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ESTRADSAMTAL 
Hur skall en flottiljledare eller 
korvett se ut på 1980-talet 

Vid Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie aprilsammanträde 

1973 i Göteborg fördes ett estradsamtal kring rubricerat ämne. 

Estradsamtalet fördes mellan ledamöterna Schuback, Gärdin och 

A Gustafsson. Deras inlägg återges här i en sammanfattning utan 

att ange för vilka olika avsnitt deltagarna är ansvariga. 

l. Det framtida hotet till sjöss 

Det talas i dessa dagar om avspänningen i världen, speciellt i vår 

del av den. Samarbetssträvanden i Europa, överenskommelsen om 

begränsningar i användningen av strategiska vapen, förhandlingar 

inför en ev säkerhetskonferens i Europa m m tycks bestyrka detta. 

I 1972 års försvarsbeslut bedöms att krigsriskerna på kortare sikt 

är små, medan man på längre sikt inte kan utesluta att de kan öka 

igen. Regeringen anser att det för första gången på mycket lång tid 

har inträtt en situation i Europa som kan innebära förutsättningar 

för att uppnå ett mer varaktigt tillstånd av avspänning och sam

arbete. I årets statsverksproposition konstaterar försvarsministern 

att den fortsatta säkerhetspolitiska utvecklingen ytterligare har un

derbyggt förra årets bedömning. Han konstaterar också att utveck

lingen har medfört att sannolikheten för krig i Europa mellan stor

maktsblocken nu är liten. A v detta kan man dock inte dra slutsatser, 

säger han, om hur stor sannolikheten för krig blir i framtiden . Allt

jämt finns militära förutsättningar för ett snabbt omslag till ett 

storkrig i Europa. Verkliga reduceringar av rustningsnivåerna på 

. ömse håll i Europa har inte skett och de båda stormaktsblockens 

förmåga att snabbt öka styrkorna i Europa har inte minskat. Bered

skapen säger departementschefen vidare är också alltjämt hög på 

ömse håll och övningsverksamheten intensiv även i vårt närområde. 
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Det är lätt att instämma i de senare slutsatserna eftersom de byg
ger på iakttagna fakta. 

slutsatserna härav blir att vi måste disponera stridskrafter som 

kan slå tillbaka ett angrepp. Det gäller nu och det kommer säker

ligen att gälla lång tid framöver. För flottans del gäller det att hålla 

ett tillräckligt antal fartyg och se till att dessa håller en viss kvalitet 

i jämförelse med tänkbara angripare, vilket även uttalas i 1972 års 
försvarsbeslut. 

Ländernas intresse att utnyttja havet och dess rikedomar stegras 

hastigt. Med ökat ekonomiskt intresse följer en vilja att behärska 
havet i fred och ofred. 

Sverige har till övervägande delen en kust att försvara. En an

gripare som vill åt centrala och viktiga delar av vårt land måste 

komma över havet. Därvid kommer han även framgent att sträva 

efter våra hamnar och lämpliga landstigningsstränder. Ett politiskt 

och militärpolitiskt läge kan snabbt förändras. Det vet vi. Västkus

ten kan snabbt bli utsatt för samma hot som vi under andra förut

sättningar förbereder oss för i Östersjön . Rörliga strid-skrafter be
hövs för att möta sådana växlingar. 

Utvecklingen på transportteknikens område har gått fort och 

tycks accelerera. Utveckling pågår av militära transportfartyg. Där 

sker n_u en omsättning av 50- och 60-talens fartygstyper. Transport

kapaetteten för invasion ökar kraftigt om man utnyttjar civila far

tyg. Man kan visserligen säga att utvecklingen mot mycket stora 

fartyg försvårar deras hanterbarhet i samband med överskeppning. 

Emellertid sker även en utveckling av medelstort tonnage och last

nings- och lossningsanordningarna utformas så att tiden i hamn 

minskas kraftigt. Man kan se möjligheter att göra sig oberoende av 

hamnar genom speciella anordningar på fartygen. 

Stormakternas kraftiga expansion på världshaven vad gäller sjö

stridskrafter kan man läsa om dagligen. I skuggan av Sovjets enorma 

upprustning för världshaven har kanske mer obemärkt de sjöstrids

krafter som finns i Östersjön omsatts och moderniserats kraftigt. 

Antal enheter har i stort sett hållits konstant medan kvaliteten höjts 

avsevärt. Aven i Västtyskland, Danmark och i Norge har sjöstrids

krafterna moderniserats och omsatts under 60-talet. Vi har alltså 
alla skäl att se om vårt hus. 

Byggnadstiden för fartyg är lång. Vi kan alltså ej förlita oss på 

tidsfristen i de~ korta perspektivet och bygga fartyg när ett hot upp-
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står. Vi måste ständigt se till att vårt fartygsbestånd hålls på en 

rimlig kvalitet gentemot angriparen och iaktta vad som sägs i för

svarsbeslutet " Den disponibla numerären är grundläggande för över

vattensstridsförbanden". 

2. Dagens materiella läge 

Kustflottans praktiska övningar kombinerade med studier av un

derrättelser och prognoser ger förbands- och fartygschefer en upp

fattning om möjligheterna att lösa våra uppgifter. De ger också upp

lysningar om vilka behov av förändringar hos materielen och i vårt 

uppträdande som successivt behöver ske. 
Dagens situation är inte uppmuntrande i alla avseenden. Den 

materiella eftersläpningen ökar från år till år. Projekt som efter 

trägna studier arbetades fram för cirka femton år sedan har stannat 

på papperet. Särskilt gäller detta sjörobotar och lämpligare vapen

bärare för dem. Under samma tidsrymd har t ex vår granne i öster 

hunnit med att få en andra generation robotar i operativt bruk. I vår 

närmaste omgivning satsar man förutom på nya fartygstyper särskilt 

på telekrigföring och vapen med stor räckvidd. 
Vårt materiella underläge tvingar oss till att anpassa vår taktik 

med hänsyn till den hotbild som är för handen. Enbart detta räcker 

naturligtvis inte. Skall vi även på längre sikt kunna lösa våra upp

gifter måste vi också öka vår slagkraft, vår motståndsförmåga och 

vår ledningskapacitet. Dessa behov gäller oberoende av hur vi väl

jer att uppträda - i små förband eller samlat. Särskilt kravet på 

ledningskapacitet är viktigt. En god ledningskapacitet erfor~ras om 

vi med våra fåtaliga förband skall kunna göra en kraftsamlmg mot 

ett större invas ionsföretag. De försvarsprinciper vi vill tillämpa och 

tror på förutsätter denna ledningsförmåga. 

Så länge jagarna, som bl a är utmärkta ledningsplattformar, k~~r

står i vår krigsorganisation har vi möjligheter att genom modthe

ringar och ombyggnader följa med i den tekniska utvecklingen. Men 

modifiering av gammal materiel är dyrbar och underhållskostnader

na stiger raskt med ökande ålder. Man hamnar snart i ett läge då 

det inte längre är lönsamt vare sig tekniskt eller ekonomiskt att fort

sätta att " lappa och laga". På längre sikt måste lösningar komma 

till för att kunna bibehålla och utveckla erforderlig stridsförmåga 

och anfallskraft . En sådan lösning kan vara en flottiljledare. 
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3. Eskortfunktionen 

Antalet enheter som är lämpade för eskortuppgifter minskar kraf
tigt under 70-talet. De enda enheter som förnyas är ubåtsjaktheli
koptrarna. Men dessa är alltför få och täcker endast halva behovet. 
Praktiska erfarenheter och under avslutning varande studier visar 
att ubåtsjakt måste bedrivas i samverkan mellan helikoptrar och 
ytattackfartyg. 

Försvarsutredningen uttalade att kapaciteten för skydd av im
port- och exportsjöfart i ett avspärrningsläge starkt kan minska 
eller till och med helt utgå. Departementschefen delade denna upp
fattning, men underströk liksom försvarsutredningen att skydd av 
sjöfart och transporter till och från Gotland skall kunna lämnas och 
att sådant skydd i framtiden bör ges av enheter som primärt avses 
för andra uppgifter. Uppgifterna att upptäcka och bekämpa ubåtar 
bör tillgodoses av helikoptrar som är utrustade för ubåtsjakt i sam
verkan med fartyg med ytattackuppgifter, uttalas det i försvars 
beslutet. 

Vad gäller importsjöfarten får det här räcka med att konstatera 
att vi behöver fartyg och helikoptrar som kan skydda våra sjö
transporter. De måste särskilt vara utformade för att bekämpa 

. ubåtar och flygburna vapen. Dessa fartyg är även väl användbara 
i invasionsförsvaret. 

Till förra årets riksdag lämnades en motion i vilken yrkades att 
riksdagen måtte besluta höja marinens anslag för att modernisera 
och under resterande del av 70-talet underhålla två av de fregatter 
som f n avses utrangeras. Motionen undertecknades av riksdagsmän 
från moderaterna, folkpartiet och centerpartiet. Motionärerna ansåg 
att de marina resurserna inte svarade mot uppgifterna, nämligen att 
anfalla mot oss riktade sjökrigsföretag, utlägga mineringar, skydda 
våra minfartyg, skydda sjöfarten samt övervaka främmande fartygs 
rörelser i närheten av vår kust och avvisa kränkningar av vårt terri
torium i fred och under ett neuralitetstillestånd. Man ansåg att kraf
tiga åtgärder därför borde vidtas. Som ett första steg borde sjö
stridskrafternas numerär på Västkusten vidmakthållas tills nyan
skaffning har skett. Man konstaterade också att kvalitativt kan de 
små patrullfartygen ej lösa alla uppgifter som åligger dagens fre
gatter. Det gäller särskilt förmågan att upptäcka och jaga främman
de ubåtar, lägga ut ett stort antal minor på en gång samt förmågan 
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att i hårt väder under längre tid följa främmande fartygs aktiviteter 
vid vår kust. Man underströk att minst några för ubåtsjakt särskilt 
lämpade fartyg måste finnas på Västkusten. .. . 

Motionen behandlades i försvarsutskottet. Utskottet forutsatte l 

sin resolution att synpunkter av de slag som framfördes i motionen 
i möjlig mån beaktas i den fortsatta planeringen. Utsko:tsuttaland.:t 
kan tolkas så att riksdagen erkänner behovet av att dtsponera for 
de här berörda uppgifterna lämpade fartyg även i fortsättni.ngen. 

Behovet av att disponera lämpliga enheter för eskortenng kan 
också granskas med utgångspunkt från den traditionella svenska ut
rikespolitiken med "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet under 
krig". Denna politiska deklaration bör fordra lämpliga militära m~
del för att bli trovärdig. För incidentberedskap i fred och neutrah
tetsvakt under krig fordras en mångsidigt användbar fartygstyp, som 
kan anskaffas i någorlunda stort antal. En flottiljledare eller kor
vett är användbar också för sådana uppgifter. 

Måhända är i framtiden de storanfallsföretag med våldsamt inled
ningsskede som ofta spelas upp mindre troliga än en successiv över
gång i smärre konfrontationer. 

4. För 70-talet aktuella fartygstyper 

Efter denna målning av hotbilder och våra möjligheter att möta 
dessa vore det kanske värdefullt att stanna upp ett slag och fundera 
över vilka tekniska lösningar som hittills åstadkommits för att man 
skall fylla de uppgifter, som ställs på en flottiljledare/korvett. Efter
som de fartyg vi själva har, inte ursprungligen avsetts primärt för 
de här belysta uppgifterna och är föråldrade, bör vi i stället titta på 
andra nationers lösningar, vilka emellertid givetvis är konstruerade 
med utgångspunkt från de speciella krav som gäller i deras miljö. 

När man börjar fundera på huvudfunktionerna "ytattackledning" 
och "eskort/ ubåtsjakt" finner man att det egentligen ger två skilda 
typer av fartyg med såväl gemensamma som avvikande drag. (Bild 1). 

Kr det fråga om anskaffning av ett större antal fartyg, torde det 
vara mest ekonomiskt att ha två skilda projekt, men om resurserna 
är små kan det bli nödvändigt att bygga in båda funktionerna i 
samma projekt, med alla de kompromisser detta innebär. · 

Som illustration till detta skall vi titta på tre olika lösningar. 
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§i111nader och 11khater_m~llan flottiljledare och korvett 

~roven kan vara likartade 

Kraven på vapen och strids
ledning kan vara olika 

Fartkraven kan vara olika 

Först den ryska robotkorvetten Nanutjka som har en utformning 

som man skulle kunna tillägga en ytattackledare i en liten flotta. 

Ytformning~n är. helt avpassad för övervattensstrid. Några ubåts

Jaktvapen fmns mte, troligen ej heller hydrofon. Som framdrifts

n_l_askineri har m~n v~lt dieselmotorer, som med undervattensavlopp 

for avgaserna VIsseritgen ger buller ned i vattnet men dock starkt 

minskar värmeavgivningen och därmed IR-profilen. 

