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H PETRELIUS Erfordras en förnyelse av 
ubåtsräddningsmaterielen? 

"Vi har satsat och satsar alltjämt en stor del av flot
tans nybyggnadsanslag på ubåtsvapnet, men den för
nämliga position inom dykeritjänstens område (inklu
derande ubåtsräddningstjänsten ), som vi för ett tiotal 
år sedan innehade, syns undertecknad nu ha förbytts 
i en klar eftersläpning", skriver chefen för 1. ubåts
flottiljen, kommendör HANS PETRELIUS, i detta in
lägg. Vad som nu krävs är ett handlingsprogram för 
ubåtsräddningsmaterielens ersättning och utveckling, 
anser ledamoten Petrelius. 

~-------------------------------------~ 

I början på 1940-talet anskaffade flottan två räddningsklockor 
avsedda för kollektiv räddning av besättning från sjunken ubåt. 
Båda är alltjämt i tjänst. En finns på Belos, och en ingår i Orlogsbas 
Väst ubåtsbärgningspiket. 

Föregångslandet i ubåtsräddningstjänst var vid den tiden USA 
och det ansågs med rätta vara ett markant framsteg att besättningen 
från en sjunken ubåt kunde föras till ytan, utan att den utsattes för 
vattnets tryck och köld. Det kan också erinras om, att ubåtsrädd
ningsklocka med framgång kom till användning, när den ameri
kanska ubåten Squalus sjönk 1939 på c:a 70 m djup. 

Flottan bedriver årligen övningar a v varierande svårighetsgrad 
med dessa klockor. Ubåtsbesättningarna är väl förtrogna med dem 
och de s k ubåtsbärgningspiketerna får med viss periodicitet åter
uppliva sina färdigheter att handha denna materiel. På Belos ingår 
dylika övningar regelbundet i verksamheten. Det s k kollektiva 
ubåtsräddningsförfarandet är för varje ubåtsman en välkänd och 
nödvändig ingrediens i ubåtslivet. 

Vid sidan av den kollektiva räddningsmetoden står den indivi
duella, där den enskilde - tidigare med hjälp av en andningsväst -
tar sig upp till ytan. Denna metod har sedermera utvecklats till den 
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s k fria uppstigningen, där man utan några s~rskil?a andningshj~.~p
medel lämnar det vattenfyllda rummet och stlger t11l ytan med hjalp 
av en flytväst. Det torde inte vara någon öve:drift att påstå, at~ .d.en 
fria uppstigningsmetoden rönt ett allt större mtresse och att moJhg
heterna att utnyttja den i vårt ubåtsvapen väsentligt har ökats, ge
nom att numera varje man före uppstigningen tar på en gummidräkt, 
som håller kylan borta under vistelsen i vattnet. Ovningsmöjlighe
terna är dock begränsade av dimensionerna på dyktanken i Karls
krona. 

Vid kollektiv räddning med klocka är det i de flesta fall nödvän
digt, att dykare kontrollerar och undersöker ubåtens läge (lutning 
m m), innan klockan förs ned . Det är därför av. stor bety~else, att 
vi kan utveckla och inarbeta säkra dykmetoder till stora djup. Nu
varande prestationer är inte tillräckliga med tanke på ubåtsrädd
ningstjänsten. 

Vi har satsat och satsar alltjämt en stor del av flottans nybygg
nadsanslag på ubåtsvap?et, men den ~örn.~mli~a P?.sition inom 

1 dykeritjänstens område (mkluderande ubatsraddnmgstJanste~}' som 
vi för ett tiotal år sedan innehade, syns undertecknad nu ha forbytts 
i en klar eftersläpning. Ett program eller en plan för den kommande 
5- eller l O-års perioden rörande dykeri- och ubåtsräddningstjänsten 
efterlyses! 

Drivfjädern till ett sådant program är, som I~ämnts, ut~ec~!in~en 
av vårt ubåtsvapen och den därmed sammanhangande nodvandiga 

"b' d k " fo räddningstjänsten. Genom att man som Ipro u t ar en ava~ce-
rad bärgnings- och dykeritjänst, ger investerade medel sedan en mte 
föraktfull återbäring. Det kanske för övrigt inte är riktigt att tala 
om biprodukt i sammanhanget, enär modern vapenmateriel, såsom 
dagens torpeder och robotar, är så kostsamma att bara av det skälet 
bör vi förfoga över kvalitativa bärgningsmöjligheter vid ofrånkom
liga missöden med dessa vapen. 

Räddningsklockorna från 1940-talets början fyller visserligen fort
farande sin huvuduppgift men de åldras och måste ersättas inom en 
inte alltför avlägsen framtid. De har dessutom i sin nuvarande ut
formning en del svagheter. Vårt moderna ubåtsvapen behöver tids
enlig räddningsmaterieL 

Inom dykeriet har vi flera år stått och stampat. Våra dykare ar
betar rutinmässigt inte på större djup än 60-70 m och då under 
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kort tidsperiod. Att enstaka prestationer kan utföras på något större 
djup skall dock inte förnekas. 

Inom flera utländska mariner har utvecklingen vad avser de tre 
grenarna dykeri, kollektiv räddning, individuell räddning medfört 
modernare materiel och metoder. 

Vilken väg skall vi då gå för att få en dykeri- och ubåtsrädd
ningstjänst, som står i paritet med vårt moderna ubåtsvapen? Som 
ovan antytts, måste man se dykarassistans som ett nödvändigt 
komplement till den kollektiva räddningsmetoden. Det syns därför 
under alla förhållanden föreligga ett klart behov att nå bättre 
prestanda inom detta område. Målet och medlen skall inte här dis
kuteras, men det har gått alldeles för långsamt under 60-talet. 

Frågan är sedan, om vi bör satsa på den kollektiva räddningen 
eller den individuella, eller om de två bör följas åt. Föreliggande 
artikel avser att animera till en diskussion i ämnet. Inledningsvis 
skall framhållas något om resp systems svagheter och förtjänster i 
stort. 

För ubåtspersonal är vetskapen om, att det existerar ett effektivt 
kollektivt ubåtsräddningssyste~ av utomordentlig psykologisk be
tydelse. Kan modern dylik materiel dessutom i väsentlig grad göras 
oberoende av vind och sjöhävning elimineras flera av de svagheter, 
som vår nuvarande materiel har. 

Individuell räddning med fri uppstigning kräver av varje man 
stor psykisk balans och kraft. Met~den kan i~te övas under tillrä~k
ligt realistiska former. Vattenfyllnmg av ubatsrummet kan ha sm.a 
problem (såvida uppstigningssluss inte finns). Vad som exempelvis 
händer vid vattenfyllning i sådant rum, där ubåtens ena battenhalva 
är belägen, har vi idag inte helt klart för oss. Metodens förtjänst 
ligger bl a i, att den kan utnyttjas vid stora djup och snabbt sättas 
i verket. 

En modern räddningsklocka är självgående. Den kan placeras med 
egen maskin på ubåtsluckan. Självgående räddningsklockor är under 
konstruktion i USA. Flera andra mariner har dessutom konstruerat 
bemannade dykarfarkoster med olika prestanda. Flera alternativ till 
en för astersjöförhållanden lämplig farkost av detta slag torde före-
ligga. . 

Utlandet har även hunnit långt på lätta dykeriutrustmngar, som 
möjliggör nedstigning till stora djup. Den fria uppstigningen kan 
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måhända göras säkrare genom att vaqe man går upp som dykare 
med lätt utrustning? 

Självfallet måste de ekonomiska aspekterna tas med i resone
manget. Härtill kan först sägas, att tidsenlig ubåtsräddningsmateriel 
är i vår flotta ett nödvändigt komplement till ett modernt ubåts
vapen. Ubåtspersonalen kan inte acceptera, att ubåtsräddningstjäns
ten sackar efter. En ersättning a v våra 25-åriga räddningsklockor 
med exempelvis en självgående dykarEarkost torde med en grov upp
skattning röra sig om 2-3 milj kr. 

Vad som nu främst krävs är emellertid ett handlingsprogram i ena 
eller andra riktningen. Blir det en paus i ubåtsbyggandet bör så väl 
herrar ubåtstekniker som planerare få tid att ta sig en allvarlig fun
dering på saken om ubåtsräddningsmaterielens ersättning och ut
veckling. 
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Förenklar -- förbilligar - förbättrar 
FINO potatismos ENBE lökpulver 
komplett polalismos i flingor av högsta l hg plus 9 dl vatten motsvarar l kg rå 
kval itet. ou ! lök. 

FINO potatisbullmix E.N BE skivad torka~ lök 
kallsvällande komplett mix för läckra po- farstklasSig, skalad, sk1vad och torkad 
tati sbullar utan panering . gul läk. 

FINO t t. b Snabbsvällande och aromrik. 
po a ts urgare - d • 

kall svällande komplett mix för potatis- F.IN.O grun. sos 
burgare med lök- och baconsmak. fard1g bas for alla sorlers bruna såser . 

POP-mos F.NO fisksås 
komplett potatismos i form av pulver . färdig. f i sk.så~ i pulverf.arm . Utmärkt .. som 

bas till raksas, Citronsos m.m. och aven 
POMFINO till gratängsås. 
komplett kallsvällande pommes frites mix FINO vaniljsås 
i pulverform. utsökt kallsvällande van iljsås i pulverform. 

FINO strips FINO chokladsås 
speci alpreparerad torkad potatis i lagom koncentrerad, mycket god choklad-
strimlor. sås, färdig att användas. Kan även ser-
FINO rotmos veras varm. 
fördig mix för utsökt gott rotmos. FINO pannkaksmix 
FIN O haricots verts kamplett mix för läckra pannkakor, plät-

tar och ugnspannkaka. 
b~snk~;dade specialtorkade extra mjälla Kvick-Mix S 

FINO legymer 
vakuumtorkade legymer med köttextrakt 
och kryddor för kött- och grönsakssoppa. 

FINO champinjonsoppa 
förd ig mix sam innehåller frystorkade 
champinjoner. Lämplig även till champin
jonsås . 

FINO sparrissoppa 
färdig mix för sparrissoppa. 

FINO köttbuljong 
starkt koncentrerad för tillagning av väl
smakande drickbuljong, consamme och 
avredda soppor. 

FINO färs 
komplett bindemedel för alla kättförs
rå-tter . 

FINESS krydda 
ideal isk kryddblandning f ör a lla kött
färser. 

mix för goda och hållbara sockerkakor. 

Kvick-Mix P 
mix för goda och hållbara mjuka pep
parkakor. 

ENBE nötkaka 
mix för goda och hållbara nötkakor. 

JAFFA apelsinjuice 
starkt kancentrerad {l Y, kg ger 11 l) 
osockrad ren naturprodukt med hög C
vitaminhalt. 

FINO citron- och apelsinfromage 
två mixer i pulverform för snabbiiifag
ning av f romager med utsökt smak. 

F!NO frukt- och aprikossoppa 
två efterröttssoppor i torr farm, med god 
smak och högt C-vitaminvörde. 

FINO jordgubbskräm 
kallsvällande mix för snabb tillagning av 
god jordgubbskräm med hög C-vitamin
ha;!. 

A K T E B O L AG ET 

~@~@JBAKELS 
BOX 36063 400 13 GOTEBORG 36 TEL. 031/19 25 00 

STOCKHOLM 08159 40 40 · SUNDSVALL 060/15 60 75 · OREBRO 019/18 82 25 • MALMO 040!651 25 
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DANIEL BENGTSON 
Korvettens loggbok 
En minnesteckning av en kadettresa 
sommaren 1903 

~---------------------------------------, 

DANIEL BENGTSON har, alltsedan han gjorde sin 

första bekantskap med sjömanslivet ombord i skol

skeppet "Abraham Rydberg" och som kadettaspirant 
pd korvetten "Saga", haft en nära kontakt med sjön. 

Under mannadldern, som officer knuten till mintjäns

ten, förstärktes hans kärlek till hav, vindar och flyte

tyg. 

Begdvad med en konstnärlig ddra utvecklade han 

denna talang under studier vid olika mdlarskolor och 
icke oväntat hämtade han med förkärlek sina motiv 

frdn sjön . Hans illustrationer till denna artikel härrör 
sig till största delen frdn aspirantens skissblock frdn 

"Sagas" resa 1903 . 

Daniel Bengtson berättar friskt och medryckande om 
det som var en gdng. Han gör det verklighetsnära och 

pd ett sätt som kommer läsaren och betraktaren att 
känna sig förflyttad ombord och delaktig i det som 

sker. Sd är även fallet när han i ord och bild tar oss 
med pd en kadettkryssning i gamla korvetten "Saga". 

Den ägde rum när seklet var ungt, och vi tror att läse
kretsen gärna tar tillfället i akt att i aspirant Bengt
sons sällskap segla ut under tretungad unionsflagga 

mot fjärran hägrande utlandshamnar. 

l 
~-----------------------------------------J 

Den ärevördiga ångkorvetten "Saga" låg i juni månad under ut
rustning för en stundande expedition. Den betingades för antagning 
av extrakadetter och kustartilleriaspiranter. Därjämte skulle ombord 
förläggas vissa manskapets skolor. 

Befälstecknet hissades 29 juni 1903 av fartygschefen kommendör
kaptenen Henry Lindberg. Sekond var kaptenen S E Feychting, ka
dettofficer kaptenen C A H Virgin, navigationsofficer löjtnanten 
W Gibson. Tre löjtnanter turade som vakthavande officerare, H E F 
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af Klercker, E Poppius och J E G Carlsson. Fartygsintendent var 
N M Ryden och fartygsläkare J Lagerholm. 

Vi var 31 kadetter. Vi benämndes så ombord. Egentligen var vi 
bara aspiranter till titeln. Några veckor tidigare hade vi tagit stu
dentexamen, de flesta av oss, eller avslutat allmänna högre lärover
kets näst sista klass, hörsammat kungörelsen om antagning till extra
kadett eller till kustartilleriaspirant, lyckats bli utplockade ur an
sökningshandlingarnas mängder och fått inkallelse till Karlskrona 
några dagar före avsegling. 

I örlogsstaden blev vi inkvarterade i skeppsgossekasernen. Vi ut
spisades i sjöofficersmässen, som låg näst intill. Att vi blev kvar 
några dagar i land berodde av att planenligt dessa dagar utnyttjades 
för hastig genomgång av krigsmans allmänna skyldigheter. Korvetten 
var ännu under utrustning samtidigt. Onsdagen den 1 juli embarke
rade officerarne, underofficerarne och manskapet. Från örlogsvarvet 
ombordkom maskinpersonal för att närvara vid provtur. Denna togs 
söderöver förbi Kungholmsfortet. Därefter ankrade korvetten nära 
skäret "Smörasken" på redden. Vi kadetter gick ombord. 

Torsdagen den 2 juli börjades med revelj och utpurrning kl 5 om 
morgonen, kojstuvning och rengöring och sedan alle mans skaffning. 
Ångslupen och en båt sändes i land att där invänta order, övriga 
båtar togs upp. Kl 9 fm började vi gå runt med ankarspelet. Anka
ret var lätt efter några minuter. Ganska lättvindigt, var det någon 
som vitsade. Våra backskorpraler högg kattginan och sen gick vi 
med katten långs babords gångbord medan vid hörde maskintelegra
fen klirra och såg skeppet röra sig framåt. Vi styrde in till örlogs
varvet och angjorde där dykdalben för deviationsuttagning. 

Deviationen uttogs och deviationstabellen uppgjordes av naviga
tionsofficeren löjtnant Gibson. J ag hade under min skolgång följ t 
löjtnanten vid flottan Eric Häggs privatkurs i terrester navigation 
varunder jag teoretiskt inhämtat huru sådan tabell göres. Jag fick nu 
funktionera som handräckning. Arbetet tog två timmar i anspråk. 
Därefter återvände korvetten till ankarplatsen på redden. 

Fredagen den 3 juli . Endast ett dygn kvar i Karlskrona varunder 
man fick känslan av den förestående resan och mycket som skulle 
göras. Kadetternas förläggning inspekterades. Vi hade alla medfört 
till staden en s·k kadett-kista, motsvarande en resekoffert, och i all-
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mänhet tagit mera kläder med oss än vad som skulle få plats i ka
dettmässens utrymmen. Vi fick nu gallra. Vad som ansågs obehöv
ligt fick bli kvar i kadett-kistan varpå denna lämnades till förvar 
på örlogsvarvet i avvaktan på ägarens återkomst efter slutad resa. 

Vi hade denna dag noggrann genomgång av kryssmastens myste
rium. Från lektion på förmiddagen blev vi förhörda redan samma 
dags eftermiddag. 

På eftermiddagen hade hela besättningen uppställning och genom
gång av huru inmönstringen sker, vilken skulle äga rum morgon
dagen. Reglementet föreskriver att vid mönsterherrens ankomst om
bord besättningen skall vara uppställd i divisioner. Musköteriet går 
i gevär och skyldrar. Vid hans a v gång skall mannas reling och far
tygschefen eller sekonden utropar fyra gånger: "Leve Konungen !" 
och besättningen svarar varje gång: "Hurra!" 

Lördagen den 4 juli var enligt generalorder faststä lld avseglings
dag. 

Konteramiralen Jacob Hägg ombordkom kl 10 fm. Det blåstes 
"givakt" på signalhornet, musköteriet skyldrade, skepparpipan dril
lade "blås över" och amiralen kom uppför fa llrepet hälsad av far
tygschef och sekond. 

Amiralen tog genast till orda. 
"Konungens nådiga vilja är att hvar man sker rätt . Om därför 

någon av Eder har skäl till klagan, skall anmälan därom göras nu 
vid mönstringen." 

Ingen anmälan gjordes. Amiralen fortsatte med ett kort anförande 
tillönskande oss en lyckosam nu förestående resa. När han sedan 
lämnade far tyget gavs honom den i reglementet föreskrivna honnö
ren. 

Jag fick till fälle att beundra den raskhet varmed varenda man 
kom till relingen, stod stilla där och ropade "hurra!" på sekondens 
"lefve Konungen!" 

Medan vid ännu låg kvar på redden kom dit korvetten Freja som 
ankrade inte långt ifrån Saga. Det måste ha varit en vacker syn med 
de bägge korvetterna samtidigt. 

