 
avdelningschef i Kungl Marinförvalt
ningen (KMF) var ämbetsverket inrymt i 
kvarteret Mäster Sarnuetsgatan 6. I sam
ma block låg då biografen Röda Kvarn 
men med ingång från Biblioteksgatan. 

En dag anförtroddes jag ett märkligt 
uppdrag - att "säkra" Röda kvarn, d v s 
att göra biograflokalen lämplig för hem
lig information. Det var dåvarande ka
binettssekreteraren Erik Boheman som 
skulle informera officerarna i KMF och 
Staberna om varför Regeringen kommer 
att avslå en väntad engelsk begäran om 
fri passage genom norra Sverige för en 
hjälpexpeditionskår till Finland. Detta 
vårt broderland hade den 30 november 
1939 oväntat anfallits av ryssarna. 

Jag utförde mitt uppdrag mycket nog
grann! - var till och med uppe på bygg
nadens tak och kollade takluckorna. 

Så kom den aktuella dagen, och när al
la var samlade började Boheman in
formationen. 

Fransmännen var hårt trängda av tys
karna på västfronten och hade därför 
vänt sig till Winston Churchill i England, 
som innehade både premiärminister -
och försvarsministerposterna, med or
den : "Något måste göras för att lätta på 
trycket". 

Churchill , som var känd och berömd 
för lyckade krigslister ,. tog sig en funder
are och kom till följande slutsats: " Jo , vi 
erbjuder Finland en hjälpexpeditionskår 
på 90 000 man , men de får blott 10% 
(d v s något mindre än den svenska fri
villigkåren). Resten skall upprätta en 

front i Nord-Sverige och binda tyska 
styrkor. 

Under sådana förhållanden kan svens
ka regeringen ej medge fri passage för en 
hjälpexpeditionskår utan måste avslå en 
engelsk framställning härom. Och så 
skedde. I Finland blev den planerade 
"krigslisten" ej känd men väl erbjudan
det av en hjälpexpeditionskår , som 
svenska regeringen vägrade fri passage, 
vilket väckte upprörda känslor, se ne
dan . 

Under vinterkriget avled den finske 
officer som jag lärt upp att leda den ma
rina spaningen , och när nästa krig bröt 
ut , vid midsommaren 1941, gick jag ut 
som första frivillig. Uppgifter om min 
verksamhet kan läsas i Förbundet Svens
ka Finlandsfrivilligas Tidning Nr 3 och 4, 
årgång 1988 under rubrikerna "Förspelet 
till min tioåriga verksamhet i Finland 
m m" och "Ny svensk spaningskamera 
föddes vid Svir". 

Under våren 1942--45 tjänstgjorde jag 
som marinattache i Helsingfors och fick 
under dessa 4 intressanta år i Finland 
många nya vänner och lärorika front
besök , bland andra vid Svir-fronten på 
nordöstra sidan av Ladoga. 

Vid andra världskrigets slutskede -
Tyskland kapitulerade som bekant den 9 
maj 1945- skulle fronterna avvecklas , li
kaså Svenska Frivilligkåren i norra Fin
land. Kåren hade emellertid ett särskilt 
transportkompani , som den svenska kår
ledningen lät stanna kvar för att hjälpa 
finnarna att avveckla sina fronter. I det
ta kompani ingick även en kusin till min 

277 



maka, nämligen godsägaren friherre 
Fromhold von Essen försedd med auto
mobil. 

Som marinattache vid vår ambassad i 
Helsingfors kunde jag vid speciella tillfäl
len besöka Sverige, där jag samtidigt var 
avdelningschef i Försvarsstaben. Min 
50-årsdag (23 juli 1945) firades på vårt 
sommarställe i Västergötland, och där 
uppvaktades jag även av Fromhold von 
Essen. Han berättade då för mig att han 
ej kunde vara kvar i Finland, ty var 
transportkompaniets medlemmar än 
kom in , exempelvis på ett konditori eller 
ett kafe, för att få en bit mat eller en 
kopp kaffe möttes de alltid av de ursin
niga orden: 

"Rikssvenskar- ut!!! " Man hade ej 
glömt att svenska regeringen avböjt den 
engelska framställningen om fri passage 
för en hjälpexpeditionskåL 

