
N:r 2 1974

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



KUNGL 

ORLOGSMANNASALLSKAPET Medde/anden 

Nr 1/1974. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 15 januari 1974 
(Utdrag ur protokoll) 

1. Utsågs ledamoten Gunnar-Bo Ericson till föredragande i vetenskapsgrenen 

"Handvapen. Artill eri - och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik" för år 1974. 

2. Föredrog ledamoten Swarting sitt inträdesanförande med titeln "Havsresurs

utredningen.- Vad blir fortsättningen?" 

3. Föredrog ledamoten Cassel sitt inträdesanförande med t iteln "Marinens roll 

v id ett kommande utnyttjande och skydd av havet". 

4. Föredrog ledamoten Werner utdrag ur sin å rsberättelse i vetenskapsgrenen 

"Handvapen. Artilleri- och robottekn ik. Torpedteknik. Minteknik" med titeln 

"Gemensamma tekniska utvecklingstendenser inom vapenmaterielområdet. Kon
sekvenser för marinen". 

Stockholm den 21 februari 1974. 

BO GRANATH 
sekreterare 

Nr 2/1974. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 12 februari 1974 
(Utdrag ur protokoll) 

1. Sammanträdet hölls i närvaro av 14 hedersledamöter, 48 ordinarie och kor

responderande ledamöter samt 23 särskilt inbjudna gäster från r iksdag, depar

tement, staber, förvaltningar, industr ier och massmedia . 

2. Genomfördes omröstning av stadgeändringsförslag en ligt utsänd skrivelse till 

medlemmar berättigade a tt deltaga i inval. 
Resultatet av omröstningen blev att stadgeändringsförslaget enligt stadgarnas 

§ 35 mom 5 blev antaget. 
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3. Höll ledamoten Ardbo sitt inträdesanförande betitlat "Robotsystem - ar
tilerisystem, några reflexioner". 

4. Ordföranden höll ett anförande över ämnet "Sjörobotar för vår marin". 

Stockholm den 15 mars 1974. 
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BO GRANATH 
sekretera re 

AB E H Rydell Teleteknik 
Floravägen 6-14700 TUMBA- Tel. 0753/33490 

Hörselskydd, hör- och talgarnityr 
samt montering av talutrustning 

i de flesta hjälmtyper 

WEFLEXKABEL 

ELEKTRONIKKOMPONENTER 

Tel. 08/63 12 15 

AB E. WESTERBERG 
Artillerigatan 99, Fack. 100 51 Stockholm 28 

Havsutredningen -
vad blir fortsättningen? 

SVEN SW AR TING 

Inträdesanförande avhållet vid Sällskapets sammanträde den 15 Januan 1974 
av Sven Swarting. 

Havsutredningen tillsattes 1968. En ligt direktiven sku lle utredningen studera 
förutsättningarna för ett bättre utnyttjande av våra havsområden, bl. a. för 
födoämnesförsörjning, mineralexploatering, transporter och kommunikationer, 
rekreation och recipientändamåL Utredningen skulle med utgångspunkt från en 
sådana analys lägga fram en plan för utforskningen av havsområdena samt 
föreslå hur aktiviteterna skulle organiseras och samordnas. Inriktningen och om
fattningen av Sveriges deltagande i inrernationellt havsforskningssamarbete bor
de också omfattas av utredningens förslag . 

Havsresursutredningens förslag 
Havsresursutredningen avlämnade 1972 sitt betänkande kallat "Utnyttjande 

och skydd av havet". Dessförinnan hade utredningen 1969 publicerat en rapport 
kallad "Data om svensk havsforskning - Enkätundersökning verkställd av 
Havsresursutredningen". I havsresursutredningens arbete deltog ett 15-tal exper
ter representerande alla viktiga områden av havets utnyttjande och skydd. Ma
rinen representerades i utredningen av kommendörkapten Bo Cassel. 

Utredningens förslag måste självfallet grundas på hur man bedömde förut
sättningarna för exploatering i framtiden och hur havet borde skyddas mot 
förstöring av olika slag. 

Utredningen konstaterade att det nuvarande svenska havsutnyttjandet består 
i fiske med ett fångstvärde av drygt 200 milj. kr. per år, samt sand- och grus
urvinning för mellan 5 och 7,5 milj. kr. per år. Till detta kommer andra be
tydelsefulla former av utnyttjande som exempelvis rekreations- och fritidsut
nyttjandet, transportutnyttjandet och recipientutnyttjandet. Värdet av dessa se
nare utnyttjandeformer går givevis inte att kvantifiera men får nog anses var 
för sig mångdubbelt större än dagens fiske. 

För att få en bättre uppfattning om mineraltillgångarna inom det svenska 
kontinentalsockelområdet föreslog utredningen att en fullständig geologisk kar
tering genomförs. Karteringen beräknades ta ca 15 år i anspråk och beräknas kosta 
totalt ca 40 milj. kr. De från utvinningssynpunkt mest intressanta områdena 
beräknas dock kunna bli karterade på 6 a 7 år. 

Eftersom sand- och grusutvinningen redan nu är av betydande ekonomiskt 
intresse föreslog utredningen inrättandet av ett halvstatligt företag för denna 
utV111n111g. 

Förutom egen exploatering kan svenska insatser för havens utnyttjande också 
bestå i utveckling och tillverkning av exploateringsutrustning för andra exploa-
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törers .räkning. Bl. a. när det gäller den snabbt expanderande globala olje- och 
gasutvmnmgen ull havs kunde detta enligt utredningen bli av väsentl ig bety
delse. Flera svenska företag sä.ljer redan exploateringsutrustning på internatio
nella marknader. En delegation för havsresurser - till v ilken jag återkommer 
senare - kan bli ett instrument för att ytterligare stimulera en sådan utveck
ling, ansåg utredningen. 

Utredningen föreslog vidare att möjligheterna till svensk t fiske i mer avlägsna 
och mindre exploterade vatten närmare undersöks. Utredningen menade också 
att möjligheterna till ett intensivare svenskt fiske i Ostersjön, där andra öster
sjöländer fiskar betydligt mer än Sverige, bör undersökas. 

Utredningen föreslog också att försöksodling av v iss dyrbarare konsumtions
fisk igångsättes. Kylvattnet från atomkraftstationer borde bl. a. kunna utnytt
jas för detta ändamål. 

Den mät- och observationsverksamhet som sedan länge bedrivits i svenska 
havsområden och som avsett såväl meteorologiska som oceanografiska förhållan
den har på senare år inskränkts genom att fyrskeppen samt fyr- och lotsp latser, 
där mätningar tidigare utfördes, dragits in. Mätverksamheten är emellertid a v 
stor betydelse för bl. a. miljöövervakningen, vädertjänsten, sjöfarten, försvaret 
och fisket. Utredningen föreslog därför att den provisoriska mätverksamhet 
som sedan några år bedrivits med hjälp av kustbevakningens båtar utvidgas och 
permanentas. Utredningen föreslog också utveckling av ett system med automa
tiska mätstationer i svenska havsområden. Ett fullt utbyggt sådant system kan 
vara färdigt om ca 10 år och beräknas kosta ca 2,5 milj. kr. per år. 

Sjömätningen i svenska vatten är delvis av mycket hög å lder och bottento
pografin är över stora områden dåligt känd. För sjöfarten farliga <>rund har 
upptäckts även på senare år. Utred11ingen föreslog därför intensifierade sjömät
ningsinsatser. Aven från miljöövervakningssynpunkt är det av betydelse att 
känna bottentopografin eftersom denna påverkar cirkulationsförhållandena. Ut
redningens sjömätningsförslag beräknades kunna bli genomfört på 15 år till en to
tal kostnad av 34 milj. kr. Detta är ett påslag på de nuvarande kostnaderna 
för sjömätning som uppgår till ca 10 milj . kr. per år. 

Utredningen föreslog också i sammanhanget inrättandet av ett register över 
påträffade gamla vrak och andra fornlämningar på havsbotten. 

. Bet.~äffan~e sk'!ddet av havsområdena menade utredningen att avfall i prin
Cip bor behallas 1 land. Utrednmgen betonade betydelsen av att teknik och or
ganisation för omhändertagande a v a v fa ll för å terfäring a v a v fall till produk
tJonen utvecklas . 

När det gäller det militära utnyttjandet av haven pekade utredningen bl. a. 
på det stora undervattenstekniska kunnande som finns inom marinen, ett kun
nai:de som borde kunna utnyttjas i framtida civil havsforskning och havsexploa
tenng. 

Den grundläggande forskningen vid främst universitet och högskolor borde 
enligt utredningen få större resurser. Okade resurser borde bl. a . ges för forsk
ningsstationer och forskningsfartyg. En ny forskningsstation borde kunna för
läggas till Gotland. • 
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Omfattning och inriktning skulle naturligen styras a v stora tillämpade pro
gram. 

Utredningen föreslog slutligen en delegation för havsresurser som skulle bli 
regeringens rådgivande organ i havsfrågor. Bakgrunden var ju bl. a. den splitt
rade verksamheten på havsforskningsområdet. Ett 90-tal offentliga institutioner 
bednver verksamhet på området utan någon egentlig samordning. Delegationen 
skulle föreslå närmare utformning av program för havets utforskande och ex
ploatering, och den sku lle planera för det långsiktiga utnyttjandet av haven. 
Delegationen kunde ansvara för genomförandet av viss havsutforskning; den 
skulle verka för tekniskt utvecklingsarbete; den skulle samordna svenska insat
ser i internationellt samarbete; och den skulle samordna anskaffning och utnytt
Jande av VIss kostnadskrävande havsforskningsutrustning. I delegationen skulle 
fmnas representanter för de viktigaste av de civila statliga myndigheter som 
bednvcr verksamhet med anknytning till haven, för marinen, för den grund
läggande havsforskningen och för näringslivet. 

Havsresursutredn ingens betänkande har varit ute på remiss hos i stort sett 
a lla berörda organ m. m. På det hela taget har utredningens synpunkter och 
förslag mottagits pos itivt. Självfallet har många berörda som sysslar med havet 
ansett sig behöva mera resurser än vad utredningen föreslagit. Detta gäller 
exempelvis den grundläggande forskningen vid universitetet och högskolor. 

Några mera väsen tligt avvikande uppfattningar har väl endast framkommit 
när det gäller förslaget att inrätta en delegation för havsresurser. Flenalet re
missinstanser har emellertid tillstyrkt helt. Detta gäller exempelvis FOA, UKA, 
LO, TCO, Industriförbundet, SAF, Hamnförbundet och Redareföreningen. Che
fen för marinen vi ll ha ett ännu starkare organ, en "Overstyrelse för havsforsk
nmg". Några organ har ställt sig tveksamma till en delegation. Detta gäller 
exempelvis Sjöfartsverket och Naturvårdsverket som ej vill ha någon inbland
ning i si n verksamhet från någon delegation. 

Ett nationellt program för havsforskning 
Vad kommer då att hända med utredningens förslag? I årets statsverkspro

position säger industriministern - trots den stora uppslutningen bakom försla
get ~ nej till en delegation för havsresurser. Vad gäller utredningens förslag 
1 övngt sägs att det får ankomma på de olika berörda departementen att ta 
ställning. I fråga om sand- och grusexploateringen tillsätts en utredning som 
även ska se på tillgångarna på land. Industriministerns ställningstagande till 
utredningen tyder på en fatal brist på medvetenhet om havets stora möjligheter 
och problem. 

I och för sig är det ju tänkbart att utredningens förslag på en rad punkter 
kan komma .att genomföras. Men någon större satsning på havet lär det knap
past bh om mte statsmakterna faststä ller ett nationellt program och inrättar ett 
planerings- och styrorgan för genomförandet. Man får hoppas att riksdaaen 
visar ett större intresse för ha vet än vad industriministern ådal agr. 

0 

Erfarenheterna visar att frånvaron av övergripande målsättningar och styr-
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organ medför en orationell uppsplittring av personella och materiella resurser 
samtidigt som angelägenhetsgraden mellan olika utforskningsprojekt o. dyl. är 
svår att fastställa . I länder där man fått till stånd en nationell målsättning och 
en organisation för att realisera den har också de politiska beslutsfattarnas be
nägenhet att ge resursökningar för havsforskningen varit påfallande . 

I USA utvecklades under 1960-talet ett långsikrigt nationellt havsforsknings
program. För att samordna den mycket omfattande havsforskningen i USA in
rättades till att börja med ett nationellt planeringsorgan under vicepresidentens 
ledning, Marine Sciences Council. År 1970 övertogs rådets koordineringsupp
gifter av en ny central myndighet, National Oceanic and Atmospheric Administ
ration (NOAA). NOAA har ansvaret för större delen av den federala havsforsk
n ingsverksamheten. 

Av speciel lt intresse för Sveriges del i sammanhanget är Frankrike. I det fran s
ka plankommissariatets fjärde plan för forskningsutvecklin gen 1962-1965 upp
togs en kraftig förstärkning av havsforskningen. I planen underströks nödvän
digheten av att samordna verksamheten till stora teknisk-vetenskapliga utveck
lingsprogram. I efterföljande planer har ambitionsnivån för den marina forsk
ningen och utvecklingen ökats ytterligare. 

För att samordna och effektivisera den sp littrade havsforskningen i Frank
rike inrättades 1967 ett nationellt ledningsorgan, Centre National pour l' Exploa
tation des Oceans (CNEXO ). CNEXO fungerar även som rådgivare till rege
ringen i internationella samarbetsfrågor och reprensenterar Frankrike i interna
tionella samarbetsprojekt samt planer och följer utbildningen på området. 

Läget idag i Sverige karakteriseras av att vi har ett uppenbart behov av att 
öka och effektivisera· resurserna för havsutforskning kraftigt för att komma 
tillrätta med föroreningsproblem och utnyttja havsområdena bättre för olika 
ändamål. Få områden innehåller så stora möjligheter för ökat utnyttjande som 
havet samtidigt som behovet av skydd av den naturliga miljön troligen är större. 