Vi började göra klart för ankarlättning genast efter middagsskaff
ningen. s korstenen var hissad alltsedan morgonen och fyren i pan-
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norna friskades upp. Båtginorna räcktes och den ena båten efter den 
andra kom upp under sina dävertar, den sista sedan hovmästaren 
Törngren med andan i halsen och med varor i famnen kommit upp 
för babords fallrep. Styrbords hade tagits in efter amiralens avgång. 
Det kom en ångslup ut från staden medförande något slags postpa
ket. Det överlämnades medelst en smäcker stång med håv i ändan. 
sekonden vinkade en tacksamhetsgest. 

Det blåstes "alle man lätta ankar" och snart därefter "alle mans 
katt", maskindunk, och så var vi då på väg. För många av oss en 
minnesvärd stund. 

Kadetterna var indelade på fem kvarter. Jag tillhörde första kvar
teret. Mitt nummer var K 6. I enlighet därmed hade jag min koj
plats på kroken nr 6. Den var belägen nära den vägg i mässen som 
utgöres av lådor. När fartyget stod rätt upp så hängde kojerna gi
vetvis uppifrån och nedåt. När fartyget hade krängning babord över 
så ville kojen pendla med hänsyn till sagda lutning och för de flesta 
av mässens kojförhållanden torde kojernas innehavare åtnjutit gans
ka bra sömn i allmänhet, när kojerna kunde fritt svaja. 

Men med min kojplats uppträdde ett hinder så att vid fartygets 
krängning babord över så slog kojen mot lådväggen. Denna olägen
het var mer eller mindre besvärande. Det kunde hända att korvetten 
hade en kraftig krängning och stötig gång. Ofta var det svårt för 
mig att somna. Emellanåt kunde det också inträffa att kamraten, nr 
K 5, pendlade med sin koj mot min. Jag tyckte då att jag befann 
mig likasom i ett skruvstäd. 

Söndagen den 5 juli. När jag kom upp till vaktgöring hundvakt 
såg jag Utklippans sken försvinna österut. Vi låg alltjämt bidevind 
för styrbords halsar. Jag loggade fyra gånger, sedan utkik. Klar sol
uppgång. Vändning genom vind. När jag hade gått av vakten kl 4 
kunde jag få knyta mig i frihängande koj. 

Kl 9,30 divisioner, korum. Chefens och sekondens rond. 
Söndagen är enligt reglementet fri från exercis och blir därför i 

viss mån en vilodag för dem som är vaktfria. Men vill man ta sig 
en tupplur på dagen så måste det ske kojen förutan ty den stuvas 
söndagsmorgonen som andra dagar i bastingeringen. 

Vi hade en sydvästlig vind av 2-3 beaufort styrka och kryssade 
hela dagen. Kommandoorden "klart att vända genom vind" och 
"lova och hal ·upp på bommen" ringde en i öronen. Det var vi ka-
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detter som skulle utföra de åtgärderna. De första handgreppen i en 
vändning. 

När man allra först såsom gast deltog i en genomvindsvändning 
föreföll den vara ett mysterium. Kommandoord sådana som "halsar 
och skot", "loss boliner" och "skärp för" fordrade sitt studium och 
man insåg snart att orden måste tagas såsom adresslapp för vilka 
åtgärder som i visst tidsmoment måste göras. Man lärde sig dem snart 
utantill. 

Ett kommandoord sådant som "halsar och skot" måste givetvis 
avse underseglen. Ty märs- och bramseglen sitta fast på rårna och 
vändningen sker genom ombrassning. Att bolinerna måste lossas för 
att medgiva ombrassning blir en naturlig manipulation. "Skärp för" 
betyder helt enkelt "skota an stagseglen på nya bogen". 

Det var kadettofficeren kapten Virgin som med en smula resone
mang om genomvindsvändningen ville få oss kadetter att se prak
tiskt på saken. Den var alldeles oförtjänt en krånglig sak, menade 
han. Med liten tanke på vad som måste ske när fartyget går upp mot 
vinden och faller av på andra bogen har man lätt att "fatta galop
pen". Det dröjde inte många dagar förr än vi blev förhörda på ge
nomvindsvändningen. 

Måndagen den 6 juli. Jag vaknade utsövd. Ostörd hade jag fått 
sova genom en vaktfri natt. Dusch på däck, och sedan hur härligt 
smakade inte Törngrens bullar och te. Efter divisioner och korum 
ägnades dagen åt artillerisriska vetenskaper, materielläsning på ka
nonerna och genomgång a v servicens åligganden. "Han Bengtson be
mannar stjärttaljan i akterhand." Det var mitt första jobb vid kano
nen. Men kanonkommendören, en gemytlig och trevlig korpral med 
genuin björkholms-dialekt, fann snart att han kunde befordra mig till 
annat. "Skifta rund" hette det, och envar i servicen klev ett steg åt 
höger och inträdde i en annan funktion, någon av att vara krut
respektive projektilhämtare, hantlangare, laddare eller t o m riktare 
och avfyrare. 

Saga hade 6 st 12 cm kanoner. Tre stodo på vardera sidan. Den 
aktersta står på halvdäck nära ingången till hyttan, de övriga två 
på gångbordet. Samtliga stå med kätting fastklamrade till däcket 
med mynningen i långskeppsriktningen och täckta av kapell. När 
exercis eller skjntning skall försiggå blir den första omsorgen att "föra 
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kanonen till bords", varigenom pJasen kom att titta ut genom sin 
kanonport i bastingeringen. En 15 cm kanon var placerad på backen. 
Därjämte fanns två st 38 mm snabbskj utande kanoner samt en 28 
mm kulspruta. 

På eftermiddagen siktades våra skeppsgossefartyg Najaden och 
Falken. Dessa lågo synbarligen under manöver och företogo vänd
ningar emellanåt. Småningom kom vi på signaleringsavstånd från 
dem. Korvetten hissade sin namnsignaL Najaden besvarade den. Vår 
fartygschef beordrade biläggning. Fockmastens segel brassades back . 
Den inte alltför höga fart v i förut hade, kryssande i laber bris, stan
nade upp nu. 

"Styrbords livbåt!" På det kommandot kom livbåtsbesättningen 
springande och klättrande upp i låringsbåten på styrbordssidan . 
Vakthavande officeren räckte en väska åt båtstyraren. Båten fira
des. Det var klockan åtta på kvällen. Vi såg båten ro med raska tag 
bort mot Najaden. Hon lade också bi när roddbåten kom nära. Den
na bordade, dröjde en kort stund och satte av igen. Vi kunde konsta
tera att den livbåtsbesättningen kunde ro. Det gick fint. Det hade 
inte förflutit en timme från sjösättningen när ginorna räcktes och 
skepparpipans drillar spelade för uppkomsten. Korvetten brassade 
för fyllning. Senare på kvällen ankrade vi på Hälsingborgs redd. 

Tisdagen den 7 juli. Jag fick börja med att gå ned i pannrummet 
kl 4 om morgonen. Det skulle tas upp ånga för maskingång och ett 
par av pannorna var redan påeldade. Jag skulle vara med om att 
sticka fyr i ett par andra. Uttrycket "att sticka fyr" kommer väl helt 
säkert från göromålet självt, ty som bekant tillgår saken så, att man 
sätter in torra trästickor i eldhärdsrummet under pannan och låter 
dem förbrinna för att när de förkolnar få början till en fyr. Så till
gick det i varje fall vid denna min första lektion i ämnet. Det blev 
ganska varmt där nere. Själva flaggmaskinisten som var min lärare 
i dag, sade att jag tålde värmen mycket bra för att vara kadett. Jag 
fick beskåda igångsättningen. Jag stod nära maskintelegrafen. Såg 
visaren slå när som en klocka klirrade. Sedan chefen varskott "klart 
i maskin" kom "framåt några slag för ankarlättning". Manöver med 
en väldig spak följde sedan och ånga väste ut i maskinrummet och 
medan man hörde bullret från däck när mannarna gick med spelet 
så var det någon i maskinrummet som tog upp en sång med klar röst 
"Call all hands to man the capstan ... " och som bullret ovanifrån 
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tystnade gav maskintelegrafen ordern: "Fram&t sakta!" Dunk ... 
dunk ... Det dröjde ett tag med en stoppintervall emellan - där 
uppe skulle ankaret komma upp ur vattnet innan fart kunde sättas 
- och så kom till slut fullt pådrag och de stora pistongerna började 

arbeta. 
Ångmaskinen hade en originell utformning. Cylindrarna "låg" en 

åt vardera fartygssidan till. Det var en Carlsunds konstruktion. Med 
tillverkning i Motala verkstad. 

Det blev två timmars gång för maskinen denna morgon och efter 
att ha passerat Kullen kl 8 kom vi ut i friare vatten och seglen sat
tes. Motvind och bidevindssegling. 

* 

Onsdagen den 8 juli-fredagen den JO juli dessa dagar låg kor
vetten på kryss i Kattegatt. Nöjesseglare skulle nog ansett en så lång 
tid föga vettig för en förflyttning från söder till norr i Kattegatt. 
Och visst var hon långsam av sig, Saga, i synnerhet i labert väder 
och bidevindsseglande. Men vi kadetter hade ingen känsla av lång
samhet. Det föll en inte in att begrunda huru mycket i väg framöver /" 
man vann på kryss-slagen. Man var upptagen av så mycket annat. 
Här var man inte ute på kappsegling eller för att segla fort. Vi kal-
lade det för välsegling i stället. 

Dessa dagar med en ganska jämn och laber vind och torrt väder 
kom mycket lämpligt i början av vår resa för att vi kadetter skulle 
bli hemmastadda i fartyget. Kadettofficerens maningar att gå till 
upptäcktsfärder i riggen hörsammade vi också villigt. Nästan hela 
dagarna kunde vi se kamraterna flöjta omkring till väders. 

I rutinen gällande denna veckan står på varje dags förmiddag : 
"Exercis till väders. Instruktion i sjömansskap". En kombination 
som jag tror var bra. 

Vi såg en skymt av Marstrands fästning. 

Lördagen den 11 juli, vår första "riktiga" rengöringslördag. Först 
av allt skjutas ändarna upp från att ha legat på däcket så att detta 
blir fritt för rengöring. Knektar och nagelbänkar hysa tågvirket . 
Däcket skuras med stenar liknande tegelstenar av något poröst ämne. 
Därefter tvättas det och skoffas medelst träskoffar, som se ut som 
små spadar. Vaktkvarterets kadetter får falla på det arbetet. Man 
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går barfota med byxorna uppvikta ett stycke. Man f&r också tvätta 
linne, underkläder, skjorta och strumpor. Men det gäller att bli fär
dig med sådant kvickt på morgonen, ty efter klockan 10 får ingen
ting hänga till tork, gölingen som tjänat till upphängningsplats tas 
ned då. 

Innan jag gick av från middagsvakten siktade vi Skagen. Vinden 
ökade till att bli frisk och vi tog in rev i märsseglen. Sex beaufort är 
en bra kultje. Vi låg bidevind för styrbords halsar och hade fyr
skeppet kranbalksvis i lä . Med måttlig krängning, god fart, fyllda 
segel och solen som belyste korvetten måste hon ha tett sig som en 
mycket vacker tavla för dem som från fyrskeppet kunde betrakta 
henne. Dessa personer hade inte endast korvettens namnsignal, blå
sande, att betrakta utan fick bevittna det sällsamma skådespelet att 
ett segel sköras. Ett moln har plötsligt skymt solen. En vindstöt 
kränger korvetten - klyvarn brakar med ett skott. Trasorna blåser 
och klapprar. 

"Förmastgastar bärga klyvarn!" Gastarna ut på peket. Annan 
klyvare sättes. 

"Klart att vända genom vind!" skepparpiporna drillar och med 
ackompanjemang av levande segel i en lovning som den bortflugna 
klyvaren gav första puffen till seglar korvetten upp i vindögat med 
mycket god fart och åskådargalleriet på fyrskeppet hurrar och vif
tar synbarligen i förtjusning över att ha fått skåda synen. 

Och efter några minuter ligger korvetten på ny kurs, utåt från 
det danska landet mot Nordsjön. 

Söndagen den 12 juli. Lördagskvällens byiga väder fortsatte till 
sent på natten, men under dagvakten stickes nattreven ut. Vi kryssar 
i sydlig vind och förer märssegel, bramsegel, undersegel, klyvare och 
mesan. 

Det siktas en örlogseskader söderut vid horisonten. Den närmar 
sig och synes ha kontrakurs mot vår. Sannolikt kommer vi att mötas 
inte långt från varann. 

"Löpare kvickt till artilleriuppbördsmannen order om lös ammu
nition till 38 mm snabbskjutande kanonerna." 

"Bägge vakterna på däck!" Uppställning som i divisioner. Genom
gång som till vant och relingsmaning. 

Den siktade eskadern närmar sig fort . Den utgöres av tyska kej-
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sarjakten Hohenzollern som förer kejsarflaggan och åtföljes av två 
kryssare. 

Artilleriofficeren löjtnant af Klercker står vid fockmasten med 
klockan i handen. "Blås gif akt!" 

"Giga underseglen!" Knappast har seglen ryckts undan så börjar 
på en vink från sekonden kanonaden. Den pågår under ett par mi
nuters tid. Hohenzollern har stoppat sin maskin eller fortskrider 
långsamt framåt och vi har det märkliga fartyget inte längre bort 
än vi kan se hurusom ett antal befälspersoner förekommer på ell er 
nära intill kommandobryggan. 

"Alle man till vant- och relingsmaning!" 
Redan innan sista skottet avfyrats står alle man på sina platser. 

Honnören är -21 skott. 
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"Lefve Konungen!" ljuder sekondens rop som får svaret "hurra!" 
med de fyra repetitionerna. 

Vi blir kvarstående några minuter på våra platser och officerarne, 
som stått på hyttan under ceremonien, stå kvar med handen till mös
san tills dess att kejsarjakten synes ta fart igen. 

"Hornblåsare, blås mittåt!" 
Mötet med den tyska kejsarjakten hade gynnats av solsken och 

laber vind. Underseglen, som vid vant och relingsmaning skall vara 
bärgade eller gigade sattes igen. Söndagen fick sin vanliga utform
ning med divisioner och korum och chefens och sekondens rond. Det 
mulnade vid middagstiden och sydvästen ökade. Vi fick bärga bram
seglen och två rev togs in i märsseglen men liksom om den minsk
ningen inte var tillräcklig blev vi hugnade av ett annat segel som 
skörades, nämligen förmärsseglet. Det remnade nedifrån och uppåt 
vid ett tillfälle då vindstyrkan i byaktig atmosfär sprungit upp till 
en mycket hög siffra, aldrig egentligen utrönd. Vi fick skifta för
märssegel. Sjön var ettrig, vatten blåste i mängder in över däck och 
luckorna hölls stängda. Söndagen som börjat så vackert med sol och 
kejsarhonnör slöt som en ruskvädersdag och gav anledning till att 
22 man fick extra förplägnad 33 el öl per man. Fallande barometer 
varslade inte om väderleksförbättring. 

Måndagen den 13 juli rådde samma väderlekstyp som vi haft de 
två föregående dagarna, med byiga vindförhållanden. Dagen ingick 
med liten segelföring, trerevade märssegel, förstäng och mellanmesan 
och korvetten arbetade för jämnan bidevindsseglande. Det torde väl 
ha varit praxis för de gamla seglarna att vid västanvindar på utåt
gående söka ta sig upp emot den norska kusten för att kunna dra 
nytta av strömmarna. Så förfor i varje fall vår fartygschef. Genom
vindsvändningar kom tätt. På förmiddagen beordrade chefen bilägg
ning och kadetterna samlades på hyttan. Där fick vi instruktion be
träffande propellerns hissande. Det var mycket intressant. Vi trodde 
att från nu så skulle vi få segla utan ångans hjälp ända till Spanien. 
Men flaggmaskinisten, som lät hissa propellern, trodde inte så. Emel
lertid roade vi oss med att notera hurusom korvetten seglade bättre 
efter propellerns undanskaffande. Den var så högt upp belägen i 
brunnen att man kunde ta på den. 

Vinden avtog något i styrka på eftermiddagen och lockade till 
minskning i revningen men under andra plattvakten friskar det 
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1 1gen, upp till 6 beaufort. Det är disigt och gråkallt. Det spåddes 
storm. I kadettmässen hade man fått för sig att "all hands" skulle 
beordras den kommande natten, så jag tog risken att lägga mig näs
tan påklädd. Som vi låg bidevind för babords halsar sov jag bra tills 
mitt i natten, då någon ruskade i mig och ropade "rejs opp", "rejs 
opp du ska på hyttan!". Inte var klockan fyra ännu, det såg man 
ju så mörkt som det var, kappens lucka stod på glänt och ute var 
det svart. Nej, men nu var det "båda vakterna". Det var mitt i 
hundvakten. 

Vakthavande officeren var löjtnant Carlsson. "Kadetten förfångar 
vid rodret!". Där var vi fyra nu. Korpralen, en kadett och två gas
tar. Jag frågade korpralen om han sett vindstyrkan noterad i logg
boken i navigationshytten. Han svarade åtta beaufort. Då visslar 
det i vanten, tillade han. Och nu märkte jag att vi kunde höra den 
musiken. Jag tyckte att jag fått ett bra jobb med att få stå vid rod
ret. Man har något att hålla sig i. Och att man måste hålla i drill
spakarna ordentligt säger sig självt. Bara den ena handen först och 
den andra efter var en passgång som man måste praktisera när rö
relse skulle ges rodret. Jag tycks ha befunnits lämplig som rorsman 
eftersom jag blev kvar ett par timmar. Efter att ha blivit förfångad / 
blev jag sänd att kalla uppbördsstyrmannen till hyttan. När jag gick 
föröver långs lovarts gångbord fick jag en överbrytande sjö över 
mig. Återkommen till vakthavande officeren anhöll jag att få gå 
under däck för att byta kläder, vilket bifölls. När jag kom upp igen 
hade vakten förfångats . Löjtnant af Klercker vände undan vinden. 
Jag blev avlöst och fick koja- för en liten stund. 