Attackvapnen utgörs av sex sjörobotar med lång räckvidd och 

kräver god lednings- och underrättelsekapacitet. I övrigt ger farty

get intryck av att man utnyttjar alla möjligheter att placera olika 

an tenner för aktiva och passiva spaningssystem, för störsystem, eld-
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lednings- och sambandsmaterieL Luftvärnet utgörs av dels en lv

robotinstallation, dels en dubbel 57 mm apjäs med tillhörande eld

ledningar. 
Fartyget är på ca 750 ton fullt rustat och har längden 60,5 m och 

bredden 12,2 m. Fart över 30 knop och besättning mellan 70 och 

80 man. 
Det andra fartyget vi skall titta på är en renodlad korvett för 

relativt kustnära operationer, nämligen den ryska Grisja på ca 975 

ton fullt rustat. Ubåtsjaktutrustningen utgörs av en skeppsfast hyd

rofon, två auraketkastare och två dubbelställ för målsökande ubåts

jakttorpeder. Luftvärnet är detsamma som på Nanutjka men elektro

nikutrustningen är inte lika omfattande. 

Maskinanläggningen arbetar på tre axlar med dieselmotorer 

(2 x 6.000 ahk), som driver sidaaxlarna och gasturbin( er) (12.000 

ahk), som driver mittaxeln. Vid enbart gasturbindrift kan en rela

tivt tyst gång med farter upp mot 30 knop erhållas. Vid dieseldrift 

kan avgaserna avgå genom alternativt övervattens- eller undervat

tensavlopp. 
De nu beskrivna renodlade typerna ger intryck av att vara myc

ket välbalanserade. Ar man av olika skäl tvingad att kombinera de 

två huvudfunktionerna yrattackledning och eskort/ubåtsjakt i ett 

projekt, kan dett_a kanske komma att se ut som V os per-Thornycroft's 

projekt Mark 9. Det är ett 740 tons fartyg med 67 m längd och 

10,5 m brett, och försett med två axlar, som drivs av dieselmotorer 

som ger fartyget en fart av ca 30 knop. Attackbeväpningen kan ut

göras av fyra Exocet sjömålsrobotar, medan ubåtsjaktutrustningen 

utgörs av en hydrofon jämte en dubbel 375 mm auraketkastare. Luft

värnet utgörs av en 76 mm akan (Otto Melara), två 20 mm apjäser 

samt ett trippelställ lv-robotar (Seacat). Omfattande elektronisk ut

rustning finns. 

3. Den nya situationen på 80-talet 

De vapen och fartyg som byggs idag och inom en snar framtid, 

kommer att vara styrande för hotet även in på 90-talet. En plötslig 

omställning till helt nya principer för sjökrigsföringen är knappast 

trolig. Men den tekniska utvecklingen går snabbt fram och i taktiskt

tekniskt avseende kommer det att hända en hel del. 
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Utöver deplacerande skrov för ytfartyg övervägs andra lösningar 
på skrovet t ex bärplanbåten, svävaren och den dynamiska svävaren. 

Svävarfarkoster på några 100-tals tons deplacement har flera år 
utnyttjats kommersiellt. I USA är man beredd att ta ett långt steg 
framåt och studerar f n projekt på avsevärt större tontal. Aktions
tiden torde dock bli kort för sådana farkoster och bränsleförbruk
ningen hög. 

Ytterligare en variant är den dynamiska svävaren. Man kan säga 
att det är en farkost som flyger mycket lågt, några meter över vat
tenytan. Men den kan medföra 10 gånger mer last än flygplan av 
samma storleksordning. När man närmar sig målet och en stor del 
av bränsleförrådet förbrukats kan svävaren successivt höja sig till 
8-10 meter över vattenytan. Man skulle på så sätt kunna säga att 
den tar ett jättekliv iland. Lastförmågan för denna svävartyp kan 
enligt vissa uppgifter bli 30 °/o ·högre än för den normala svävaren. 

Man kan skönja en utveckling i fartområdet upp i storleksord
ningen 100 knop. Detta får stor betydelse för utformningen av vårt 
försvar. Antingen får man skaffa farkoster som går lika fort eller 
också vapen som har sådan räckvidd att de kan hinna ikapp dessa 
farkoster när de upptäckts. 

Vapnens räckvidd kommer att fortsätta utvecklas. Torpeddistan
ser upp till 30 km är tänkbara. Därvid förutsätter man fjärrstyrning 
och målsökare. Kanonen kan förses med modernare ammunition och 
även räckvidden kan ökas, relativt sett. Strålkanoner d v s laserka
noner med höga uteffekter som kan störa ut telekomponenter på far
tyg och robotar på mycket stora avstånd kan kanske tänkas. 

Inom stormakterna är nu andra generationens sjö- och kustrobot
system i ,tjänst och utveckling pågår av en tredje generation. Sty
rande i denna utveckling är kraven på förbättring av störhållfast
heten och möjligheterna att genomtränga luftförsvaret. Med känd 
och delvis etablerad teknik avseende motorutveckling samt frihet 
att variera anfallsprofil och utnyttja speciella målsökare kan dessa 
robotsystem även fortsättningsvis få avsedd verkan trots en ökad 
satsning på försvar och motmedeL 

Fjärrstyrda flygande plattformar utvecklas på ritborden. Dessa 
skall kunna startas från ett fartyg och styras mot ett mål. Spanings
och målinformation överföres från plattformen till fartyget via en 
länkförbindelse. Stridsledaren väljer mål, varefter på plattformen 
medförda rob?tar låses på målet och fälls. 
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Vi kan redan idag förutse ökade möjligheter att övervaka havs
områdena runt oss. Radarräckvidderna förbättras. Helikopterburen 
radarspaning blir ett nödvändigt element i sjökrigföringen. Vilsele
dande åtgärder får ökande betydelse. Hotet kan bl a mötas gertom 
att störa spaningsradarn. Vi kommer att se en fortsättning av den 
ständigt pågående kampen mellan medel och motmedeL Vi måste 
således kunna leda våra fartygsförband även under svåra spanings
förhållanden. Telekrigföringen kräver samma grad av uppmärksam
het som vi ägnar utvecklingen av våra vapen ombord. 

6. Flottiljledarens uppgifter 

Inför det uppmålade hotet bör man mot bakgrund av det tidigare 
berörda ledningsbegreppet se efter vad som ingår i detta begrepp. 
I ledandet av ett förband ingår följande komponenter: 

Inhämta och bearbeta underrättelser om motståndare. 
Fatta beslut på grundval av föreliggande underrättelser. 
Delge underställda enheter filtrerat underrättelseunderlag. 
Ge order till underställda enheter. 
Motta rapporter från underställda. 

Sannolikheten för att rätt kunna utnyttja och insätta de egna för
banden är i hög grad beroende på korrekthet och fullständighet hos 
underrättelseunderlaget. En hög kvalitet på underrättelseunderlaget 
höjer sannolikheten för riktiga beslut. Samordnad insats av flera yt
attackförband kräver allmänt sett ett bättre underrättelseunderlag 
än insats av enstaka fartyg eller förband. En samordnad insats krä
ver också förmåga att inhämta underrättelser inom ett större område. 
Identifieringsproblemen kan också bli besvärliga. Det är väsentligt 
för stridsbeslutet att fienden verkligen blir identifierad; huvudan
fallsstyrkan måste kunna skiljas från eventuella skenföretag. 

Den kvalificerade ledningen kräver således betydande materiella 
resurser för spaning och samband samt speciella analysutrustningar 
för identifieringsändamåL 

Betydelsen av vapen med lång räckvidd har berörts i samband 
med beskrivning av hotbilden. Det föreligger givetvis även från vår 
sida önskemål att disponera sådana vapen, i första hand i form av 
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sjörobotar. Sådana vapensystem blir, om de ges goda prestanda dyr
bara och exklusiva och kan inte placeras på alla fartyg. Dessa vapen
system ställer också krav på ett gott underrättelseunderlag. Vill man 
sedan öka sina förbands motståndsförmåga kan man också skaffa sig 
materiel för olika former av telekrigföring. slutligen måste man ha 
utrymme för personal för att betjäna materielen. 

Att ge alla enheter i vår framtida ytattack högt kvalificerade 
strids- och ledningsresurser är inte möjligt. A ven om ovan förda 
resonemang inte är entydiga och självklara utan fordrar mera detal
jerade och ingående analyser, torde det dock vara klart att vi i vår 
flotta behöver fartyg av typen flottiljledare. 

7. Korvettens uppgifter 

Vi får i diskussionen inte glömma bort hur vi i framtiden skall 
kunna skydda våra minutläggare och vår sjöfart. Det behovet kvar
står även under 80-talet och 90-talet. 

Ubåtarna i våra havsområden utvecklas mot större motståndsför
måga, möjligheter att gå ner på större djup samt ökad uthållighet 
och fart. Här sätter de relativt små djupen i oss omgivande farvat
ten dock en gr1ins för vad som kan åstadkommas. Ubåtarna blir 
alltmer tystgående och lättmanövrerade. Ett särskilt problem att 
komma till rätta med är de målsökande torpeder som ubåtar kan 
komma att skjuta i försvarssyfte. 

Möjligheterna att a v sevärt förlänga räckvidderna för ubåtsjakt
enheternas spaningsmedel är små. Naturlagarna lägger vissa bestäm
da hinder i vägen för detta. Men visst sker en kvalitativ förbättring. 
Laser kan i varje fall i teorin komma till användning i klart vatten. 
Upptäcktsmetoder grundade på IR och magnetik kan måhända till
komma. 

Framtida eskortfartyg måste göras lättmanövrerade. De måste 
bära vapen med lång räckvidd, t ex auraketer och trådstyrda torpe
der. Vapnen måste kunna avfyras oberoende av fartygets kurs i 
skjutögonblicket. Kvaliteten i undervattensspaningsmöjligheterna 
måste stadigt förbättras. 

Patrullbåten blir icke utformad för att klara ubåtsjaktuppdrag i 
vedertagen bemärkelse. Den är utrustad endast för undervattensspa
ning och får se~ som ett bevakningsfartyg i anslutning till inlopp etc. 
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Men vi behöver också fartyg som kan vara ute i hårt väder under 
lång tid. Vi kan inte nöja oss med enbart ~må fartyg .. som ?egränsas 
i sin användbarhet under väderleksförhallanden nar frammande 
makter kan uppträda med sina övervattensfarty~. .. 

Ett stridsfartyg av korvetts storleksklass kan m te bara .~osa esko~~-
uppgifter på tillfredsställande sätt utan är dessutom anvandbart for 

anfallsuppgifter vid invasion (obs möjligheterna till robotbe
väpning), 
mineringsföretag, 
skydd mot flyg- och ro?otanfall, o • • 

- ingripande mot kränkmngar av vart terntonum. 

Fartyg som är speciellt väl äg
0

nade åt att lösa es~.ortu~pgift.er kan 
nu och allt framgent utformas sa att de även kan losa vasenthga om 
ej alla uppgifter vid invasion. . . . .. 

Det kan tänkas många lägen där uppgtften som flotttlJ.ledare ar 
alternativ till korvettuppgiften. Dessa uppgifter beh~ver mte sa~
manfalla tidsmässigt. Detta förhållande påverkar ocksa valet av los-
nmg. 

8. F örslag till 80-talets flottiljledare/korvett 

Vi har nu arbetat oss fram till vissa grundläggande synpunkter på 
hur vi skulle vilja ha 1980-talets flottiljledare/korv_ett. Härvid för
utsätts bl a av ekonomiska skäl ett sammanslaget projekt. 

Vi har fått veta att vapeninsats från båda parter kan komma att 
ske från mycket stora avstånd, vilket in~:b~r bl a: . o • 

mycket god spanings- och idenuf.tenngsut~ust?.mg ~~ste f~~
nas liksom goda sambands- och mformauonsoverfonngsm.oJ
ligheter inom förbandet, med andra förband och med lednmg 
i land; 
såväl optisk målyta som radarmålyta måste begränsas; 
!R-profilen måste nedtonas; 
vapen med lång räckvidd används, både mot ytmål och un-
dervattensmål. 
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L~t oss t~tta på et~ utkast ooch göra en del kommentarer. (Bild 2) . 
For ledmngsfunktzonen maste stort utrymme och relativt omfat

t~nde u_:ru~tning förutses. Installationerna för aktiv och passiv spa
nmg, stormng och samband kräver två master. Informations- strids
o~h ledl~dningsf~nktionerna är i.~:tegrerade och behandling ~ch lag
nng av mformatwn sker med hplp av datorer. Presentation av in
formation sker med hänsyn till olika behov. Särskilt känsliga utrym
men är splintskyddade. 

Yt~:tackf~nktionen tillgodoses med sjömålsrobotbestyckningen, 
som har bestar av sex robotställ med tillhörande eldledning. 

Ubåtsjaktfunktionen är här mycket väl tillgodosedd. Förutom 
ske~psfast ~ydrofon finns även en släphydrofon. Ubåtsjaktvapnen 
utgors av tva dubbla auraketkastare och ubåtsjakttorpeder. 

Luftvärnet utgörs av en 57 mm apjäs och en lv-robotinstallation 
med tillhörande eldledningar. 

Fartyget förses med minbanor. 
Samtidigt som man vill få upp antenner och sikten så högt som 

möjligt har man här strävat efter att få en låg profil för att därige
nom minska den optiska målytan. För att minska radarmålytan har 
en serie åtgärder planerats. 