Om vi inte snart på ett a v görande sätt ökar våra insatser kommer vi snart 
att vara ett u-land på havsforskningens område. Det vore beklagligt inte minst 
med tanke på de personella förutsättningar Sverige har. Kapaciteten hos den 
rad av internationella framstående forskare vi har inom fysisk kemisk ocea
nografi, marin biologi med ekologi, marin geologi och navalmedicin etc kan inte 
rätt utnyttjas om inte utökade resurser ställs till deras förfogande. Genom ma
rinens minskade anslag riskerar man att marinens mödosamt uppbyggda kom
petens på de dykeri- och undervattentekniska områdena går förlorad för lan
det. Marinens kompetens borde dock kunna tillvaratas genommedverkan i ci
vila projekt för övervakning och räddning, bärgning, forskning, skepps- och 
undervattensbyggnad etc. 

En allvarlig konsekvens som frånvaron av ett samordnings- och styrorgan inne
bär är att vi därmed också saknar ett organ som gentemot utlandet kan före
träda den samlade svenska havsforskningen. 

Sverige behöver ett beslut snarast om ett havsforskningsprogram med sikte på 
skyddet och utnyttjandet av våra havsområden. Genomförandet av ett natio
nellt program för havsforsk ningen kräver vidare ett planerings- och samord-
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nin gsorgan . Politikerna bör lyss na till vad - förutorn utredningen - bl. a. LO, 
TCO, Industriförbundet, SAF, Ingenjörsvetenskapsakademien anfört, nämlige n 
att det är väsentligt att en delegation för havsforskningen kommer till stånd. 
Utan ett sådant planerings- och samarbetsorgan kan det omfattande kunnande 
som finns inom verk, forskningsinstitutioner, marinen och näringslivet inte till
va ratas på ett effek ti vt sätt. Om däremot alla betydande resurser på området 
inordnas i ett lå ngsiktigt och flexibelt program, då har Sverige stora förutsätt
ningar att spe la en sto r roll inom havsforskningen. En insats som på sikt kom
mer att ge mångfaldiG återbärin g både i fråga om miljö och utnyttjande. 

ERNST NYMANS 
HERREKIPERING 

Etabl erad 1890 

Telefon 102 98 

Ronnebygatan 39 KARLSKRONA 

Erbjuder alltid sista nyheter 

.5"1./VEDfSH 
ELEKTROLf.f\JK RB 

Stora Nygatan 39, 111 27 Stockholm 

Tel 08/11 45 95 

Ensamrätten för Microwave Associates lnc. 

USA och Micr,owave Associates Ltd. England 
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BENGT OHRELIUS Att göra sjöhistoria levande 

Inträdesanförande avhållet vid Sällskapets sammanträde den 12 december 1973 
av ledamoten Bengt Ohrelius 

Att göra sjöhistoria levande 
Vi människor har väl alltid - kanske mer eller mindre med vetet - behövt ett 
fotfäste i förgången tid. Varje byggnadsverk uppfört på lösan grund blir bräck
ligt. Tradition och kultur utgör ett par mycket viktiga stöttepelare för mänsk
ligheten. Vi måste då och då betrakta dagens situation mot historisk bakgrund . 
Utan goda referenspunkter saknar man snart möjlighet att fastställa sin position. 
Det vet varje navigatör. 

Ju snabbare utvecklingen går, desto större blir också behovet av tillbaka
blickar och eftertanke. Aldrig har väl människor tvingats uppleva en sådan 
utvecklingstakt som den vi haft sedan andra världskrigets dagar. Vi har säkert 
virvlat förbi många varningssignaler utan att slå till bromsarna. Vi har också 
glömt bort att titta i backspegeln . Nu sitter vi där med miljövårdsproblem, 
energikris, ungdomsproblem, arbetslöshet, inflation, politiska och sociala för
troendekriser m m. Delvis därför att vi har glömt bort att ta vara på gamla 
goda erfarenheter och lära av gjorda misstag. 

På samma sätt som dagens äldre generationer vill bevara minnet av sina gär 
ningar till eftervärlden har väl äldre människor alltid önskat att delge sina ef
terkommande något av sina erfarenheter på gott och ont. De yngsta i dag kom
mer en gång att ha samma längtan. - Detta är en naturlig strävan, den ingår 
som en del i mänsklighetens skyddsmekanism. Men visst finns här andra driv
fjädrar t ex en inbyggd längtan efter att få skryta, att väcka intresse och för
ståelse för den verksamhet man varit engagerad i och de värden man upptäckt 
eller att helt enkelt få redovisa ett gott arbetsresultat. Man vill kanske också 
stimulera nya krafter att ta vid i en samhällsnyttig gärning. Det finns alltså 
ett starkt behov a-: att göra sjöhistoria levande. 

Vilka vill vi nå? 
I många sammanhang talas det i dag om målsättningsanalys och målgrupper. 

Det finns därför välgrundad anledning att efter inledningens högst summariska 
målsättningsanalys också studera målgruppen. Den är stor och mycket heterogen. 
Den omfattar dagens människor lika väl som kommande släkten, kanske hund
ratals, ja, tusentals år framåt i tiden. I målgrupperna ingår unga och gamla, 
lärda och lärda, fackmän och lekmän. Kort sagt, alla som man överhuvud 
taget kan nå och som vill nås. 

Att försöka levandegöra historia det är ett ambitiöst åtagande. Det innebär 
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inte bara att fånga sekunder i flykten. Man skall sannfärdigt återge händelser, 
som utspelats i gångna århundraden eller kanske så sent som i går. Man skall 
blåsa liv i länge sedan döda människor och få dem att berätta om sin syn på 
tillvaron, sin oro, sin längtan och strävan. Och allt detta skall man bl a göra 
för nya generationer, som är starkt kritiska och i väsentlig utsträckning saknar 
förutsättningar att förstå förfädernas syn på tillvaron. Generationsklyftan är ju 
ett välkänt faktum. Problemet blir kanske enklare om man gör sina historiska 
utflykter så långt tillbaka i tiden att folk hunnit få ett v isst perspektiv på det 
som skett och människorna som agerat. Men ett modernt fungerande museum 
måste också röra sig i nutid och framtid. 

Ett fungerande museum 
Det finns gudabenådade berättare som kan ta oss med på spännande upp·· 

täcktsfärder. Fotografer kan genom mästerliga bilder förmedla intryck och käns
lor. Konstnärer kan få oss att minnas vackra somrar, mer eller mindre idyllisk 
barndomstid eller hårda krigsår. skådespelare kan få oss att gråta och skratta. 
De levandegör var och en på sitt sätt historia. 

Museimannen skall samla, vårda och bevara föremål och arkivalier fotogra
fier, bandinspelade intervjuer och film m m. Men han skall också med samling
arnas hjälp, kanske intill tidens ände, levandegöra historia. Att göra detta för 
sjöns yrkesmän är kanske inte så svårt. Varje fartygsbild, varje föremål som an
vänts ombord kan väcka minnen. Sjömannen ombord på ett modernt örlogs
fartyg bör ha vissa förutsättningar att förstå sin föregångare på regalskeppet 
Wasa. Men kan den, som aldrig varit till sjöss, förstå någondera, om han inte 
får en mycket god ciceron? Wasa har ändå blivit en förunderlig länk mellan oss 
och 1600-talets människor. Hon blev ur många synpunkter en tankeväckare. 
Hon satte fantasin i rörelse hos gammal och ung, fascinerade, upprörde och ska
pade spända förväntningar. Det är inte varje dag man hittar ett helt museum 
med skelett och allt på sjöbotten i centrum av en stor stad. Ett spännande bärg
ningsdrama, färgstarka människor som Per Edvin Fälting, Anders Franzen och 
många andra gav extra krydda åt hela detta företag, vars högsta mål var att 
göra sjöhistoria levande. I det avseendet har Wasa också väl infriat förväntning
arna . Det forna olycksskeppet har under tolv år beskådats av mer än fyra mil
joner människor. E nbart under 1973 besöktes W asavarvet a v 400 000 personer. 

Människans roll 
Starens Sjöhistoriska museum innehåller många vackra och spännande ting. 

E ldsjälar har samlat dem åt oss och andra har ansträngt sig för att presentera 
dem på ett estetiskt tilltalande sätt. Internationellt sett förs varar museet också 
väl sin plats som ett ledande sjöhistoriskt museum. Våra modellsamlingar torde 
t ex sakna motstycke i världen. Men här saknas något väsentligt ; sk ildringen av 
människans roll i olika sammanhang. Hur har det tekniska framåtskridandet på
verkat besättn ingarnas arbete och fritid? D et är en av många väsentliga frågor 
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som man inte kan få svar på museet, såvida man inte är fackma n. Då anar 
man det kanske. 

Målsättning och långsiktsplan erfordras 

Utslagsgivande för museets möjligheter att skapa levande utställningar är den 
insamling av föremå l som kontinuerl igt bedrivs av marinen s museikommiw:! och 
museet i samarbete. Mellan dessa båda fun ge rar sambandet syn nerli gen väl. Men 
man har en stark känsla av att kommitten inte har det stöd den borde ha inom 
marinen. Den saknar bl a egna ekonomiska resurser, vilket måste vara y tterst 
besvärande i programbudgeterin gens tidevarv. Att samla de rätta tin gen är en 
svå r och grann laga uppgift. Ju snabbare utvecklingen går, desto svå rare blir 
den efte rsom genomströmningen av förå ldrade bruksföremål, inst rum ent, an
läggn ingar och vapen, littera tur etc etc ökar med en förfärande hast ighet. Den 
tid är förbi, då vi kunde ägna oss åt att samla rara ting enbart därför att de 
hade ett v isst affek t ionsvä rde. I dag måste insaml ingsverksamhet och sparande 
för musea la ändamål bedrivas metodiskt enligt en väl genomtänkt långtidsplan 
som i sin tu r mås te vara baserad på en vettig målsättningsanalys. En sådan plan 
måste utarbetas av marinens experter och museet i intimt samarbete. Den måste 
bl a klarlägga med vilken periodicitet och i v ilken omfattning man kan eller 
bör spara före mål inom olika verksamh etsområden som t ex kosthåll och per
sonli g utrustn ing ombord, utbildnin g, sambandstjänst, taktik, vapenteknik. In 
samlade föremål måste också åtföljas av beskrivn ingsböcker, r itningar, exe rcis
reglementen, fi lm och bilder, som gör det möjligt för nya gene rationer att åter 
presentera dem i olika sammanhang. 

Representativa miljöer 

Miljöer av olika slag kan vara mycket lärorika och tilldrar sig nästan all tid 
stort intresse. Genom att välja representativa miljöer kan man levandegöra his
toria på ett spännande och ri kti gt sätt. E n komp lett styrhytt från en a v våra 
jagare, se ktioner av en ubåts inre eller en eldledningscentral med den väsentli
gaste utrustnin gen i fungerande original skulle säkerligen tilldra sig stor upp
märksamhet. Kan man komplettera sådana miljöer med välgjorda dokumentär
fi lmer, vältagna stillbi lder, bandinspelningar och beskrivnin gsböcke r bli r effek
ten än större. Det torde ur all a sy npu nkter vara riktigt att spara på det sättet 
än att som nu mer eller mindre slumpartat ta vara på en maskintelegraf, en 
glasklocka, ett 28 cm eld rör ell er kanske ett eldledningsinstrument som ingen 
kan få att fungera om hundra år. 

Man kanske skall kombinera en på detta sätt planmässigt styrd insamlings
verksamhet med tillfä lliga utställningar. När t ex de sista enheterna i en ubåts
seri e eller en motortorpedbåtsserie börjar närma sig " pensionså ldern", kan det vara 
lämpligt att ordna en utställning om tankarna bakom fartygstypen s t ill komst, 
fartygen s tekniska standard och utrustning, deras öden och äventyr, besätt·
nmgarnas a rbetsförh åltanden m m. Huv udd elen av det materi a l man behövt för 
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att göra en sådan utställning är antagli gen just det man behöver spara för at t så 
småningom på ny tt i olika sammanhang kunna ge en korrekt bild av flottans 
uppgifter och status under vår tid. Detta är sjä lvfallet en uppgift som museet 
och marinens museikommitte inte kan klara ensamma. H är behövs en samverkan 
både personellt och ekonomiskt av all a goda krafter. 

Vilka vägar eller metoder man än vä ljer för insamlingsverksamheten är det 
väsentli gt att marinens museikomm itte får ett helhjärtat stöd från experter inom 
försvarsgrenens a lla olika verksamhetsområden. Ett effekivt, välplanerat och 
systematiskt sparande i dag är en förutsättning för morgondagens historieskriv
nin g. Det förbättrar också i hög grad museets möjli gheter a tt fo rtl öpande le
vandegöra sjöhistoria på ett sannfärd igt sätt för en bred publik . 

Att spara fartyg 
Man har då och då bl a i marina fackkretsar uttryck t sin förvå ning över Sjö

historiska museets obenägenhet att ta hand om örlogsfartyg som tj änat ut. En 
långvarig debatt om detta fördes t ex kring vart och ett av de tre Sverigeskep
pen, innan dessa slutligen gick skrotdöden till mötes. Många har t o m ansett 
att museet handlat ansvars löst. Visst är det beklagligt att man inte i större ut
sträckning sparar hela fartyg åt eftervärlden. Men för att kunn a göra detta 
måste man ha pengar - även museifartyg kräver ett kontinuerligt underhåll. 
Endast välskötta museifartyg kan utgöra värdefulla komplement till andra mu·
seala samlingar. Men den halvhjärtade satsnin g som gjorts t ex på af Chapman 
manar knappast till efterföljd . Hon har inte behandlats särskilt pietetsfullt och 
utgör inte något representativt äreminne öve r en svunnen epok i sjöfa rtens his
toria. Det bör dock understrykas att Svenska Turistfören ingen inte skall las tas 
för detta. Där saknas helt naturligt den expertis, som behövs fö r a tt sköta en 
fullriggare efter konstens all a regler. Däremot borde både handels- och örlogs
flottan känna ett v isst ansvar för detta snart hundraåriga skepp. Må nga gene
rationer sjömän i båda flottorn a har färdats vida omkring med G D Kennedy! 
af Chapman och län sig åtskilligt av sjömanskapets grunder där. Beträffande 
f arramas och Na jaden torde också finnas en del att säga i sammanhanget. Vem 
tar t ex han d om dessa små, fina fartyg, när dagens entusiaster inte orkar mer. 