Tisdagen den 14 juli fortsätter hidevindsseglingen under hårt re
vade märssegel, vid middagstid noterade vi vindstyrka 7 beaufort, 
alltjämt motvind. Vi hade nått positionen Lat 57° 50' Long O 8° 33' . 

Kl 2,30 em båda vakterna på däck. Upplästes vissa skeppsorder 
ävenså stycken ur tjänstgöringsreglementet, paragraferna 17, 18 och 
20. Denna uppläsning är obligatorisk under varje sjöexpedition. 
Innehållet är ordningsföreskrifter och disciplinära bestämmelser, be
fälsförhållanden ävenså allmänna regler för fartygets säkerhet, man
skapets permissionsförhållanden o s v. 

Kadetterna ~hörde liksom besättningen i övrigt dessa reglements-
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paragrafer. Fartygschefen vände sig särskilt till kadetterna. Han var 
inte helt belåten med deras tjänstgöring ombord. I allmänna ordalag 
tillrådde han dem att, som orden föllo sig "han tyckt sig skönja hos 
några av er brist i militär uppfattning så att möjligen har felaktigt 
val av levnadsbana förelegat o s v". Vi förstodo att vi inte varit vår 
chef till lags. Men hans tal gav inte upplysning om vad som brustit 
och när. Kadettofficeren kapten Virgin var närvarande när chefen 
talade. Inte heller Virgin förstod anledningen till höga vederböran
des missnöje. Men Virgin var vänligt nog att hos chefen efterhöra 
vad saken gällde och därefter i mässen ta upp ämnet. 

Det avslöjades därmed att vår fine noble Henry Lindberg hade 
blivit störd genom den loggning som kadetterna hade ålagts. Che
fens sovhytt var belägen under hytt-däcket och alldeles inunder den 
plats om styrbord där kadetterna brukade stå när den sidan var 
loggningens. Just för om livbåten. Det hände när man halade hem 
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logglinan, när loggskäddan skulle lyftas ur vattnet, att den slog in 
emot bordläggningen. Därav uppkom det störande ljudet. Vi hade 
tidigare aldrig blivit varnade att bemöda oss om att undvika det. 
I fortsättningen visste vi vad vi borde iakttaga. 

Onsdagen den 15 juli ingick med fortfarande friska fläktar men 
stigande barometer bådade förbättring i vädret och reven stacks ut. 
Alltjämt låg korvetten på kryss. Kadetterna fick gymnastik genom 
lodhyvning som tillgick från fockröstet där man stod med lina om 
midjan och slängde lodet och utropade resultatet såsom t ex "meter 
20, ingen botten". Korvetten passerade i dag Lindesnäs meridian. 
Införes i däcksloggboken, varur utdrag styrker höjning i messnings
bidrag. 

Torsdag-fredag den 16-17 juli gynnades vi av gott väder som 
medgav exercis till väders och lektioner i lektionshytten enligt ruti
nen. Vi seglade alltså med bram- och överbramseglen satta och jag 
var dessa dagar flera gånger på kryssöverbramrån. Den lilla boken 
"Sjömanskap", rekrytundervisning för manskapet vid flottan, hade 
i sitt första kapitel planteckningar av bestyckningen på våra pansar
båtar, Svea, Göta, Thule, Odin, Tor och på dem var det förhör. 
Också på vårt försvarsväsendes organisation, särskilt marinens. Bo
ken var ett par år gammal så kustartilleriets tillkomst var inte med 
i den, utan vi gjorde anteckningar. 

Lördagen den 18 juli. Rengöringen efterföljdes av slingring av 
kojerna. Den använda kojens utanhölje lades i smutspåsen. Ett rent 
knopades till. För kojernas skötsel finns noggranna föreskrifter. "Vid 
utpurrning för dagen skall envar genast beslå sin koj, därvid iaktta
gande att filten skall vara jämnt utlagd långs hela kojen, att skär
linorna noga indragas i kojen, att slagen med beslagsbandet kommer 
på lika avstånd från varandra" ... "Kojtvätt får ske endast på där
till givna tider" o s v. 

Lördagseftermiddagen brukar vara en ledighetsstund. I dag var 
vädret inbjudande till litet underhållning och på backen hördes ett 
dragspel tona och en eller annan gast sjöng en visa. Gemytet avtog 
när en dimbank kom in över oss. Mistluren sattes i gång. Efter ett 
par timmars nästan stiltje kom en liten bris. Den kom norrifrån. 
Efter fjorton dagars seglats hände det sig alltså nu för första gången 
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att vi fick vind akter in, en verkligen angenäm omväxling från den 
ideligen praktiserade bidevindsskotningen. Och nordanfläkten blåste 
undan tjockan för ett par timmars tid. Den kom åter. 

Söndagen den 19 juli ingick med tjockt väder och korum försig
gick med sällsamt ackompanjemang av mistlurens bölande medan 
man från hyttan knappast kunde se leden längst bort. Efter chefens 
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och sekondens rond anbefalldes kadetterna riggen till påseende. 
Tjockan lättade och det blev en solskensdag, en underbar dag med 
kurs an mot Dover och vinden akter in. Dagen slöts i nästan vind
stilla. Pannor påeldades. Propellern sänktes. Skorstenen hissades. 

Måndagen den 20 juli var det nästan stiltje och chefen anbefallde 
maskingång. På morgonen siktade vi Gullopens fyrskepp. Lektioner 
som vanligt i kadettmässen. I dag medförde kapten Virgin den in
ternationella signalboken och förklarade huru namnsignalen skulle 
avgivas till Dovers signalstation. 

Styrbords låringsbåt skulle sättas i sjön. Besättningen ställdes upp 
på hyttan. Fyra av gastarna utväxlades så att kadetter ingick i stäl
let för dem. Därigenom kom jag att bli med i båten vid dess sjö
sättning. 

Kl 1 em avgavs signaler till Dovers signalstation. Chefen stod på 
hyttan. Farten minskades och korvetten gled sakta närmare land, 
men ännu var vi långt ute. De höga klipporna vidDover ger intryck 
av att man befinner sig på ett mindre avstånd än vad som är verk
ligt. skepparpipans drillar ljöd för livbåtens sjösättning och vi klev 
upp i den och satte på oss livbältena. När fartyget nästan stannat 
uppgicks det i ginorna och elegant och ledigt flöt vi på vattnet. 
Fastän vinden var svag märkte vi nu att dyning gungade oss upp 
och ned. De första årtagen blev inte så vackra. 

Som styrare i båten var en underofficerskorpraL Därjämte med
följde två av underofficerarna, den ene medförande postväskan. 
Från Doverskulle också telegram sändas hem. 

Det var inte någon liten bit att ro in till piren vid Dover, jag tror 
det tog oss omkring 20 minuter, men vi såg korvetten närma sig nå
got. Innanför piren sög dyningen in och vi fick bära av hela tiden 
medan vi väntade på underofficerarna att återkomma. De kom med 
sina pipor bolmande på "navy cut" som ger en romantisk doft. När 
vi satt av från kajen sög tidvattnet utåt och vi fick fart innan åror
na kommit ut. Vägen ut till korvetten syntes kortare nu på hemvä
gen än förut, ginorna hängde ända ned i vattnet, plikthuggaren tog 
den förliga och båtstyraren den aktra, skepparpipan drillade och 
under den musiken åkte vi upp med fart under däverterna. Hela 
denna lilla expedition blev i all sin enkelhet ett så trevligt minne. 
Kamraterna måste förstås skämta med oss som fått vara med "träf
fade du nån söt liten flicka där i land, Daniel?" De visste så väl att 
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det är roddare strängt förbjudet att lämna sin plats i båten. Under
officerarna var de enda som steg i land. 

Sedan livbåten hissats och återställts sattes maskinen i gång. Vi 
gick ut ångan och satte segel i en på kvällen friskande bris, öppen 
vind och kurs an S 38 ° W hän på kompassen. Jag fick tillfälle att 
se barometern, 758 mm, högt för den nordliga brisen, men den bör
jade falla. 

Tisdagen den 21 juli kom sydvästvind åter. Från denna dag och 
fyra dagar framåt blev färden enahanda med konstant kryss i Eng
elska Kanalen, disigt och regnigt väder med vindstyrkor varierande 
mellan 3 och 5 beaufort. 

Jag har redan varit på min rå åtskilliga gånger under de två vec
kor vi varit på väg. När vi i dag den 21 juli hade segelexercis och 
skulle ta in ett rev i kryssmärsseglet kom inte rånaekeskorpralen 
med upp på rån. Jag låg närmast hans plats. Kapten Virgin som led
de övningen ropade åt mig att kliva ut på nocken. Där vi ligger har 
vi seglet buktigt under oss, revtaljorna är hissade samtidigt med att 
märsefallen är firade, jag har flera gånger förut iakttagit vad korp
ralen brukar göra, men kapten Virgin ropar från däcket: "hal lovart 
ut!" "Ni ska hala seglet upp mot lovartsnocken så att Bengtson kan 
hala upp revlöddran och skära i stickbulten!" Småningom kan jag 
göra jobbet. På lä-nocken sitter en andraklassare. Och när jag har 
min stickbult fast så halas seglet lä ut och blir strax klart. "Kom in 
från rån" ljuder det, fortfarande från däcket, fallet räcks och rev
taljorna firas, när vi kommit in allesammans till märsen. 

En av kamraterna, Carl Gustaf Rudberg, hade från stormärsen 
iakttagit nyssnämnda händelse och gjorde en anteckning om att 
kustartilleriet var revande gastar. Vi fick en annan korpral på kryss
märsrån. Men Daniel Bengtson blev "närmaste man" för någon vec-
ka framöver. · 

Dessa dagar med hidevindssegling i Engelska Kanalen var fyllda 
av skolstudier för kadetterna. Det var vissa elementära ämnen som 
kadettofficeren ville ha avslutade såsom en första etapp. Därtill hör
de kompassen. Den skulle man kunna rabla alla streck, halv- och 
kvartsstreck som ett flytande vatten. Att denna gammalmodiga upp
stickning fortfarande hölls i helgd förklarade kadettofficeren med 
att ehuruväl ombord i korvetten för navigationen användes grader, 
så är den nymoderniteten inte allmänt rådande i t ex handelsflottan 
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eller bland fiskare, utan en sjöman måste kunna obehindrat använda 
streckindelningen. Den är så att säga grundläggande kunskap. Våra 
studier av karbin och revolver har pågått ända sedan vi först kom 
ombord. Vi har läst på vapnen och lärt oss att taga delarna isär och 
sammansätta dem. Kadettofficeren använder dem som föremål för 
vår föredragningskonst och talförmåga. Om Bengtson får frågan på 
karbinen, så vill läraren ha svaret i form av ett uttömmande före
drag. Huvuddelarna nämnas först: pipan, mekanismen, kolven, stoc
ken, siktmedlen sedan underavdelningar under dem. Allt skall bli 
omnämnt och förklarat . Utan lärarens framlockande antydningar. 
Alldeles i samma anda vill läraren ha redogörelse för fartygets bygg
nad, t ex, eller dess innehåll och inredning. Eller ska vi flytta oss till 
"Sveriges krigsmakt". Eller redogöra för vår värnplikt. Samma själv
manhet i svaret fordras, för att man ska påräkna ett gott betyg. 

Efter att vid flera tillfällen varit med om förhör och betygsätt
ning har man blivit grundligt övertygad om att för att på rätt sätt 
förbereda sig till uppvisning av sig själv och sina ombord förvärvade 
färdigheter så gäller det att noggrannt tillvarataga tiden. Många av 
kamraterna lärde sig långa stycken av rekrytundervisningen utantill. 
Inte endast "krigsmans erinran": "Krigsman skall frukta Gud och 
vara Konungen huld och trogen ... " utan jämväl andra stycken med 
allmängiltigt innehåll. 

Fredagen den 24 juli under förmiddagsvakten var skorstenen his
sad för destillering. J ag hade eldningstörn. Det blåstes "larm". J ag 
sprang till min station vid kryssmasten. Därifrån sändes jag att ingå 
i servicen till styrbords aktra 12 cm kanon. Det blåstes "eld" och 
vi sköt lösa skott. 

Vid middag siktades Shambels fyrskepp. 

Lördagen den 25 juli började jag med att göra hundvakt. Vi seg
lade bidevind för babords halsar W hän på kompassen för en sydlig 
bris i god fart för märs- och bramsegel. Vinden friskade. Jag var 
med om att bärga kryssbramseglet. Loggade ett par gånger och hade 
rortörn. Under förmiddagen ökade vinden och vi tog rev i märsseg
len. Engelska 1 :sta klass kryssaren "Europa" passerade oss ganska 
nära. Vinden friskade undan för undan och kl 4 em noterades det 
7 beaufort sydlig vind. Vi hade kraftig motsjö. Vi låg dikt bidevind 
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fö r babords halsar under trerevade märssegel, förstäng och den lilla 
mesanen. Jag var på hyttan under andra p lattvakten och kom ned 
blöt i mässen klockan 8 på kvällen. Det var nu en sällsamt tråkig 
lördag. 

Söndagen den 26 juli var vädret inte mycket bättre men dock tid
vis så att solen tittade fram emellanåt men dessemellan täcktes den 
av mörka, tjocka moln som gav oss en regnskur då och då och även 
hagel. Vi fick tillfälle att vädra kläder. På eftermiddagen denna 
söndag riggades det till med underhållning på halvdäck varunder 
fartygsintendenten berättade historier och sjöng visor. På kvällen såg 
vi franska fyrarna Ile de Tierp och Ile de Bas. Vi fick avbränna en 
blänkfyr för att påkalla uppmärksamhet hos ett annalkande fartyg. 
Barometern var fallande. Under natten förde vi trerevade märssegel, 
förstäng och mellanmesan, vindstyrkan mycket ojämn, ibland 3 
beaufort men ofta 6. Alltjämt bidevindssegling. 

Måndagen den 27 juli var en mulen dag med lågt i taket, med 
sydvästlig byig vind och hagelbyar. Klockan tio togs tredje reven 

/ in i stormärs och förmärsseglen. Kryssens segel var beslagna. Kloc
kan 11 var vindstyrkan uppe i 8 beaufort. Sjöarna var överbrytan
de, men korvetten seglade väl balanserad. Kryssbramseglet blåste 
loss ur beslagsbanden. Jag var med fyra andra på rån för att fånga 
det. Jag fick två naglar på vänster hand uppfläkta. Vid nedäntring
en trampade jag fel i vantens vevlingar till följd av fartygets häf
tiga slingringar. När jag kom ned på hyttdäck blev det blodspår 
efter mig på däcket. Vakthavande officeren löjtnant Carlsson sände 
mig ned i kadettmässen. Dit kom en sjukvårdare med förband. Vad 
jag råkat ut för var att gamla sårnader på smalbenen, vari kalsong
erna fastnat, nu genom mina feltramp rivits upp. De senaste dagarna 
hade jag maskat från morgonduschen på däcket emedan jag hade 
detta besvär på benen. Nu fick jag bandage. Och utanpå lade sjuk
vårdaren en tjock pappskiva. 

Det rådde halv storm med en väldig sjögång. Närheten av franska 
kusten och Ushant föranledde lodningar. Vädret var också disigt. 
Kursen lades bidevind för babords halsar vid kvällstid. Som frivak
tare kunde jag knyta mig i min koj. Pannor påeldades under natten. 

Tisdagen den 28 juli tjöt stormen fortfarande och enär lodskott 
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givit mycket oklara besked om korvettens exakta läge i förhållande 
till det orosfyllda grannskapet av kap Ushant beordrade chefen 
maskingång. Märsseglen bärgades. Korvetten förde undersegel reva
de, stagfock och lilla mesan. Denna segelföring stöttade, och som vi 
höll hidevindsfyllning i seglen hjälpte de på farten. Det rådde 
SSW-lig vind av vindstyrka 9 beaufort, halv storm och vi höll 
NW-lig kurs. 

Korvettens position kl 12 middag var Lat N 49° Long W 5° 40'. 
Under dygnets 12 första timmar var den seglade distansen 26 
distansminuter i en stark motström. 

Kl 12,30 anför loggboken: "Vänt genom vind och satt kurs WNW 
på kompassen. Kl 1 släckt av styrbords mellersta panna och bankat 
upp i övriga pannor. Satt tvårevade märssegel och enrevad fock . 
Hissat vävkula på förtoppen och lagt bidevind för babords halsar 
NNW hän på kompassen. Kl 1,25 stoppat maskinen. Fria vakten 
lappning och lagning och erhållit extra förplägnad med kaffe. Kl 4 
em ställning till drabbning för aftoninspektion. Vänt undan vind 
och lagt bidevind för styrbords halsar SW hän på kompassen." 

Kl 5 em kadetterna samlade i kadettmässen. Kapten Virgin ge
nomgick förhållandena kring kap Ushant ur navigeringssynpunkt. 
Strömförhållandena gör vattnen här oberäkneliga. Korvetten har 
haft otur med vädret som erbjudit mycket dålig sikt, dis och regn. 

Kl 9 em siktades Ushants fyr. 

;:-

Onsdagen den 29 juli under hundvaktens mörka timmar såg vi 
ljuset från Ushants fyr försvinna under horisonten och med grant 
morgonrött sken i öster seglade vi på kurs S 36° W på kompassen, be
hållen kurs S 60° W, för en frisk jämn kuling från NWtW. Och 
fastän vi förde bara tvårevade märssegel, förstäng och mellanmesan 
så var farten god. Det kändes som en upplevelse att få ligga kurs an 
med något lättade brassar och skot. Maskinen var stoppad. Pannor
na släcktes. Skorstenen firades. Korvetten var vorden en verklig seg
lare igen (propellern dock nere). 

Från denna morgonstund vidtog en utomordentligt tjusig seglats 
varom jag från mina egna anteckningar många gånger hållit mitt 
minne levande. Läsaren kan kanske också föreställa sig den lättnad 
vi kadetter måste ha känt när vi till motsats mot resans föregående 
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ihållande hidevindssegling och i mestadels dåligt väder nu fick vara 
med om färd som gick på kurs an, i öppen vind, en jämn, ljum väst
lig och i soligt väder. I en vindstyrka om 4-5 beaufort förde vi 
märs-, bram- och överbramseglen och samtliga stag- och gaffelsegel 
och den loggade farten var sällan under 8 knop, flera gånger över 9. 
Inte dåligt för gamla Saga. Den enda minskningen under 33 timmars 
segling sydvart vi gjorde i seglen var att överbram togs in för natten. 