För att minska !R-profilen utnyttjas ett kombinationsmaskineri 
gasturbin-diesel. När liten värmeavgivning är starkt önskvärd an~ 
vänds dieselmaskineriet med undervattensavlopp. Vid ubåtsjakt, när 
låg bullernivå nedåt är Önskvärd och !R-profilen kanske är av ~ind
re betydelse, utnyttjas gasturbinmaskineriet, eventuellt tillsammans 
med d1eslarna, varvid övervattensavlopp används . 

. Gena~ att . i hög. grad automatisera maskineriet och vapenutrust
nmge? mklus~v~ stnds- och eldledningen bringas bestättningsstyrkan 
ned tlll ett mm1~um. Detta kräver å andra sidan stor tillförlitlighet 
hos systemen, ':liket kan uppnås genom högre krav p å tillförlitlig-
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het hos primärsystemets komponenter och förenkling genom att vissa 
reservsystem slopas. Utnyttjande av automatiska övervaknings
system inte bara till sjöss utan även till ankars, reparation av enhe
ter genom utbyte, åtkomlighet och väl utarbetade rutiner för under
håll är ytterligare faktorer som kan minska besättningens storlek. 
Ju mindre besättningen blir, desto större möjligheter får man att 
kunna ordna bra förläggningar. 

Minhotet torde bli mer och mer accentuerat och åtgärder för att 
kompensera för fartygets magnetiska egenskaper, för att minska bul
lerutstrålningen och för att tillförsäkra fartyget med dess utrustning 
ett godtagbart skydd mot stöt måste ägnas ett ingående intresse. Inte 
minst måste olika åtgärder vidtas för att skydda besättningen från 
skador vid undervattensdetonationer. 

Fartyget arrangeras för skydd mot ABC-krigföring. Fullständigt 
radiakvarningssystem installeras och fartyget konstrueras att kunna 
gå kontinuerligt med reducerad tillförsel av ytterluft tack vare me
kaniska och aktiva filter. Fullständig luftkonditionering införs och 
saneringsstationer arrangeras. Fartyget förses med sprinklingssystem 
och däck och utsidor utförs så att avrinning underlättas. Däcken är 
rena och ej belamrade av utrustningsdetaljer. 

Hur stort och kostnadskrävande blir nu ett sådant fartyg? 
Deplacementet fullt rustat blir ca 800 ton och huvuddimensio

nerna längd ca 72 m, bredd ca 9 m. Med 20.000 ahk skulle vi kunna 
räkna med en fart mellan 34 och 35 knop. Kostnaden beror i hög 
grad på seriens storlek, men vid ett litet antal fartyg kan man räkna 
med ett pris per fartyg mellan 80 och 90 mkr. 
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P o EKMAN l Finlands flotta . b l 
1 egynne sen 

Under sin drygt 55 o · . 
fått kämpa d o-anga ~zl~varo har Finlands flotta 

.. . me manga svangheter sås .
1 racklzga anslag 1·· . .. . ' om t. ex. otz l-

or s ma rattmätzg b h F .. 
av landets långa · .. .. a e ov. orsvararen 

. s;ogranser och b sk dd 
nkessjöfarten har d o e Y aren av ut-

un er arens lopp ·· bl . 
förståelse från statsmaktens sida. ront ott rmga 

Artzkeln redogör i stora dra j ·· h . . 
nen var 1·· f o . g or urudan sttuatzo-

or em artzonden sedan d o d ... 
ständiga statens örlogsflott k d' a en unga SJalv-

\.. a s apa es. 

. Under större delen av det sommare 1 
I~ tog den kejserliga, ryska Osters "ö flo n 914 ut~ruti~a världskriget 

for det mesta sysslolös i si .. ~. ttan en passJ v 'hallning och låg 

efterlä~nade djupa spår i ~:s:t~eJepunkter. Marsrevolutionen 1917 

ter en Sista begränsad insats och lamslog den Ytterligare Ef

tiska öarna hösten 1917 d omodt thyskarna under kampen om de. bal-
f d ' asa e uvuddelen fl · 
~.rs, me. an S'märre förband Jå i R av Ottan J Helsing-

vastra Fmland. Här bl d '1 g eva1, Kronstadt och hamnar i 

ett. J ätt byte för bolsje~i:er~a a~; fartygens. likgiltiga besättningar 
lutwn. s J etrograd Iscensatta oktoberrevo-

I Helsingfors' hamnar l å ·d o . 
fartyg av de mest olika slag~~ ar.~skrftet 1917-18 över trehundra 

6 slagsk_epp, 72 jagare/torp:db~~~a~gdb\ och fastfrusn~. Bland dem 

andra srdan Finska viken h·· b"" ' ud atar och 17 rumsvepare På 

kryssare, 14 ubåtar 2 . far argera e Revals (Tallinn) ham.n 5 
· , mm artyg 10 · 
malles ett 60-tal enheter N "· d ' rumsvepare o. a. småbåtar 