Kulturminnen 

Hösten 1973 publicerade Riksanti kvarieämbetet och Civildepartementet en 
lista över sammanlagt l 800 kulturhistoriskt intressanta miljöer i landet. Inte 
mindre än 800 av dessa minnesmärken räknas som riksintressen. Naturligtvis 
finns här redovisat Ålstensgatan, där Per Albin H ansson en gång bodde. Här 
f inns också en strand med fi skebodar, slottsmiljöer och k yrkbyar. Men fart yg 
betrak tas uppenbarligen inte som kulturhistoriska miljöer av riksintresse. Sedan 
må de ha brutit is längs svensk kust i fyrtio år . som Y mer, vä rldens förs ta is
brytare med dieselelektriskt maskineri, eller ha utfört påfrest ande, långvarig 
neutralitetsvakt som de gam la Sverigeskeppen, där också många tusen svenska 
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män har fullgjort värnplikt och beredskapstjänst. Oräkneliga svenska handels

fartyg har också utfört ett arbete, som kunde motivera att åtm instone ett eller 

annat fått en plats i solen bland kulturhistoriska miljöer av riksintresse. - Ge

nom personliga insatser av främst museidirektör Per Lundström har Fornminnes

lagen sedan 1967 fått ändrad lydelse och tar numera även hänsyn till skepps

vrak och andra undervattensfynd som är minst 100 år gamla. Nu gäller det 

också att få ökad respekt bland kulturminnesvårdarna för äldre fartyg, som än

nu inte hunni t bli vrak. Det måste bli både billigare och mera givande att göra 

eventuella räddningsaktioner i ett sådant skede. 
Sjönationer världen runt har satt en ära i att bevara och vårda ett antal 

"sentimental ships". Låt det räcka med att påminna om Vietory (1765), Cutty 

Sark (1869) och Pommern (1903). I USA har man också under de senaste de

cennierna satsat hårt på att försöka rädda vad som räddas kan av gamla fartyg, 

hamnanläggningar och andra maritima minnesmärken. De senaste tillskotten i 

Englands växande flotta av fartyg, som fåt t börja ett nytt liv i folkbildningens 

tjänst är Brunel's ångare Great Britain, sjösatt 1843 och kryssaren Belfast, sjösatt 

1938. Bärgningen av Great Britain och bogseringen av det ill a åtgångna vraket 

från Falklandsöarna till Bristol är en fantas ti sk historia, som vittnar om gott 

sjömanskap, fantasi och entusiasm. Som en satsning för att göra sjöhi storia le

vande har dock aktionen ett tämligen tvivelaktigt vä rde. - Räddningen av 

kryssaren Belfast är en operation, som i något högre grad präglas a v realism. Men 

kostnaderna för dockning, nödtorftiga reparationer, bogsering från Portsmouth 

till förtöjningsp latsen ovanför Tower Bridge i London kostade cirka 120 000 

pund . En donation på 100 000 pund och resten hoptiggda medel möjliggjorde fö

retaget. Annu långt eftet det att kryssaren förvandlats till museifartyg utgjorde 

den en smått patetisk syn. En liten skara ideali ster, f d aktiva flottans män, 

hade övertagit ansvaret för vård och underhåll av detta stora fartyg, som en 

gång skötts av en besättning på 800 man. Rosten hade härjat svårt på kanon 

torn och artilleripjäser. Alla instrument och all apparatur i styrhytt och strids

ledningscentral var borta, liksom radaranläggningar, radioutrustning m m och 

alla ledningar var kapade eller bortslitna. För att om möjligt åter fylla tom

rummen hade man börjat en intensiv jakt på motsvarande utrustning i andra 

gamla fartyg och i förrådsutrymmen. Det är svårt att tänka sig ett mera kost

samt och otidsenligt sätt att rädda ett kulturhistoriskt intressant fartyg åt efter

världen. Men trots allt strömmar nu stora skaror besökare ombord och ger icke 

föraktliga inkomster som kan användas till fartygets fortsatta underhåll. - Be

sökssiffrorna på Vietory, Cutty Sark, Belfast, Pommern och många andra musei 

skepp bekräftar att de fyller en viktig funktion och verksamt bidrar till att göra 

sjöhistoria levande. Vietory har ju också fått en speciell avdelning i madame 

Tussaud's vaxkabinett, där den dramatiska striden vid Trafa lgar upprepas om 

och om igen dagarna i ända . 

Räddningen av "Finngrundet" 
Med fyrskeppet Finngrundet visade generaldirektör Erik Severin hur en rädd 

ning av ett gammalt fårtyg bör gå ti ll. När Finngrundet år 1969 av Sjöfansver-
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ket överlämnades såsom donation till museet var det i förstk lassigt skick. Allt 

fanns på plats, köksutrustning, lakan, handdukar, sjukvårdsutrustning, verktyg, 

ja, t o m avrustningsdagens dagstidningar plus veckotidningar och böcker som 

använts av besättningen. Två man, avlönade från Arbetsmarknadsstyrelsen, sva

rar nu för fyrskeppets dagliga vård och underhåll, sjömansskolans elever har i 

höst målat utsidan inom ramen för sin utbildning. Enbart under 1973 har Finn

grundet besökts av 30 000 människor, trots att det endast är öppet dagligen un 

der sommarhalvåret och under vintern bara på söndagarna . Man får hoppas att 

stats isbrytaren Y mer en gång ska ll kunna bevaras på samma sätt. Denna in

rressanta isbrytare skulle otvivelaktigt kunna bli ett mångsidigt användbart mu

seifartyg med gott om utrymme för utställningar, möteslokaler för sjöfartssam

manslutningar och mycket annat. 

Marinens roll - och statsmakternas 

När det gäller örlogsfartyg tillämpar de svenska marinmyndigheterna i stort 

sett samma principer som de brittiska. D v s man avrustar fartyget, river ut allt 

som kan tänkas ha något värde och erbjuder därefter ett hal vtomt, risigt, smut

sigt och vanvårdat skrov till ett museum som helt saknar personella och ekono

miska resurser för att åter iståndsätta " museiföremålet" . Marinens fo lk har en 

gång verksamt bidragit till att skapa både Starens Sjöhistoriska museum och Ma

rinmuseet i Karlskrona. Man kan väl också förutsätta att det inom marinen allt-

jämt finns intresse för en fortsatt kulturbevarande verksamhet. Om chefen för 

marinen bedömer en fartygstyp så intressant att den bör bevaras åt eftervärlden 

- vem kan bättre än den marina expertisen göra en sådan bedömning - då 

måste man i god tid före utrangeringsåret, helst medan fartyget ännu är rustat 

för aktiv tjänst, ha fattat beslut på högsta nivå och i samråd med Sjöhistoriska 

museet om att det bör överföras ti ll museiflottan. Efter ett sådant beslut måste 

fartyget a v marinen special vårdas som kul turminnesmärke så att det i sinom tid 

i perfekt skick kan överlämnas till Sjöhistoriska museet eller Marinmuseet som 

deposition. Statsmakterna måste också v isa sitt intresse genom att garantera ett 

visst underhålls - och driftsanslag baserat på realistiska kalkyler uppgjorda av 

marinens experter. Det är också av en v iss betydelse, att man gör upp en plan 

för museifartygets användning och preliminärt beräknar v ilk a inkomster det 

eventuellt kan ge. Man kan naturligtvis inte spara många fartyg. Det är tyvärr 

relativt dyrt. Därför får man i de flesta fa ll nöja sig med att dokumentera dem 

på annat sätt - i dag finns ju sådana möjligheter i större utsträckning än nå

gonsin tidigare. Men säkerligen kommer våra efterlevande kanske redan om 

mindre än hundra år att beklaga, att vi inte under betryggande former behöll en 

23-meters motortorpedbåt, en kustubåt eller en av andra världskrigets större ubå

tar. En kustubåt finns ju, tack vare Kockums, bevarad i Malmö och den första 

Hajen, Ubåt nr l i Karlskrona. 
Det finns åtskill igt mer att säga om konsten att levandegöra sjöh istoria och 

de medel som behövs för ändamålet. Men tillåt mig nu bara att avsluta denna 

summariska översikt med en kort sammanfattning. 
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Sammanfattning 

Den som i dag är yrkesverksam inom marinen anser, måhända med viss rätt, 

att han har annat att tänka på än hi storia. Hans tid går åt för verksamhet i 

nuet och för framtidsplaner in g. Andå har vi a lla ett gemensamt ansvar gentemot 

vå ra efterkommande, när det gäll er historieskri vningen . Bl a därför har marinen 

med klokt förutseende en gång skapat en egen museikommitte. Man skull e för 

öv rigt önska att det också fa nns en väl fun gerande civil motsvarighet. Men sam

tidigt kan det vara på sin plats med en from önskan om att marinens muse i

kommitte får bättre möjligheter att fungera, kanske genom att den får vissa 

egna ekonomiska resurser, men framför all t behöver den också stöd och för
ståelse f rån alla marina myndigheter och förband. 

Inom hela museivä rlden råder i dag stor tveksamhet om hur man i fortsätt

ningen skall bedriva insamling och magasinerin g av föremål. Tveksamheten är 

natur!ig, ~an vet j~ bl a av erfarenhet att de ting man sparar i dag, slipper 

man Jaga 1 morgon 1 lumpbodar, antikvitetsa ffärer och p å auktioner. Det skulle 

därfö r vara värdefullt, 0111 marinens och varför inte också sjöfartens och skepps

bygg~nets fackm än kunde samlas och hjälpa till att dra upp riktlinjerna för 

muse1sparandet mom hela den komplicerade och mångfascetterade maritima sek

torn. Sjöhistoriska museet har mycket blygsamma resurser och kan knappast 
klara den uppgiften. 

Om några år försvinner vår sis ta jagare för alltid ur rullorna. Måhända be

döms det omöj ligt att spara den åt eftervärlden. Men kanske kunde det vara 

l~mpl~ gt . ur många synpunkter att en gång levandegöra det svenska jagarvapnets 
h1stona 1 en utstallnmg 0111 dess tdlkomst, utveckling, insatser under två världs
krig och avveckling. 

Sjöfartens, sjöförsvarets, skeppsbyggeriets, y rkesfi skets och varför inte båt

sportens folk måste också gå samman och kräva att verksamheterna inom res

p~ktive fa~k .?lir ve_deorbör}igen _beak t.~de av våra kulturminnesvårdande myn
digheter pa hogsta mva. Vara ol1ka SJOmtressen representerar och har alltid rep

r~senterat -~n _be tydande del av svenskt kulturliv - ett faktum som tyvärr allt
for ofta forb1s es, kanske därför att yrkesfolket inom dessa fack försummar att 
tal a om det. 

L~t mig till s_l_ut __ ba~a konstatera att Sjöhistoriska museet med hj älp av sin a 
delv1s mycket fornamhga samlmgar oförtrutet arbetar vidare med sina försök 

att gör.~ sj?hi~toria levande. Genom praktiska kurser i modellbygge och sjöma

nmg_,_ forelasnmgssener, fdmförev1sningar, tillfälliga utstä llningar och seglarsko

la for de yngsta försöker vi få föremålen att tala . I någon mån har vi kanske 

~yck_ats ~ på sju år har besökssiffrorna stigit från bottennoteringen 19 000 per 

ar ull a ret 55 000. Med förenade ansträngningar hoppas vi inom en icke alltför 
avlägsen framtid kunna nå 100 000. 
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BO CASSEL Dykeri och ubåtsräddning 

Årsberättelse för 1973 i vetenskapsgrenen "Unde rhållstjänst och och förvaltning. 

Hälso- och sjukvård med navalmedicin", avgiven av ledamoten Bo Cassel. 

Dykare i äldre tider 

D en okända och farli ga vä rlden under ha ve ts yta har i alla tider utövat en 

lockelse på människorna. Djärva män - och kvinnor - har trotsat farorna 

och många dykarbedrifter f inns besk ri vna i saga och myt. 
Gilgamesch, hj älte och kun g i Uruk, dök till havets botten och hämtade li

vets Ört enli gt vä rldens äldsta sk riftliga urkund , det efter honom uppkallade 

G ilgameschepose t. Författaren Oppianos, som levde på 200-talet e. Kr. har i sit t 

stora verk om fiskar och andra havsva relser ägnat en skildrin g å t svampdykar

na . Han är full av respekt för deras hårda arbete: "D et finns knappast fruktans

värdare prövningar än de som svampdykarna utsätts för, knappast ett hårdare 

arbete som människor kan prestera". 
On Rhodos var känd för sina sk ickli ga dyka re som bärgade gods från sjunk

na skepp och dä r fanns redan vid vå r t idräk nin gs början en lag som reglerade 

de ekonomiska transakt ionerna vid bärgning . 
En berömd greki sk dy k are, Skylli s, kapade ankarkablarna till Xerxes flotta 

under slaget vi d Salamis 480 f. Kr. och hade v id denna bedrift god hjälp av 

sin dotter Kyane. Historieskrivaren Pausanias berättar om denna händelse un ge

fär 600 år senare. Han v isste också att far och dotter få tt sina statyer resta 

utanför Apollons tempel i Delfi, vil ke t var en stor hedersbev isning. Statyerna 

rö vades bort av romarna under Neros tid och fö rdes till okänd pla ts. När man 

vid grävningar i Rom år 1874 hi ttade en kv innos ta ty, som nu står på museum 

under namnet Esquilinska Venus, fra mkas tades teorin a tt detta kunde vara 

Kyane. Det va r den österrikiske ark eologe n Wilhelm K lein som lanserade denna 

teori och bland annat motiverade sitt pås tående med att muskul aturen var ut

vecklad som på en tränad si mmerska. (Bild 1, sid 68). 
D et fan ns f lera sk ildin ga r av dykares anvä ndning i militära sammanhang. 