Under dagen fick vi torka våta och fuktiga kläder. Det var mas
sor som kom upp och najades här och var för att inte flyga bort 
med vinden. Min ytterkavaj hade inte varit torr på en hel vecka 
men blev det nu. 

sedvanliga lektioner och instruktioner fyllde kadetternas tid, och 
hade det inte så varit så tror jag att jag skulle ha fallit i drömme
rier om havets härlighet, och jag skulle ha längtat efter en färglåda 
fö r att försöka återge den tjusiga tavlan med solbadade fyllda segel 
och det blånande höljet av himmel och hav och livets vita strimmor, 
vågkammarna som gör sig påminta mot fartygssidan. 

Torsdagen den 30 juli var en följetong på gårdagens romans. 
På förmiddagen var vi i närheten av ett flertal fiskebåtar. Många 

hade en rigg liknande den man kan se på amiral Häggs flaggkarta, 
somliga den franska typen, andra den spanska. Det var fiskebåtar. 
En av dem var på endast ett par kabellängders avstånd. Jag såg 
sekonden gå upp på hyttan. Med vakthavande officeren talade han 
om att, ifall man kunde få tillhandla sig fisk, så skulle vi lägga bi 
för att ha livbåtsmanöver. Vi styrde närmare fiskaren. Sekonden 
tog roparen och ropade: "Have you fish?" Han ropade så flera 
gånger men fick intet svar eller tecken till förståelse. Så det blev 
ingen manöver, tyvärr måste jag tillägga, ty vi hade börjat ledsna 
på den monotona och enkla utspisningen och skulle värdesatt litet 
omväxling. Säkerligen hade man vid provianteringen i Karlskrona 
räknat med att seglingen till Santander skulle ta färre dagar i an
språk än vad som blev fallet. Åtminstone fick vi kadetter den upp
fattningen då vi på senaste tiden matats med vad man föreställde 
sig vara reservproviant, såsom sluring, sill, te och hårda träliknande 
skorpor som kallas knallar. Så klart därför att a v ett förestående 
besök i hamn vi väntade oss mycket. 

Och att det inte skulle dröja länge innan vi skulle få göra för 
många av oss vårt första utlandsbesök, det varslade skorstenen om 
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ty den hissades och det stacks fyr i pannorna vid middagstid. K l 
112 3 siktades land, kl 3 sattes maskinen i gång och seglen bärgades 

och beslogs överallt, ett par timmar senare, och efter namnsignal 

med Santanders signalstation och lotsens tillkallande, kom denne 

ombord och lotsade oss in till Santanders hamn. Där förtöjde vi 

mellan två bojar mitt emot passagerarkajen och så var färden hit 

avslutad kl 7,15 på kvällen. 
Det var en vacker stilla afton. 18 grader i luften, 19 grader i vatt

net. K vällen användes för översyn av landgångskläder. 

Korvettens besök i Santander 

Tidningen "El Cantabrico" skriver om korvettens besök följand e, 

den 31 juli 1903: 
Ombord på fartyget hade vi nöjet få hälsa på den älskvärde och 

distingerade herre, som är chef för Saga, kommendörkapten Henry 

Lindberg. Han berättade med stort tillmötesgående om resan. Far

tyget lämnade Karlskrona den 4 juli och har gjort resan för segel. ~ 

Maskinkraft användes endast för att anlöpa Santander. 
Vädret hade varit ganska hårt och fartyget har besvärats av star

ka stormar ända fram till Ouessant, där bättre väder äntligen på

träffades och varifrån fartyget endast behövde 33 timmar för att 

nå denna hamn. Besättningen på Saga består, förutom av chef och 

åtta officerare, av 31 underofficerare, 31 kadetter, 170 sjömän av 

vilka 100 är rekryter. Saga är förutom kadettfartyg även skola för 

sjö- och högbåtsmän. 
Herr Lindberg sade lovprisande ord om Santanders vackra belä

genhet. 
El Cantabrico den l augusti 1903: Kommendörkapten Lindberg 

avlade i går åtföljd av svenska vicekonsuln Sr. Pettersson ett offi

ciellt besök hos militär och civilguvernören, biskopen, borgmästaren 

och marinkommendanten. På eftermiddagen återgäldades dessa be

sök av herrar Gonzalez L6pez, L6pez D6riga och Cano-Manuel, 

vilka när de lämnade fartyget hedrades med vederbörlig salut. I dag 

klockan 11 kommer besök att avläggas å fartyget av militärguver

nören, Sr Contreras och i morgon söndag av biskopen. 
El Cantabr!co den 2 augusti 1903: I går kväll närvaro befälhava-
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ren, officerare och kadetter vid en fest, konsert med dans och "Gran 
Cotill6n" i "El Casino del Sardinero". För att besvara denna fest 
kommer officerarna på Saga att giva en bal ombord, till vilken den
na stads framstående familjer liksom utlänningar som tillbringa som
maren i Santander eller i "El Sardinero" kommer att inbjudas. 

Teatersällskapet Lara kommer att giva en särskild föreställnin g 
till ära för chefen och officerarna på Saga. 

El Cantabrico den 3 augusti 1903: Vid övningar ombord i Saga 
har inträffat en beklaglig olycka. En av besättningen råkade fall a 
ned på däck från en ganska hög höjd, varvid han bröt 2 revben och 
även fick andra skador. Han blev omedelbart omhändertagen och 
behandlad av läkaren ombord. Den skadades tillstånd lär vara gans
ka allvarligt. 

Denna tråkiga incident har föranlett chefen på Saga efter överens
kommelse med sina officerare och en del framstående representanter 
för staden Santander, som informerats om olyckan, att uppskjuta 
den fest, som skulle äga rum ombord i korvetten för att besvara den 
uppmärksamhet och de festligheter, för vilka de svenska flottrepre
sentanterna äro föremål i denna hamnstad. 

De i Santander bosatta svenskarna organiserade i går en bankett 
som ägde rum i Cafe Suizos Restaurant till ära för Sagas befälhava
re och officerare. 

"Unionklubben" firade även i går kväll de svenska flottrepresen
tanterna. Man organiserade en andalusisk fest, som svenskarna i hög 
grad uppskattade varefter serverades en utmärkt supe. 

Chefen för Saga, efter att i eget och i officerarnas namn ha tac
kat för det älskvärda mottagandet och för de festligheter som anord
nats i denna stad, utbringade en skål för Spanien, vilken besvarades 
av civilguvernören, Sr. Gonzalez L6pez, som även närvar vid denna 
fest. Efter skålarna utbringades leven för Spanien, Sverige och 
Norge. 

Festen i Unionklubben varade till kl 2 om morgonen och de 
svenska flottrepresentanterna voro mycket tillfredsställda över den
samma. 

"El Cantabrico's" här redogörelser över Sagas besök i Santander har genom 
Svenska Ambassaden i Madrid tillställts mig i fotostatkopior, för vilken hjälp 
jag är mycket tacksam. 
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Jämlikt loggboken åtnjöt vi ett underbart sommarväder i Santan
der. Alla dagarna där har loggboken beträffande vädret anteck
ningen "klar himmel". Under hela resan förekommer den beteck
ningen endast för dessa få dagar. Vi fick alltså åtnjuta dessa under
bara solskensdagar såsom en verklig försynens kompensation åt oss 
efter det att under färden från Karlskrona vi haft det slitsamt och 
blött och blåsigt. 

Söndagen den 2 augusti kom först Santanders biskop ombord vid 
11-tiden. Under det att han var ombord blåste den spanska flaggan 
från toppen och vid hans avgång gavs salut med skott. 

Mellan kl 1,30 em och till kl 6 em mottogs besökande ombord 
i Saga. Kadetterna blev anmodade att tjänstgöra som ciceroner och 
att konversera. Man fick försöka med engelska språket, men man 
hade bättre framgång med franska. Jag minns särskilt löjtnant Gib
son såsom en uppskattad färdledare runt i korvetten. Så står minnet 
klart för mig hurusom han omgiven av en skock unga sköna span
jorskor uppe på hyttan förklarade mysteriet med propellern som 
kunde friställas och hade jag haft en kamera då så skulle jag före
vigat vår stilige löjtnant nedkrypande i propellerbrunnen till för-

~ nöjelse för damerna. 
En del personer som kom ombord hade vi fått tillfälle förut träffa 

vid de tillställningar som vi haft nöjet besöka i land. 

Onsdagen den 5 augusti tidigt om morgonen påeldades pannor och 
förbereddes avsegling. Ångslupen gjorde ett par turer på morgonen 
och togs sedan upp. Livbåtarna hölls kvar i sjön tills strax före lätt
mngen. 

Säkerligen skulle ingen av oss haft något emot om besöket i idyllen 
Sat1tander hade förlängts med några dagar. Tänk bara att i så fall 
vi blivit inbjudna att bese en tjurfäktning. Och bland de ombord
varande fanns det en och annan som fått inom sig en magnetisk 
dragning åt mörka spanska ögon och röda läppar. Det kunde konsta
teras när våra båtar gjorde de sista turerna in till embarcadero de 
pedreneras, tilläggsplatsen, där var folksamling och i den många 
unga fagra kvinnor. 

Vi hade kompletterat vissa förråd. Såväl en smula kol hade in
köpts och även vatten. Svensk-norska vicekonsuln Pettersson hade 
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varit mycket verksam, och färskproviant var givetvis mycket ange
nämt att ha fått med ombord. Herr Pettersson syntes flera gånger 
ombord i fartyget och han hjälpte säkerligen intendenten i många 
avseenden. 

Vid middagstid kom lotsen ombord. Förtöjningarna från de bägge 
bojar, intill vilka Saga varit förtöjd, kastades loss, maskinen sattes 
i gång och vi började avresan medan på den närmast varande kajen, 
Paseo de Pereda, en grupp avskedsviftande personer samlats. Vår 
chef stod på hyttan och lyfte sin mössa högt: "Farväl Santander!" 

Tre kvarts gång farleden utåt. Där stannades maskinen för att 
lämna ångslup från staden tillfälle att borda för lotsens avhämtning. 

Vi var i Biscayan och mötte här ett för ovanlighetens skull lugnt 
vattenområde och vind från ostlig riktning varför chefen beslöt att 
skjutövning skulle äga rum. Ett ballongmål utlades och skjutning 
med tubkanoner och kanongevär pågick i två timmars tid. Det var 
låg eldhastighet emedan elduppehåll blev nödvändigt då korvetten 
förflyttade sig till sådant läge att skotten kunde avfyras i nordväst
lig riktning. 56 tubskott och 75 kanongevärspatroner förbrukades. 
Kadetterna var med i servicerna vid denna vår första artillerisriska 
övning. 

Efter skjutningen sattes segel: märs-, bram- och underseglen, kly
vare och mesan, kurs NtW på kompassen, och i en SSO-lig moderat 
bris gick vi ut ångan och så släcktes det av i maskinen. Det var fort
farande vackert väder och vi hyste förhoppningar om att få göra 
Biscayan med en lika tjusig passage som vi hade haft för en vecka 
&edan på sydgående. Allt det angenäma man upplevt på sistone 
Santander, sommarvärme och kanonskjutning kröntes för min del 
med ännu en upplevelse. I kväll var jag med några av kamraterna 
inbjuden till middag hos chefen i kajutan. Hovmästaren skvallrade 
om programmet i sistberörda punkt. Det ingick i chefens önskan att 
visa denna generositet men han kunde ta endast några få åt gången, 
och just efter Santander befanns köket tydligen med ingredienserna 
försett . 

Torsdagen den 6 augusti fortsatte det vackra vädret med ostlig 
bris som friskade och gav oss god fart på vår nordliga kurs mot 
England. Alltsedan vi lämnade Santander hade skorstenen varit uppe 
för destillering. Nu kunde denna däcket nedsotande manipulation 
upphöra och skorstenen firas. Efter divisioner och korum fick ka-
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dettema i uppdrag att göra klart för ledsegels sättande. Vi hade 
seglen ute på däck och var i begrepp att börja sätta dem när en 
oförutsedd händelse inträffade. Vakthavande backskorpralen kalla
de på uppbördsskepparen, som fick den oroande underrättelsen att 
det hördes gnissel från fockmastens salning och att svåra stången 
vid noggrann granskning föreföll inte stå så pall som den borde. 
Orsaken var att styrbords - i dag lovarts - förstängsbarduner inte 
gjorde tjänst. Den aktra av de två hade brustit. Den tar det mesta 
av trycket när den är hel. Här var ingen tid att förlora, ty dröjsmål 
och fortsatt segling kunde föranlett stort bekymmer. Vakthavande 
officeren hann knappast få rapport i saken förrän det ljöd: "Klart 
att vända undan vind!" 

Under biläggning varunder fockmastens styrbordssida kom i vind
lä utfördes ett förstärkningsarbete som leddes av uppbördsskepparen . 
Overbram och bramrårna togs ned i däck. Sedan bramstången. Där
efter lades från eselhuvudet på svåra stångens topp en tross som man 
lät falla ned till röstet. En grov kaus gjordes. I denna höggs en talja, 
varmed trossen styvhalades, varefter den kallades reservbardunen. 
Kadetterna beordrades följa arbetet, för vilket kadettofficeren ville 
ha redogörelse under nästa lektion i sjömansskap. 

Fredagen den 7 augusti skiftade vi märssegel under segelexercisen 
varvid jag jobbade på kryssmärsrån. Jag blev nedkallad från rån 
och beordrades gå till sjukvårdaren för att sätta på mig en vit rock 
och tvätta mig om händerna samt inställa mig i gunrummet. Min 
kamrat Set von Stapelmohr fick samma order. 

Gunrummets matbord var täckt av en vit duk. Siclobord var be
lagda med allehanda flaskor och verktyg. Officerarnas matsal var 
apterad till operationssal. Doktor Lagerholm skulle göra en opera
tion och som biträde hade han sjukvårdaren, men vid eventuellt be
hov av flera händer räckande verktyg och kärl så hade han begärt 
oss. Set blev med tiden en läkare själv. 

Patienten var en sjöman som led av svåra bölder. Fartyget var 
alltför långt från hamn för att behandlingen ansågs kunna uppskju
tas så att han kunde få bli skött i land. Lagerholm utförde en lyckad 
operation och mannen tillfrisknade efter normala rekonvalescents
dagar. Lagerholm fick efter resans slut eloge för modigt ingrepp. 

(Skildringen av kadettresan sommaren 1903 fortsätter i följande 
nr av TiS) 
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R HULTIN 

Modern mät- och analysteknik 
vid försök och prov med 
minmateriel 

Arsberättelse i minväsendet 1967 

(1. avsnittet) 

Den svenska marinen kom i kontakt med avståndsminan på 
40-talet. Därmed blev det nödvändigt att anpassa sig till en helt ny 
teknik än den som kontaktminorna krävde. De första försöken att 
utföra mätningar på dylik avståndsverkande materiel utfördes på 
sin tid av kn Taube (nuvarande ledamoten kmd Taube) . Genom 
kontakt med ASEA hade en mätanordning framtagits för studium 
av en upphittad engelsk magnetminas funktion vid fartygspassage 
över densamma. Denna mätanordning bestod av en trälåda. Ett hög
känsligt relä som hörde till minan var uttaget och placerat i trä
lådan. Reläet var via en kabel anslutet till minans apparatdeL Over 
reläkontakterna var dessutom en hörtelefon inkopplad varigenom 
man bättre kunde avgöra när kontakt erhölls. Man kunde höra ett 
skrapande ljud vid kontakt samtidigt som man genom direkt obser
vation kunde observera relätungans rörelse mellan kontakterna. 
Minan var utlagd på botten utanför Aggskären. Kabeln var dragen 
i land och avslutades med ovannämnda trälåda. För att passage 
skulle ske över minan var två prickar utlagda till en port genom 
vilken olika fartyg fick löpa. Kapten Taube satt och observerade 
relätungans rörelse och lyssnade i hörluren med spänt intresse. Han 
kunde härigenom studera när kontakt erhölls vid fartygspassage. 

Från ovannämnda primitiva mätmetod har mättekniken inom 
minvapnet successivt utvecklats. Idag finnes för studium av de fysi
kaliska effekter som fartyg och svep åstadkomma en försöksstation 
vid norra änden av Mysingen på V Fjäderholmen. Samtidigt med 
studium av de fysikaliska effekterna kan olika minfunktioner nog
grant studeras. Innan mätstationen byggdes på V Fjäderholmen 
1953 användes under en lång följd av år huvudsakligen Stora Agg
skäret som försöksplats. En station byggdes upp med hjälp av ett 
s~ort 20-mannatält för plats och skydd av erforderlig instrumente
nng. En prickport arrangerades utanför Aggskäret. På botten mitt 
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emellan prickarna lades en avståndsmina vars kabel fördes i land. 
Kabeln anslöts till en kopplingslist och från denna till känsliga lik
spänningsskrivare av fabrikat Brush, som anskaffats efter en studie
resa i USA. Dessa skrivare kunde registrera mycket små likspän
ningar, vilket måste anses vara en mycket sällsynt egenskap på den 
tiden. Totalt fanns det tre stycken förstärkare samt tre stycken dub
belkanaliga skrivare. Förstärkarna kunde registrera från likspänning 
upp till ca 100 Hz. På den ena kanalen kunde man registrera det 
magnetiska förloppet och på den andra exempelvis det akustiska för
loppet. Oftast erhölls enbart ja- eller nejfunktioner i form av tillslag 
från ett relä. För att veta när tillslaget skedde i förhållande till far
tygspassagen var det ordnat med en tangent, som trycktes ned av en 
observatör när han såg att fören resp aktern passerade i linje mellan 
prickarna. Härigenom erhölls markeringspulser på en av skrivarna 
och genom att man kände skrivarhastigheten och fartygets längd 
kunde man räkna ut farten i knop. 

Den ovannämnda metoden krävde att alla mätorgan och minor 
voro placerade i prickporten, vilket helt naturligt begränsade för
söksmöjligheterna. 