o dd . · ar en tyska f h . ' 
na e staden l slutet av februari fl dd . .. rammarsc en J Baltikum 

~~~m. t med. isbrytarassistans ö ve; t-~ ;; ~t<:> r r~ delen -~ v dessa skynd-
oqade bh besvärlig. l e smg ors, dar trängseln nu 

En månad tidigare hade k . b . . 
av klassmotsättningar framk:I11audte ~tbl~. ldFik·nl~nd. Detta olyckliga 

m or es ng va ·d· r samtJ' Igt ett 
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led i den frihetskamp, som länge förberetts mot den tsaristiska vålds

politikens strävanden att införliva Storfurstendömet med det övriga 

Ryssland. Konflikten hade föregåtts av tilltagande oro inom social

demokraternas ·egendomslösa skaror hösten 1917. Efter oktoberre

volutionen blev trycket österifrån allt starkare. Socialisternas radi

kala flygel bildade röda garden, som stöddes av de i landet statio

nerade disciplinslösa ryska trupperna. Strejker utbröt, åtföljda av 

mord och våldsdåd. På borgerligt håll organiserades skyddskårer till 

den lagliga ordningens skydd. Den 6 dec. 1917 beslöt lantdagen för

klara Finland för en självständig .stat. Vid årsskiftet erkändes den 

nya staten av bl. a. Ryssland och Sverige. För att stävja våldsdåden 

och omintetgöra vänsterns planer på att grunda en socialistisk re

publik enligt sovjetmönster förklarade den borgerliga regeringen 

skyddskårerna för rikets ordningsmakt. Den latenta spänningen 

mellan vita och röda .slog ut i full låga. Den 27 jan. 1918 gjorde de 

senare öppet uppror och tog makten i Helsingfors och södra Fin

land. Landets regering flydde till Vasa och uppdrog åt general Man

nerheim att återställa ordningen i landet. Redan dagen därpå av

väpnade skyddskårerna överraskande de ryska garnisonerna i Ös

terbotten. På kort tid skapades en vit front från Bottniska viken 

till Ladoga. Efter att i mars ha avslagit de rödas offensiv mot norr, 

gick det vita i .sin tur till anfall. De upproriskas bålverk Tammerfors 

föll den 6 april och den 16 maj intågade Mannerheims arme i Hel

singfors. 

Till krigets snabba slutförande bidrog det kejserliga Tysklands in

gripande i konflikten på de vitas sida. Interventionen avgjorde dock 

icke kriget till dessas förmån, ty vid tyskarnas ankomst hade Man

nerheim redan klart övertag. För att motverka den av Ente'dteh 

planerade nya fronten i Nordryssland låg skapandet av ett stödom

råde i Finland i Tysklands intresse. Under sken av att bringa den 

beträngda unga staten humanitär hjälp mot bolsjevismen lät Tysk

land inbjuda sig självt till intervention. 

Denna inleddes den 5 mars med landsättning av trupper på 

Åland, två dagar efter det Rågsunionen tvingats undert,e,.fk~a ~t 

formella fredsfördraget med Tyskland i Brest-Litovsk. liii'§tå steg 

var en landstigning av större mått den 3 april i Hangö, med åtföl~ 

jande frammarsch mot Helsingfors. Dessa händelser väckte onda 

aningar hos Rådsregeringen, som gav den marina ledningen Sov

kombalt i uppdrag påskynda evakueringen av de kajerna i Hel-
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Torpedbåten No . 220 av Tsiklon (Cyklon)-typ. Sjösatt 1902 i Petersburg. Depl. 
150 ton. Fart 29 knop. Två 47 mm kanoner, en 380 mm torpedtub. Dimensioner: 
45 X 4, 6 X 2,7. 

Torpedbåten S 3 (ex Poslusjnyi = Lydig) av Sokol (Falk)-typ. Sjösatt 1898 i Åbo. 
Depl. 240 ton. Fart 27 knop. Två 7 5 mm kanoner, en 450 mm torpedtub. Di
mensioner: 58 X 5, 6 X 2,3 m . 
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llh d 1914-17 2. Minsvepardivisionen. BeTorpedb!iten Rjanyi (Obändig) ti ör e 
slagstogs 1918 av Finland och blev S l. 

Kanonbeltar i enkel kolonn sedda frt'in /Vlatti Kurki. 
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singfors belamrande fartygen. Baltflor sände skyndsamt en delega

tion till Hangö för att betyga sin neutralitet och vilja att enligt freds

fördraget snarast föra flott an till hemlandet. Förhandlingarna med 

tyskarna resulterade i ett fördrag, som på vissa villkor ga ranterad e 

de ryska fartygen fri lejd. Denna överenskommelse och de krigs

trötta röda flotti sternas sista kraftansträngning att föra dem hem 

genom isarna i Finsk;a viken räddade så gott som hela Ostersjöflottan 
för det nya kommunistiska Ryssland. 

När tyskarna den 13 april anlände till Helsingfors, hade över 200 

enhe!er redan avgått till Kronstadt. I hamnarna blev bara enstaka 

mindre fartyg utan egentligt stridsvärde kvar, vilka man på grun d 

av deras urusla skick eller brist på manskap nödgats lämna åt sitt 

öde. Därjämte några desarmerade örlogsmän, som enligt Hangö

avtalet stannade i rysk ägo och sedan de reparerats, inom loppet av 
maj avreste hem. 

På finskt håll betraktades all f. d. rysk statsegendom i landet som 

krigsbyte, så också de flytande restern a av tsaren s konkursbo. En 

fordran att få disponera över de fartyg man k unde komma över a v

slogs dock av tyskarna. Förhandlingar mellan Sjöfartsstyrelsen, 

bankmän och den ryska marinledningen i Helsingfors före avfärden 

om försäljning av några jagare och småbåtar till Finland ledde icke 

heller till resultat. De ryska örlogsmännen drog sina färde inför fin

narnas blickar. Man kände naturligtvis en viss lättnad över att bl i 

kvitt en av symbolerna för de forna makthavarn a, men hade gärna 

lagt beslag på några av de bättre krigsfartygen för framtida behov. 

Det nyss avslutade kriget för frihet och oberoende hade förts ute

slutande till lands, av den enkla orsaken, att varken regeringen el

ler de upproriska då disponerade över några örlogsfar tyg. Den i 

hamn övervintrande Baltiska flottans bemanning förhöll sig helt pas

siv till finnarnas interna uppgörelser oc•h visade ringa lust att bim

pa vid sina finländska politiska meningsfränders sida mot vitgar

disterna. Bl9tt några få lät övergående enro llera sig i de rödas led. 

Den materieHa hjälpen från Ryssland till de upproriska var där

emot hundraprocentig: röda gardet stred helt med ryska vapen. Vid 

avväpnandet av detsamma erhöll den vi ta armen å sin sida ett väl

k?mmet tillskott till den knappa utrustningen. Ryska krigsfartyg 

gKk, på ett par undantag när, icke de upproriska finnarnas ärenden. 

Regeringssidan hade icke heller möjlighet att komm a över dylika så 

länge kriget _va rade, utan fick nöja sig med de fartyg av tvivelaktigt 
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värde ryssarna lämnat kvar vid avfärden. Under tidsfristen en må

nad bortförde de från Helsingfors till Kronstadt ett stort antai vär

defulla fartyg, som av det följande framgår. Av dessa hade de större 

enheternas underhåll säkerligen överskridit Finlands resurser och 

finsk örlogsflagg på dem skulle dessutom ha lett till oanade fram

tida konflikter med den östra grannen. 
Början gjordes redan i mitten av mars, då de fartyg avseglade, 

som bäst var lämpade för gång i is. Den 12 mars lämnade de .stora 

slagskeppen Gangut, Petropavlovsk, Poltava, Sevastopol och krys

sarna Admiral Makarov, Bogatyr, Rjurik assisterade av isbrytare 

Helsingfors. Efter fem dygns kamp mot isar och tjocka anlöpte de 

Kronstadt. Den 5 april - samma dag Hangö-fördraget ingicks -

avgick slagskeppen Andrej Pervozvannyi och Respublika, kryssarna 

Bajan och Oleg samt tre ubåtar. Den 7. och 9. följde 10 ubåtar, del

vis bogserade av isförstärkta ångare, 6 jagare och mindre ång~re. 

Den 10. ytterligare)O äldre jagare, ett 60-ta-1 handelsfartyg av ohka 

slag samt den 11. huvudstyrkan med stabsfartyget Kretjet, 12 mo

derna jagare och ett 20-tal speciaHartyg, bland dem f. d. kejserliga 

lustjakten Sjtandart. Ishindren var svåra att bemästra och isynner

het jagarnas bräckliga skrov blev illa åtgångna. Den 12 april av

gick de sista större fartygen från Helsingfors. De kvarblivna desar

merade fartygen, bl. a. 9 torpedbåtar lämnade staden först den 13.-

28 maj. Som sista kryssaren Pamjat Azova. Inalles 236 fartyg av 

alla de slag skall ha avverkat den mödosamma isfärden i österled. 

I hamn kvarlåg 37 mindre krigsfartyg, 10 lasaretts- och 38 handels

fartyg. 

-o-

Efter det krigshandlingarna avslutats, blev statsmakten småning

om medveten om att Finlands långa sjögränser helt saknade det rör

liga skydd en flotta erbjöd. Visserligen var en del kuststräckor späc

kade med f. d. ryskt kustartilleri och tyska örlogsmän var statione

rade i Helsingfors. Men batterierna var delvis bundna till platser, 

som icke mera motsvarade det sjöstrategiska läget och tyskarna var 

ingenting att lita på för framtiden. Vid skapandet av en egen flotta 

[ör det självständiga Finland var man tvungen börja från tomma 

Intet. 
Som en för.sta praktisk åtgärd bildades under Sjöfartsstyrelsens 
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ledning i mitten av april 1918 i Helsingfors och Åbo frivilliga ma
rinkårer, en sorts motsvarighet till de vita skyddskårerna till sjöss. 
Tillströmningen av hugat folk var ansenlig och redan i maj var hu
vudstadens marinkår uppe i 500 man, den i Åbo omfattade 200 med
lemmar. Kårens första uppdrag var att taga vara på de i hamnarna 
kvarblivna ryska fartygen, göra upp förteckningar över dem samt 
iståndsätta och bemanna de bästa av dem, så gott sig göra lät. 

Uppgiften fullföljdes raskt och redan i början av juni var alla i 
Helsingfors, Hangö, Åbo och Björneborg påträffade, ryska kronan 
tillhöriga fartyg katalogiserade. Den rätt brokiga förteckningen upp
tog c. 200 enheter: 70 ångfartyg, 90 motorbåtar, 15 torpedbåtar, ett 
stort antal hjälpfartyg, bogserbåtar, pråmar, flytdockor m. m. De 
var till övervägande del i miserabelt skick. En del låg sänkta och 
vattenfyllda invid ·kajerna, andra åter upptagna på varv för repa
ration. Några få kunde efter översyn nyttjas för minsvepning eller 
transporter. Till denna bedrövliga lista fogade man dock dussinet 
för tsarens flotta åren 1916-17 påbörjade, men än så länge halv
färdiga kanonbåtar. De vid varven i Helsingfors liggande sex båtar
na hade tyskarna tillsvidare lagt beslag på för egen räkning. 

Sedan de första värnpliktiga matroserna under juli månad inträtt 
i tjänst, uppl.östes marinkårerna före hösten. Den av 900 beväringar 
formerade Sjöbataljonen, flottans första reguljära enhet, förlades 
tiH den f. d. ryska marinkasernen i Helsingfors. Bataljonen övertog 
de frivilliga marinkårernas funktion. Den utförde vakttjänst om
bord och i land vid arsenaler och varv, men någon sjömilitär utbild
ning fick dessa, tillsvidare i fältgrått klädda, flottisterna icke förrän 
under vintern 1918-19. De under sommaren och •hösten igångva
rande fartygen handhades av sakkunnigt folk från annat håll. Och 
vad slags fartyg hade marinkårernas medlemmar lyckats säkerställa? 

I Helsingfors hamn och delvis på .slip påträffades sex gamla tor
pedbåtar av Sokol-typ (200-260 ton), sjösatta åren 1898-1902: 
Podvizjnyi, Poslusjnyi, Prozorlivyi, Rezvyi, Rjanyi och No. 212 
samt åtta mindre sådana av Tsiklon-typ (150 ton) från 1904: No. 
214-220 och No. 222, ävensom en 120 tons båt No. 103 från 1892. 
Vidare minfartygen Voin (700 ton) och Sveaborg (300 ton) samt de 
moderna minsveparna Gruz, Gapsiul, Krambol, Plamja, Mikula, 
Zaststsjitnik (300-500 ton). Förutom dessa bokfördes hamnisbry
taren Silatsj, inemot 30 bogserare av olika typ, pråmar, pontoner 
och av ryss§trna under kriget rekvirerade privata ångare. Vid Sand-
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vikens skeppsdocka AB var två kanonbåtar Strizj och Tjibis under 
byggnad och hos Maskin- och Brobyggnads AB ~yra likadana: 
Gol u b, Pingvin, Bekas, Kulik ( 400 ton). De var rekvirerade av tys
karna och de färdiga Golub och Pingvin användes av dem som min
svepare under namnen Beo resp. Wulf. 

Av ovannämnda fartyg iståndsattes de sex Sokol-torpedbåtarna 
efterhand och införlivades med Finlands flotta under namnen S 1 -
S 6. Likaså fyra båtar av Tsiklon-klassen under beteckningen C l 
- C4 och de sex minsveparna med numren T 2, T 12, MP 7, MP 9, 
MP 10, MP 11. En sjunde svepare Fortral (240 ton) av samma typ, 
påträffad i Viborg 1918, införlivades med flottan året därpå. Min
fartyget Voin erhöll beteckningen M 1, Sveaborg behöll namnet. 
Större delen av bogserbåtarna ställdes till Drlogsstationens disposi
tion. De återstående fem torpedbåtarna, bogserare, pråmar etc. sål7 
des 1918-20 såsom undermåliga till olika firmor och pr i varper
soner för nedskrotning. 

I Hangö hamn låg sprängda, utbrända och sänkta fartyg, förstör
da där av sina ryska besättningar den 3 april vid tyskarnas ovän
tade landstigning. A v de fyra .söndertrasade ubåtarna AG 11, AG 12, 
AG 15 och AG 16 (typ Holland) årgång 1916 ansågs bara den sist
nämnda vara värd att reparera. De anslag, som begärdes för ända
målet 1920, beviljades emellertid aldrig och AG 16 led något år där