Under peleponn es iska kri get på 370-talet f . Kr. försörjd e spartanerna sina be

lägrade landsmän på ön Sfakteria med förnödenhete r som dyka re släpade efter 

sig i lerkrukor. Nä r Alexander den Store beläg rade Tyros några decennier senare 

an vändes dykare mot makedonerna. Romarna hade dykare för att förstöra bom

stängsel v id belägringar och för att osedda kunna ta sig över vattendrag. Vi

kingarna använde stundom dykare i sina sjökr ig. Rikard Lejonhjärta skall ha 

utn yttjat dykare under ett sjöslag för att blockera rodren på saracenernas ga

lärer. Vid belägringen av Malta 1565 förekom rena undervattensslag med yxor 

och vä rjor mellan maltesiska och turkiska dykare. 
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Bild 1. Esquilinska Venus som enligt en 

teori kan vara Kyane, den första kända 

kvinnliga dykaren. 

Bild J. En nutida grekisk svampdykare 

med hemtillverkad andningsapparat . 

Några hjälpmedel använde sannolikt inte dessa dykare, möjligen hade romar

na ibland något enkelt andningsrör - vassrör e d - när de tog sig fram över 

grundare vattendrag. Men det finns omtalat redan hos Aristoteles att män dök 

ned med en kittel över huvudet och kanske finns några kom av sanning i be

rättelserna om Alexander den Srores dykning. Denna märkliga händelse är skild

rad i flera medeltida verk, bland annat hjälteeposet Alexandriade från 1100-

talets Frankrike - för övrigt den första dikt som skri vits på alexandriner. 

Alexander hade sett allt som fanns att se på land och nu vi lle han också upp

täcka havets hemligheter. Han steg med två tjänare in i en " dyrbar tunna av 

glas" och sänktes ned i djupet med tunnan upphängd i en gu ldkätting. Efter en 

vistelse som i olika källor varierar från en dag till nittionio dagar återvände 

Alexander till ytan. Han hade sett mycket märkligt men var desillusionerad, 

li vet under havsytan var likt det på land, de stora å t upp de små. (Bild 2, sid 69) . 

Det ursprungliga sättet att dyka, med enbart de resurser som kroppen har, 

lever fonfarande kvar på vissa platser där yrket går i arv från far till son, eller 

som i Japan från mor till dotter. De grekiska svampdykarna praktiserar den 

gamla dykmetoden i mindre skala men de flesta har gått över till enkla and

ningsapparater som tillverkats i bysmedjan. (Bild 3). 
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Bild 2. Alexander den Stores dykning sedd med en fransk 1400-talskonstnärs ögon. 

Tyvärr stämmer fonfarande Oppianos beskrivning om svampdykarnas hårda 

li v, andningsapparaturen förlänger v istelsetiden i djupet, men korstecknet er

sätter inte uppstigningstabellen . Många dykarliv skö rd as under varje dyksäsong. 

Det är betecknande att kvinnorna i Kalymnos, va rifrån de flesta svampdykarna 

kommer, ständ igt går svartklädda. 
I Stilla havets övärld förekomme r fonfarande här och där dykning efter pär

lor och fisk e efter den ursprungliga meroden. Den intressantaste kvarlevan av de 

gamles sätt att dyka finns dock i Japan och utövas där enbart av kvinnorna 

hos det s k Ama-folket. Medan männen bedri ver fiske på konventionellt sätt 

dyker flickor och kvinnor dagligen efter musslor och ätl iga alger. De är utom

orden tli gt skickliga dykare och håller på med sitt yrke från tidiga tonår upp 

i fyrtioårsåldern. De stOra odlingarna av pärlmusslor i närheten av Nagoya 

anväder ama-flickor som dykare. 
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Dykarklockor 
Dykarklockan var der första redskap som gav dykare längre vistelsetider un 

der ytan och der sku lle dröj a till mirren av 1800·-talet innan något bättre konst

ruerades. 
Den första hi storiskt verif ierade dykningen med klocka ägde rum i Nemi

sjön 1535. Avsikten med dykningen var att bärga en skatt som sades finnas i en 
av Caligu las sjunkna praktgalärer. Dykarklockans konstruktör hette de Lorena, 
klockan var byggd som en tunna vilken dykaren bar på sina axlar. (Bild 4). 

Bild 4. D en första historiskt ve

rifierade dykarklockan konstrue

rad av de Lorena och använd 

Nemisjön 1535 . 
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Han såg framår genom ett glasfönster 
och kunde förflytta sig gående efter borren , 
händerna kunde sträckas fram under tun 
nans nederkont. De Lorena kunde stanna 
nere en timme berättar Francesco de Mar
chi i "Archirettura militare" (1959), men 
han berättar inte om någon metod för luft
förny else som denna långa dyktid måste ha 
krävt. Någon skatt påträffades inre och 
fanns inte heller i galären när Mussolini 
lär torrlägga sjön ungefär 400 år senare. 

Flera olika typer av dykarklockor bygg
des under 1500-raler och visades upp för 
kungligheter lite vars tans i Europa. 1539 
hade två grekiska "jonglörer" en stor upp
visning för kejsar Karl V i floden Tajo 
utan fö r Toledo. Ett ögonvittne (Johannes 
Taisnier) berärrar att de båda grekarna 
"sänktes ned i en stor vas med ett brinnan
de ljus och kom upp igen uran att ha blivit 
vå ta och med ljuset fortfarande brinnande" . 
Under 1600-talets många sjös lag sjönk ofta 
fartyg, och de som fanns utmed kusterna 
på måttliga djup var ibland åtkomliga för 
dykarklockor. Tekniken utvecklades och 
lyckade bärgningar a v sjunker gods före
kom lire va rsrans i Europa. Den första dy
karklockan i Sverige introducerades 165 8 
a v H ans Albrekt von Treileben och de
monstrerades först för riksdrotsen Per Bra
he och sedan för kung Karl X Gustaf. Trei
leben fick kungl igt pri vilegium som bl a 
innebar ensamrärr att utnyrrja den nya 
uppfinningen för bärgningar. 

runt kusterna. Det kunde behövas då den kärva kustbefolkningen betraktade 
alla som gav sig på "deras" vrak med oblida ögon. I en paragraf utlovas Treile
ben och hans män med familj er "vårt kungliga hägn mot våld och oförrätt" . 

Treilebens dykargärning har tidigare skildrars i TiS av Georg Hafström (nov. 
1958). J ag tar därför bara med några huvuddara om de arbeten som denna 
1600-ralers svenske dykarpionjär utförde. 

1659 bärgade Treileben kanoner fr ån det året före i Oresund sänkta holländs
ka amiralsskeppet Brederode, djupet var 15 meter. 1660 fick han upp 15 kano
ner från der danska skeppet Sankta Sofia som sänkres v id Böttö uranför Göte
borg på 30 merers djup. Det va r en anmärkningsvärd prestation att med dykar
klocka bärga från detta djup. 

Sommaren 1661 hade Trei leben kommir upp på ostkusten och gav sig i kast 
med vraket efter Resande M an, en mindre skepp som sjönk under en höststorm 
1660 på väg till Polen med äventyraren von Schlippenbach ombord. Utöver ka
noner, segel och tågvirke lyckades han även få tag i en del av de dyrbarheter 
som ingick i von Schlippenbachs diplomariska mission. Kanoner var ett ofta 
å terkommande bärgningsobjekt under denna rid . De var dyrbara i tillverkning 
och kunde å teranvändas även efter några år i saltvatten . Det var också till 
största delen kanoner som blev bytet fr ån W asa där Treileben skrev dy karhis
toria 1663-1665. Det arbete som utfördes på Wasas vrak är den förnämsta 
dykarprestation med dykarklocka som någonsin utförts. Den replik av Treilebens 
dykarklocka som nu står på Wasamuseets gård skall man tänka sig på 25 me
ters djup i det nattsvarta och kalla vattnet vid ett stort och sönderrivet vrak. 
(B ild 5, sid 72). 

Mårten Triewald är ett annat stort namn när der gäll er dykarklockor. Han 
fick tillsammans med några likasinnade den 19 maj 1729 ett "Privilegium Ex
cl~slvum" att utföra bärgningar runt r ikets kuster. En uppvisning ordnades för 
R1ksens Sränder i juni 1731, varvid Triewalds dykarklocka sänktes rill 12, 14 

och 15 famnars djup. I der protokoll som fördes under uppvisningen kan bland 
annat läsas att "professor herr Johan Menlös" följde med klockan under en 
nedstigning. Han var iförd sina bästa kläder under dykningen, säger protokol
let, som tillfogar upplysningen att när professorn kom till y tan "var hans skor 
knapt wåta" Der var en god reklam för dykarklockan och så var väl också 
meningen . (Bild 6, sid 72). 

Triewald dök förmodligen inre själ v - det gjorde för övrigt inre Treileben 
heller - men han hade goda medhjälpare. Den främste var mäster Johan Been 
som lärt sig dykarkonsren i Holland. Han hade dykt i femtio år och var i sjur
tioårsåldern när han kom i Triewalds tjänst . Mäster Johan hade inre va rit sjuk 
en enda gång under sin långa dykarbana och bara råkar ur för ett missöde. 
Klockan hade under en dykning slagit mor en vass klippa och ett hål uppstått 
1 dess övre deL Luften gick ut genom hålet och vattnet steg. Johan körde tum
men i hålet och stoppade luftflödet samtidigt som han med andra handen gav 
signal till upphalning. D å mäster Johan dessutom icke va r simkunnig får en 
skrapad tumme anses vara ett ringa men efter mer än femtio års dykning med 
dykarklocka. 
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Bild 5. Replik av Treilebens dykarkloc

ka som nu finns på W asamuseet. 

Bild 6. Triew alds dykarklocka. 

Ur "Konsten at lefw a under 
Watn" 1734. 

1734 gav Mårren Triewald ut "Konsten at lefwa under Watn eller en kort 
Beskrifning om de Påfunder, Machiner och Redskap hvarpå Dykeri- och Berg
nings Societetens Privilegier äro grundade". Boken, som är den första i ~;itt slag 
på svenska, innehåller tekniska synpunkter på dykarklockor samt beskrivningar 
över arbetsmetoder och redskap vid bärgning a v vrak. Han har ä ven en del 
medicinska funderingar som är före sin tid. Han konstaterar t ex att det i frisk 
luft måste finnas något ämne som är li vsviktigt och som saknas när luften pas
serat lungorna. Triewald kallar detta ämne "Flamma Vitalis" och drar sluts::tt
sen att "lefwande Creatur dö såvä l av brist på frisk luft mm av ingen luft". 
Under 1700-talet rådde diffusa begrepp om luftens sammansättning och många 
trodde att luft som blivit "het genom Andedrägten" kunde användas igen om 
den kyldes ned. 

Det var först en bit in på 1770-talet som svensken Scheele och engelsmannen 
Priestley oberoende av varandra lyckades särskilja de olika gaserna i luft . 

Triewald beskriver i sin bok en metod för luftförnyelse i dykarklockan som 
var lika enkel som genial. En tunna med hål i botten och med en slang fäst i 
ett hål på ovansidan belastades så att den stod upprätt i vattnet. Tunnan sänktes 
till något större djup än klockan, dykaren tog in slangen och öppnade en kran 
i dess övre del. Den av vattnets tryck komprimerade luften i tunnan strömmade 
m 1 dykarklockan som· fick ett till skott av frisk luft. Tunnan halades upp och 
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tömdes på vatten varefter den var klar för förnyad användning. Triewald till 
skriver denna metod en "Engeländare" som sannolikt var den kände astronomen 
Halley, v ilken också ägnade en del av sin tid åt dykarklockor. (Bild 7). 

Syretillskottet förlängde viste lsetiden i klockan även om givetvis problemet 
med den genom utandning producerade koldioxiden fanns kvar. 

Under senare delen av 1700- och början av 1800-talen gjordes en del för
bättringar på dykarklockorna. Skotten Charles Spalding byggde en klocka som 
dykarna själva kunde manövrera. Den var av trä och belastades så att den stod 
upprätt i vattnet men utan att sjunka. E n tung v ikt firades Eed till botten och 
med hjälp av en i klockan centralt placerad talja kunde dykarna hala sig ned 
till önskat djup och efter fullgjort uppdrag återvända till ytan. 1780 konstrue
rade engelsmannen John Smeaton en fyrkantig "dykarklocka" som var avsedd 
för undervattensarbeten vid brofundament och som försörjdes med luft från en 
tryckluftpump. Likartade konstruktioner används idag vid undervattensarbeten 
av längre varaktighet och kallas numera kassuner. 

Några decennier in på 1800-talet hade dykarna frigjort sig från dykarklockan 
och en ny epok började i dykeriets historia. 

Bild 7. Den engelske astronomen Ha l

ley' s dykarklocka. 