Då försöksverksamheten växte och de primitiva förhållandena ej 
kunde accepteras var det nödvändigt med en fast mätstation. Till 
att börja med tänktes den blivande försöksstationen placeras på Agg
skären. Det var ett önskemål att stationen blev placerad så att man 
dels relativt lätt kunde komma i förbindelse med stationen dels att 
den låg lämpligt till med hänsyn till att egna marina enheter fanns 
tillgängliga i närheten. Då inskjutningsbanan för torpeder skulle 
flyttas från Askrikefjärden till Hårsfjärden och Norra Mysingen 
ansågs det icke lämpligt att använda Aggskären som försöksstation 
då torpedbanan skulle komma att skära löpbanan vid Aggskären och 
svårigheter därvid skulle uppstå. 

Kk Urseli och författaren utförde år 1951 rekognoscering på 
V Fjäderholmen för att undersöka om en station på dess södra ände 
kunde vara ändamålsenlig. Efter undersökning av detta vattenom
råde och att lämplig mätbana med tanke på dess sträckning gick att 
ordna och att det fanns lämpliga djup blev det fastställt att statio
nen skulle placeras därstädes. De från början uppställda kraven blev 
därmed uppfyllda. Av bild 1 som visar ett sjökort över Norra My
singen framgår mätstationens placering på V Fjäderholmen och mät
banans dragning. Bild 2 visar topografin i mätbanan samt djupavvi-
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kelser vid 5 meter utanför och innanför mätbanan. För att fartygen 
lättare skall kunna löpa i mätbanan med tillräcklig noggrannhet 
finnes märke på Ö Vitsgarn och L Aggskäret. Vid löpning åt mot
satta hållet finnes märke på Stenskär och på Breviks Skrakholm. 

Den första mätstationen byggdes 1952 genom att en 56 m2 stor stuga byggdes 
på södra udden av V Fjäderholmen. Samtidigt byggdes en träbrygga. Stugan be
stod av ett stort mätrum samt tre sovhytter plus ett pentry . Mätrummet var ca 
28 m2 stort. På tre sidor är mätrummet försett med fönster och med utsikt över 
löpbanan. 1960 tillkom övre mätstugan med en byggnadsyta av 20 m2. Två styc
ken plattstationer på vardera 12 m2 yta permanentades år 1962. Den ena är belä
gen strax ovanför mätstugorna och den andra längre bort. Samtidigt tillkom en 
förläggningsbarack på ca 30 m2 . Den bestod av matsal , pentry och tvättrum samt 
två stycken bäddhytter. 1964 tillbyggdes en särskild generatorbod i vi lken en 
dieseldriven generator på 40 kW placerades. Året därpå färdigställdes en tillbygg
nad till denna bod för bränsletank och elektrisk toalett. Den ursprungliga trä
bryggan byggdes om till en betongbrygga 1966. Samtidigt gjordes de provisoriska 
ensmärkena om till fasta dylika. 1967 tillkom ett "trafikledartorn" på ca 12 m2 . 

Härigenom frigjordes motsvarande golvyta i den nedre mätstugan. Samma år ut
ökades förläggningsbaracken så att matsalen blev något större samt erhölls tre 
stycken 2-bäddsbytter. Den ökade ytan var 23 m2. 

Det kan vara av intresse att följa huru kraftförbrukningen succes- / 
sivt har ökat. Från år 1952 räckte behovet med 1,5 kVA, 1955 var 
behovet uppe i 4,5 k VA och 1963 15 k V A, vilket erhölls med ett 
bensindrivet Volkswagengeneratoraggregat. I och med att förlägg
ningsbaracken 1963 tillkom anskaffades den dieseldrivna generatorn 
på 40 kVA. 

Värdet av de instrument som använts under åren kan bedömas 
till ca 50.000 år 1952 och 200.000 år 1962 och ca 600.000 kronor 
år 1967. 

Från tiden för den första upphittade avståndsminan fram till våra 
dagar har en intensiv utveckling skett inom minområdet. I och med 
att transistorn kom till skapades alla förutsättningar att bygga mo
derna strömsnåla avståndsminor. Försök och prov med dylik elektro
nisk minmateriel kräver en ingående och fortlöpande verksamhet 
som kan sammanställas enligt följande huvudpunkter: 

1. Ständigt studium av de fysikaliska effekterna från fartyg och 
minröjningsmateriel dels för successiv insamling av mätvärden dels 
för utveckling och förbättring av registrerings- och mätmetoder samt 
rationalisering vid analys och bearbetning av erhållna mätvärden. 
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Dessa mätningar omfattar: 
a) mätning av de fysikaliska effekterna från olika typer av fartyg 

vid varierande fart och vid olika mätdjup 
b) mätning på olika typer av minröjningsmateriel för fastställan

de av lämplig sammansättning av de olika slagen av minpåver
kande effekter, kontroll av räckvidd vid olika känslighetsni
våer och vid olika slag a v program. 

2. Mätning på mintyper 

a) mätning av olika storheter i försöksutrustningar för nya min
typer, fastställande av lämpliga data, tidsvillkor m m hos de i 
utrustningen ingående enheterna. Undersökning av lämpligt val 
av dylika med hänsyn till önskade funktionsegenskaper 

b) fortsatta mätningar och studier av funktionen hos förserie
exemplar (förprototyp) 

c) kontroll av serieexemplar (prototyp) 
d) statistikkörning för insamling av erfarenheter beträffande till

förlitlighet och att önskade funktioner uppfylles. Röjningsme
todik prövas och kontrolleras. 

För genomförande av ovannämnda försöksprogram erfordras en 
noggrann planering. Dels fordras en långsiktig planering, som be
handlar mätmiljö, mätresurser, bearbetning och övriga frågeställ
ningar och krav m m som man ständigt måste beakta dels fordras 
planering av varje enskilt försök (en försöksplanering före varje för
sök). 

Långsiktig planering 

Mätmiljön måste uppfylla de villkor som man måste ställa på den 
med hänsyn till krav på olika djup, fria vattenområden med möj
lighet för löpande fartyg att utföra löpningar med alla de farter som 
erfordras m m. Dessutom måste kraven på utrymmen och plats för 
en mätstation uppfyllas. Plottning av målen måste kunna ske. 

Den nuvarande mätstationen vid V Fjäderholmen har till största 
delen uppfyllt alla de viktigaste kraven. 

På senare år har dock rests krav på undersökning vid andra plat
ser. Detta har medfört behov av en rörlig mätstation utöver den på 
V Fjäderholmarna. Av denna anledning har medel begärts för om
byggnad av minsveparen M 20 till ett särskilt mätfartyg. 
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Emellertid kräver ett fartyg en helt annan organisation och instru
mentering. De begränsade utrymmena gör att personalstyrkan måste 
skäras ned utan att mätmöjligheterna försämras. 

I de flesta fall kräves utöver fartyget även vissa fasta platser i 
land för inplottning av målets rörelse. I de fall där detta kräves 
måste någon form av plott anordnas. 

Vid varje försök är det en mängd av olika frågor som måste 
beaktas: 

Lämplig mätplats för löpande fartyg 
Erforderliga mätutrymmen 
Erforderlig mätutrustning 
Elektrisk kraft, anslutningskablar m m 
Förråd av mätkabel, lämplig typ av kopplingar 
Erforderlig hjälputrustning, typ av plott mm 

Förutom anskaffning och underhåll av instrument och utrustning 
kräves en ständig anpassning till den successiva utvecklingen inom 
verksamhetsområdet. 

Det är sålunda av vikt att effektiva och ändamålsenliga instru
ment, mätorgan m m anskaffas. I första hand inköpes lämpligen 
dylika men i många fall måste särskild utrustning byggas och utpro
vas som fyller de speciella krav som ställes på densamma. 

De krav man i första hand måste ställa på utrustningen bestäm
mes i första hand av känslighet, registreringsförmåga etc och i andra 
hand av låg effektförbrukning. Vid försök vid vår mätstation vid 
V Fjäderholmen bortfaller normalt andrahandskravet. 

Vid försök vid andra platser och där högre krav på fältmässighet 
föreligger måste ä ven andrahandskraven u p p fy lias. Därvid erfordras 
i vissa fall strömsnåla utrustningar som kunna drivas från torrbatte
rier. Dylika utrustningar har vi under de senaste åren utvecklat och 
tillverkat enär dylika utrustning ej finnes färdiga att köpa i handeln. 

Utöver instrument och mätorgan tillkommer hjälputrustning. Er
farenheter från tidigare försök har ständigt visat att det är av vikt 
att man så långt ske kan med olika slag av hjälputrustning undan
röjer eller minskar inverkan av den mänskliga faktorn. Mätresulta
tet påverkas många gånger av det mänskliga beteendet. Sålunda er
fordras inplottning av målet med automatisk överföring av mätvär
den och omräkning till X- Y-skrivare för angivande av målets läge. 
Dessutom erfordras tidsangivelse och lägesangivelse vid passage över 
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utlagda mål. Nya krav på styrd start av skrivare för registrering 
uppstår liksom någon form av dubbelkontroll exempelvis genom 
registrering av inställda känslighetsnivåer eller vid eventuella om
kopplingar. Förutom att observatören själv registrerar alla erforder
liga uppgifter på registreringspappret och i protokoll bör kontroll
uppgifter alltid finnas att tillgå. Alla dessa faktorer måste beaktas 
och erfarenheterna ger underlag till planering av förbättrade meto
der vid försöken i vad avser automatisk registrering och minskning 
av det manuella arbetet med undanröjande av de mänskliga orsa
kerna som kan påverka försöksresultatet i negativ riktning. 

F örsöksplanering 

Före varje försök erfordras försöksplanering. Denna uppdelas en-
ligt nedan: 

1) vad skall provas och undersökas vid detta försökstillfälle, 
2) erforderlig mätutrustning, 
3) kabelbehov, typ av kabel, kopplingar etc, 
4) utläggningsplan, önskat djup och erforderlig ordningsföljd 

med hänsyn till om den utlagda materielen måste tagas upp 
och läggas ut under försöket, 

5) erforderliga mål för genomförande av försöket, 
a) fartyg 
b) minröjningsmateriel 

6) erforderlig serviceutrustning såsom olja, bensin, reservmate
riel, bojar och prickmateriel, utrustning för övernattning, till
lagning av mat m m, 

7) uppgörande av arbetsprogram för uppbyggnad och utlägg
ning, tider för båttransporter med materiel, instrument och 
personal, 

8) behov av erforderliga fartyg för utläggning och personal
transpe r ter, 

9) erforderlig utrustning för samband, 
10) ordnande av bevakningsfrågan, 
11) kontakt med övriga myndigheter och organ som erfordas för 

genomförande av ovannämnda punkter, 
12) fastställande av tidpunkt för försöket, 
13) fördelning av personal till mätgrupper och till servicegrupper, 
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14) uppgörande av löpprogram för de vid försöket ingående far
tygen och minröjningsmaterielen. Arbetsprogram för perso
nalen. 

Instrumentering vid mätstationen på Västra Fjäderholmen 

Vid försök och prov med minmateriel erfordras som tidigare 
nämnts mätutrustning dels för studium av de fysikaliska effekterna 
dels för mätning på mintyper. 

Utöver dessa mätutrustningar erfordras viss ytterligare utrustning 
för att fastställa målets läge, tidsuppgifter m m och övrig utrustning 
som underlättar bearbetningen av erhållet primärmaterieL Denna 
mätutrustning, som vi kallar hjälputrustning omfattar: 

P lott 
Klocka 
Tablåer 

I det följande skall hjälputrustningen beskrivas därefter instru
mentering för mätning på mintyper och till sist dylik för studium av 
de fysikaliska effekterna. 

Hjälputrustning 

På V Fjäderholmen finnes två stycken mätkurer uppbyggda. Den 
ena alldeles ovanför mätstugorna och den andra placerad längre 
bort. Från dessa mätkurer kan man optiskt observera fartygen som 
löper i banan. Varje mätkur är försedd med en teodolit som kan 
manövreras av en observatör. På elektrisk väg överföres ett mått på 
vinkelinformationen till mätstationen där dessa värden i en särskild 
elektronisk apparat omräknas till x- och y-koordinater. Därvid be
tyder x läget i banans riktning och y tvärs banan. 

På bild 3 ser man mätplatsen med mätbanan i x-riktningen. Läget 
av mätkurarna E och K, ett tänkt mål P och utlagda mätorgan M, 
H och T samt mintyper A, B osv framgår av bilden.':· 

Man kan med plotten utan vidare på någon meter när få fastställt 
hur fartygen har gått i banan. Då gösstaken alltid är placerad i 

'' För den som vill ha en noggrannare information av hur plotten arbetar hänvi
sas till särskild beskrivning av plotten, bifogad årsberättelsen i Kt!MS handlingar. 
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fören och då man vill ha en registrering av huru fören rör sig i ba
nan har av denna anledning gösstaken valts såsom observationspunkt 
för observatörerna. Dessutom vinnes att det är en tydligt markerad 
lodrät linje som observatörerna har att följa i sina teodoliter. 

Gäller det observation av svep så kan observatörerna följa exem
~elvis en boj som ligger i en grenpunkt eller kan den följa kopp
lingsboxen på stavsvepet m m, allt måste naturligtvis i förhand fast
ställas så att man vet vad det är för punkt man vill ha observerad. 
Genom att under en del av löpningen exempelvis observera en ba
bordsboj i ett slingsvep och därefter skifta över till en styrbordsboj 
har man möjlighet att mäta svepets bredd. Ansvaret för allt detta 
arbete åligger plottchefen, dvs den man som är utsedd att svara för 
P!otten. Denne har även att föra huvudprotokoll innehållande löp
n~ngsnummer, uppgift om fartyg, eventuellt svep, dess sammansätt
nmg och typ m m, fart i knop och m/sek, sidaavstånd samt even
tuella anmärkningar. 

Tidigare lämnade han via högtalare alla erforderliga uppgifter. 
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Bild 4 

Emellertid blev detta rätt störande då många ställde frågor till platt
chefen och det blev mycket störande prat. 

Med hjälp av en industri-TV överfördes en bild av x- y-plotten 
till mätstugorna samt lämnades en sluttablå med uppgift på löp
ningsnummer, fart samt sidoavstånd. Detta fungerade relativt bra 
men krävde rätt stort arbete för att anläggningen ständigt skulle 
vara intakt. Under de två sista åren har denna TV -utrustning ut
bytts mot de tiäigare nämnda siffertablåerna. 
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Den erforderliga plattinstrumenteringen framgår av bild 4. Till höger i bilden 
visas en teodolit med tillhörande manöverlåda inunder. Stativet som den är pla
cerad på bilden användes icke ute på mätkurerna utan där finnes fasta funda
ment iordningställda. En dylik teodo li t finns placerad i va rde ra mätkuren. Från 
mätkurerna går kablar till stationens trafikledartorn, där stativet som står till 
vänster i bilden är placerat. Detta stativ innehåller utrustning för omvandling 
av de elektriska informationerna från teodoliterna till x- och y-koordinater. Des
sa x- och y-koordinater införes i form av spänn in gar till den å bordet stående 
x- y-skrivaren, som kommer att rita målets bana vid passage. Längst ner i stati
vet finnes utrustning för strömförsörjning av an läggningen. I mitten finnes räkne
enheten med kontrollinstrument för instillning av erforderliga strömmar. Ovan
för denna synes två stycken digitalvoltmetrar som direkt anger x- och y-storhe

terna i numerisk form. Overst synes den till anläggningen hörande klockan som 
styrs av en kvarrskrisrall. Uret anger tiden i timmar, minuter och sekunder. Dess
utom finnes speciella förstärkare för överföring av såväl x- som y-koordinaterna 
till alla mätplatserna på lågohmiga linjer. Förutom ridsuppgiften utgår från 
kvartsuret pulser för var tionde sekund samt en dubbelpuls för varje minut till 

alla mätplatserna. 

Instrumentering för mätning på mintyper 

Den instrumentering som i huvudsak användes av de skilda mät
grupperna utgöres numera av Sanbornskrivare. Beroende på huru 
många funktioner som skall mätas kan en eller flera Sanbomskrivare 
komma if råga. 

Varje skrivare har två analoga kanaler för direkt uppskrivning av tidsförlop
pet hos vardera av två storheter och en digital sidapenna för tidsinformation och 
en andra för exempelvis markering vid passage av fören över målet. Tidsinfor
mationen lämnas i form av en enkelpuls var tionde sekund och en dubbelpuls för 
varje minut. Med hjälp av en tidstablå erhålles klocktiden, som tidigare nämnts 
i t immar, minuter och sekunder. Dels finnes en tablå vid pionen dels en tab lå i 
vardera av de två mätsrugorna. Den personal som håller på med mätningarna 
skall på sina skrivare ange riden vid minutpulsen. Härigenom är det mycket lätt 
att ange klacktiden exakt även om man just vid ett intressant ögonblick inte har 
tillfälle att omedelbart notera detta . Man kan genom att studera tablån vid senare 
tillfälle skriva upp ridsuppgiften vid tillhörande minutpuls och sedan på skrivaren 
räkna tiden ti llbaka på dc registrerade minutpulserna. Utöver Sanborn-skrivare 

användes 20-kanaliga skrivare för digital information vid vissa försök . 

Den observatör som svarar för att erforderliga skrivare är inkopplade en stund 
före, under och en stund efter passagen har sålunda att skriva upp löpningsnum
Iner och vid minutpulsmärket ange tiden i rimmar och minuter. På tablån till 
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vänster erhålles farten vid passagetillfället samt x- och y-koordinaterna. Y-koor

dinaten anger hur många meter vid sidan som passage sker, vilket antecknas av 

observatören . Tills vidare anges farten efter utförd löpning, men den kommer 

under 1968/69 att automatiskt räknas ur ur tidsförändringen hos koordinaten . 

Hur denna uträkning kommer att utföras är ännu inte bestämt. Två metoder kan 

användas. Den ena metoden bygger på att under en bestämd tid exempelvis 1 O 

sekunder ange x-koordinatens förändring Xt-X2 va rur hastigheten direkt erhålles 

som 

v = _x_t-_x_2_ m/sek 
l O 

Denna metod användes för närvarande manuellt efter löpningarna 

och utföres av plottchefen. Med en automatisk registrering kom

mer den analoga spänningsändringen som motsvarar x-koordinatens 

värden vid början och slutet av varje 1 O sekunders-intervall att an 

ges med en siffervo!tmeter. 