Fredagen den 17 mars 1989 ägde För
bundet Svenska Finlandsfrivilligas års
möte rum i Samlingssalen på Karlberg, 
inlett med andaktsstund i slottskapellet 
under ledning av slottsprosten Hans 
Åkerhielm . Efter årsmötesförhandling
arna talade stadsfullmäktiges ordförande 
i Ekenäs, fil dr Henrik Cederlöf, om 
"Farleder i västra Nyland". Härpå följde 
middag i Kadettmässen. Vid honnörs
bordet hade förbundsordföranden, bo
lagsjurist Mascoli Silfverstolpe , Finlands 
ambassadör Björn-Olof Alholm, på sin 
högra sida och förutnämnde Henrik Ce
derlöf på sin vänstra. Jag satt vid samma 
bord med styrelseledamoten Lennart 
Lundholm bredvid mig. Vid kaffet höll 
överingenjör P O Lundbom ett ljusbilds-
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föredrag om en "Ladoga-Svir- och One
gakryssning". J ag fick sedan tillfälle att 
berätta för Mascoli om ovannämnda 
minnesvärda information och Fromholds 
dystra upplevelser vid krigets slut. 

Man kan fråga sig varför jag ej talat 
om detta tidigare . Mitt svar blir att Erik 
Bohemans information var mycket hem
lig. 

På Militärhistoriska Förlaget utkom 
nyligen en utomordentligt intressant och 
lärorik bok med titeln "UTRIKESPO
LITIK OCH HISTORIA", "Studier til
lägnade Wilhelm M Carlgren den 6 maj 
1987" . I den 391-sidiga boken har Leif 
Leifland på sid 113-143 redogjort för 
"Churchill och Sverige 1944 och 1945" . 

"They must get in before the end". 
Erik Boheman får mycket beröm. Den 

brittiske stockholmsministern under 
krigsåren, Sir Victor Mallet, nämner bl a 
att han vid ett besök i hemlandet hos 
Churchill blivit ombedd att hälsa till Bo
heman , som han ansåg vara " a goodand 
intelligent man" (sid 116) . På samma si
da kan man läsa att Churchill beträf
fande den svenska samlingsregeringens 
neutralitetspolitik uppmanat Mallet en
ligt följande: "Tell the Swedes they must 
do moreforus than keeping Sweden out 
of war. They must get in before the 
end". 

Erik Boheman hade under ett besök i 
London i oktober 1942 träffat Churchill 
två gånger , först på 10 Downing Street 
och sedan en söndag på hans lantställe 
Chequers nordväst om London . Enligt 
brittiskt material blev Boheman högt re
spekterad. 

Säkerhetsnäten från Safe Bridge är ett unikt system för 
skydd mot angrepp eller intrång under vatten . Näten är 
stålförstärkta och larmade och ger tydlig ind ikat ion vid 
försök till genombrott 

Safe Bridge är ett svenskt utvecklingsföretag med in
riktning på materiel för räddningstjänst och m ilitära än
damål. 

Vi tillverkar också 
• Skydd mot kemiska stridsmedel i form av tält. poste

rings- och värnskydd 
• Uppblåsbara broar för attack- och räddningsändamål 
• Skenmå l i form av broar. artiller ipjäse r m m 

SAFE BRIDGE 
BOX 3003 593 03 VÄSTERVIK 
Telefon 0490- 161 00, 163 20 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 
Biblioteket i KARLSKRONA 

Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar mellan kl 11.30-13.00. Under ti
der då mässen hålles stängd Uul och nyårshelgerna samt sommarsemester un
der juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse med 
bibliotekarien . 

Bibliotekarie är fr o m den 1 oktober 1989 kommendörkapten Gunnar Nordanfors. 

Telefon : Biblioteket under öppningstid 0455/259 91 
Bibliotekariens bostad 0455/105 62 

Postadress Box 52, 371 21 Karlskrona. 