. Bild 8. Frederic Driebergs "ma

chine a plongeur, appellf: T Rl

TON" , 1811 . 
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Dykarutrustningar 

Den tunge dykaren 

Åtskilliga egendomliga konstruktioner markerar vägen mot den första riktiga 
dykarutrustningen. Ett exempel ur dykeriets kuriosakabinett kallades TRITON, 
(bild 8, sid 73) och beskrev första gången i ett arbete som publicerades i Pris 1811: 
"Memoire sur une nouvelle rnachine a plongeur, appelle TRITON". Författaren/ 
konstruktören hette Drieberg. Dykaren sku lle, hade konstruktören tänkt sig, 
skaffa den luft han behövde för andning genom att nicka. Luften sögs då ned 
från ytan genom en slang och komprimerades i behållaren som dykaren bar på 
ryggen. Någon praktisk användning fick aldrig Driebergs apparat, det skulle 
förvisso behövts en Tritons krafter att komprimera luft även för måttliga djup. 
(Triton var en av havshärskaren Poseidans söner, känd för ovanlig styrka). 

1819 är ett a v den mest betydelsefulla åren i dykeriets historia. Då introduce
rade Augustus Siebe den första modellen av sin hjälm och dräkt, en slangförsedd 
metallhjälm som var fäst vid en höftlång jacka. Luft pumpades via slangen ned 
i hjälmen och den förbrukade luften gick ut vid jackans nederkant. En av nack
delarna med den öppna dräkten var att rörelserna begränsades då dykaren inte 
fick luta sig mer än en viss v inkel utan risk för att luften skulle lämna dräkten 
och vatten tränga in underifrån . Sicbes första utrustning var dock ett stort fram
steg och dykarna kunde nu utföra arbeten som var omöjliga från dykarklocka. 
De första insatserna gjordes på vraket efter Royal George, ett linjeskepp som 
sjönk den 29 augusti 1782 vid Spithead. Tidigare bärgningsförsök hade misslyc
kats och vraket utgjorde ett allvarligt hinder för sjöfarten på den livligt trafi
kerade redden. 

Under åren 1834-36 arbetade dykare på platsen med Sicbes utrustning och 
lyckades bärga ett trettiotal kanoner och annat gods. Förarbetet för det slutliga 
avlägsnandet av vraket gjordes genom att dykarna satte ut ett antal metallbe
hållare med krut som sedan sprängdes. Vraket var helt avlägsnat 1844. 

1837 modifierade Augustus Siebe sin utrustning till en sluten dräkt som med 
framgång användes under avslutningsarbetena på Royal George. Sicbes tunga 
dräkt är med smärre ändringar samma utrustning som användes a v dagens tunga 
dykare. · 

En viss anknytning till Sicbes utrustning har ett svenskt patent från 1839, den 
Fahnehjemska dykardräkten som tidigare beskrivits i TiS (Hafström, juni 1961 ). 
(Bild 9, sid 75 ). 

I sin patentansökan säger Fahnehjelm att det rör sig om en "på utrikes ort 
uppfunnen, av mig i flera avseenden förbättrad dykningsapparat". 

Vari förbättringarna bestod framgår inte av Fahnehjelms beskrivning, men 
utrustningen var väl genomtänkt och kom till användning vid många dykningar. 

1845 hade Fahnehjelm byggt en annan utrustning av enklare slag avsedd för 
dykning till mindre djup, bottenundersökningar av fartyg och liknande arbeten. 
Den bestod bara av en kopparhjälm och skor med blysulor, gick snabbt att ta 
på för brådskande undersökningar och var lätt och oöm att förvara. En före
gångare till våra dagars skyddsdykare. 
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Den lätte dykaren 

Bild 10. Aerophore - Rouqurol
Denayrouzes föregångare till vår 

tids lätta dykutrustningar. 

Bild 9. Fahnehjelms dykardräkt, 

ett svenskt patent från 1839. 

Medan den tunge dykaren har sitt ursprung i England - och i Sverige -
kommer den lätte dykaren från Frankrike. Denna utveckling är förknippad med 
namnet Jaques-Yves Cousteau, men olika veris ioner av lätta dykarutrustningar 
förekom långt tidigare . 

Under 1860-talets första år arbetade den unge sjöofficeren Auguste Denay
rouz etillsammans med sin landsman Benolt Rouquaryole på en utrustning som 
i färdigt skick kallades "aerophore". (Bild 10). Apparaten har många likheter 
med sina moderna efterföljare; en behållare som dykaren bar på ryggen och en 
andningsventil som g a v dykaren luft via ett bitmunstycke. Den kom till prak
tisk användning såväl i Frankrike som bland grekiska svampdykare hos vi lka 
apparaten introducerades av några unga entusiaster. Den grupp svampdykare 
som använde andningsapparaten fick en mångfaldigt ökad fångst av svamp. 
Detta var inte populärt bland övriga svampdykare som slog sönder dykutrust
ningarna och handgripligt körde iväg fransmännen . 
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Rouquayrol-Denayrouzes andningsapparat kom för övrigt in i världslittera
turen redan 1870 då "En världsomsegling under havet" publicerades första gång
en. Jules Verne hade uppmärksammat uppfinningen och kapten Nemos dykare 
an vände sig a v denna lättransportab la dykarutrustning. 

Omkring 1930 presenterades i tidskriften "La nature" (Paris) en ny typ av 
andningsapparat. Enligt beskrivningen vägde hela utrustningen 10 kg, man kun
de ta på den på kortare tid än 1 O sekunder och luftförrådet tillät arbete under 
mer än tio minuter. Aven här var en sjöofficer - Le Prieur - konstruktör, ap
paraten visades bland annat i ett " människoakvarium" på Parisutställningen 
1937. Le Prieur införde också en mask för lätta dykare - det numer så vanliga 
cyklopögat. 

Snorkelröret patenterades 1938 av Maxime Forjot och några år tidigare hade 
de Corlieu fått patent på de första simfenorna av gummi. 

Dessa enkla redskap gav fart åt sportdykning i Medelhavets klara vatten och 
bland de lidesefulla utövarna av denna sport fanns Jagues-Yves Coustcau som 
var löjtnant i franska flottan åren före krigsutbrottet. Cousteau prövade olika 
andningsutrustningar, bland annat några av den tidens pnmltlva syrgasappara
ter. 

När den franska medelhavsflottans sänktes av sina egna besättningar 1942 
blev Cousteau arbetslös och kunde på heltid ägna sig åt sin älskningside - den 
idealiska andningsapparaten för dykning. Behållare för luft av högt tryck fanns, 
mask, simfenor och andningsslangar likaså - det som saknades var en automa
tisk ventil som gav dykaren rätt mängd luft av rätt tryck. 

På vintema 1942 sammanträffade Cousteau med ingenjören Emile Gagnan 
som arbetade med en ventil för dosering av lysgas till bilmotorer. Efter en del 
ändringar var den första andningsvemilen a v märket Cousteau-Gagnan färdig. 
Den var enkel i konstruktionen, den g a v dykaren exakt den mängd luft han 
önskade vid inandning och den förbrukade luften gick ut i vattnet. 

Tillsammans med kollegan Philippe Taillez och Frederic Dumas bildade Cou
steau det triumvirat som testade och utvecklade den lätta dykarutrustningen. 
Grunden var lagd till den enorma utveckling som började efter krigsslutet och 
som nu definitivt har öppnat dörren till undervattensvärlden. Det nya sättet att 
dyka med fri rörlighet i alla dimensioner och utan behov a v kontakt med ytan 
för luftförsörjning, gav helt nya möjligheter till studier, fotografering och forsk
ning än tidigare. Den rika floran av böcker och filmer som började med Cou
steau's "Den tysta världen" har väckt stort intresse och fört in undervattens
världen i människornas medvetande. Forskare har fått möjlighet att på plats 
studera flora och fauna, sjunkna vrak med flertusenåriga laster och sjunkna stä
der har kunnat utforskas av arkeologer . Dykningen har blivit en populär sport 
även i våra kalla vatten. 

Men framför allt har denna utveckling lagt grunden till den nya medvetenhet 
om havets enorma betydelse för hela mänsklighetens framtid . Mycket stora sats
ningar görs nu i praktiskt taget alla industriländer för att exploatera havets till 
gångar. En helt ny teknik har under de senaste åren börjat växa fram och gör 
det möjligt för människor att under långa tider vistas och arbeta på stora djup . 
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Övertryckskammare 

I en övertryckskammare kan trycket höjas och fenomen likarrade dem vid 
dykning studeras under betryggande kontrolL Kammare utnyttjas för vetenskap
liga ändamål, för dekompression av dykare och botande av dykarsjuka. De är 
nödvändiga v id utveckling av dykmetoder till större djup och man använder 
ibland vattenfyllda kan11nare för att komma en verklig dykning så nära som 
möjligt. 

Den första omtalade övertryckskammaren an vändes av Robert Boyle för 
djurförsök. En dag år 1670 hade han studerat en orm under tryck . När han 
tog ut ormen i atmosfärtryck upptäckte han en bubbla i ormens öga. Vi vet nu , 
genom de forskningar som utförts av Boyle's efterföljare, att det var kväve som 
under övertrycket löst sig i ormens blod och efter trycksänkningen gått i krop
pen i form av en bubbla. Boyle hade mött dykarsjukan flera hundra år innan 
detta dykarnas gissel sku lle få sin förklar ing. Hans upptäckt blev därför inte till 
någon nytta vare sig för honom själv eller för dykarna. 

Emellertid kom övertryckskammaren till användning för medicinska ändamål 
av annat slag än de som förknippas med dykning. Den franske läkaren Emile 
Tabarie började vissa försök redan 1832 och han följdes av flera kollegor 
bland sina landsmän . Behandlingen under tryck kallades för "Le Bain d'air 
comprime". Den svenske läkaren Oskar Sandahl som under 1858 reste i Frank
rike uppmärksammade och blev intresserad av dessa försök. Efter hemkomsten 
tog han initiativ till byggandet av en övertryckskammare för sjukdomsbehand
ling. Denna kammare var färdig 1860 och samma år började Sandahl med sina 
"medikopneumatiska bad". Han redovisar ett stort antal behandlingsfall i en 
akademisk avhandling med titeln: "Om verkningarna af förtätad luft på den 
menskliga organismen". (Försvarad i Lund 1862) 

Sandahl behandlade huvudsakligen sjukdomar i andningsvägar och lungor 
och ett stort antal fall hade enligt hans redovisning blivit botade. 353 patienter 
behandlades med sammanlagt 8653 " luftbad" och därav hade 254 fall blivit 
helt eller del vis botade. 

Sett med en icke-medicinares ögon förefaller det som om t n del av Sandahls 
ideer fortfarande skulle vara aktuella och det har ju för övrigt under senare år 
byggts Övertryckskammare på många sjukhus. 

Luftbadet spred sig även till Amerika där man så sent som 1928 byggde värl
dens största övertryckskammare i Cleveland. Det var en magnifik sfärisk bygg
nad i fem våningar och med sammanlagt 72 övertrycksrum i god hotellstandard. 
Någon större affär blev dock inte detta "övertryckshotell" för initiativtagaren, 
dr Cunningham, som för övrigt sågs med skepsis av sina medicinska kollegor. 

Overtryckskammarens främsta betydelse är dock intimt förknippad med dy 
keriets utveckling och kunskapen om vad som händer med organismen under 
tryck. Dykningarna under 16- och 1700-talen var av kort varaktighet och djupen 
så begränsande att dykarsjuka sällan torde ha förekommit. 

Under mitten av 1800-talet, när Siebes dykarutrustning kom i mer allmänt 
bruk, började egendomliga fenomen uppträda, särski lt efter dykningar av längre 
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varaktighet. Dessa fenomen förekom också bland kassun arbetare vid brobygge n 

och liknande arbeten, där de ofta arbetade under tryck en hel arbetsdag. Den 

vanligaste formen av dykarsjuka som yttrar sig i Iedsmärtor kan , om den inte 

direkt botas med tryckbehandling -rekompression-ge bestående men. Ledsmär

torna kallas "bends" i de f lesta länder - även i Sverige - ett namn med ett 

ganska intressant ursprun g. Det lanserades första gå ngen i Amerika i mitten av 

1800-talet där sjukdomen var van li g bland de arbetare som vistades i kassun erna 

under konstruktionen av Brooklynbron. De olyckli ga som drabbades försökte 

lindra smärtan med egendomliga rörelse r likn ande en fas ionabel gångart som 

damer ofta presterade vid denna tid . Gångarten kallades "Grecian bend" efter 
en antik grekisk dans. 

Den förste som utnyttjade övertryckskammaren för forsknin g över tryckets 

allmänn a inverkan på organismen va r den fran ske fysiologen Paul Bert. Han 

började med att studera fenom en på höga höjder och blev med tiden även intres

serad av de höga tryc ken, bland annat genom rapporter om dykarsjuka som en 

ung läkare - Alphonse Ga l - sammanställt. Paul Bert gjorde den epokgöran

de upptäckten att det var kvävet i luften som genom bubbelbildning orsakade 

dykarsjukan, och han upptäckte även att sy rgasen fick giftverkni ngar under 
höga tryck. 

Paul Bert diskuterade sig fram till en metod att und vika dykarsjuka genom 

att låta dykaren gö ra en långsam uppst ignin g till ytan , så att det kväve som 

löst sig i blodet under tryck fick tid att lösas ut i stället för att bilda bubbl or. 

Han an g a v en dekompress ionshastighet a v tju go minuter för va rje atmosfärs 

övertryck som dykaren arbetat und er. Dessa v iktiga rön bildade grunden till 

den kommande forskningen inom dykerifysiologin. Men de fick inte någon di 

rekt tillämpning v id praktisk dykning under Paul Berts livstid , delvis beroende 

på dykarnas konservativa skråtänkande. Berts banbrytande insats kanske bäst 

bevisas av att hans stora verk "La Pression Barometrique", som första gången 

publicerades 1878, trycktes i en nyutgåva p å engelska 1943 för det amerikanska 

flygvapnets skolor. Alla de l 055 sidorna fann s med i den nya upplagan . 

Den skotske fys iologen John Scott Haldane kom att göra Paul Berts forsk
ningsresultat praktiskt tillämpbara. Han började försök i övertryckskammare 

med getter som försöksdjur. Getterna, som även på senare år lärt oss mycket 

om dykarsjuka, v isar li ksom människor stora indi viduell a variationer efter sam
ma tryckexposition. 