I princip utföres mätningen på följande sätt. En kondensator upp

laddas med x-koordinatens likspänning ex i ett visst tidsögonblick. 

Efter 10 sekunder mätes spänningsskillnaden hos x-koordinaten och 

kondensatorsspänningen, vilken spänningsskilnad då är ett mått för 

farten. 
Den andra metoden utgöres av en deriveringsmetod på elektrisk / 

väg. Då plattobservatörerna icke exakt kan följa målet och man 

sålunda ständigt får vissa små avvikelser eller störningar måste man 

(vid denna metod) först göra en filtrering av ex med hjälp av ett 

lågpassfilter med mycket stor tidskonstant. Denna filtrerade signal 

tillföres en elektronisk derivationskrets som i sin tur anslutes till ett 

lågpassfilter med stor tidskonstant. Tidskonstanterna måste väljas 

med hänsyn till störningarnas storlek och förekomst. Med denna 

metod måste man ha målet under observation under en tid av minst 

3 ggr tidskonstanten för att man skall få riktigt mätvärde. 

Vid den första metoden kommer man alltid att få in ett mätfe l 

som är lika med summan av störfelen om man inte även vid denna 

metod inför en filtrering som då kan förbättra resultatet. 

För att observatören skall erhålla lägespulsen vid passage över det aktuella 

målet finns vid varje mätplats en sä rskild x-lägesgivare. Genom att ans luta en 

givare till lågohmiga linjen för x-koordinaten och utgången till en sidapenn a 

på skrivaren samt ställa in ratten (lO-varvig potentiometer) på aktuellt värde 

erhålles från x- lägesgivaren en puls då målet passerar angivet x-vä rde . 

(Årsberättelsen avslutas i juli-aug numret). 
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H STEPHENSON-MOLLER 

Underhåll av flottans 

artillerimateriel. Utveckling 

av resurser och melodik 

under senaste decennium 

Årsberättelse i artilleri och handvapen för år 1967. 

(Sista avsnittet).':-

Underhåll av kompletta artillerisystem 

. Åtskilliga åtgärder har under senare år vidtagits för systematise

n ng av arbetsmetoder och effektivisering av kontrollarbete vid över

syner av pjäs- och eldledningskomponenter med syfte att öka förut

sättningar?a för att översedd materiel skall fungera oklanderligt när 

den tages 1 bruk. Det oaktat erfordras emellertid relativt omfattande 

intrimnings- och justeringsarbeten när materielen återmonterats och 

inkopplats ombord och i anslutning härtill prov och kontroll av de 

olika komponenternas funktion och samverkan i komplett vapen

sy.~~e.m under de spec_iella driftsbetingelserna i ett visst fartyg. Då 

moJhgheter dessutom 1cke föreligger för att i full utsträckning kont

rollera artilleripjäsers funktion utan skjutprov eller verifiera eldled

ningsutrustningars prestanda på ett stillaliggande fartyg erfordras 

även prov under gång till sjöss för att rimliga garantier skall erhållas 

~ör tillfredsställande funktion och prestanda när materiel skall tagas 

1. bruk efter översyn. Då motsvarande behov av provning även före

hgger beträffande övrig materiel i fartyg har provturer efter gene

ralöversyner visat sig nödvändiga och föreskrifter för genomförande 

av provtur har 1965 intagits i Förvaltningsinstruktion för Marinen. 

I artillerisystem på fartyg ingår materielslag, som förvaltas av 

organisationsenheter utanför artillerisektionerna och systemens 

prestanda påverkas dessutom av funktion och egenskaper hos åtskil-

:' I aprilnur;;ret av .!iS beh_andlade ledamoten Stephenson-Möller i sin årsberät-

0else underhall av p;asmatenel~n s_amt för d~nn a materiel erforderliga underhålls

.:gans uppbyggnad och orgamsatwn. I ma;numret behandlades på motsvarande 

satt underhåll av eldledningsmaterieL Med föreliggande avsnitt är årsberättelsen 

avslutad. 
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lig annan utrustning i fartyget. För organisation och genomförande 
av slutlig intrimning och injustering samt praktiska prov med ett 
eller flera artillerisystem erfordras härför ett intimt samarbete mel
lan specialister från olika saksektioner och verkstäder vid förvalt
ningarna och mellan dessa och den fartygsbesättning, som ställts till 
förfogande för provturen. För att underlätta denna verksamhet har 
sammanhållningsuppgifter beträffande funktion av kompletta artil
leri-, robot- och auvapensystem tilldelats artillerisektionerna i de 
nya förvaltningsorganisationerna och planläggning, ledning och upp
följning av kontroll och prov med all i artillerisystemen ingående 
utrustning har blivit en alltmer betydelsefull uppgift för tygoffice
rare med biträden. 

Systemproven påbörjas under en förprovperiod i anslutning till 
rustning av fartyget. Härvid uppmätes bäddfel mellan pjäser och 
sikten och vidtages eventuellt erforderliga justeringar i monteringen. 
Härefter inställs aktuella parallaxvärden och utföres injustering av 
siktlinjer från pjäser, sikten och radaranläggningar. Parallellt här
med avprovas all materiel i systemet under såväl ordinarie driftsför
hållanden som med utnyttjande av förefintliga reservalternativ och 
omkopplingsmöjligheter. Under de första gångdagarna kontrolleras ~ 
eldlednings- och målangivningsmaterielens funktion under girar och 
rullning och utföres anskjutning av pjäserna för kontroll av meka
nismer, rekylanordningar och avfyrningsbegränsningar och i anslut
ning härtill inskjutes pjäsgrundvärden. Härefter följer skjutningar 
mot bogserade mål under enkla förhållanden men med utnyttjande 
av alla förekommande driftsalternativ och sammankopplingsmöjlig
heter för kontroll av att all materiel i systemet fungerar och att detta 
injusterats så att elden kan bringas på mål med acceptabel spridning. 

Under provtur ledes skjutningar och prov under fartygschefen av 
artilleriofficeren varvid materielen betjänas a v fartygets besättning. 
Då denna emellertid embarkerat kort tid före provturen erfordras 
ett omfattande bistånd från örlogsbasens personal för att proven 
skall ge avsett resultat. Under förproven snabbutbildas härför far
tygets artilleripersonal i möjlig utsträckning i materielens betjäning 
med bistånd av personal från saksektioner och verkstäder som 
instruktörer och under proven fördelas dessa till pjäser, sikten och 
centraler för handledning, övervakning och kontroll eller ersättning 
av vakanser i besättningen. - Tillgång till specialister för omedel
bara ingrepp vid driftstörningar eller klarläggande av eventuellt 
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onormala förlopp utgör en förutsättning för att proven skall kunna 
genomföras inom en alltid hårt begränsad tidsram och härvid med
föra eftersträvat resultat - inte minst med hänsyn till att proven 
ofta förläggs till årstider med otjänliga väderleksförhållanden . Om 
fartyget skall förbli rustat erbjuder provperioden dessutom goda 
möjligheter för avlämning av materielens funktion och egenskaper 
till besättningen vilket dels underlättar fortsatt utbildning ombord, 
dels ökar förutsättningarna för att materielen skall kunna underhål
las och bibehållas i driftsdugligt skick genom besättningens försorg, 
varigenom behoven av insatser av personal från örlogsbaserna kan 
reduceras under pågående expedition. Provturerna erbjuder dessutom 
goda möjligheter för förvaltningarnas personal att förskaffa sig er
farenhet av materielens praktiska utnyttjande och föreliggande krav 
på prestanda som underlag för underhållsarbetet iland. 

Sannolikheten för tillfredsställande funktion hos ett artillerisystem 
på ett fartyg efter en provtur kan till en början förutses vara rela
tivt hög men nedgår härefter successivt till följd av uppkomsten av 
olika fel även om materielen icke brukas. Genom avfuktning för
hindras visserligen uppkomst av korrosionsskador men modern ma
teriel utsätts vid lagring för vissa andra förändringar, som sänker 
funktionssäkerheten. På materiel med exponentiell felfördelning upp
kommer slumpvis olika fel och antalet dylika ökas med tidens för
lopp. Elektriskt ledningsmotstånd undergår successivt vissa föränd
ringar som påverkar driftsförhållanden och sedimentering i smörj
oljor eller uttorkning av packningar kan medföra störningar när 
materielen skall tagas i bruk efter att under längre tid ha stått orörd. 
- För att i möjlig utstr~ickning bibehålla artillerisystem på avrusta
de fartyg i funktionsdugligt skick eftersträvas numera att genomföra 
systemprov med materielen i samband med årsöversynerna i den 
mån resurser kan disponeras härför. A ven om fullständig kontroll 
med skjutprov härvid icke är möjlig så har dock erfarenheter utvi
sat, att åtskilliga fel och funktionsstörningar kan upptäckas och åt
gärdas genom idriftsättning och funktionsprov av artillerisystem 
eller delar därav på stillaliggande fartyg. Samtidigt erhålles härvid 
värdefulla erfarenheter som underlag för förebyggande underhålls
~nsatser. Särskild uppmärksamhet måste i detta sammanhang ägnas 
at fartyg som avrustats och konserverats efter expedition utan att 
u~derkastas provtur. - För att funktionsprov skall kunna företagas 
pa avrustade fartyg utan start av fartygens elverk har under senare 
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år elkraft framdragits till vanligen utnyttjade förtöjningsplatser 
inom Orlogsbaserna och transportabla omformaraggregat har an
skaffats så att fartygsnäten från land kan matas med för resp far
tygstyp avsedd huvudspänning. 

Behovet av uppföljning av funktionsdugligheten hos kompletta 
artillerisystem har även uppmärksammats av Marinförvaltningen, 
som under senare år omlagt sin inspektionsverksamhet till att före
trädesvis omfatta stickprovsmässiga idriftsättningar och funktions
prov av materiel på avrustade fartyg. 

V år d av materiel i bruk 
En omsorgsfull materielvård av sakkunnig personal på rustade far

tyg utgör en förutsättning för att artillerimateriel i bruk skall kunna 
bibehållas i funktionsdugligt oski~k mellan till- och över~yner vid 
örlogsbas. Behovet av underhallsmsatser genom landmyndigheternas 
försorg påverkas dessutom i hög grad av i vilken utsträckning kra
ven på materielvård kan tillgodoses ombord i såväl kvalitativt som 
kvantitativt hänseende. Dessa krav har påtagligt ökats i takt med 
tillkomsten av mera komplicerad, detaljrik och ömtålig utrustning 
och behovet av en effektiv materielvård på rustade fartyg har under 
senare år ägnats stor uppmärksamhet av Chefen för Kustflottan och 
förbandschefer. Marinförvaltningens inspektioner har också bidragit 
till att klarlägga behovet av kontinuerlig vård av materiel i bruk 
och stimulerat intresse och ambition härför. Omfattningen av erfor
derliga insatser har närmare preciserats av Marinförvaltningen i fö r 
olika materielslag speciella vårdrutiner med överskådliga smörjsche
man och pricklistor. Under vintrarna har under senare år dessutom 
anordnats särskilda kurser i materielvård för fartygens artilleriper
sonal som dock t v fått en ganska begränsad anslutning. 

Den fortgående materielutvecklingen medför emellertid successivt 
reducerade förutsättningar för tillgodoseende av vårdbehovet om
bord. Underhållet kan här icke rationaliseras och automatiseras i 
samma takt som materielens funktion utan måste i princip utföras 
hantverksmässigt. Vårdbehovet ökas icke blott med tilltagande ma
terielvolym utan även till följd av utrustningens större ömtålighet 
och utsatta placering för väder och sjö på lättare fartyg. Personal
tillgången blir också allt mindre ombord i takt med att behovet av 
betjäningspers6nal kan reduceras genom automatisering av materie-
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len. Härtill kommer att för en effektiv materielvård ombord erford
ras ingående kunskaper om materielens konstruktion, funktion och 
handhavande - ett krav som det blir allt svårare att tillgodose vid 
tillkomsten av stora kvantiteter utrustning av olika slag i små serier. 
Hänsyn måste också tagas till att fartygen i fred primärt äro rustade 
för utbildning och övning av personal varigenom full kompetens 
även beträffande materielvård i princip först kan påräknas vid 
expeditionens slut. I detta läge utgör också avvägningen mellan be
hoven av utbildning i materielens praktiska utnyttjande och behoven 
av materielvård ett komplicerat problem, bl a enär behovet av vård 
ökas i takt med materielens användning vid övningar. 

Med denna bakgrund har det blivit alltmer angeläget att den tid, 
som inom ramen för aktuell verksamhet och arbetstidsreglering kan 
disponeras för vård av materielen också kan utnyttjas rationellt och 
optimalt. Härför erfordras kunskaper om materielens konstruktion, 
behov av åtgärder samt medel och metodik för arbetenas utförande. 
Bland åtgärder som under senare år vidtagits för att tillgodose dessa 
behov kan nämnas utbildning av värnpliktiga artillerihantverkare 
och eldledningstekniker. De förstnämnda uttages bland personal med 

/ för verksamheten lämplig civil utbildning inom maskintekniskt fack 
och erhåller före sjökommendering utbildning i pjäsmaterielens funk
tion och vård. Ombord utnyttjas de därefter i pjäsbetjäningar och 
tilldelas särskilt ansvar för materielens underhåll. Under sakkunnig 
ledning har denna personal i regel åstadkommit ett effektivt under
hållsarbete. På mindre fartyg, där de själva ibland innehaft den 
högsta kompetensen beträffande pjäsmateriel, har dock resultaten 
varierat med vederbörandes ambition och initiativkraft. - Eldled
ningstekniker, som uttages bland personal med ingenjörskompetens, 
har i regel funnit arbetsuppgifterna värdefulla från praktiksynpunkt 
och åstadkommit omfattande insatser, som varit av mycket stort 
värde, bl a då stor brist förelegat på stampersonal under en följd 

o av ar. 
Underhållet av materiel i bruk kräver fortfarande stor uppmärk

samhet och det torde bli nödvändigt att ytterligare precisera primärt 
erforderliga insatser för att ett optimalt resultat skall erhållas med 
de i förhållande till materielvolymerna alltmer begränsade resurser
na. Härutöver torde ytterligare insatser för effektivisering av utbild
ningen i materielens konstruktion, skötsel och vård vid skolor i land 
vara angelägna. Åtskillig utbildningsmateriel har anskaffats under 
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senare år, men i princip synes det nödvändigt att alla i bruk varande 
typer av pjäser och eldledningsanläggningar disponeras vid utbild
ningsorgan iland, så att ombord installerad utrustning icke skall be
höva utsättas för de påfrestningar, som uppstår vid utnyttjande och 
underhåll av personal med otillräckliga kunskaper härför. Ambitio
nerna för underhåll ombord har otvivelaktigt förstärkts och med
fört vissa förbättrade resultat - men stor ambition i förening med 
brist på kunskaper och erfarenhet får ibland vissa negativa kon
sekvenser. 

I vilken utsträckning det i fortsättningen skall bli möjligt att un
derhålla materielen ombord på ett rationellt och ekonomiskt opti
malt sätt mellan årsöversynerna vid örlogsbaser kan f n svårligen 
avgöras. Utvecklingen har redan medfört att åtskilliga arbeten visat 
sig erforderliga under fartygens sommaruppehåll i baserna. Det synes 
icke uteslutet att två "årsöversyner" småningom kan visa sig ratio
nellt om resurser kan skapas härför. En annan tänkbar åtgärd kan 
vara komplettering av rustade förband med särskild underhållsper
sonaL När rustad torpedbåtsdivision tilldelades en artillerimästare 
kunde t ex en påtaglig förbättring konstateras i underhållet av pjä
serna på fartygen. 

Underhåll av ammunition 

Då artilleriammunition i motsats till pjäs- och eldledningsmateriel 
normalt icke utsätts för någon påtaglig förslitning är behovet av 
resurser för översyn och iståndsättning relativt måttligt. Vissa kom
ponenters lagringsduglighet är emellertid begränsad även under 
gynnsamma förvaringsbetingelser varigenom en successiv uppföljning 
av funktion och prestanda är erforderlig för att avsedd verkan skall 
kunna påräknas vid utnyttjandet. A v säkerhetsskäl erfordras dess
utom periodisk kontroll av stabilitet hos i effekterna ingående explo
sivämnen. Underhåll av ammunition kännetecknas härigenom i stor 
utsträckning av prov- och kontrollverksamhet. Av stor betydelse för 
ammunitionens vidmakthållande i funktionsdugligt skick är dess
utom insatser för lagerhållning och hantering under gynnsamma be
tingelser. 

Förrådshållning och översyn 

Under örlogsvarvstiden ingick artilleriammunitionsförråd som or-
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ganisatariska enheter i artillerisektionerna. Vid dessa leddes verk
samheten av en förvaltare med artilleriteknisk utbildning och härut
över ingick i enheterna någon eller några underofficerare samt civila 
arbetsledare och förrådsarbetare samt besättningar på förråden till
delade motorpråmar. Härjämte disponerade förvaltaren kontorsper
sonal för redovisningen. Arbetsuppgifterna omfattade i princip för
rådshållning i rent bokstavlig mening d v s förvaring, in- och utläm
ning, transporter och förrådsvård samt redovisning under det att 
även enklare apteringar och mindre iståndsättningsarbeten utfördes 
av förråden sidoordnade apteringsverkstäder vid artillerisektionerna. 
Förrådshållningen omfattade redan i denna organisation även om
bord på såväl rustade som avrustade fartyg förvarad ammunition. 

I samband med avvecklingar av örlogsvarven har ammunitions
förråden utgått ur artillerisektionerna. Ansvaret för förrådshållning
en har härvid överförts till särskilda för funktionell förrådshållning 
inrättade organ: vid DrlB O och DrlB V direkt under respektive 
baschef lydande förrådsavdelningar, vid DrlB S en i tekniska för
valtningen ingående förrådssektion. Med hänsyn till effekternas 
explosiva egenskaper kan dock förvaring, transport och vård av 

/ ammunition och övriga förnödenheter endast samordnas i begränsad 
omfattning varför en särskild personalgrupp inom de nya organisa
tionsenheterna i princip måste avses för dessa funktioner beträffande 
ammunition. Redovisningen har däremot kunnat förläggas till för 
samtliga förnödenheter gemensamma redovisningsdetaljer - ä ven 
om den t v sker efter andra rutiner än vad som gäller för övrig ma
teriel. 