på skrotdöden. Fyra minsvepare (f. d. bogserbåtar) Svjarogor, Al~ 
jesja, Popovitj, Potok Bogatyr och Dobrynja (300-350 ton) kata
logiserade med numren T 4 - T 6 och T 14, såldes 1919 till privat
firmor. 

Med sina 960 ton var den i Åbo kvarlämnade kanonbåten Giljak 
(sjösatt 1905) den .största ex-ryska örlogsmannen. Den var dock i så 
uselt skick, att en reparation ansågs olönsam. Båten såldes slutligen 
den 7 april 1920 till en pr i va t person som skrot. Samma öde rönte 
fyra små torpedbåtar No. 119-120 och No. 128-129 (120 ton) 
från 1896, ävensom No. 104 (80 ton) från 1892. Dessa· rostanfrätta, 
överåriga småbåtar •hade blott .skrotvärde. De nya minbåtarna No. 
4, 7 och 22 av typ Teplochod (60-80 ton) och fyra i Åbo 1915 sjö
satta patrullbåtar Dulo, Stvol, Tsapfa och Tumba (60-100 ton) 
tog man däremot vara på under beteckningen M 4, M 7, T 22 resp. 
MT 1 - MT 4. Med namnen Teikari och Tuppura gick MT 4 resp. 
MT 2 under finländsk flagg ända till 1948. MT 1 såldes, M 4 likaså, 
medan MT 3 sjönk. De små patrullbåtarna Palasj, Pistolet, Pulja, 
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Sjaska såldes 1919. Nätläggarna Bureja, Mologa, Zeja likaledes. 

Värdefulla var de 50-70 fots motorbåtar med träskrov som i 

stort antal byggts hos Åbo Båtvarf AB och Andre & Rosenq~ist AB. 

Dessa s. k. A-båtar (12 ton) lämpade sig mycket väl för minsvep

ning och 26 sådana var med om den omfattande, riskfyllda röj 

ningen av de vidlyftiga krigstida minfälten åren 1918-1922 under 

finländsk och ty~k örlogsflagg. Med Finlands flotta införlivades 

A 8-9, A 11-12, A 19-27, A 29-45, AF 1-2, MP 1-5, BWA, 

BWB, BWC och BWD. Den tyska svepflottiljen tog hand om A l 

-7, A 10, A 13-14 och A 28, där de stannade för fram.tiden. 

Hos Crichton-Vulcan AB befann sig de fyra kanonbåd.rna (350 

t?n) Filin, Tjirok, Vodorez och Lun under utrustning, medan Gor

htsa och Sova blott kölsträckts på stapelbädden. De två förstnämn

da var nästan leveransklara och införlivades med flottan som 

"patrullkryssare" under namnen Karjala (Karelen) och Turunmaa 

(Åboland). Med personal från Åbo marinkår ombord gjorde Karjala 

redan våren 1918 sin första resa till Helsingfors. Turunmaa togs i 

bruk år~t därpå. Vodorez och Lun såldes 1920 till Polen, där de döp

tes om ull General Haller och Kornendant Pilsudski. 

Oc~~å. de i Helsingfors byggda kanonbåtarna Kulik, Bekas, Strizj 

och TJ1b1s h~mnade olyckligtvis efterhand utomlands till Sydameri

ka, där de länge såsom Elicura, Orompello, Colocolo och Leucoton 

seglade under Chiles örlogsflagg. De hade säkerligen passat Fin

lands flotta utmärkt väl. 

I Björneborg slutligen hade ryssarna övergivit två gamla kanon

båtar på 400 ton, Posadnik och Vojevoda, tidigare eskortfartyg åt 

tsarens lustjakter. De togs i bruk våren 1919 under namnen Klas 

Horn och Mat~i Kurki. Den finskfödde sjöhjälten tarvar ingen när

mare presentatwn. Det senare namnet är en finskspråkig form av 

Mats Kurck, också han en krigare av gammal finländsk ätt. I sam

ma hamn låg avisafartygen Berkut och Kondor (320 ton) sänkta 

och förstörda. De bärgades, men fann ingen köpare och togs tillsvi

dare om hand av Sjöfartsstyrelsen. De nya minbåtarna Teplochod 

No. 1, No. 5, No. 6 och No. 21 tilldelades flottan samtidigt som de 

i Åbo påträffade .systerfartygen. 

Innan Finlands unga flotta i sin helhet organiserades, formerades 

i maj 1918 en särskild minsvepningsflottilj, som under tysk ledning 

röjde upp i de väldiga, krigstida ryska minfälten. En av nöden på

tvingad åtgärd. Skolningen a v manskapet försiggick i Sandhamn 
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utanför Helsin gfo rs, där såvä l reo retisk .som praktisk utbildning gavs 

i kortfa ttad form. Kursverksamh eten utvidgades i juni till att om

fatta ä ven befälspersoner för landets bli vande flotta. Det verkliga 

eldprovet bestods ute till ha vs bland minspärrarna, där fyra svep

flottilj er om 10-16 enheter var arbetade. En av dessa hade ute

slutande fin sk bemanning, en var av blandtyp och två var rent ty.s

ka. Av båtarn a var ett mycket stort antal A-motorbåtar. Genom 

Tysklands militära samm anb rott och novemberrevolutionen därstä

des fick samarbetet emellertid ett brått slut. 

Åren 1919- 23 sl utfö rde Finland allena den betungande minröj

ningen inom de egna territorialvattnen. Det riskfyllda uppdraget 

full fö ljdes av 30-40 fa rkoster, fördelade på fem divisioner. Allt

somallt finkamm ades ett c. 3.000 'kvadratsjömil stort havsområde, 

varvid ett tusental min or oskadliggjordes. Med beaktande av ar

betets art, va r för lustern a ovänta t små. Endast två båtar gick för

lorade och fyra man omkom. Utanför Hangö minsprängdes motor

svep aren MP l och sjönk, vid Styrsudd (Karelska näset) fördes en 

större sådan T 7 på förlu stkontot. 

- o-

D en första finländska sjöo fficerskåren var ganska brokigt sam

mansatt. Där fanns söner av det egna landet, som tidigare tjänat i 

tsarens flotta och på grund av omständigheterna innehade de högre 

postern a. För det andra ett 20-tal sjökaptener från handelsflottan, 

vilka som reservofficera re enrollerat .sig. En tredje grupp utgjordes 

av yngre akademiker och studenter, v ilka av intresse för marinen 

1918 anm ält sig till den av tyskarna anordnade kursen "Ausbildungs

kommando Sandhamn" . Meningen va r att fortsätta utbildningen av 

dessa kursdeltaga re vid sjökrigsskolan i Kiel, men Tysklands sam

manb ro tt kom emellan. 

s kolandet av ak tiva sjöofficerare i hemlandet vidtog i oktober 

1920 i Helsingfors. Läroplanen var två-årig, med teori under vin

termånaderna och p raktik somm artid till sjöss. I denna första sjö

kadettkurs deltog 15 studenter, av vilka fl ertalet tidigare tjänstgjort 

som reservofficerare eller underbefäl vid flottan. Som lärare funge

rade så go tt som alla d å varande äldre sjöofficerare och enstaka ci

vila pedagoger. Sommaren 1921 tillbragte kadetterna ombord på 

kanonbå ten Tur unmaa såsom underbefäl, påföljande seglationsperiod 
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såsom aspiranter på Kustflottiljens fartyg. Denna första k ull aktiva 
sjöofficerare (11) utexaminerades från skolan på landets självstän
dighetsdag den 6 dec. 1922 och befordrades till löjtnanter. 

Nästa officerskurs startade i juni 1922 med 24 deltagare, studen
ter komna direkt från det civila livet. Efter inträdesprövning och 
tio dagars infanteriutbildning skickades aspiranterna ombord på 
Turunmaa, där de slet ont som meniga över sommaren. I november 
skedde en andra gallring och då sjökadettkursen i december fort
satte återstod blott 14 elever. Denna andra kontingent erhöll sina of
ficersfullmakter den 6 dec. 1925. 

De inom flottan tjänstgörande reservofficerarnas fortutbildning 
vidtog i januari 1920. Kursen pågick tre månader och deltagarna 
kom från tre olika områden. Den största gruppen bildade vapen-, 
signal-, och däcksofficerarna. Den andra gruppen bestod av sådana 
till flottan ·kommenderade armeofficerare, vilka tidigare erhållit nau
tisk eller teknisk skolning i någon fo rm. Till den tredje hörde sjö
kaptener och civilingenjörer, vilka efter genomgången, godkänd kurs 
befordrades till sjöofficerare i aktiv tjänst. Sjökaptener ur denna 
tredje grupp bildade under 1920-talet stommen inom flottans högre 
befäl. Fartygschefer och mariningenjörer kom från denna grupp. 

Ett antal sjöofficerare erhöll på 1920-talet sin utbildning utom
lands. Fyra 'kadetter genomgick den italienska Accademia Navales 
två-årig kur.s och befordrades vid hemkomsten 1921 till fänrikar. 
De var de första .sjöofficerarna vid Finlands flotta med fullständig 
kadettutbildning. Två finnar genomgick 1923 den franska f:cole 
Navale och tre andra följde 1920-21 med skolkryssaren Jeanne 
d 'Ac på dess världsomsegling. Praktisk utbildning, isynnerhet på 
ubåtar, som förr eller senare väntades ingå i Finlands flotta, gavs 
ett tiotal officerare i Danmark, Frankrike, Italien och Sverige. Till 
slut må tiämnas, att fyra finländska officerare utdimitterades 1925 
från den italienska Sjökri:gsskolan, de första inom Finlands flotta, 
som fått dylik högre skolning. A v dessa blev sedermera kommen
dör Kauko Ikonen chef för Kustflottan 1930-36. Kommendör Eero 
Rahola innehade samma befattning 1936-40 och 1940-45 posten 
som flottchef med befordran till konteramiral. 

-o-
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Det högsta marina befälet i Fin~and_ inn_ehades i begynnelsen_. av 
officerare, .som tidigare tjänstgjort 1 kejserliga ryska flottan. Skalen 
härför var helt naturliga, då ingen inhemsk militär i någon form 
existerat inom Storfurstendömet under de senaste årtiondena. Fler
talet av dessa sjöofficerare behärskade icke tillfullo finska språket 

Till första befälhavare för det självständiga Finlands flotta ut
sågs den 3 juli 1918 dåvarande chefen för .Sjöfartsstyrel.sens Lots
och fyra v delning, friherre Johannes Indremus (f. 1859) me~ be
fordran till konteramiral den 30 juli s. å. Denne hade utexamme~ats 
från sjökrigsskolan i St. Petersburg 1878. och i1:till. 1904 tjänstgJort 
vid ryska flottan såsom fartygschef och v1d Amiralitetet. En _o!ycks
händelse ombord på kanonbåten Giljak, på väg till Fjärran Osten:, 
tvang honom taga avsked från aktiv tjäns~. Han var däre.~ter bl
trädande chef vid Lotsverket i Finland, vilken post han lanmade 
1910 sedan förrysknino-skampanjen nått även detta ämbetsverk. Ef
ter l~ndets_ självständi~het~förklaring outnämndes Indrenius d~~ 15 
dec. 1917 till den post han mnehade, da flottan kallade. Hans t;anst~ 
göring blev emellertid kortvarig. Trots vac~dande ?älsa deltog han l 
riksföreståndare Mannerheims statsbesök ull Svenge och Danmark 
i februari 1919. Strax efter återkomsten insjuknade han all varligt 
och avled den 16 maj s. å. 

Stabschefen kommendör Hjalmar von Bonsdorff (f. 1869) över
tog posten so~ t. f. flottchef intill augusti 1 C:H9, då han i sam~and 
med omorganisationen a v kustförsvaret a vg1ck med konte~am1rals 
rang. Denne hade tjänstgjort i ryska flottan 1891-_98, v1d Lots
verket i Finland åren därpå och deltagit i japanska knget 1904-05 
som torpedbåtschef. I mars 1918 sändes han till Åland som militä_r
guvernör med överstes rang. Vid jultiden s. å. utnämndes han ull 
stabschef vid Flottan. I mars 1919 framlade han en egen flottplan 
för Finland, som bl. a. pläderade för byggandet av tung~ a:tilleri
fartyg, kryssare och ubåtar. Amiral v. Bonsdorff deltog 1 Fmlands 
krig 1939-40 och 1941-44 med .specialuppdrag och avled 1945. 

Vid omorganisationen av kustförsvaret i augusti 1919 fö_rlorade 
flottchefen sin ledande ställning inom sjöstridskrafterna. Tdl t. f. 
befälhavare utsågs generalmajor Kaarlo Kivekäs, som till sin st~b 
sammanförde personal från Hottans och kustartilleriets staber. Till 
stabschef kallade han i oktober kommendör Gustaf von Schoultz 
(f. 1871 ), kring vars person flottans_ hela verksa~het konc~ntrerade 
sig de närmaste sju åren. Efter att 1 drygt fyra ar ha vant under-
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ställd en gemensam stab, vars högste befälhavare var en artilleri
general, erkändes flottan i februari 1923 åter som självständigt va
penslag med v. Schoultz som chef. 

Efter avlagd examen vid Sr. Petersburgs Sjökrigsskola 1890 och 
juridisk sådan 1903 hade denne i närapå tre decennier tjänstgjort 
vid ryska flottan. Förutom fle ra fartygsbefäl vid Oster.sjöflottan 
hade han innehaft professuren i stats- och internationell rätt vid 
Marinakademin i Petersburg. Som rysk förb indelseofficer vid den 
brittiska Grand Fleet 1915-18 de ltog han bl. a. i skagerackslaget 
1916, om vilket han utgav ett stort, på fem språk utkommet verk. 
Efter kriget återvände han till hemlandet och erbjöd dess nyupprät
tade flotta sina tjän ster. v. Schoultz stod i spetsen för flottan blott 
till januari 1926, då han w g a vs ked och befordrades ti ll konter
amiral vid reserven. Orsa:kerna till hans avgång var den på 1920-
talet av tidningspressen och vissa officerare igångsatta kampanjen 
mot de officerare, som tidigare tjänat vid tsarens krigsmakt, me
ningsskiljaktigheter inom det högsta militärbefälet beträffande flot
tans behov och slutligen den uppska:kande förlusten av torpedbåten 
S 2 hösten 1925. v. Schoultz var f. ö. en mycket anlitad marinex
pert och -skribent med internationellt rykte. Han var på 1930-talet 
med om förberedelserna för nedrustningskonferenserna i London och 
Geneve samt medlem av den internationella kommitten under spans
ka inbördeskriget 1936-39. H an av led 1946. 

Den sista marina befälhavaren med rötterna i den forna tsaris
tiska flottan var kommendör Yrjö Roos (f. 1891). Han had e som 
löjtnant tjänstgjort vid Ostersjöflottan och bl. a. deltagit i striderna 