Bland annat gav dessa försök den vikt iga upplysningen att man utan ri sk 

kunde sänka trycket till hälften, ett bev is på en av Paul Berts teorier. Haldane 

utvecklade denna teori och fann att dykarsjuka kunde förebyggas genom att dy

karen togs upp till ett djup motsvarande halva totaltrycket som första etapp, 

därefter åter till halva trycket o s v med antalet etapper beroende på dykdjupet. 

Kammarförsöken fortsatte med människor och sedan med dykningar i sjön 

som verifi erade de nådda resultaten. 1907 publicerade Haldane sin rapport som 

blev den första medicinska handledningen för dykare och de första vetenskap

ligt utprovade uppstigningstabellerna. Haldanes tabeller är fortfarande åtminsto
ne delvis grunden för n"Uvarande uppstigningstabeller. 
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De tämligen pnm1t1 va övertryckskammare som Haldane och hans närmaste 

efterföljare använde sig av utveck lades inte nämnvärt på ungefär ett halvt se

kel. Normalt var det maximala trycket 6 atmosfärer, d v s ett tryck motsvaran

de 50 meters djup. Det ansågs allmänt inom navalmedicinen att detta tryck var 

tillräckligt för att bota även svåra former av dykarsjuka. Det är först under 

de senaste åren som högre tryck visat sig nödvändiga i en del fall. 
De nya dykmetoderna, som jag senare återkommer till, har möjliggjorts ge

nom omfattande forskningar i moderna kammarsystem. Den prakti ska dykning

en i sjön kräver en kombination av dykarklocka och en kammare som är väl

utrustad för att dykarna skall kunna leva under drägliga förh ållanden, även 

om dekompressionstiden sträcker sig över veckor. 

Ubåtsräddning 
Intimt förknippad med dykeriet är utvecklingen av metoder för att kunna 

rädda den instängda personalen i en ubåt som hamnat i nödläge och inte kan ta 

sig upp till ytan . Utvecklingen har gått efter två linjer - den kollektiva rädd

ningen, där personalen räddas med en klocka och individuell räddning. Med 

den kollektiva metoden förs personalen under atmosfärstryck till ytan från ett 

oskadat rum i ub åten. Den individuella räddningen innebär att urstigningsrum

met trycksätts och vattenfylls och att personalen tar sig till ytan genom vattnet. 

Räddningsklockor 

Under åren före andra världskrigets utbrott hade den amerikanska ubåts

räddningstjänsten tillföns räddningsklockor av typ McCann. (Bild 11, sid 80). De 

kom snart efter intrimningen till praktisk användning. Ubåten Squalus, som elva 

dagar tidigare lämnat byggnadsvarvet, höll en majdag 1939 på med övning i 

snabbdykning. Av någon an ledning stängdes inte en ventil i maskinrummet och 

detta vattenfylld es snabbt . Ubåten hamnade på botten trots fönvivlade försök 

att blåsa ballasttankarna och blev liggande med 12 graders akterli g trim. Djupet 

var ungefär 75 meter. Någon möjlighet till individuell räddning med de då fö 

rekommande syrgasapparaterna fanns inre. Den amerikanska ubåtsräddnings

tjänsten fungerade snabbt och effektivt. Squalus lokali serades genom sin telefon

boj och trots hårt väder kunde dykerifartyget Falcon ankra upp och skicka 

dykare som kopplade räddningsklockans nedhalarvajer. Klockan gjorde sam

manlagt fyra nedstigningar till ubå ten varav den sista blev dramatisk när va

jern kinkade och måste kapas av dykare. Inom fyrtio timmar efter olyckan kom 

de sista av de trettiotre öve rlevande upp till ytan, tju gosex man hade omkommit 

i det vattenfyllda maskinrummet. 
Räddningen av de öve rlevande från Squalus är ett gott exempel på hur en 

effektiv ubåtsräddningsorganisation skall fungera. Den v isar också att en sådan 

organisation måste finnas ständigt beredd för att de brådskande åtgärder som 

alltid blir aktuella vid en ubåtsolycka snabbt skall kunna vidtagas. 
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Bild l J. Räddningsklocka av typ Mc 

Cann som användes vid räddande av 
besättningen från SQUALUS. 

Den l juni 1939, åtta dagar efter 
räddningen från Squalus, sjönk den 
brittiska ubåten The tis under sin 
första dykning. Felkopplade vent i
ler i förlig a torpedrummet orsakade 
att detta vattenfylldes och ubåten 
s j ö nk med stä ven mot botten medan 
en del av akte rn blev kvar ovan 
ytan. Utöver besättningen fann s 
många män ni sko r från byggnads var
vet och am i r a l i te te t - sammanlagt 
103 man - med ombord. 

Engelsmännen hade ingen rädd
ningsk locka och dessvä rre inte heller 
en vältränad räddnin gsorgani sation . 
D e andningsapparater som fanns var 
otillräck li ga till antal et och delvis 
obrukbara. Fyra man lyckades slussa 
sig ut och räddades, sedan blev slu s
se n belamrad och obrukbar . De nit
tionio innestän gda männen dog en 
långsam död i den allt syrefatti
gare och koldioxidbemängda luften 

i ubåtens inre. Den tragiska händelsen blev mycket debatterad och amiralitete[ 
utsattes för en häftig kritik, bland annat drog man paralleller med fall et Squa
Lus. Bottendjupet där Thetis sjönk var dessutom mindre - 160 fot , ungefär 
49 meter. 

Den svenska marinen har sedan 1940-talets början två svensktillverkade 
räddningsklockor av samma princip som de amerikanska. D en ena finns stän
digt på Bel os, (bi ld 12, sid 81 ), den andra i Göteborg med transportmöjligheter till 
andra delar av landet. Inom de tre örlogsbaserna Ost, Syd och Väst finns ubåts
bärgningspiketer med mate rielupplag och en personalorganisation som snabbt 
kan träda i funktion. Belos har normalt sin verksamhet förlagd till de områden 
där huvuddelen av de svenska ubåta rn a övar. Den svenska ubåtsräddningsorga
nisationen är den enda i Europa utö ver Sovjet som har räddningsklockor. 

Belos, som trädde i tjänst 1963, är det första fartyg i Europa som fr ån början 
byggts för ubåtsräddning och därmed förknippade dykeriaktiviteter. (B ild 13, sid 
82). Den tekniska utrustningen ombord är modern äve n om den senaste utveck ling
en nu krä ver viss nytillkommen materi el. De moderna ubåtarnas ökade dykdjup 
och räddningsk lockornas relativt höga ålder har föranlett en di skussion om en 
vidareutveckli ng av ubåtsräddnin gsmaterielen . En arbetsgrupp i marinen har 
efter omfattande studier, bland annat a v de nyt ill ve rkade amerikanska rädd
ningsubåtarna, föreslagit byggnad av en ubåtsräddningsfarkost. Projektet som nu 
är långt framskridet, kan sägas vara en självgående räddningsklocka men är 
även planerat för att htnna utföra andra aktiviteter. (Bild 14, sid 82) . 
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Bild 12. Räddnin gsk locka på BELOS. 
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Bild 13. BELOS, sjösatt 1961, i tjänst 1963, Europa s modernaste ubåtsräddningsfartyg . 

Bild 14. Ubåtsräddningsfarkost (URF) 

projekteras som ersättning för rädd

ningsklockor. 

Farkosten som har arbetsnamnet URF (ubårsräddnin gsfarkost), är dimensio

nerad att täcka a lla de bottendjup som finns i områden där svenska ubåtar ope

rerar. Den kan ta ombord hel a besättningen från en modern ubåt - räddnings

klockorna tar nio man inklusive klockans besättning - och kan föra med sig 

dykare som går ut från farkosten och å tervänder dit efter fullgjort uppdrag. 

Med URF får svenska marinen ett mycket effektivt hjälpmedel till ubåtsrädd
n ingsorganisationen. 

l ndividuell räddning 

Den individuell a räddningen utförs idag som s k fri uppstigning. Det är en 

reservmetod som används om den koll ekti va räddningen med klocka av någon 

an ledning inte kan utföras. Meroden är enkel, andningsapparat eller andra hjälp

medel erfordras icke. -I stort sett är för fa rin gssättet följande. Det rum i ubåten 
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va rifrån urstigningen skall ske trycksätts och vattenfylls, medan besä ttnin ge n 

andas i ett särskilt system med frisk luft. När trycket i rummet är utjämnat till 

omgivande vattentryck öppnas luckan och en man i taget lämnar ubåten och 

flyter upp till ytan med hjälp av en flytväst. Under vägen mot ytan släpps 

överskotts luften i lungorna ut genom munnen . Ti ll skydd mot vattenkylan ä r 

varje man i ubå ten utrustad med en särsk ild litstigningsdräkt som tas på över 

de vanliga kläderna. D en fria uppstigningen övas i Karlskronas övningstank och 

är obli gatorisk för varje ubåtsman och dykare. 
Den fria uppstigningen utvec klades i England å ren efter krigss lutet. Man fann 

vid en undersökning att många ubåtsmän räddat sig från sänkta ubåtar utan 

att använda sina andnin gsappara ter. Engelsmännen har enbart den fria uppsti g

ningen som räddningsmetod och har bland annat utvecklat s k "One man escape 

chamber" . Man gö r i dessa slussar en mycket snabb tryckupptagning och nära 

nog skjuter iväg en man i taget. Uppsti gningsfö rsök har gjorts från 180 meters 

djup. Förfaringssä ttet är inte ri skfritt och må nga av dem som tagit sig upp med 

fri uppsti gning torde behöva behandling i tryckkammare efteråt. 

Djupdykning 
Med luft som andnin gsgas ligger det maximala dykdjtip.et på ca 90 meter. 

Större djup har prövats under expe riment, bland annat i Sverige, där dykningar 

i kammare utförts till 120 meter. Men riskerna för komplikationer är sto ra och 

vid arbetsdykningar till åts dykarna endast i undantagsfall att gå till större djup 

än 60 meter. Förutom att ge upphov till dykarsjuka har kvävet i luften även en 

narkotisk effekt som ökar med ökar djup . Denna "kvävenarkos" eller "djup

narkos" börjar märkas redan p å 30-40 meters djup och är på 90 meter så ut

talad att dykaren uppträder som berusad och har svårt att utföra även enk la 

arbeten. Djupnarkosens natur är än nu inte helt klarlagd. 
Redan 1919 föreslog den amerikanske professorn Elihu Thomson att man 

skull e pröva med att ersä tta luftens kväve med helium, en gas som upptäcktes i 

slutet av 1800-talet, och som f inns i naturligt tillstånd . 1925 började försök i 

övertryckskammare. Resultaten blev uppmuntrande och omsattes i praktiska dyk

ningar. Man konstaterade att dykdjupen kunde ökas avsevärt och någon nar

kotisk effekt visade sig inte. Amerikanarna nådde före andra vä rldsk rigers ut

brott till ett djup av 147 meter. 
Efter krigsslutet började engelsmännen experimentera med helium-syrgas för 

dykning. Kommendörkapten W. O. Shelford, chef för dykerifartyget Reclaim, 

genomdrev de första dykningarna trots ett tämligen kompakt motstånd från dy 

karna. En del tillbud inträffade i början av dykserien och detta berodde - en 

ligt dykarna - på den " fördömd a yankeegasen" som de kallade helium-syre

blandningen. Det blev dock snart kl a rlagt att engelsmännen an vänt för stor 

procent syre i gasblandn ingen och att de inträffade fallen berodde på syrgas

förgiftning. Nä r Shelford klarlagt detta, beslöt han sig för att dyka djupare än 

amerikanarna med deras egen andningsgas och 1948 nådde dykaren Bollard 164 

mete rs djup i Loch Fyne. Uppstigningen som gjordes efter provisor iska tabeller, 
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rog sammanlagt åtta och en halv timme. Bollard märkte ingen narkosverkan och 
hade inte några andra problem under dykningen. Rekordförsöken fortsatte och 
i okrober 1956 dök dykaren Wookey till 184 meter i en norsk fjord. Aven den
na dykning utfördes från Reclaim. Dessa pionjärdykningar, som åtminstone del
vis kan hänföras till kategorin rekordförsök, gav egentligen inte mer upplys
ningar än att gränsen för helium-syredykning med sannolikhet inte var nådd. 

Under början av 1960-talet, när intresset för att utforska och exploatera ha
vets tillgångar vaknat på allvar, började forskningen inom djupdykningsom
rådet i större skala. Den hade tidigare bedrivits inom olika mariners ram. Nu 
kom c i vila och penningstarka företag med i bilden . I USA, Storbritannien och 
framför allt i Frankrike har det senaste decenniet skett en utveckling av dyk
merader till djup som tidigare ansågs ouppnåbara. 

På de srora oljeplattformna i Nordsjön och utanför New Poundland arbetar 
franska och amerikanska dykare på djup ned mot 200 meter som rutin. (Bild 
15 ). I Frankrike har människor i kammare dykt till 61 O meter och med för
söksdjur har man flera gånger passerat l 000 metersgränsen. Dykdjup på l 200 
meter anses 1nte omöjliga i framtiden med heliox som helium-syregasen nu all
mänt kallas. 

Bild 15 . Dyksystem för stora djup . 

Fransk konstruktion (COMEX). 

84 

Bild 16. Dykarklocka på BELOS. Under 
hösten 197 3 har 120 m dykningar ut
förts. 