Under efterkrigstiden har stor uppmärksamhet ägnats åt säker
hetskraven vid förvaring och transport av explosiva varor varvid 
bl a riskerna för tredje man föranlett tillkomsten av ganska restrik
tiva föreskrifter. År 1963 utkom en ny upplaga av "Instruktion för 
förvaring och transport av försvarets explosiva varor" (IFTEX). Då 
åtskilliga av befintliga ammunitionsförråd icke uppfyllde instruktio
nens krav från säkerhetssynpunkt har en sanering av förrådsbestån
det påverkats och flera nya förråd har tillkommit eller planeras. 
Denna utveckling gynnar underhållsverksamheten i viss utsträck
ning, då bättre förvaringsbetingelser ernås, men kraven på lokalisa
tian på större avstånd från bebyggelse medför ökad belastning på 
transportresurserna. 

Hantering och transport av artilleriammunition har under senaste 
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tioårsperiod varit föremål för omfattande rationaliseringar. Prak
tiskt taget alla effekter har kunnat stuvas i enhetslaster på lastpallar 
varigenom användning av gaffeltruckar blivit möjlig med betydande 
reduktioner i behovet av förrådspersonal som följd. I anslutning 
härtill har i viss utsträckning tidigare lufttätt tillslutna förpackning
ar ersatts med trälådor på lastpallbotten vilket avsevärt reducerar 
medelsbehovet för emballage ehuru åtgärden dock medfört vissa 
utökade översynsbehov till följd av korrosionsskador. Vid ny- och 
ombyggnad av fartyg har samtidigt durksinredningarna ibland ut
formats för stuvning av ramad ammunition för automatkanoner 
utan emballage vilket medfört viktsbesparingar och underlättar am
munitionstillförseln till pjäserna men också ökat behovet av under

håll. 
Vid örlogsvarvens ombildning till förvaltningar har artillerisek

tionernas apteringsverkstäder utgått ur organisationerna. A vveck
lingen av dessa utgör ett led i pågående koncentration av all apte
ringsverksamhet för försvarets behov till Försvarets Fabriksverk. 
.Aven om varvens apteringsverkstäder huvudsakligen utnyttjats för 
sammansättning för marinförvaltningens räkning av från olika leve
rantörer anskaffade komponenter så medför bortfallet av dessa en
heter åtskilliga problem i underhållsverksamheten, då särskilda re
surser framdeles kommer att saknas i basorganisationerna för över
syn och iståndsättning av skadade effekter. Vid utarbetandet av de 
nya organisationerna förutsattes att dessa arbetsuppgifter skulle 
kunna anförtros åt de nya förrådsorganen inom ramen för normal 
förrådsvård men i vilken utsträckning detta kan bli möjligt är ännu 
icke klarlagt och kräver närmare undersökningar. 

I OVS apteringsverkstad på Fjäderholmen ingick resurser för re
novering av begagnade patronhylsor och i Karlskrona har denna 
verksamhet hittills kunnat effektueras av KkrV i anslutning till 
hylstillverkningen vid artilleriverkstaden. Under 1965 har resurserna 
vid OrlB O avvecklats varvid all hylsrenovering koncentrerats till 
KkrV. F n befinner sig emellertid även hylsfabrikationen vid KkrV 
under avveckling och åtgärder har vidtagits för att överföra renove
ringsverksamheten till Försvarets Fabriksverk. 

Prov- och kontrollverksamhet 

Ansvaret för att förrådstagna ammunitionspartier periodiskt blir 
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föremål för funktions- och stabilitetskontroll genom årsprov har 
koncentrerats till Marinförvaltningen, där Vapenavdelningens 
Kontrollkontor planlägger och dirigerar verksamheten beträffande 
ammunitionsslag, som icke enligt huvudförvaltningsprincipen provas 
genom Armeförvaltningens försorg. Verksamheten omfattar labora
torieundersökningar av stabilitet hos explosivämnen, skjutprov fö r 
kontroll av funktion, utgångshastighet och maximitryck samt funk
tionsprov och undersökningar av tändmedel och specialammunition. 

Utöver för årsprovskjutningar föreligger ett kontinuerligt behov 
av skjutfältsresurser för inskjutning av laddningsvikter, tabellin
skjutningar, kontroll av pjäsgrundvärden samt prov och försök med 
nya komponenter. skjutproven utfördes fram till början av 1950-
talet i relativt stor utsträckning i Bofors och i övrigt vid OVK skjut
fält. AB Bofors omfattande provskjutningsresurser kunde härvid ut
nyttjas av marinen på mycket förmånliga villkor enligt ett år 1913 
upprättat kontrakt mellan Marinförvaltningen och bolaget. I korthet 
tillförsäkrades marinen härvid nyttjanderätt till Bofors Skjutfält in
till tre månader per år t o m 1964 mot en ersättning av två gånger 
daglönen till dagavlönad personal som anlitades för proven samt en 

/" engångskostnad av 60000 kr som bidrag till skjutfältets anläggning 
och underhåll. - OVK Skjutfält anlades på nuvarande plats på 
söderstierna i början a v 1880-talet och utbyggdes därefter successivt 
i takt med utvecklingen av artilleriet och arrangerades speciellt för 
att möjliggöra tekniska skjutningar med i fartyg installerade pjäser. 

Verksamheten i Karlskrona kom emellertid småningom att försvå
ras genom tilltagande sjötrafik och successiv skärpning av säkerhets
föreskrifterna, vilket föranledde OVK att år 1950 föreslå utflyttning 
av Skjutfältet till Karlskrona yttre skärgård. Efter utredning genom 
Marinförvaltningens försorg - varvid hänsyn bl a togs till de bety
dande kostnadsökningar som kunde förväntas uppstå för skjutningar 
i Bofors efter 1964 - planlades en komplettering av OVK Skjut
fält med en skjutplats för prov med tändrör och raketer på Tor
hamns udde samt viss modernisering av befintliga anläggningar på 
Söderstierna. Behov av medel för förvärv av Torhamns udde an
mäldes första gången 1952 men erhölls först 1966. I avvaktan härpå 
påbörjades dock skjutprovsverksamheten på udden redan 1951 efter 
överenskommelse med berörda markägare och ett pjäsfundament och 
en barack monterades och elkraft framdrogs till skjutplatsen. Som 
skyddsvärn och förråd ianspråktogs under andra världskriget till-
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komna kulsprutevärn. Till en början förlades årsprovskjutningar av 
tändrör till Torhamn men successivt har platsen kommit till använd
ning för allt flera olika slag av skjutprov och f n utförs därstädes 
ungefär 40 °/o av de till OrlB S förlagda skjutningarna. - Ansträng
ningarna för att ernå en definitiv etablering i Torhamn har emeller
tid varit förenade med åtskilliga svårigheter. Sålunda har företrä
dare för olika naturvårdsintressen intagit en negativ hållning och 
Riksantikvarieämbetet har motsatt sig utnyttjandet av f n använd 
skjutplats, som inkräktar på ett forntida gravfält. Efter vissa omdis
positioner i planerna och en ganska omfattande insats för att klar
lägga verksamhetens verkliga karaktär, som i flera a v seenden sna
rare tillgodoser än motverkar aktuella naturvårdsintressen, har dock 
motståndet kunnat reduceras. F n har Fortifikationsförvaltningen 
ernått uppgörelse om markförvärv med flertalet markägare och 
sedan i år en framställning från Lunds stift om att förvärv av stiftet 
tillhörigt markområde borde ersättas med ett långtidsarrende icke 
vunnit bifall i Kammarkollegiet synes förutsättningarna nu relativ t 
goda för att en definitiv uppbyggnad av skjutplatsen skall kunna 
komma till stånd. 

Inom provskjutningstekniken har resurser för mätning av utgångs
hastighet utvecklats i olika hänseenden. Den på sin tid geniala 
Boulengekronografen har successivt ersatts med kondensatorkrono
grafer och elektroniska räkneinstrument och de traditionella tråd
skärmarna av fotoceller och mynningsspolar ehuru med växlande 
resultat. Under 1966 tillkom dopplerradar och då erfarenheterna a v 
denna utrustning i stort sett äro positiva torde det länge eftersträ
vade målet att med någorlunda enkla arrangemang kunna mäta ut
gångshastigheten vid skjutningar till sjöss ha fått en praktisk lösning. 
Utvecklingen inom teleteknisk mätteknik och fototeknik har även 
ökat möjligheterna för registrering av olika förlopp och resultat. På 
sistone har därjämte ett laserinstrument visat sig användbart för av
ståndsmätning mot krevader och vattenuppkast och för lägebestäm
ning av teodolitplatser. För prov med 12 cm ammunition till land
skapsjagarna har OrlB S skjutfält tillfört en 12 cm dubbelpjäs m/40 
från en av de skrotade Puke-jagarna i vilken monterats mantelrö r 
för eldrörsfoder m/44 resp m/50. 

I 1964 års organisation av tekniska förvaltningen vid OrlB S bil
dar skjutfältpersonalen en "provskjutnings- och ammunitionsdetalj" 
vid artillerisehionen. Till dess arbetsuppgifter har härvid hänförts 
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samtliga på sakorgan ankommande arbetsuppgifter beträffande ar
tilleriammunition, vilka tidigare i viss utsträckning fullgjordes av 
personal vid sektionens artilleriammunitionsförråd och apterings
verkstad. Personaltilldelningen fastställdes till en kapten, två under
officerare, en civilanställd ingenjör, ett kontorsbiträde samt sju rim
avlönade arbetare, vilket i förhållande till tidigare organisation inne
bär en ökning med tre arbetare, som erfordras för aktuella apterings
arbeten när apteringsverkstaden avvecklas. 

Undersökning av kemiska och fysikaliska egenskaper hos krut och 
sprängämnen utförs vid Marinens explosivämneslaboratorium som 
ingår i Marinförvaltningen. Då nuvarande lokalisering till Galär
varvet i Stockholm icke kan bibehållas efter OrlB O förflyttning till 
Muskö har undersökningar om hur behovet av laboratoriekapacitet 
framdeles skall kunna tillgodoses inletts i Marinförvaltningen. F n 
föreligger vissa planer på samordning med armens motsvarande re
surser ocb frågan torde bli föremål för prövning i anslutning till or
ganisation av det nya centrala materielförvaltningsverket. 

Fysikaliska prov med tändmedel och i dessa ingående komponen
ter har hittills utförts vid OrlB S apteringsverkstad. Dit har fr o m 

/ 1967 även koncentrerats vissa prov med specialammunition som tidi
gare utförts vid resp regional förvaltning. Apteringsverkstaden vid 
OrlB O har därjämte utnyttjats för apteringsarbeten i samband med 
uttag av prov och komponenter för laboratorieundersökningar. En 
viss omdisposition av dessa delar av årsprovningsverksamheten blir 
sålunda nödvändig i anslutning till pågående avveckling av apte
ringsverkstäderna och frågan undersökes f n inom Marinförvalt
nmgen. 

Sammanfattning och utvecklingstendenser 

Underhållsverksamheten beträffande artillerimateriel under senare 
år kännetecknas dels av en successiv utveckling och anpassning av 
resurser för tillgodoseende av nya behov, dels av en fortgående ök
ning av underhållsvolym till följd av de mera omfattande insatser, 
som erfordras för modern materiels vidmakthållande i funktionsdug
ligt skick. Trots vidtagna rationaliseringsåtgärder har härvid en kon
tinuerlig ökning av underhållskostnaderna icke kunnat undvikas. En 
närmare redogörelse för denna kostnadsutveckling kan dock tyvärr 
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svårligen åstadkommas på grund av den mycket splittrade fördel
ningen på många olika anslag i förening med vidtagna omdisposi
tioner i redovisningen och organisatoriska förändringar, varigenom 
jämförbar statistik icke kan framtagas. Kraven på en ti llförlitlig 
redovisning av kostnaderna för underhållet har emellertid accentue
rats i takt med den ökade omslutningen och åtskilliga åtgärder har 
numera vidtagits eller planerats för ernående av en tillfredsställande 
redovisning av nedlagda kostnader. Kännedom om underhållskost
nadernas storlek är nödvändig för att lönsamheten i underhållsinsat
serna skall kunna värderas - omfattande och dyrbar vård, repara
tion och översyn utgör icke den enda lösningen på underhållsproble
men. Ett från många synpunkter mera tilltalande alternativ utgör 
konstruktion och tillverkning av materiel med bättre motståndskraft 
mot förslitn ing, korrosion och hårdhänt behandling varigenom un
derhållsbehoven kan reduceras. Ett ytterligare alternativ utgör kas
sation och ersättningsanskaffning. Kraven på konstruktion av mera 
underhållsvänlig materiel har till följd av erfarenheterna från under
hållsverksamheten på senare tid börjat uppmärksammas i högre grad 
än tidigare. Det är ofrånkomligt, att underhålls- och reparationsar
beten svårligen kan automatiseras och rationaliseras i samma takt 
som nytillverkning och då mänsklig arbetskraft tenderar att bli en 
allt dyrare produktionsfaktor, så kommer många åtgärder, som på 
konstruktionsstadiet kan vidtagas för att förenkla underhållet, att 
reducera totalkostnader för anskaffning och underhåll av materiel. 
- Vid konstruktion av underhållsvänlig utrustning uppkommer 
dock många olika problemställningar och kompromisskrav. Sålunda 
står t ex kraven på stor motståndskraft och god åtkomlighet för 
vård i motsatsförhållande till krav på låg vikt och små dimensioner. 
I vissa hänseenden har dock den fortgående tekniska utvecklingen 
ökat förutsättningarna för framtagning av mera underhållsvänlig 
materiel bl a enär motsvarande behov kan spåras på den civila mark
naden och modern komponentteknik med utbytesenheter och fo rt
gående standardiseringsarbete kan småningom komma att underlätta 
underhållet. 

Till följd av långa konstruktions- och tillverkningstider kan dock 
insatser för underhållsvänlighet på konstruktionsstadiet icke komma 
underhållsverksamheten tillgodo förrän på längre sikt - och särskilt 
för pjäsmaterielen medför de mycket långa livslängderna att några 
påtagliga reduktioner i underhållsvolymen först kan uppkomma i en 
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ganska avlägsen framtid. I viss utsträckning kan därvid ändringar 
och modifieringar av redan tillverkad materiel på grundval av vun
na erfarenheter vid utnyttjandet eller genom införande av nya och 
mera hållbara komponenter medföra lättnader i underhållet och 
förutsättningarna härför torde ökas när "System 64" i sinom tid bör
jar ge resultat. 

Sammanfattningsvis torde sålunda förutsättningarna på senare tid 
i någon mån ha ökats för att den under efterkrigstiden kontinuerligt 
uppåtgående kurvan över underhållsvolym och underhållskostnader 
småningom skall kunna planas ut. Genom fortsatt och intensifierad 
uppmärksamhet för krav på underhållsvänlighet på konstruktions
stadiet och tillvaratagande av uppkommande möjligheter för ratio
naliseringar inom den produktiva underhållsverksamheten torde det 
fr amdeles bli möjligt att ernå bättre balans mellan kostnader för ny
anskaffning respektive underhå ll. - Sedan återstår att klarlägga den 
optimala fördelning mellan insatser för underhållsvänlighet på 
konstruktionsstadiet och insatser för underhåll av tillverkad mate
riel som sammanlagt ger lägsta totalkostnad. - Hänsyn måste dock 
vid dessa avvägningar även tagas till beredskapsfaktorer och proble-

/ met kan icke lösas efter rent ekonomiska principer - då krigsskador 
icke kan förebyggas på konstruktionsstadiet måste reparationsresur
ser disponeras i krig. Dylika kan icke skapas vid mobilisering utan 
ianspråktagande av i fred anskaffad underhållsutrustning och perso
nal , som genom fredsmässigt underhållsarbete förvärvat ingående 
kännedom om materielens konstruktion och funktion. Brister i fråga 
om underhållsvänlighet och höga underhållskostnader i fred får här·· 
igenom icke enbart negativa konsekvenser då de bidrager till att öka 
förutsättningarna för etablering av effektiva krigsreparationsresur
ser. 
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N DELLGREN 
Systematisk fartygsprojektering*) 

Ytterligare synpunkter och bemötande av kritik 

Marindirektör O Här/in, marinförvaltningen och civil

ingenjärna B A Lemte och B von Schenck, Kockums 

Verkstads AB, har i majnumret av Tidskrift i Sjövä

sendet framfört sina synpunkter på en artikel om "sys

tematisk fartygsprojektering" som tidigare varit införd 

i denna tidskrift. Dessa inlägg, referens (2) och (3), har 

gett marindirektör N DELLGREN anledning att yt

terligare utveckla för slaget till projektmetodik och 

samtidigt bemöta framförd kritile. 

\.. ____ __ ____________________________ J 

Det är uppenbarligen ej populärt att söka infoga en teknikers ar
bete i ett system. Den kritik som stundom riktas mot teknikern är 
måhända ej utan skäl. Att han gärna vill vara och känna sig som en 
potentiell kunskapskälla som andra är beroende av, att han rynkar 
på näsan åt en disciplin som inkräktar på hans frihet till egna gö
randen (även om den medför ett bättre resultat ur helhetens syn s
vinkel, vilket han ej vill förstå) och att han framför allt ej vill göra 
avkall på sin beräkningsmässiga detaljnoggrannhet - om den er
fordras eller ej. Att administrera en verksamhet - administration 
överhuvudtaget - intresserar honom föga, det överlåter han åt and
ra vilket stundom resu lterar i brist på lämplig personal med teknisk 
bakgrund för avancemang. Jämför verkställande direktörens vid 
Kockums Verkstad AB, Hallenborg anförande härom i Teknolog
föreningen för några år sedan. 