i Rigaviken 1917 som artilleriofficer på slagskeppet Slava. Chef för 
Kustflottiljen vid seglationens öppnande 1925 övertog han flottche
fens åligganden vid v. Schoultz' avgång. Hans bana avbröts p löts
ligt ombord på förbindelsebåten A 12 den 11 aug. 1926 under en 
inspektionstur. Han avled nattetid av osförgiftning i sin hytt. 

I maj 1927 förenades flottan och kustartilleriet ånyo under namn 
av Sjöförsvarets Stab och till befälhavare för de förenade sjöstrids
krafterna utsågs överste Väinö Valve, sedan 1924 KA-chef. Benäm
ningen Sjöstridskrafterna infördes 1933 och denna organisationsform 
bestod i två decennier. Nyorganisationen av Finlands försvarsmakt 
efter kriget 1939-44 ledde åter till skilsmässa mellan flottan och 
kustartilleriet. Idag består Sjöstridskrafterna av flottan allena. 

Men vi åte_rgår tiU flottans första fartyg, karakteristik av dem och 
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vad som sedermera hände dem. 

-o-

Våren 1919 bestod Kustflottiljen, som de rörliga sjöstridskrafterna 
då kallades av följande avdelningar: o . . 

1) Torpedflottiljen, omfattade to:pe~batarna S 1 (e~ RJany1) , 
S 2 (ex Prozorlivyi), S 3 (ex PoslusJnyi), S 4 (ex Rezvy1), S 5 (ex 
Podvizjnyi) och S 6 (ex No. 212) samt C 1-C 4 (ex No. 215-217 
och 219). o p d "k) 2) Vaktflottiljen med kanonbararna Klas ._Horn (ex o~a 111 

' 
Matti Kurki (ex Vojevoda), Turunmaa (ex TJuok) och Kaqala (ex 
Filin). . 

3) Minutläggaren M 1 (ex Vom). . .. 
f d l d o f d omfattande 4) Minsökarflottiljen, ör e a . pa e.m lVlSioner, 

fem stora svepare Altair (ex Plamp), M1kula, MP. 7 (ex Krambol), 
MP 11 (ex Gruz) och T 12 (ex Kapsiul) jämte hjälpfartyg och 20 
A-båtar: AF 1-2, A 11-12, A 19-21 , A 37-45, BVA, BVB, 
BVC, BVD. . d b f "l 5) Sjöbataljonen, vars numerär var 13 offiCerare, 36 .u n er e a 
och 690 man. A v manskapet hade 50 procent sven.~ka ull moders
mål. Kustflottiljen leddes av kommendör Georg Hockert, f. d. of-
ficer vid tsarens flotta. . . . 

Våren 1919 öppnades seglationen den 1 maJ med p~rad l Helsm~-
fors i närvaro av riksföreståndare Gustaf Mannerherm. Kustflottil
jens fartyg låg förtöjda sida .vid sid.a i krigshami:en ~ed n:~nskapet 
uppställt på däck och Matn Kurb .. strax uta~foro v1d boJ klar att 
avgiva salutskotten. Flottans nyupprattad.: m~s1kkaro debute~ade och 
kl. 08.00 'hissades Finlands örlogsflagga for forsta ~ang.en pa de pa
raderande fartygen. Tillfället var högtidligt och his.tonskt. 

Sommaren förflöt i de första trevan~e samövnm~arnas tecke~ , 
med navigering, signalering och vapendnll. Torpedb~tar~~ o~h tiO 
minsvepare sändes redan i maj på begäran österut. ull BJork~~rna, 
såsom "moraliskt stöd" för den brittiska eskader, v1lken med oarn~ 
som stödområde blockerade Röda flottan i Kronstadt~ukten. Tor
pedbåtarna deltog icke i stridshandlingarna, utan u~~orde patru~l
tjänst i vattnen runtom, där britterna sa:kn~de l.o~atkann:dom .. "'!Is
telsen där blev långvarig och utsträcktes pa bntusk an~allan ~.nda 
till jultiden. Vintern nalkades och i december begynte Isarna lagga 
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Kanonb&ten Klas Horn (ex Posadnik ). Sjösatt 1892 i E/bing. D e pi. 400 ton . 
Fart 20 knop. Tv& 7 5 mm kanoner. Dimensioner: 60 X 7, 4 X 3,5 m. Flottans 
flaggskepp . 

Kanonb&ten Karja/a (ex Filin = Berguv). Sjösatt 1917 i Åbo . D e p l . 350 ton. 
Fart 15 knop. T v_å 75 mm kanoner. Dimensioner: 50 X 7 X 3. 
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Kanonb&ten Uusimaa (ex Beo , ex Golub = Duva). Sjösatt 1917 i H elsingfors. 
Depl. 400 ton. Fart 15 knop. Två 102 mm kanoner. 40 minor. 

Minfa rtyget Louhi (ex M 1, ex Voin = Krigare). Sjösatt 1916 i Kolomna. Depl. 
770 ton. Fart 10 knop. T vå 75 mm kanoner . 140 minor. 
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sig. När de sista båtarna slutligen anträdde återfärden till huvud
staden, ledde den svåra issituationen till den första större fartygs
förlusten för Finlands unga flotta. 

En del av Kustflottiljen avseglade den 15 dec. under assistans av 
isbrytaren Ilmarinen (ex Silatsj) . Vid Björkö k varblev torpedbåtar
na S 5, C 1, C 2, C 3, fyra A-båtar samt ett par bogserare med prå
mar. Den sista brittiska örlogsmannen lämnade området den 19. 
varefter även de finländska tilläts avtåga. Sedan Ilmarinen försenad 
återvänt till Björkö den 22. startade karavanen resan i västerled 
samma dag. I spetsen gick isbrytaren bogserande A-båtarna, däref
ter bogsersläpen och sist C 3, C 1, C 2 och S 5 i nämnd ordning. De 
sistnämnda körde snart fast i isarna och måste skäras loss av Ilmari
nen. Mot kvällen utbröt en häftig snöstorm med isskruvning, som 
tvang kolonnen stoppa. De tre C-båtarnas bräckliga skrov tålde inte 
påfrestningarna, utan pressades samman av ismassorna. Kl. 20.00 
drogs C 3 ned i djupet, något senare sjönk C 1 och ett dygn senare 
var C 2 i turen. Besättningarna räddade sig upp på isen och bärga
des av Ilmarinen. Den något starkare byggda S 5 klarade sig genom 
att chefen vände sitt fartyg på tvären i isråken. De lätta A-båtarna 
höjdes. efterhand som :åken .slöt sig ur vattnet och räddade sig även 
?e ur 1sens grepp. AsS1Sterade a v Silatsj och den till platsen kallade 
Isbrytaren Sani.po lyckades båtarna slutligen den 24. anlöpa Kotka, 
där de övervintrade. 

På en natt ~ade Finlands flotta förlorat femtedelen av sitt knap
pa ~~rtygs~est~nd. Man kan med fog påstå, att denna onödiga olycka 
mtraff~t pa. t:llskyndan . av den brittiske amiralen, landets regering, 
~es~. kn~smm1ster o. a. 1C'ke sakkunniga, vilka icke tog flottchefens 
mvandmngar mot beslutet att inför den annalkande vintern låta de 
bräckliga torpedbåtarna stanna ·kvar för länge vid Björkö på fullt 
al!v~r. Denne samt ledare~1 för företaget ställdes inför krigsrätt, men 
fnkandes. Trots att C-batarna var små, var de fullt användbara 
som övningsfa.rtyg. för d.et yngre befälet. Den fjärde båten C 4 låg 
under reparatlon 1 Helsmgfors och undgick kamraternas öde. Den 
överför~es ~ill reserven och s~ldes 1920 på auktion som obehövlig. 
Samma ar rakade den obetydhga flottan ut för en annan större åder
låtning. 

Det i oktober 1920 i Dorpat ingångna fredsfördraget mellan Fin
land och Sovjetunionen berövade den ytterligare några användbara 
fartyg. Enlig~ bestämmelserna måste Finland återlämna tre torped-
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båtar S 3, S 4 och S 6, sex större minsvepare Altair, Mikula: ~P._?, 
MP 11, r 12 och Ahvola (beslagtagen av de vita 1918 1 msJon 
Saimen), fjorton A-båtar: A 22-23 , A 25-27, A 29-34, MP 2-
4, tre bogserbåtar plus ett antal andra hj ~lpfartyg elle: s~~manlagt 
ett 100-tal enheter. Förlusten av torpedbararna ocoh m1~r~J~rna :ar 
särskilt kännbar. I o-engäld återbördade ryssarna nagra 1 dahgt skick 
varande ångare, so 1~1 i tiden av dem förts till Leningrad . 

De av tyskarna beslagtagna, flitigt använ~a och ~tslit~a Beo ?ch 
Wulf fick man åter i slutet av 1920 efter dtplomausk patrycknmg. 
Kriasministeriet hade redan i december 1918 godkänt namnen Jaakko 
Il k l~ a och Pentti Pouttu (klubbekrigarnas ledare år 1596) för Gol u b 
och Pino-vin, men vid regeringsskiftet fick kanonbåtarna de af Chap
manska 

0
trad itionsnamnen Uusimaa (Nyland) och Hämeenmaa (ra

vastland) . De kompenserade i någon mån de till Sovjetunionen av-
trädda kr igsfartygen. 

Samma år iståndsattes de fem minbåtarna av typ Teplochod, 
vilka numrerades M 7, T 15 , T 16, T 17 och T 21. De fick seder
mera 1936 "yrkesnamnen" Pommi (Bomb), Paukku (Smäll), Lieska 
(Låga), Miina (Mina) och Loimu (Flamma). En sjätte båt r 22, .av
sedd att överlåtas till Sovjet enligt fr edsfördraget accepterades 1cke 
av ryssarna, som ansåg den vara för liten. Den sålde~. d~ ti~li·~~ I?ed 
en sjunde båt M 4. Minsveparna Fortrat och Zaststs)ltlllk m~orhva
des också med den aktiva flottan och kallades Rautu och Vllppula, 
efter orter där avgörande strider stått under frihetskriget. 

Efter a vträdandet a v de i fredsfördraget nämnda fartygen oc~ 
förlusten av de tre torpedbåtarna mönstrade Kustflottiljen i maJ 
1920 vid seglationens början blott fyra kanonbåtar: Klas Horn, 
Matti Kurki, r urunmaa, Karjala och tre torpedbåtar: S l, S 2, S 5. 
Fö1,handlingarna om Beo och Wulf pågick. Resten av det obe~yd
liga fartygsbeståndet var mi~1 utläggare: M 1, Sv~aborg, fem T -ba~ar 
eiler minsvepare: Rau tu , VJlppula och 21 A-batar. Det oenda ull
skottet utgjorde två från Italien inköpta motortorpedba:a~. MAS 
220 och MAS 221 som visade sig vara föga lämpade för fmlandska 
vatten. P lanerna för bärgandet av de i Finska viken 1919 sjunkna 
brittiska jagarna Verulam och Vittaria realiserades ic~e . Ej heller 
förvärvan det av de två jagare av Lysander-klassen, vdka sakkun
niga utvalt i England såsom lämpliga !ör finlän~sk~. fö rhållanden. 
Bristen på penningmedel och det lama mtresset for forsvarsmaktens 
behov överhuv udtaget hindrade särskilt flottans utbyggnad under 
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Minsvepare A 39 S k A b ' 
b 

. . . - at. Sjösatt 7917. Depl. 12 ton. Fart 9 knop. 
estyckning. In gen 

hela 1920-talet. 

t"lt~[st efter otaliga ställnil:gstaganden för och emot olika alternativ 

c: r Ottprogr~m , antogs Fmlands första flottlag den 30 okt 1927 

vtU'tdlgkenfav nksd;gen. D etta beslut tillförde und er 1930-tal~t sJ·Ö-
s n s ra terna tva k ustpansarf f bo 
pedbåtar Men d d f" ar tyg, ~m u atar och fyra motortor-

ständigh~t ägdeunF. erl edt . ors ta decenmet ~v .sin nyförvärvade själv-
m an m te ett enda k f d j' 

rera utanför skärgårdsbrämet o .. nhgs artyg .. u g Igt. att ope-
. pa oppna avet. For en SJÖfarande 
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nation, om också av mindre format, var läget i det nä rmaste ka

tastrofalt. I händelse av krig 'hade denna flotta knappast kunnat 

uträtta någonting nämnvärt. 

- o-

Flaggskeppet Klas H orn och dess syste rfartyg Matti Kurki rep

resenterade en .säregen korsning av örlogsmän och lustjakt. Skrovet 

var långt och smalt, den knivskarpa förstäven vittnade om fart och 

elegans. D e sjösattes 1892 vid Schichau-varvet i Elbing (Tyskland) 

för Montenegros räkning, men blev antagligen för dyra för kung 

Nikita, eftersom Ryssland tog hand om dem för att skänka tsarens 

lustjakt Sjtandart två upp vaktande eskorterare, värdiga denna mag

nifika , kejserliga lyxkryssare. 
Officersavdelningen på kanonbåtarna var exklusivt inredda med 

snidade paneler och möbler av mahogny, blixtrande mässingsbeslag, 

speglar o. a. lyx. Den ursprungliga bestyckningen sex 47 mm ka

noner, ersattes 1920 med två 102 mm Canet-pjäser, men de visade 

sig vara alltför tunga för det ålderstign a, bräckliga skrovet och byt

tes snart ut mot 75 mm kanoner. Dessa gamlingar ströks 1936 ur 

den aktiva listan, desarmerades och berövades sitt maskineri. Matti 

Kurki tjänade 1939 som fast luftvärnsbatteri, liggande vid örlogs

hamnens kaj i Helsingfors. Klas Horn användes under många år 

vitmålad som logem entsfartyg för sjömätare i skärgården, tills den 

72 år gammal 1964 såldes för upphuggning. 

Torpedbåtarna S 1, S 2 och S 5 var trots sin a 25 å r på nacken i 

relativt gott skick. Med sina långsmala skrov var de en aning ranka 

och tålde icke hårt väder. Liksom flottans alla ångdr ivna fartyg 

var de koleldade och spydd e ut ·mängder av sot och stoft ur sina 

fyra låga skorstenar. Bryggpersonalen bar skyddsglasögon och lä

derjackor, mera för att skydda sig mot sotregnet än mot väder och 

vind. Att hålla torpedbåtarna rena var ett verkligt problem. De 

tjänstgjorde året 1925 ut, då de a v rustades och sedermera användes 

som målfa rtyg. Samma år hade S 2 på ett t rag iskt sätt därförinn an 

gått förlorad. · 
Under Kustflottiljens sedvanliga höstmanöver i Bottniska viken 

överraskades de fyra deltagande fartygen den 4 okt. av en häftig 

10-12 Beauf. NW -storm, som tvang dem söka nödhamn. Flagg

skeppet Klas Horn lyckades med nöd anlöpa Härnösand, Hämeen-
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maa i si 1? .. tur stormskadad Vasklot (Vasa) och S l slutligen Mänty

luoto (BJorneborg) med kolen på upphällningen. Men S 2 kantrade 

~ch sjönk norr om Säppi (Seb~skär), på väg till samma räddande 

.umn, med man och a llt, va rv id 53 personer omkom. Ett minnes

märke över offren restes 1930 på Räfsö utanför Björneborg. 

o Den hemska katastrofen gav myndigheterna någonting att tänka 

pa. S 2 v_ar det offer som krävdes, innan ögonen öppn ades. De be

S~L~tande I.nstanserna började småningom in se hur föråldrad och ut

tpnt ma1:~nen~ fartygsmateoriel verkligen var, vilka faror manskapet 

utsattes for ~a d~ gamla batarna. Genom 1927 års flottl ag fick man 

det abso lut nodvand1ga nybyggnadsprogrammet till stånd. S 2 bärga