Biblioteket i Kastellet 
Kastellholmen, STOCKHOLM 

Öppet: tisdagar och torsdagar mellan kl. 13.30 och 15.00 under tiden 1 oktober 
t o m 30 april. l övrigt efter överenskommelse med bibliotekarien. 
Telefon: bostad 08/84 98 58, sommarbostad 0221/301 30. 
Postadress: Box 101 86, 100 55 STOCKHOLM. Telefon 08/21 17 82. 

Kungl Örlogsmannasällskapets 

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder, 
systematiskt ordnade, lätta att finna . Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler i 
Kastellet. Arkivet handhas av Korresponderande ledamoten , major Stellan 
Bojerud, MHS/MHA, Box 80007 , 104 50 Stockholm , te! 08-788 93 81. 

Har du själv några bilder 

som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier , teckningar, reproduk
tioner av tavlor, kartor, bilder av personer m m, berörande mariner, både ut
landet men framför allt svenska marinen, d v s både flottan och kustartilleriet. 
Sänd dem i så fall till Bojerud eller till Sällskapets sekreterare. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte 
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i all
mänhet. 

I enlighet med detta syfte delar Sällskapets ut belöningar för tävlingsskrifte r, ar
tiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 

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

l. strategi och stridskrafters användning. 
2. Personal , utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik . 
4. Vapenbärares konstruktion . 
5. Humanteknik och underhållstjänst . 

Tävlingsskrifter för år 1990 skall senast den 3 september 1990 vara Sällskapet till
handa under adress : 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10 186 
100 55 STOCKHOLM 

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

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

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

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare , vapen 
och hjälpmedel - navigation och sjöfart . 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Stipendiet ut
delas vid sällskapets högtidsssammanträde . 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1990 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 101 86 
100 55 Stockholm 

senast den 3 september 1990. 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska
pet sig rätten att publicera i sin tidskrift , Tidskrift i Sjöväsendet 
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SöDERTÄUE HAMN 
- Stockholmsregionens snabbaste hamn -

C' Telefon 0755-237 40, 237 50 
Telex 10273 · Telefax 0755-319 49 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

John-Erik Jansson 

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

HJÄlPBARN 
MED 
Hur mycket framgång man än har i livet är det ändå hälsan 
som betyder mest. Den är en gåva som man kan visa sin 
tacksamhet för genom att underlätta för dem som är svårt 
sjuka. För barn med cancer är hälsa och liv en fråga om 
resurser. Vi borde alla hjälpas åt att skapa dem. Om inte vi 
friska ställer upp, vem skall då göra det? Köp Barncancer
fondens märke du också! Det kostar 20 kronor och säljs bl.a. 
genom Husmodersföreningarna och scouterna. 

HELT APROPÅ GÄNGET 
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Celebert 150-årsminne 
·- -_--:-_-_ --: - - -- den första världsomseglingen 

under svensk flagg 

K !\ I'Tl: N N I L\ WLilNGI!I:N Ur Nils Hellströms recension av boken 

(Under Svensk Flagg 10189) 

Kapten Nils Werngrens första be
drift är att utan terresta observatio
ner segla direkt från Kap Verdeö
arna till Australiens sydostkust. I 
Sidney visar han både fasthet, smi
dighet och gott omdöme när det 
gällde att där sälja sin last. Och det 
behövdes ty alla hans affärskontak
ter i det främmande landet visade sig 
sannerligen inte vara Guds bästa 
barn! Samma goda omdöme visar 
han vid sina nog så vanskliga affärs
förhandlingar med kannibalerna på 
och kring Nya Caledonien. Liksom 
med sluga affärsmän i Kanton och 
Macao! 

Nils Werngren visar stor sinnesnär
varo i kritiska situationer men an
vänder aldrig våld förrän alla andra 
utvägar är stängda . Han är beredd 
att ta kalkylerade risker om något 
väsentligt står att vinna t ex när han 
tar genvägen till Manila genom det 
för sjöröveri ökända St. Bernandino
sundet därför att han bedömer att 
hans fartyg är både snabbseglande 
och väl bestyckat. 
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Beställning - Boken "De första V ÄRLDS
OMSEGLINGARNA under svensk flagg" 
... .... .. . . . . .. ex a 185:- kronor 
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Adress 
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Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Tel. 0455/229 90 
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