Svenska marinen påbörjade helioxförsök i början av 1960-talet. Den första 
l 00-metersdykningen i sjön utfördes från Bel os år 1965. Omfattande försök 
sker nu i den provisoriska kammaranläggning som finns på platsen för f. d. 
Galärvarvet. Alla dykningar prövas först i kammare under noggrann medicinsk 

Bild 17. Interiör av dykarklocka på BELOS. Dykarna klara för nedstigning till 100 

meter. 
ss 



kontroll och därefter fortsättter dykserien frå n Bclos. 120-metersdyk ninga r har 
utförts und er hösten 1973. Under sommaren 197 4 kommer 150-metersni vån att 
prövas i kammare. Målet är att med dykare kunna nå a lla de djup som kan bli 
aktuella vid en ub åtsolycka. (B ild 16-17). 

Den fortsatta utvecklin gen kräv er ett mer utvecklat ka mm arsys tem. Ett så
dant är projektera t att ingå i Marinens dykericentraL Denn~. skall en li gt pla
nerna byggas v id H årsfjärden och kommer att få en hög internat ionell stan
dard. D yke ricentralen skall dimensioneras för att medge utveckling av dykm e
tode r och undervattentek nik fö r en effektiv ubåtsrädd nin gsorgan isation samt 
för att kunn a möta framtida krav på undervanenverksamhet av olika slag. 

Bild 19. Arne letterström - en svensk 

dj,.tpdykningspionjär som för första 

gdngen introducerade vätgasdykning. 

Arne Zetterström- en svensk djupdykningspionjär 

Arne Zetterström, (bild 19), är inom dy karkretsar värld en över känd för sina 
epokbildande försök med en ny andni ngsgas på 1940-talet. Hans ideer har un
der senare å r åte rupptagits i F rankrike och USA. Det fanns under kriget ingen 
möjlighet att importera helium och letterström valde istället en syntesgas, en 
blandning av kväve, väte och syre. Genom att inte överskirda 4 %-gränsen med 
sy re undvek han den riskab la knallgasen som för att bl i explosiv behö ver mer 
syre. 

Gasen prövades först av professor Yngve Zonerman på försöksdjur ti ll ett 
tryck motsvarande 150 mete rs vattendjup . Djuren tycktes in te ha några besvär 
med andnin ge n. 

Efter de föreberedånde försöken gjord e Arn e letterström en första dykning 
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fr ån Belos') ti ll 42 meter. Han fortsatte med dykserien ti ll 11 0 meter och kund e 
konstatera att gasen på detta djup inte hade narkoseffekter och ringa and
ningsmotstånd . I augusti 1945 dök letterström till 160 meter, det största djup 
någon dykare dittills uppn ått. Inte heller på detta djup hade letterström några 
besvär. Hans tragiska förol yckande under uppstigningen hade ingent in g med 
själva dykmetoden som sådan att göra. 

Ungefär 20 år efter Arne letterströms borrgång började fransmän nen nya 
försök med väte-syreblandning som andningsgas. Blandningen kallas nu hyd rox. 
Man har prövat den på försöksd jur till mycket stora djup. Under hösten 1973 
har kammardykningar utförts till tryck motsva rande 2 000 meters va ttendjup. 
Amerikanerna har under 1973 börjat en se ri e hydrax-dyknin ga r i ett program 
som kallas Project Hydrox. Exper imenten leds av Peter Edel i samarbete med 
amerikanska flottans navalmedicinska institution. I denna serie delta r även 
mänskliga dykare för första gå ngen efter letterströms bortgång. 

Annu befinner sig dessa dykningar p å försöksstadiet. Det är alltså för tidigt 
att bedöma resultaten. Men det är mycket som talar för att Arne l etterströms 
framsynta ideer kommer att ligga till grund för framtidens dykningar till de 
verkligt stora djupen. Helium är en svåråtkomlig och dyrbas gas och har dess
utom på större djup än 300 meter givit upphov till symptom som kallas "High 
P ressure Nerv ou s Syndrome". En del forsk are tror att dessa är direkt beroende 
av heliumgasens verknin gar och att de blir mindre utta lade om man an vänder 
vätgas . 

Homo Aquaticus 
För ett tiotal å r sedan lanserade Cousteau begreppet homo aquatiots och 

framför de ås ikten att framtid ens dykare på de stora djupen skulle bli en "vat
tenmän niska'' som andades vätska. Genom att utesluta gase n ur andnin gssyste
met skulle många problem lösas, bland annat dykarsjukan . 

Djurförsök har utförts i USA, Frankrike och Sveri ge. Forskare i Lund har 
med framgång lå tit möss dyka till djup överstigande 2 000 meter under vä tske
andning. Lungorna fylls med en väl syrsatt, okomprimerbar vätska och djuret 
tar syret för livsprocessen ur vätskan. E nligt uppgift skall liknande försök även 
ha utförts på människor. 

Annu befinner sig vätskeandningsmetodiken på ett tidi gt ex perim entstadium. 
Många problem återstå r att lösa innan den första homo aqua.ticus si mma r om
kring i havsdjupen. Problemen är av medicinsk och teknisk natur. Därtill kom 
mer även moralisk/etiska sy npunkter då v issa ingrepp i kroppen kan bli nöd 
vänd iga. Men den intensiva forskning och tekniska utveckling som nu bedri vs 
har redan kastat många begrepp över ända och vad som för några år sedan var 
"science fiction" är i dag verklighet. 

1 ) Den Belos som här omnämns inköptes av marin en .omkrin g 1940 f rån Nepw nbo laget. 

Fartyget var by ggt 1885 och va r i fu ll tjän st t ill 1963 då det ersa ttes av sin modern a 

nan1ne. 
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1970-talet - havets dekad 

Uneler 1960-talet dominerades en stor del a v mänskli <>hetens intresse a v de 
. b 

fantastiska rymdfärderna med männi skor på må nen som den stora höjdpunkten. 

De enorma kosrn ader som kapplöpningen i rymden fört med sig o-er säkert ut

delning i vä rdefull a forsknin gs res ultat och berika r vå r kun skap on~ "grannarna" 

1 __ planetsys temet. Men det tord e dröja innan de blir till en mer på tagli g betydelse 

for de akuta behov som dagens människor har att dras med. När därför 1970-

ta let i FN förklarades för H avets delead, låg dä r bakom en utta lad vädjan a tt 

satsa på havets utforsknin g, så att dess rika tillgångar kund e komma människor

na tillgodo. Denna vädjan ha r icke förklingat ohörd . Supermakterna in vesterar 

i dag mer på havets utforsknin g än på rymden. D e fl es ta andra industrinati o

ner följer exemplet. Energikri s och råvarubri st ha r kraftigt understrukit behovet 

a v nya energ1- och råva rukällor. Den tilltagande nedsmutsningen och för <> ift

ningen, som är ett svårt problem i inneh av såsom Ostersjön, har ökat äv~n i 

de stora haven och krä ve r kraft åtgärder. Problemet med utfisknin o av vissa 

fi.skarter mås te .:ösas . D en mångmilj ardsatsning som idag gö rs på olje
0

- och gas

kallor 1 Nords;on och andra ha v är bara början. Erövringen av havet tend era r 

at t bit den största satsningen i mänsklighetens hi storia . O ch kanske också den 

förnufti gaste. 
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MARTIN ARDBO 

Robotsystem 
artillerisystem 
några reflektioner 

Inträdesan förande vid Kungl Örlogsmannasällskapets sammant räde den 12 feb

ruan. 1974 av korresponderande ledamoten K. M. Ardbo. 

Om vår land skulle anfall as över ha vet , över landgränse rna eller genom luf

ten, måste kos tnadskrävande bärare såsom fanyg, fl ygplan och pansrade fordon 

komma till användnin g för att överföra och understödja de invade rande strids

krafterna. För el en anfallande utgör bärarn a med sin las t den dominerande kost

naden v id en invas ion. Denna kostnad tenderar att öka, vilket bl a kan kon sta

teras vid utveck lni gen av transportfordon, helikoptrar och landstigningsfart yg . 

Med ökande effektivitet i vå r bekämpning av bärarna stegras den anfallandes 

kostnader fö r in vas ionen. Om invas ionskostnaderna och tidsförlusten bedöms 

fö r höga är det möjligt att in vasionen a ldrig blir av. Vårt försva r har därmed 

fy llt sitt fredsbevarande syfte. 
Accepterar man denna grundsyn för uppnåendet a v syftet med vå rt försva r, 

bör man även göra det v id dess utformnin g. D e anfallande bärarna skall således 

i varj e fas nedkämpas eller hindras med de vapen, som medför de lägsta kost

naderna för vå rt land , varigenom vå ra kostnader blir bäst förd elade och för

svarets total effekt maximal. 
För en försvarsindustri, som baserar sin existens på försä ljning inte bara till 

Sverige utan även till länder med liknande försvarsfilosofi som Sveriges, är det 

lika naturligt att ha samma principiella målsättning, nämli gen att söka utveck la 

och producera vapensystem som inte bara är effektiva utan ä ve n stridsekono

miskt fördelaktiga jämförda med konkurrerande vapensystem. 

Att utveckla vapensystem kan ur teknisk sy n vinkel sägas innebära att visa hur 

man på enklaste och billigaste sätt kan placera en ve rkansdel v id eller i den 

invaderande bäraren, vilket kan ske exempelvis genom skjutning med kanon er, 

minering, torpedskjutning, bombfällning, raketskjutning eller utskjutning av 

robotar. 

Industriella problem vid robotutveckling 

Ur industriell synvinkel är utvec kling av vapensystem förenat med speciell a 

risker, som normalt ej råder v id utvecklin g av civila produkter. Konkurrenterna 

ä r ofta stora statli ga industri er, som helt finansieras av statliga medel. Varje 

land ser i princip protek tioni stiskt på sin egen förs va rsindustri , varför köp av 

ett utländskt vapen eller vapensys tem verkligen mås te vara förenat med stora 

fördelar för landet ifråga. D etta förhållande för med sig att de tekni ska och 

taktiska kraven p å de vapensystem, som vi utveckla r inom landet, måste inte 

bara vara höga utan även riktigt avpassade. Teknisk kvalitet och taktisk an

vä ndbarh et mås te vägas mot kostnader så att en optimalt avpassad produkt 
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framtas. Om försvaret och industrin misslyckas i denna avvägning uteblir som 
regel den för industrin ekonomiskt nödvändiga serieproduktionen. 

För den svenska försvarsindustrin har det sedan länge stått klan att v1ssa 
vapeninsatser stridsekonomiskt bäst löses med robotar. Arbetet med robotar 
började i Sverige både inom förs varet och inom industrin omedelbart efter and
ra världskrigets slut. 

Ett exempel på en rätt satsning från försvarets och industrins synpunkt är 
pansarvärnsroboten BANTAM, som fonfarande serieproduceras för export. 
BANTAM :s framgångar har grundlagts därför att den inom sitt avståndsom
råde är taktiskt och ekonomiskt överlägsen andra system. 

Samtidigt som BANTAM fyllde ett behov (bekämpning av pansrade fordon 
mellan 500-2 000 m) stridsekonomiskt bättre än andra vapensystem, ersatte 
den inte rekylfria vapen för närområdet. Utveckling av robotsystem skiljer sig 
i v isst avseende från utveckling av andra vapensystem. Robotens olika delar 
är hårt integrerade, en ändring av exempelvis verkansdelen medför som regel 
en ändring av motorn och skrovutformningen och denna kedjereaktion medför 
ofta kraftiga fördyringar och tidsförskjutningar i utvecklningsarbetet. Integre
ringen, anpassn ingen måste ske av människor, som i princip arbetar på samma 
plats för att konstruktionen skall bli optimal ur teknisk och ekonomisk synvin
kel eller för att man över huvud taget skall tekniskt lyckas att lösa målsätt
ningen inom en given kostnadsram. Ett kontinuerligt vägande av konsekvenser
na av olika tekniska dellösningar måste ske av intimt samarbetande konstruk
nonsteam. 

Vid robotutveckling bör man således på grund a v denna höga integrationsgrad 
ha större marginaler beträffande tid och kostnader än vid utveckling av konven
tionella vapensystem. 

För att seriepriserna skall bli acceptabla för det svenska försvaret måste som 
regel robotsystemet vara så attraktivt på världsmarknaden att väsentliga expon
beställningar kan erhållas. I annat fa ll tenderar de fasta kostnaderna att bli så 
höga att systemet inte kan konkurrera med jämförbara utländska system. 

Vidare måste robotsystemet givetvis vara stridsekonomiskt fördelaktigt jäm
fört med konventionella system. 

Som konventionella system betecknas normalt artillerisystemen och jag av
ser nu konfattat beröra dessa systems möjligheter som bestyckningsalternativ 
för örlogsfartyg. 

Utveckling av artillerisystem 
Det är nödvändigt att först definiera vad som avses med artillerisystem. Föl

jande huvudkomponenter kan särskiljas: 
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Spanings- och eldledningsutrustning 
Pjäs med hiss och durkarrangemang 
Ammunition innefattande gra natutformning, sprängde!, tändrör och ut
sk ju mi ngsladdnirrg 

Låt oss överblicksvis betrakta någ ra fartygsburna anillerisystem, som idag är 
operativa och nyligen tagits i bruk. 

Karakteristiskt för moderna eldledningar är den höga automationsgraden och 
snabbheten till eldöppning. De optroniska följeutrustningarna har även ökat föl
jenoggrannheten jämfört med tidigare utrustningar. De svåraste och därmed 
kanske farligaste målen är de lågflygande robotarna, de s k sea-skimmers, 
som anflyger på 3-5 m höjd. Att i tid upptäcka och målfölja dessa robotar 
är ännu inte helt löst men eldledningsfirmorna tror sig inom kon ha optroniska
och radarlösningar färdiga för operativt bruk. 

Ett exempel är Svenska Philips anläggning 9 L V 200, som finns på Norrkö-
pings-klassen. Väsentliga förbättringar, som åstadkom mi ts är: 

ökad störsäkerhet 
mindre vikt 
snabbare reaktionstid 
mindre personal 

Utvecklingen av pjäserna har i princip följt samma linjer: 
lägre vikt som högsta prioritet, varigenom även bärarens vikt och volym 
har kunnat minskas 
högre automationsgrad, dock med starkt hänsynstagande till viktskonsek
venser 
högre effekt i form av ökad eldhastighet 

Exempel på aktuella pjäser (Bild 1-5) . 