'') (1) TiS januari 1968 "Systematisk fartygsprojektering" a v marindirektör N 
Dellgren. 
(2) TiS maj 1968 "Några synpunkter p å "trädets" anvcindbarhet för projektering" 
av marindirektör O Härlin . 
(3) TiS maj 196_8. "Systemnisk fartygsprojektering - se tt ur projektörens syn
vinkel" av civilingenjörerna B A Lemte och B von Schenck. 
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Frågan är om inte behovet av discipliner är mest påtagligt när ett 
örlogsfartyg skall framtas d v s när inga naturliga ekonomiska grän
ser finns. Strävan har ju ständigt varit att ge ett stridsfartyg så höga 
prestanda som möjligt vilket bl a resulterat i att fartygstyper nor
malt undergått en successiv tillväxt - och blivit allt dyrare. Sedan 
operationsanalys införts har detta haft det goda med sig att man 
kunnat göra avkall på vissa krav på maximiprestanda, såsom på 
fa rten. På detta sätt har man kunnat värdera och avväga ett far
tygs "yttre" totala prestanda. Men hur är det med den inre avväg
ningen mellan alternativa åtgärder för att åstadkomma dessa 
prestanda? 

Ett exempel - bland många - är åtgärder för att reducera bul
ler, jämför Sjöormen, där man med alla medel sökt åstadkomma en 
så tyst ubåt som möjligt. Det är mycket sannolikt nämligen att man 
med vissa åtgärder till begränsade kostnader åstadkommer den stora 
bullerdämpande effekten medan övriga och större delen av insatser 
är oproportionerligt dyra för den mereffekt som vinns. Kostnads
analyser för alternativa kombinationer av åtgärder, systematiskt 
presenterade enligt (1) fig 5 lämnar uppgift härom. 

H ärlin menar emellertid i (2) att "en av svårigheterna i tillämp
ningen av "trädets'":·) metodik för jämförelser mellan kostnader och 
prestanda är att kostnader lätt låter sig brytas ned på materielpos
ter, men ej lika lätt eller naturligt på funktionsdelar". - Först kan 
konstateras att kostnader ej bryts ned i materielposter. Eftersom det 
är materielen som kostar pengar byggs istället kostnaden för en ma
terielkomponent upp av delkostnader för ingånde materiel ( defini
tion av materielkomponent i (1) sid 39). Vidare adderas kostnaderna 
fö r materielkomponenterna varvid kostnaderna för funktionerna bi l
das. Någon nedbrytning av kostnader på fun ktionsdelar är det så
lund a heller ej fråga om. 

Däremot ingår i föreslagen systematik en grundprincip, nämligen 

''') Med avsikt har i (l ) liksom i detta bemötande benämnin gen " träde t" ej an
vänts för föres laget samband mel lan funktioner och materiel. De har nämligen 
ofta felaktigt an vänts när föreslagen sys tematik avsetts, bl a (2) och (3). Allt för 
sto rt intresse har även ägnats denn a sym boliska struktur - och allt för litet 
int resse å t den systematiska presen tationen av kostnader för vilken nämnda st ruk
tur är till. Därför rekommenderas benämningen " trädsystematik" nä r metodiken 
avses - och "trädet" endast när kopplin gen mellan funktioner och materiel a v ses. 
Läsaren har säkert redan funnit ut att i jämförelsen med tridet ubåtsfunktionen 
representeras av sta mmen , övnga funkti oner av grenverket och mate riclen av 
lövverket. 
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att kostnader för en materielkomponent fördelas i förekommande 
fall efter de olika funktioner för vilka den är utförd. Om t ex en 
propellermotor, avsedd för ubåtens framdrift samtidigt erhåller spe
ciell utrustning för att avge mindre buller så skall denna merkostnad 
klarläggas, ingå som kostnadsfaktor och kunna transporteras upp 
till materielkostnadspost knuten till funktionen "reducering av bul
ler". Nämnda merkostnad kommer därifrån att kunna adderas till 
och därmed ingå i kostnaden för denna funktion. Bör inte samtliga 
merkostnader av betydelse på detta sätt tas fram och redovisas i av
vägningssyfte? Det ökade kostnadsmedvetande som skulle växa fram 
på ritkontoren som en följd härav vore det ej av värde? 

Varifrån har sedan Härlin fått att "Försök har gjorts att komma 
över denna svårighet (att bryta ned kostnader på funktionsdelar), 
men den har knappast givit helt övertygande resultat än så länge"? 
Någon uppdelning av kostnader enligt föreslagen metodik - som 
bör avses - har nämligen hittills ej blivit utförd. Meningen som 
följer är även vilseledande: "Särskilt stora blir svårigheterna när 
funktionen omfattar stora och många materielgrupper, t ex buller -
eller stötdämning, hjälpkraft". - Svårigheter enligt 2:a stycket av 
denna artikel - ja, medan man eljest har kunnat komma överens 
om att redan grovt uppskattade kostnadsandelar, t ex för vidtagna 
åtgärder på olika komponenter i Sjöormen i avsikt att reducera ut
strålat buller, blir av intresse för att bedöma vilken kombination av 
åtgärder som bör komma ifråga i projektet. 

Bör man för övrigt inte för ett så kostnadskrävande objekt som 
en ny ubåtsklass ta fram den kompletta kostnadsanalysen, dvs vad 
varje ubåtens prestation kostar? Den är givetvis av värde inte enbart 
för projektutkasten utan även i hög grad för det slutliga projektet, 
varvid även erhålles den slutliga analysen. Därmed får man också 
fram sådana uppgifter som blir till nytta för den vidare utveckling
en av ubåtstypen (A 15). 

Under projektarbetets gång framtas uppgifter om prestanda för 
alternativa utkast, förprojekt m fl för att värderas medelst opera
tionsanalys av marinstaben. Dessa uppgifter måste kunna hämtas ur 
föreslagen systematik om denna skall kunna vara till avsedd nytta. 
Så är även fallet, vilket framhållits för Härlin m fl såväl i tal som 
skrift - och mot vad som syns framgå i (2) och (3). En genomgång 
av sådana up-pgifter över prestanda skall visa att dessa kan inpla-
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ceras inom upptagna funktioner i föreslaget samband. Detta gäller 
även om marinstaben önskar att kostnader m m uppdelas i en aktiv 
och en passiv del, vilka båda egenskaper hör hemma inom "ubåts
funktionen". Den med prokieapparat förtrogne kan säkert tänka sig 
hur dessa båda kunna representeras var för sig kopplade till berörda 
egenskaper inom övriga funktioner - och materiel - liksom hur 
båda prokiebladen lagda över varandra kan ge den totala "ubåts
funktionen". 

Varför har då denna tydligen enkla fördelning av prestanda till 
sina funktioner ej skett, vilket syns vara skälet till tvivel på denna 
punkt? - Inplacering av prestanda blir givetvis ej meningsfylld 
utan att till resp prestation knutits materiel av l :a och 2 :a ordning
en, dvs materiel direkt avsedd för viss prestation resp - för att 
denna materiel skall funktionera - andel av övrig ubåtsmateriel, 
t ex för kraftförsörjningen - jämför (l) fig 3. Flera förslag att låta 
leverantören-projektören utföra dessa kopplingar mellan materiel 
och prestanda - ett engångsarbete - och därmed ta ytterligare ett 
steg mot att genomföra systematiken har ej krönts med framgång -
det har ej gått att inordna i det principiella stöd varom Härlin 

~ skriver. 

. J?en :.'värdering" (rättare: avvägning mot TTEM - genom sam
tldlg kannedom om OA-resultat) med enkla värdekonstanter för 
fun~tioner (ege~skaper), som även skulle kräva databehandling (och 
mot1vera den bmära formen), är givetvis möjlig att genomföra. Att 
fullständiga metoden på detta sätt kräver dock ett omfattande un
derlag. Lämplig omfattning kan därför bedömas först sedan den an
vänts en tid. Väsentligare än denna slutfas är likväl att föresiao-en 
systematik redan från början medger en enhetlig presentation t> av 
kostnadsanalyser och - synteser. 

.. H ärlin skriver vidare att "minerings- och spaningsuppdragen ej 
ar n:ed i bilden i samma grad som torpedföretaget". - Så som syste
matiken är uppbyggd är emellertid dessa helt inordnade i form av 
(överlagrade) merkostnader - jämför ovan angående uppdelning i 
aktiva och passiva delar. 

Kostnaderna nedlagda på systematiken - en central lednings
funktion - har varit helt obetydliga i jämförelse med andra mindre 
centrala funktioner såsom workstudy (avsedd att klarlägga och räta 
Ut tekniska funktionella sammanhang). Den myckna tiden och mö-

27 407 



dan har f ö nedlagts i första hand av förslagsställaren och till stor 
del utan kostnad för statsverket. 

Kännedom om kostnader för olika funktioner och till dessa kopp
lade kostnadsanalyser värderas i (3) som "filosofiska konstateran
den" - vad menas? - Antag för att göra det så enkelt som möjligt 
att herrar Lemte och von Schenck bebor Lund och inom sina årliga 
budgetar måste inordna kostnaden för funktionen transport till ar
betet i Malmö (med tåg). Nog är det väl intressant att veta vad 
tågbiljetten kostar per år (kostnaden för denna transportfunktion) 
inom budgeten och ej endast att veta vad skillnaden i kostnad blir 
om 1 :a eller 2 :a klassbiljett väljs (gränskostnaden mellan dessa 
transportalternativen). Ett fullständigare kostnadsunderlag kan må
hända visa för vederbörande det lönsamma i att kombinera nämnda 
transportfunktion till arbetet med annan transportfunktion och skaf

fa bil osv. 
I underlaget ingående information måste givetvis tas fram efter 

en mall. Ett steg i denna riktning har ju f ö tagits tidigare genom att 
alternativa komponenter inordnats i en s k ramspecifikation, varför 
detta inte bör bjuda några svårigheter att förstå. Mallen innebär 
även att för ett gränsvärde genomgående framtas kostnadsuppgifter 
på s k materiel a v 2 :a ordningen. 

Binariteten syns fortfarande vara en stötesten. Den har använts 
för att konsekvent kunna genomföra en logisk uppdelning av funk
tionssammanhangen lämpad för ett enkelt och enhetligt avvägnings
förfarande. Det är riktigt att vissa funktioner därigenom förefaller 
konstruerade (genom att de ej erfordras som bärare av prestanda), 
vilket även visats i föreslaget samband där de streckats. De har emel
lertid bibehållits för konsekvensens skull och då det bedömts vara 
svårare att i ett senare skede lägga till än stryka en funktion. Om 
databehandling skulle bli aktuell, eventuellt med ett avvägningstän
kande med värdefaktorer enligt ovan, syns vidare den binära formen 
vara en fördel. 

När ett fartyg byggs sker en omfattande verksamhet för att 
kontrollera att avtalade och specificerade krav uppfylls. Denna är 
av särskild betydelse vid ubåtsbyggnad med hänsyn till säkerhets
kraven. Marinförvaltningen beställer emellertid denna kontroll av 
leverantören och kan därigenom begränsa sig till att kontrollera 
kontrollverksamheten. På motsvarande sätt sker en förskjutning åt 
att leverantör-en skall styra projektarbetet och beställaren s a s styra 
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styrningen. När leverantören sålunda utför en större del a v styr
ningsarbetet föreligger uppenbarligen en risk för styrning underifrån. 

Den snabba tekniska utvecklingen gör det vidare allt svårare att 
effektivt sammanhålla den allt mer komplexa projektbilden på kon
ventionellt sätt, vilket torde gälla även med tidigare så gedigna kun
skaper i ämnet som nuvarande projektledare som under huvuddelen 
av sin karriär sysslat med hithörande problem. Frågan är därför om 
projektbilden ej bör s a s lyftas ur ur fåtalet projektörers huvuden 
och göras mer tillgänglig för flertalet berörda parter - så väl för 
sakinstanser som för olika beslutsnivåer. Föreslagen systematik har 
tillkommit för detta ändamål. 
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Notiser från nar och fjärran 

Australien 

De p/i fartyg 
Jagardepåfartyget STALWART, det största fartyget som någonsin byggts i 

Australien har levererats till flottan av byggnadsvarvet. 
(Armed Forces, april 1968) 

Brasilien 

Marinplan 
Brasilianska flottan har just inlett ett program för nybyggnad av flottan som 

introducerades i slutet av förra året. Programmet sträcker sig av ekonomiska skäl 
över 10 år och omfattar 4 ubåtar, 10 eskortjagare, 25 patrullbåtar, 26 minsvepare, 
ett stabsfartyg, 5 flodpatrullbåtar, ett bärgningsfartyg, ett dockningsfartyg och 

en bogserbåt. 
(Navy (eng), april 1968) 

Israel 

Skadest/ind 
Israel skall betala ca 15 miljoner kronor som första skadestånd för följderna 

av angreppet med flyg och torpedbåtar mot det amerikanska fartyget LIBERTY 
den 8 juni förra året. Anfallet kostade 34 amerikaner livet och de 15 mi ljonerna 
utgör ersättning till de efterlevande. Kosmadsberäkningen för reparation av fa r
tyget, behandling av skadade, inkomstbortfall och förlust av personliga tillhörig
heter är ännu ej slutförd. 

(Soldat und Technik nr 4/68 och dagspress) 

Japan 

Ub/it 
J apans nyaste ubåt MICHISHIO är den tionde japanskbyggda ubåten sedan 

kriget. Den sjösattes i Kobe i mars. Deplacement 1650 ton, fart 18 knop. Längd 
X bredd X djupgående: 85,7 X 7,75 X 7,30 meter. Bestyckningen utgörs av 8 to r

pedtuber. 
(Armed Forces, mars 1968) 

Libyen 

Patrullb/it och dep/ifartyg 
På samma dag sjösattes i England i mars två fartyg för Libyens flottas räk

ning. Det var RLNS SOKNA som är den sista av tre snabba gasturbindrivna 
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patrullbåtar och RLNS ZELTIN, ett 2200 tons underhålls- och reparationsfartyg. 
Zeltin kan ta patrullbåtar i docka genom en akterlig port. Hon skall också ge 
utrym me ombord för operativt och administrativt högkvarter för patrullbåtsdivi
sionen . 

(Navy (eng), april 1968) 

NATO 
Fartygsförband 

Världens första internationella sjöstyrka, Natos "Standing Naval Force" har 
bildats i år. Meningen är att förbandet skall vara ständigt operativt. Det ersätter 
den tidigare "Matchmaker Squadron", där sedan 1965 olika Nato-fartyg samträ
nades i 6 månader per år. 

Förbandet består f n av fregatterna BRIGHTON (Storbritannien), KOLB 
(Västtyskland) och jagarna HOLLAND (Nederländerna), GATINEAU (Kanada) 
och HOLDER (USA). 

(Navy (am), mars 1968, New York Herald Tribune, april 1968) 

Polen 

Robotjagare 

Enligt uppgift skall polska flottan tillföras tre robotojagare. Det uppges vara 
frågan om typ KOTLIN, men då den är konventionell kan det vara typ KILDIN 
eller KOTLINISAM. Före 1963 tillfördes flottan enbart sovjetiska enheter, men 
från detta år påbörjades även byggnad av krigsfartyg på egna varv. Känneteck
nande för denna sista period är anskaffningen av robotbestyckade fartyg, blad 
annat 8 st OSA, vilka antagligen kommer att utökas till 12. 

(Soldat und Tedmik nr 5/68, MS/Bibliotek) 

Storbritannien 

Atomub/itar 

HMS RESOLUTION har med gott resultat utfört sitt andra provskott med 
Polaris-robot på den provskjutningsbana som finns i Atlanten. Det innebär att 
~:solution nu avslu tat sina skj utp rov, och i maj sattes hon in i operativ patrull
tjanst mom NATO. 

(Navy (eng) april 1968 och Die Abend-Zeitung, maj 1968) 

I mars sjösattes den tredje engelska atomubåten och döptes till REVENGE. 
Ubåten är det tionde fartyget i Royal Navy med namnet. Det första fartyget 
var Sir Francis Drake's flaggskepp under slaget mot den spanska armadan 1588. 

(Navy (eng), april 1968) 

415 



Sjövärnsrobot 

En ny sjövärnsrobot som det brittiska bolaget BAC håller på att konstruera 

kan användas som antirobotrobot, omtalade bolaget den 20 maj. Den nya roboten 

har kodnamnet SEA-WOLF. 
(Dagspress den 21 maj 1968) 

USA 
Atomubåtar 

Den amerikanska atomubåten SCORPION med 99 man ombord och som inte 

hörts av sedan den 21 maj då den va r på hemväg mot Norfo lk efter övningar 

med amerikanska sjätte flottan i Medelhavet förklarades officiellt förlorad den 

5 jun i. Spaningarna efter ubåten, som påbörjades omedelbart efter att larm hade 

gått, fortsätter dock. 
(TT den 6 juni 1968) 

De amerikanska Polaris-ubåtarna har under de 7 år de funnits genomföra om 

kring 500 uppdrag. Sintantalet 41 ubåtar har nåtts i och med att WILL ROGERS 

nu trätt i tjänst. 

Dagens Polaris-flotta fördelar sig med 31 i Atlanten, 3 i Medelhave t, och 7 i 

Stilla Havet. Ungefär 21 eller 22 befinner sig ständigt på "plats", 10-11 är vid 

sina depåfartyg vid baserna Holy Lock i Skottland, Rota i Spanien, Charleston 

USA eller Guam i Stilla Havet och res ten genomgå r översyner vid varv. 

(Soldat und Technik, nr 4 1968) 

Landstignings fart yg 

Tankslandstignings fartyget USS NEWPORT (LST 1179) har sjösatts vid Phila 

delphia Ship Yard. Newport är prototyp för en ny klass LST som kännetecknas 

av mycket högre fart och större lastkapacitet än sina föregångare. 

(All Hands, april 1968) 

U båtsdepåfartyg 

Ubåtsmoderfartyge t USS L Y SPEAR (AS 36) på 22.640 ton har sjösatts i 

Quincy. Fartyget är det fö rsta av en ny klass som byggts speciellt för att ge 

service åt atomdrivna attackubåtar. Längd X bredd ca 200 X 25 meter. Besätt

nin gen kommer att utgöras av ca 1440 man. 

(A ll Hands, april 1968) 

Amfibietransportfartyg 

Amfibietransportdockfartyget USS DUBUQUE (LPD 8) på 16.900 ton har 

färdigställts i Norfolk . 
(All Hands, april 196 8) 
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