des somm aren 1926 och nedskro tades . 

Kanonbåtarna Karjala och Turunmaa påminde mera om smäckra 

bogserbåtar än om "patru llkryssare", som de ursprungligen kallades. 

Eftersom d~. var avsedda fö r övervakning av skä rgårdsfarlederna , 

var de av latt konstruktiOn och kunde bära blott 75 mm artilleri. 

~try.mm ena o.mbord var jämförelsevis rundligt tiiltagn a, varför de 

v_al lampade s1g som utbildningsfartyg. De användes där för sommar

n~ som skolfartyg för sjökadetter, som döpte om dem till "Kurjala" 

(Jam~1erdal) och "S ur.unmaa" (Sorgens land). Turunmaa sjönk den 

2 _maJ 1943 eft.er SOVJetr~sk.t !lygbombar~emang vid Aspöarna på 

g~ unt va tten, bargades ocn Istandsa ttes pa nytt s. å . Bägge kanon 

bararna u~rangerades 1950 och såldes tre år senare till Tvskland för 
upphuggnmg. · 

Kanonbåtarna Hämeenmaa och U usimaa var ända till 1930 flot

t.~ns bästa och kraftigaste fartyg. De tillhörde en serie min- och nät

l ~ggare, beställda 1916 för ryska Ostersjöflottans räkning vid fin

landska varv. Det rob usta skrovet tålde bra vikten av två 102 mm 

k.~noner, lu/.tvoärnspjäser, 40 ~11inor och tung sveput rustning. De var 

ratt goda SJObatar och trots Sin ringa fart gjorde de sedermera under 

knget 1941-44 mycket förnämliga in satse r. N am n sådana som 

Bengtskär, Someri, Viborgsviken vittnar härom . I kriaers sl utskede 

.~ l ev de i juli 1944 illa tilltygade a v fiendens eld och bbomber, men 

ov_erlevde och delto~ ä~1nu un.der efterkrigsåren i det betungande 

mJns.vepnmgsarbetet 1 F1n ska viken. Dessa flottans trotj ~'inare såldes 

slutligen 1953 för nedskrotning. 

Minfartyget M l (1936: Louhi) var flottans största och med sitt 

höga, lådformiga skrov och sin långsmala skorsten dess f ulaste rep-
D o ' 

resentant. _ess tranga utrymmen och dåliga sjöegenskaper begränsa-
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de minkapaciteten till 140. Sommaren 1925 gjorde M 1, såsom fö rsta 

fartyg under finländsk örlogsflagg, en två och en halv månads Lit

rikeskryssning längs norska kusten till Petsamo vid Norra Ishavet 

111ed en kadettkull ombord. Fa rtyget tj änade på 1930-talet som de

påfartyg för de nybyggda ubåtarna och lade vid krigsutbrottet 1939 

ut de första defensiva minspärrarna. Det minsprängdes utanför 

Hangö den 12 jan. 1945 och sjönk . 

T-bå tarna (Pommi etc.) var små, långsamma järnfa rtyg, med lar

mande motorer och avsedda att bära 40 minor var för spärran det 

av skärgårdsfarleder. Dåliga sjöegenskaper hindrade deras insats ute 

till havs. D essa arbetsmyror var i flitig användning på 1920-30-

talen som övningsfartyg och lade sommaren 1941 ut de för sta far

ledsspärra rna. Av dem gick Paukku under den 14 nov. s. å. i en 

storm vid Björköarna. Resten utrangerades 1945 oc h så ld es för ned

skrotning. 
Rautu, Vilppula och Sveaborg var klen t byggda fart yg, vilka of

tast låg avrustade och blott temporärt nyttjades som moderfartyg 

för svepflottiljer. D en sistnämnda avyttrades redan 1930. Vilppula 

föll offer för en sovjetisk flygtorped den 25 juli 1944 utanför Park

kala, Rautu ströks 1949 ur flottli stan. 

De små av trä byggda A-båtarna kan med fog sägas ha varit den 

unga flottans nyttigaste enheter. Med dessa verks tälldes minröjning

arna på 1920-talet och skolades minpersonal på 1930-talet för kom 

mande uppdrag. Några båtar fanns kvar ännu på 1940-talet. 

-o-

Som av det tidigare framgått ägde Finland på 1920-talet en helt 

otillräcklig kustflotta, sammansatt av en handfull, icke sjögående 

småbåtar ärvda från den forna maktinnehavarens Baltiska flotta. 

Grannlandet i väster var med sina tre Sverige-skepp, tiotalet äldre 

kustpansarfartyg, jagare, ubåtar m. m. mångfalt bättre rustat till 

sjöss än broderlandet i öster. 
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A LUNDBERG Orlogsflottans sjuktransport- och 
lasarettsfartyg 

"?å en flotta utredes, bidrager ej ringa till sjukdomars 

hammat~de, om Ho:pital Skepp medfölljer, på vilket dt 

med sv~ra ocho smittande sjukdomar behäftade, såradt 
eller qvaste, fran de öfvriga skeppen kunna förläggas" . 
-A. Faxe.(ll) 

Det. har ~säkerligen alltid varit förenat med svårigheter att tillgo-

1.?se .. sJukv~rden .?mb?rd på örlogsfartyg med tillräckligt stora och 
or an.damal~t l.ampl~ga utrymmen. Det rör sig nämligen om en 

va~skh~ a vva~nmgsfraga - å ena sidan lokaler för sjukvård och å 

a~1 ra stdan sadan.a för förläggning, förråd, ev. maskinell utrust-
nmg, m. m. Inte sallan har det nog blivit sao att s· 1 · o d k 

· ·11 k · ' JU \.Var en om-
mtt tl ona t denna avvägningsfråga och man har d" f" k k 
bl' · · d o . . ar or ans e 

.. 
1 Vtt tv·t·nga atot, ~a sttuatwnen det krävt, vidtaga tillfälliga åt-

gardeor for .~tt pa båsta sätt bereda plats till förläggning av s'uka 
och sarade pmte utrymme för deras behandling. J 

15- och 1600-talen. 

De~ av .. Gustaf Vasa skapade flottan utgjorde Sveriges först a 

ege;nltg.~ orlogs.flott~ och ersatte den gamla skeppslagsinrättnin -

~n. ) N~r den gtck ~.tll SJÖss 1535 under befäl av amiral Some, fanJ~s 
et om ord bardskarare - mestadels tyskar· _ vt.lk k 11 

f" · k o · a s u e svara 
h?.r JJU varden, somo under denna epok 'huvudsakligen bestod i om-

o an :nagand~ ~v sarskador, benbrott, ledvrickningar o. d. samt i 

ad~r~atande. ( .. , ) J?essa bardskärare anställdes för varje expedition 

oc et var forst p~ 1620-t~let som bardskärare började uppta as j 

Stockholms skeppsgards reo-ISter EJ. förra"11 1654 f' k · r· g 
d .. l . o · tc amtra netet 
: vf ... s. or ogsflottan, stn första examinerade medikus liksom ocksi 

sm orsta apotekare. 

~örhållande~a beträffaJ:de förläggning ombord på dåtida örlo s

fat tyg vor? tmserabla. F n vakten fick ligga i sina ofta våra kläJer 
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_ uniformer voro ännu icke införda - direkt på durken eller i 

bästa fall på fällar eller hopvikt .segelduk. Härtill kom, att kläderna 

beswdo av sådant material, som var svårt att torka (saltvatten!). 

Kojer kommo i bruk först under senare delen av 1700-talet. Någon 

effektiv ventilation liksom uppvärmning av fartygen fanns icke, 

varför det ofta inombords var kallt, rått och fuktigt. - Sina natur

behov fick manskapet förrätta utombords föröver innanför garne

ringen vid sidan om bogsprötet, vilket var en för väder och vind 

synnerligen utsatt plats, som genom brytande .sjö hölls renspolad.(20 ) 

De sårade och sjuka, de s. k. kväste, sammanfördes i fartyget till 

förrådsdäck, som låg under vattenlinjen, och det rum, där under 

ordinära förhållanden utvägningen av besättningens proviant ägde 

rum. Detta utrymme gick därför under beteckningen kvästlaven. 

Det låg midskepps alldeles akter om stormasten . Passagen ner till 

kvästlaven var trång och besvärlig, då de nästan steglika trapporna 

(lejdarna) mellan de olika däcken voro mycket branta - härtill kom 

så fartygets rörelser i sjön. De skott, som begränsade kvästlaven 

bordvans och akteröver, avskiljde denna från olika förrådsrum. 

Strax för om stormasten - alltså nära intill kvästlaven - låg ka

byssen med en av tegel murad kokplats, där besättningens mat till

reddes över en öppen eld . Vid klart skepp och under strid fick nå

gon eldning icke förekomma. Då det icke existerade någon skorstens

pipa eller några rökgångar, sökte sig röken ut genom trappuppgång

ar och venti lationstrall i de olika däcken. Säkerligen trängde röken 

också in i den närbelägna kvästlaven, där den kanske i viss mån 

täckte de odörer, som de sjuka avgåvo. Under hela förrådsdurken 

fanns ett trångt utrymme avsett för den erforderliga barlasten av 

sten. Här samlades slagvatten beroende på läckage i skrovet och på 

kondensvatten från det mestadels fuktiga och kalla fartyget. Invid 

kvästlaven var en pump placerad för att få bort slagvattnet, som 

småningom blev unket och illaluktande. Det oljud, som frambringa

des under pumpningen, torde ha varit mycket störande för de sjuka. 

Då kvästlaven blev fullbelagd, vilket den brukade bli snart nog, 

avskärmades ett utrymme på förliga delen av trossdäck med upp

hängda reservsegel o. d. och här kunde en del av de sjuka och så

rade förläggas. 
Det är först under Erik XIV :s tid, som det föreligger uppgift om 

en ordnad sjukvård vid örlog.sflottan.(1) Vid denna tid antog sjuk

ligheten till sjöss sådana proportioner, att åtgärder måste vidtagas 
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av Konungen. Det hade nämligen inträffat, att fl era örlogsskepp 
måst avbryta sina expeditioner och söka hamn, då det tjänsteduglig.\ 
manskapet ej räckte till för fartygets manövrering eller för strids
handlingar. Konungen förordnade sålunda 1566, att sjuka och så · 
rade icke finge kvarstanna ombord utan skulle föras samman på ec 
skadat, icke stridsdugligt ("sk ansera t") skepp och sedan transpor . 
teras till orter, där de kunde få sin utspisning och vård a v bard . 
skärare. I kungl. brev 1564 och 1565 meddelades anvisningar pi 
lämpliga lan dsättningsplatser med möjlighet förlägga sårade ocl 
sjuka inomhus - Oland, Oregrund, Osthammar, Gävle, Värmdö 
H äringe och Hamm erstads gårdar i Södermanland samt "i skäre1 
avsides belägna öar".(B, 40) 

Gustaf II Adolf i sin tur meddelade 1628 riksamiralen anvis
ningar beträffande de .sjuka ombord på örlogsflottan. De skepp 
som hade de flesta sjuka ombord, skulle utrymmas och rengöra ~. 
samt det illaluktande slagvattnet utpumpas. Därefter sk ulle skep
pen rökas och svärtas eller tjäras inombords, så att smittan måtte 
föna_ga~.(8 , 4

0

°) - ~nligt 1644 år.s _s jöartiklar skulle manskapet erhål
la fn SJ ukvard, da skadan eller sjukdomen inträffat i tjänsten.(40 ) 

Som ytterligare ett exempel på den stora sjukligheten på örlogs
flottan kan nämnas, att den 1675 med oförrättat uppdrag måste 
å_tervända till Alvsnabben, då drygt en fjärdedel av manskapet vaJ 
SJukt.(40 ) För att förekomma den ständigt stora sjukligheten på ör
logsflottan föreskrevs i amiral Lorents Creutz' instruk tion för 167E 
års sjötåg, att vissa skepp sku lle a v ses för de sjuka, så att de över
flyttade till dessa icke skulle smitt a ner sina friska kamrater. Ge
nom denna anordning beräknades också de sjuka dessutom kunn< 
f~ bättre utspisning och skötsel. Bleve de icke friska inom rimli g 
ttd, skulle de sättas i land på något lämpligt ställe. Dessa skepp för
sågas troligen icke med någon särskild inredning för sjukvårdsän
damål och förläggningen a v de kväste var antagligen i stort sett 
densamma som för manskapet på de stridande enheterna.(40) 

1700-talet 

Åren 1710-1711 härjade pesten svårt i Blekinge liksom på ör
logsfl~ttan oc_? under _dessa båda år dogo i Karlskrona c:a 7000 per
soner 1 den namncia SJukdomen. För transporter av de pestsjuka dis· 
ponerade flottan sjukskeppet "Persianska Kopman", om vilken det 
dock ej varit möjligt få några närtnare uppgifter. (14) 
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1712 kry ssade örlogsflottan i tyska och dan ska farvatten och vid 
återkomsten till Karlskrona i september var sjukligheten ombord 
så stor, "att knappast så många hade under föregående tolv årens 
krig blivit ombord å svenska örlogsskepp träffade av fientliga ku
lor som nu inom sex veckor träffades av farsoten". Från fartygen ) 

o d spred sig smittan i land, vilket medförde svåra konsekvenser. D~ et 
i land icke fanns tillräckliga resurser för att härbergera alla SJuka, 
111

åste flera skepp avrustas för att sedan kunna tagas i bruk som 
sjukskepp. De övriga skeppen kunde icke på långt när få fulltaliga 
besättningar. (8 ) 

En del av den ryska ga lärflottan, som hä rjade i Stockholm s skär
gård sommaren 1719, för sökte elen 13 augusti_ tränga in -~ Skurusun
det för att hota Stockholm. I själva inloppet till sundet vtd Baggens
fjärd blev det en sammandrabbning mellan galärflottan o ch svensk t 
infanteri, som avvärjde hotet. De tre galärerna Svardsftsken, Jung
frun och Draken lågo inne i sundet icke långt från stridsplatsen och 
på dessa fartyg up~rättade_s förbands~latser. H~rifrån transp~_:te
rades de för bundna, tcke stndsdughga ttll skottpramen Svarta B)orn, 
som låg förankrad i andra ändan a v Sk urusundet och som nu kom 
att temporärt utnyttjas såsom sjukfartyg.(17

) 

Redan innan kriget mot Ryssland var förklarat 1741, voro unge
fär 2/3 av örloasfartygens besättningar sjuka, så att enligt amiral 
Raijalins rappor~ skeppen icke kunde försvaras mot fientligt anfall 
eller manövreras i svårt väder. En stor olycka var det också, att Ör
logsflottan led en fullkomlig brist på dugliga läkare. (!) 

1741 publicerade fortefikationskaptenen Mårten Trievald en be
skrivning över en av honom kontruerad väderväxlings-maskin för 