Bild l . T Af( 120 L/46 - den stora kanonen för det lilla fartyget. Effekt 80 skott/min . 
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Bild 2. 5" L/54 Mark 45- US Na vy "Lightweight" pjäs. Effekt 20 skott/min. 
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Bild 3. 3" pjäs typ OTO Me/ara - en intressant pjäs utvecklad i I ta lien . Effekt 80 

skott/min. 

Bild 4. 57 mm apjäs L/70 - lccanslee den optimala småfartygspjäsen. Effekt 200 sleottlm in. 
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Bild 5. 40 mm apjäs L/70 - en pjäs som kontinuerligt vidareutvecklas. Effekt JOO sko tt/ 

min. Finns i flera varianter. 

Förbättrad ammunition 
Inom a mmunitionsområd et har månhända den ur effektsynp unkt största ut 

vecklingen ägt rum, exempelvis (Bild 6) 
nya sprängä mnen har fördubblat effek ten av d en enskilda granatens 
verkan 
nya stå lsorter och fragmenter ing har optimerat splittrens storlek 
ny utformn ing har förb ättrat sp littrens utsk ju tn ingsr iktn ingar samt m tns

kat spridningen 
zonrör medger beskjutn ing av robotar mycket nära vattenytan på grund 

a v au tomatisk känslighetsanordn ing (Bild 7) 
- drivni ng av granaten i banan har väsentligt ökat räckvidden i ka libern 

12 cm ti ll ö ver 30 km (Bi ld 8) 
- spec ia lgranater även för små kal ib rar v id beskj utning av sjömål, som in

nebär att verkan sker inne i målet (Bi ld 9) 
Jag har givetvis endast kunnat redov isa v issa fakta och ha r exempelvis för

bigått lase rst yrnin g a v granaten i banan samt möjligheten att kontinu erligt 

korrigera för bomavs tåndet genom att eldledningen fö ljer både må let och de 

egna projekt ilerna. Vidare har jag endast medtagit operativa system. Man kan 

dock konstate ra att utveck li ng av nya arti llerisystemkomponenter bedrives i 

f lera länder med stor ihtensitet. 
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Effektökning mot luftmål genom 
nyutveckling av 120mm-granater 

Höjd 

.t,Q m 

30m 

20m 

10 m 

5m 

Effekt 
ökning 

111111111111 Ny utformning 

Nytt stål 

Nytt sprängämne 

Aldre grana-t 

Bild 6. 

Zonrörets räckvidd mot robot på olika höjder 

Bild 7. 

C s· 
< ~ 
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Bild 8. 

Bild 9. 
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Artillerisystemets effektivitet 
Låt oss därefter konfattat beröra artil lerisystemens effekt. Utan att direkt 

jämföra art illeri- och robotsystemen, v ill jag peka på några grundläggande skill
nader i utnyttjandet. Därvid måste man ski lj a på de två olika uppgifterna, be
kämpning av ytmål och bekämpning av luftmåL 

Arti llerisystem kan effektivt bekämpa ytmå l upp till 15-30 km och effekten 
ökar avsevärt med minskande avstånd. Ett yrattackfartyg har emellertid inte 
alltid möjlighet att välja stridsavstånd, varför det är fördel aktigt att ha ett va
pensystem med mycket lång räckvidd, dvs ett robotsystem. 

Art illerisystemet kompletterar vid ytsu·id robotsystemet t ex genom uthål
lighet och att anpassad ansats kan göras men framför allt genom att artilleri
systemet är stridsekonomiskt fördelaktigt på korta och medelstora avstånd, dvs 
inom dess praktiska räckviddsområde. 

Inom in vas ionsförsvaret vid kustartilleriet är den taktiska situationen annor
lunda genom att angriparen inte kan påverka stridsavståndet om en landstig
ning skall ske inom ett v isst område. Man kan alltså här i stö rre utsträcknin g 
utnyttja de stridsavstånd där ett artillerisystem är fördelaktigt under förutsätt
ning att batteriets skyddsnivå är tillräckligt hög. 

Ett arti llerisystem bestående av pjäser, eldledning och ammunitionsutrustning 
ombord betingar ett totalpris av ca 10-15 mkr och effekten överträffas inte 
av robotar inom de angivna räckvidderna. l 0-15 mkr innebär i robotsam
manhang enbart en kvalificerad förprojektering av ett nytt robotsystem . Vid 
köp av befintliga robotar medger beloppet inköp av mycket få robotar med 
tillhörande utskjutnings- och eld ledningsutrustning. Kostnaderna för ett robot
system är således väsentlig högre än för ett artillerisystem . 

Ett robotsystems styrka är att det kan styras från utskjutningsp latsen eller 
genom en målsökare mot målet. Dess lu ftbana kan alltså korrigeras så att ro
boten styr mot målet. Denna styrka kan även vara dess svaghet, då många styr
system kan störas eller förvillas. Risken för elektronisk störning har ofta under
strukits inom det svenska förs va ret och kriget 1973 i mellanöstern har på ett 
påtagligt sätt visat värdet av elektronisk störning. En sjörobot måste således i 
störavseende vara utomordentligt kvalificerad. 

Det är givetvis inte rimligt att enbart li ta på sina störmöjligheter. Jag måste 
även kunna hindra de robotar, som jag inte lyckas störa, att träffa mitt eget 
fartyg. 

För bekämpning av luftmål har arti ll erisystemet en effektiv räckvidd på någ
ra tusen meter. För att nå mål utanför denna distans erfordras robotsystem. 
För bekämpning av anfallande lågfly ga nde robotar f inns å andra sidan inga 
anti-robotar. 

De lågflygande robotarna är de svå raste målen att upptäcka och att bekämpa 
på grund a v robotens relativt ringa yta och närheten till ha vs yran. Artilleri
systemen har främst genom de nya eldledningarna, den nya ammunitionen och 
den ökade kadensen uppnått en sådan hög stridseffekt att man med framgång 
kan bekämpa dessa mål. Att åstadkomma direktträff är svårt med hänsyn till 
roborens ringa yra. Jag utnyttjar mig därför av zonrör som uriöser granaten 
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vi d passage nära målet. D å roboten går nära vattenytan, 3-5 m, har det tidi
gare inte varit möjligt att konstruera ett zonrör som utlöser mot en robot men 
som inte störs av vattenytan. Detta problem är nu löst både inom 57 mm och 
40 mm kalibern . 

Som exempel på träffsannolikheten hos dagens operativa artillerisystem på 
J äga ren, bestående av Philips eldledning - den nya 57 - den nya ammuni
tionen , har skjutresultaten v isat vä rden som är helt överlägsna dem, som erhölls 
för bara ett fåtal år sedan. 

Ett flertal operationsanalytiska studier har gjorts och görs inom försvaret 
och industrin för att belysa effekten av olika vapensystem. I dessa stud ier för
söker man t ex värdera olika vapenalternativ under vissa förutsättningar vad 
beträffar angriparens uppträdande och den militärgeografiska miljön . 

Jag har här bara möjligheter att belysa ett art illerisystems effekt mot ett spe
cificerat mål. D et ge r så ledes långt ifrån hela bilden av systemets verkanseffekt 
men ger ändå en viss uppfattning om systemets möjligheter. (Bild 10-11). 

Erforderligt antal skott för 
att stoppa ett landstignings
fartyg med 120mm-pjäs 

Antal 
skott 

so 

25 

~------------------~~~~----~~~~----------__.--

10 km 15km Avstånd 
Bild JO. 
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Effekt mot lågflygande robot 
4-Sm höjd 

n===:: ---
Bekämpningstid 3s 500 m 

Pjäs Antal skott 
Nedskjut n i ng s-
sannolikhet 

57 mm 10 70% 

Bild 11 . 

1000 m 

Man kan konstatera att hu vuddelen av de yrattackfartyg som idag utv ec klas i 
vå r omvärld beväpnas med så väl artilleri- som robotsystem. 

J ag skulle därför sammanfattningsvis v ilj a säga att artilleri system och robot
system inte är konkurrerande system utan kompletterande system. Inget system 
kan helt ersätta det andra. Va rje system har för olika uppgiter si na förd elar. 

Så är t ex ett robotsys tem nödvä ndigt för att effektivt bekämpa mål på 
stora avstånd. I ett annat sammanhang är ett art illerisystem effektivare och kan 
genom väsentligt lägre kostnad skapa möj li ghet att fy lla k vantitetskravet, fl er 
fa rryg fö r samma totalkostnad . 

För olika vapenplattformar och förband senheter måste därför, med hänsyn 
t ill ställda uppgifter och medelstill gång, vapensystem f ramtas som ger en bästa 
lös nin g för det totala försvaret. 

Genom att ut veckla vapensystemen inom landet skapar v i oss möjligheter att 
ge vapnen en egen profil, exempelvis speciellt störskydd för robotar, v ilket är 
utomordentli gt väsentligt för dessa vapen. 

Från den svenska industrin s synpunkter är det lika intressant att genomföra 
utveckling och produktion av robotvapen som a v konventionella vapen, men 
målsättningen skall inte bara vara hög utan även rätt a v passad så att våra 
knappa resurse r allokeras rill de projekt, som har goda möjligheter att verk
li gen realiseras. 

Kostnaderna för utveckling och serieproduktion av specifika robotsystem 
mötande svenska krav torde idag vara så höga att deltagande i projektet är 
nöd vändigt även fr ån annan kund än Sver ige ell er fr ån två vapengrenar i Sve-
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nge. I annat fall är riskerna för stora att projekten enbart blir studie- ell er ut

veck lin gsarbeten . 
I detta sammanhang bör vi även ]<Omma ihåg att den svenska industrin i 111-

timt samarbete med svenska förs va ret har visat att den kan utveck la vapen

system till väsentligt lägre kosmader än på många andra håll i vä rlden. 

Som relief till detta påstående vi ll jag visa detta utdrag ur en artikel av den 

kände engelske vapenexperten Richard M. Ogorkiewicz. 
" Initiall y, the cost of development was put at $ 40 million for each country . 

But by the time 12 prototypes had been built in 1969, the cost escalated to $ 303 

million and development still had not been completed. By comparison, the more 

selecti ve, and more tightly managed , advanced Swedish S-tank cost only $ 24 

mill ion to de velop, including 12 prototypes." 1
) 

Enksbergs Me k Verkstods AB Fock 402 70 Gateborg 8 

Telegram "Ertksberg•a' -Telex 2535 Eberg•o S- Telelon 031 51 32 00 

NYBYGGNADER • FARTYGSMASKINER 

1 ) Utdrag ur arti kel "The MBT-70 or How not to Design a Modern Weapon" av 

Richard M. Ogorkiewi~z. 
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Notiser från nar och fjärran 

Danmark 

Kompletteringsbeställning av torped-/ robotbåtar. 

Danmark har tidigare bestä llt 8 torped-/robotbåtar a v en västtysk konstruktion , 

vi lka skall byggas på Frederikshavns Varv . I december 1973 beviljades medel för y tter

ligare 2 av samma typ att lik a ledes byggas på F rederikshavns Varv. Typen har dansk 

beteckning Tb 68 och blir på ca 200 ton samt beväpnade med dels ett helautom atiskt 

76 mm enkeltorn av OTOMELARA's kompaktkonstruktion, dels torpeder och del s sjö

robotar; av v ilken typ torde ännu inte vara bestämt. Totalkostnaden för de nu bestä ll

da 2 enheterna beräknas til l 90 miljoner danska kronor. 
(Fackpress) 

Grekland 

Planetad fregattbeställning i Storbritannien. 

En li gt pressuppgifter planerar Grekland att i Storbritan ni en bestä ll a 4 fregatter av 

den brittiska Type 21, d v s av Amazon-k lassen, som f n byggs även för brittiska flottan. 

Beställningssumman anges ti ll om krin g 50 miljoner pund. 
( F ackpress ) 

Kina 

Utvecklingar i den "nya flottan". 

Kommunist-Kinas marin omfattar f n 160.000 man, dära v 30.000 marininfanteri och 

18.000 i marinflyget, v ilket omfattar ca 350 fl ygpl an. Av fartygstyperna utgör am fi

biefartygen merparren med ca 550 enheter om vardera mell an 350 och 4.000 ton. Ubå

tarna är 66 st, va ra v 3 robotubåta r och 33 oceangående en heter. Depåfartyg för ubåta r

na är f n und er byggnad. Den från ryska OSA-klassen utvecklade robotbåren a v Pe

king-k lass ä r på ca 300 ton (mot OSA 200 ton) och är beväpna d 4 robotramper, 4 st 

57 mm autom atkanoner och anordnin gar för minfällning. Aven den mindre sov jeti ska 

robotbåttypen typ Kornar har modifi erats til l en egen ki nesisk typ, Hoku. Under 1973 

har observerats en kinesiskkon struerad och -byggd robotjaga re, omisskänn li gt besl:i ktad 

med båda de sovjetiska typerna Krupny och Kotlin. Farryget, som beräknas vara på c::t 

3.500 ton har 2, möj ligen 4, avfyringsramper för robo t typ STYX, 2 d ubbeltorn med 

13 mm kanoner sa mt lätt art ill eri. V:tpenmässigt och elektroniskt ·bedömes farty get be

finna sig på "1960-talsnivå". Det inn ebär dock ett ak tnin gsvä rt framsteg för den växan

de kinesiska s k "nya flottan " an ett sådant fartyg kunn at ås tadkommas. 4 enh eter a v 

t ypen anses vara i tjänst och åtmi nstone en torde . varit i ve rksamhet v id intermezzo• 

v id Paracel-öarna i januari i å r. 
(F ackpress ) 
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