större fartyg. Den utgjordes av en dubbel handdri ven och fl yttbar 
luftpump med bälgar, varigenom luften genom trätrummor under 
och mellan däcken kunde endera evakueras el ler förnyas inombords. 
En maskin anskaffades för varje skepp.C16

) 

Under kriget 1741-1742 dog mellan 5000 och 6000 sjömän i oli
ka sjukdomar, vilket antal ungefärligen motsvarade en fullständig 
besättnin o- på alla rustade fartyg. På liknande sätt förlorade skär
gårdsflot~an 1000 till 1200 man. Ingendera av de båda flottorna 
hade under tiden varit i strid med fienden. (8

) 
Fältprästen Tiburtius har i sina anteckningar om finska kriget 

noterat det, han upplevde 1742 under ett besök på ga lärerna, då de 
lågo i Jungfru sund : " ... Ner i rummet på galären var hornbelt 
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osnyggt. soldaterna hade rödsoten, så att tågvirket, golv och sängar, 
ja allt var nedsmutsat med blodig träck, och en gruvlig stank, så att 
jag undrade, huru någon man kunde bliva vid liv, och ändå frågad e 
ingen efter rengöring, så att det .såg ut, som allt med flit befordrades 
till undergång". (24) 

Från senare delen av finska kriget finn er man i sjukkommissio
nens handlingar från mars 1743 en uppgift om, att sjuka transpor
terats med sjukskeppet Noa: arck och skutan Flundran från Finland 
~ill Norrtälje. Några närmare uppgifter om sjukskeppet föreligga 
1cke. 

Under senare delen a v 1700-talet intresse rade .sig amiralitetet fö r 
en upprustning av hygienen och sjukvården ombord på krigsmak
tens fartyg. Som situationen var, avskräcktes nämligen sjödugligt 
folk från att låta värva sig till flottan. Under örlogsflottans neutra
litetsexpeditioner 1779- 1782 ägnade man stort intresse åt hygienen 
ombord med ett påtagligt gott resultat. Till ledning för sitt hand 
lande hade flottans läkare den av amiralitetsmedikus Faxe år 1775 
utgivna "Minnesbok för skeppsläkare". Faxe an såg, att en av de 
viktigaste anledningarna till de härjade febersjukdomarna var den 
bristande luftväxlingen ombord på fartygen och han meddelade där
för förslag till effektivare anordningar för luftväxling. Han påta
lade också de mycket otillfredsställande förläggningsförhållandena 
ombord på örlogsskeppen.(lO) 

Vid sidan om örlogsflottan, som sorterade under amiralitet, 
fanns under åren 1756-1824 den till armen ·hörande skärgårds
flottan - även kallad armens flotta eller ga iärflottan - vilken 
markerade sin särställning genom att i stället för blågul tretun<>ad 
~lagg föra en helblå tretungad flagg. De fartygstyper, som ingi~g 
1 skärgårdsflottan, voro i allmänhet mindre enheter, vilka mesta
dels beräknades bli framdrivna genom rodd. De voro lätta att na
vigera i en skärgård med dess ofta trånga och grunda farvatten . 
St~r.st av dessa far:yg voro galärerna med en besättning på om
knng 260 man. Andra typer voro kanonslupar och -jollar med 60 
resp. 20 mans besättni~g, vilka voro betydelsefull a stridsmässiga en
heter. Tack vare de ohka fartygstypernas konstruktion var manska
pets möjligheter till förläggning ombord högst otillfredsställande då 
det icke kunde få tak över huvudet. På kanonslupar och -j;llar 
kunde matlagning icke ske ombord.(16, 24) - Under dessa förhållan
den blev d~t en tvingande nödvändigh et att ha sjukfartyg till för -
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Fig. 1. 
Roslagsskuta apterad till sjukfartyg. 

fogande. 1790 omdisponerades sålunda galären l van Benlös till sjuk
skepp. 

1800-talet 

Principritning för ombyggnad av roslagsskuta (även kal~~d ros
pigg, storbåt eller sandkil) till sjukbåt utfördes 1797 av J. Sjobohm. 
(Fig. 1). Denna fartygstyp förekom från senare delen av .~700-ta.~et 
och in på 1900-talet talrikt i Roslagen och Stockholms sodra skar; 
gård och anses under hela denna tid ha haft samma u.:see~de. Pa 
grund av sin form hade roslagsskutan mycket stor lastformaga och 
formstabilitet samt var i smult vatten mycket välseglande.(

16
) 

l samband med kriget mot Ryssland 1808-1809 omändrades 
("förbyggdes") fem roslagsbåtar till sjukbårar. De registrerades med 
nummer samt ev. med namn på följande sätt: N :o l eller Hoppet, 
N :o 2 eller Esculap, N :o 3 eller Hippocrat, N :o 4 eller Hälsan samt 
N :o 5 eller Lazarus. Samtliga dessa båtar synas ha varit utrangerade 
1827. - Av principritningen framgår, att skutans stora lastrum 
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apterats till en sjuksal för 26 sängl iggande, 13 mot vardera sidan. I 
aktern fanns en hytt för en eller två fältskärer och för om denna ett 
proviantrum . Utrymmena längst föröv er avsågos för besättning, ka
byss och skepparuppbörd. Besättningen uppgick till 10 man. (40) 

Utom de nämnda ombyggda roslagssk utorna fanns det und er fin s
ka kriget 1808-1809 ytterliga re några sjukfartyg, som san nolikt i 
förs ta hand voro avsedda för örlogsflottan. För ändamålet hade in
köpts briggen Elisabeth, som inreddes till sj ukfartyg med 42 säng
platser.(5, 6) - Ytterl iga re en bri gg, J ohan Fredrik, togs i bruk som 
sjukfartyg, sedan den 1808 hade apterats till brännare. Briggen var 
därför troligen i ett ganska dåligt skick, när den kom i användning 
för sjukvårdsändamåL Fartyget ingick i en expedition till Umeå och 
tog dä r ombord sårade fr ån aktionen vid Ratan . P å hemväg förlist e 
fartyget vid Gårdskär, varefter de sårade fördes till sjukhus i Gäv
le. - Ytterligare en sjukbåt finn es omnämnd nämligen den till sjuk
transportfartyg 1803 ombyggda förrådsjakten Flickan . 

Det har icke va rit möjligt finna någon uppgift beträffand e antalet 
sjuka och sårade, som togos om hand på sjukfartygen. En viss ehuru 
något osäker uppfattning beträffa nde fördelningen mellan sårade 
och sjuka kan man få genom att ta del av rapporter från ett antal 
av armens sj ukhus. Här redov isades 471 blesserade mot 2095 sjuk a 
i febrar av olika slag.(21) 

Beträffande materiel för de sjukas utspisn in g och för deras säng
utrustning finner man uppgifter i doktor Domejers in spektionsrap
port från Karlskrona 1809. (7) Också ur an teckningar från finska 
kriget 1808-1809 kan man inhämta upplysningar.(30) sjukhus
servisen utgjordes av ler-, koppar- och träkärl. Kopparkärlens för
tenning var ofta bortnött. De sjuka lågo ej sällan påklädda sjukhus
kläder i sängarna, men det förekom också, att de lågo i egna kläder 
eller i uniform, vilket berodde på, att sängutrustningen var brist
fällig och osnygg. Antalet sj ukvak tare var otill räck ligt och det råd
de mycket stor brist på läkare. Läkemedelsan skaffningen var brist
fällig och medikamentsfö rråden voro stundom olämpligt p la
cerade såsom inne i sjukrum. - Uniformerna voro för slitna och 
överplagg saknades. Olämpliga skodon stodo till förfogande.(7, 29 ) 

Förhållandena ombord torde ha varit likartade eller kanske 
sämre. 

I Karlskrona hade det till 1756 endast funnits några .smärre, pri
mm va sjukh_usbaracker, men nämn da år förvandlad es bastion Au-
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·d Kungsbron till SJ. ukh u s. (8, 22 ) D et visade sig emellertid i rora VI .. k c-· framtiden icke täcka behovet och därf.ör kom orlogss eppet ota 
Lejon att tagas i anspråk som ett annex-sJukhus. .. 

70-kanonskeppet Göta Lejon konstruerades a v s~epps~yggmas
tare Gilbert Sheldon och sjösattes 1745. Det ersatte da ett aldre f~r
tyg med samma namn. En hel del ~v timret i det äldr~. fartyg~t ull
varatogs fö r nybyggnaden. Besättmngsstyrkan var ~er~knad ull 581 
man. Vid fl era expeditioner ingick i fartygets besattmng en s t!:'.r~a 
soldater från armen. - Göta Lejon var med om ett antal OSJOtag 
och användes flera gånger som flaggskepp. Fart~get var salunda 
med i slaget vid Olands s?dra udde 1789 samt .. v id ~eval,. ~ro~
stadt och Vi borg 1790. - Ar 1808 förklarades Go ta LeJOn eJ la ngt e 
duglig ingå i kustflottan, men skrovet skulle t .. v. hål.las ~lytande . 
Fartyget blev då jml kungl. brev 18.10.1808 mrett ull ~Jukskepp 
och låg som sådant förtöjt i Karlskrona t. o. m. 1816, da det slo-
pades. . . 

Aven Stockholms örlogsstation kom att tilldelas ett SJuks~epp, vd-
ket skulle fungera som ett annex till det 1737-1738 p~ Kastell
holm en uppförda sjukhuset. Ifråg~vaor~nd~ . fa;tyg var galaren Star
kotter .som byggdes 1790 för att mga 1 skargardsflottan med en be
sättni1~g om 254 man. Jml kungl. brev 1808 .omändrades s;,ar~otter 
till sjukfartyg och användes ~o:n "sjukhus ; Id ~astellbron fo~ a.tt 
sedan utrangeras 1816. FörtÖJnmgsplatsen lag salunda alldeles mu~l 
sjukhuset på Kastellholmen. - På en oljemålning 1812 av Louis 
Belanger (1756-1816) med utsikt över Skepps- o~h Kastellholmarna 
ungefär fr ån den plats, där H.asselbacke~ nu ligger, se~ ~an den 
avriggade Starkotter förtöjd v td östra sidan av den dauda bron 
mellan nämnda holmar. Fartyget för skärgårdsflottans tretung.~de, 
helbl åa duk. Från halvdäck och ända till fören är fa:ryget tack; 
med ett segeldukstak. På babords sid~ - fran l.~nd ~ fmns. tre sma 
kurer, vilka skjuta ut över fartygsstdan. De aro formodhgen av-
träden- en tidig form av vattenklosett. . o . 

Efter den succesiva utrangeringen av de SJukbatar av ohk~. slag, 
som srodo till förfogande under finska kriget, sk.ulle det droJa tre 
decennier , innan örlogsflottan åter tillfördes ett SJukf.arty~. - Un
der tiden inträffade emellertid den svåra koleraeptdemten .1834, 
som bl. a. medförde skärpta karantänsbestämmelser. Det~a gJorde, 
att skonerten Ingeborg (byggd 1803-1809) apterades ull karan
tänsfartyg med stationering i Sandhamn. 
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Fig. 2. 
Sjukskeppet Dristigheten. 
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År 1856 tillfördes flottan sjukskeppet Dristigheten. (Fig 2) Redan 

namnet antyder en historisk bakgrund . Fartyget, som från början 

var linjeskepp, hade af Chapman till konstruktör och byggdes i 

Karlskrona 1785. Det hade två systerbåtar - li~jeskeppen Fäder

neslandet och Manligheten. Dessa fartyg hade en besättning om 485 

man. Dristigheten deltog i 1789-1790 års sjötåg mot Ryssland och 

seglade som ledarfartyg i täten för den svenska örlogsflottan vid 

anfallet på Reva! och vid utbrytningen ur Viborgska viken. Under 

åren fram till 1814 var Dristigheten med i ett antal sjöexpeditioner. 

Fartyget genomgick större reparationer 1823-1828 samt 1843-

1848 och ombyggdes så till sjukskepp 1856-1857 jml kungl. brev 

1856. Det användes sedan som sådant till 1868. - På övre batteri

däck inreddes längst akterut och upptagande däcket i hela dess 

bredd ett kirurgiskt operationsrum, kallad amputationssaL Denna 

benämning, som verkar någo t underlig i nutiden, passade vä l för 

den dåtida .st ridssjukvården.( 12, 13) För om operationssalen fanns på 

babords sida tre hytter, av vilka en användes som apotek. Vid sidan 

om dessa ·hytter var batteridäck oinrett, varför man härigenom fick 

en väntplats för de skadade. De övriga två hytterna voro möjligen 

av.sedda för expedition och vaktpersonal. För om nämnda lokaliteter 

hade man ett sjukrum för officerare och ett för underofficerare. Bå

da rummen sträckte sig tvärs över fartyget och gå v o vardera plats 

för tolv sängar. - Undre batteridäck upptogs av en enda stor sjuk

sal för manskapet. Allra längst fram i förpiken fann s ett tvättrum 

och ett toiletterum. Längst akterut hade avbalkats ett avträde för 

fyra. I sjuksalen voro sängarna uppställda i fyra långa rader med 

huvudända mot fotända. För manskapet blev det på så sätt 72 

sängplatser. Midskepps i sj uksalen hade utrymme lämnats för skåp 

och bord. - Sjukvårdslokalerna ombord på Dristigheten uppfyll

de i stort sett dåtida fordringar. Anmärkningsvärd är bristen på 

smärre sjukrum för dåliga eller oroliga patienter eller för sådana 

med smittosamma sj ukdomar. - Fartyget utrangerades 1868 . 

Under åren 1869-1882 an vändes f. d. kanonångslupen (bogse

ringsfartyget) von Sydow som ambulansfartyg. Hur det var inrett 

som sådant är tyvärr okänt. 

Prin s Oscar (sedermera Oscar II) framlade vid ett sammanträde 

i "Föreningen för frivillig sjukvård i fält" en proposition om arn

bulansfartyget. Han hade nämligen under några dagar i juni 1871 

lett fälttjänstövningar i Södertörn och hade då anordnat ett rörligt 
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fältsjukhus ombord på en s. k. landstigningskanonslup. Prinsen hade 
rådgjort med varvschefen på Skeppsholmen samt med sin bror prins 
August, som varit inspektör över sjukvården vid sommarövningen, 
samt med en mariningeniör, vilka alla voro ense om, att förslaget 
var genomförbart. Prins Oscar kunde därför framlägga ombygg
nadsritningar och kostnadsförslag gällande en kanonslup och en 
kanonjolle, apterade som sjukfartyg. - På längre sikt hade prinsen 
tänkt sig en ambulansbrigad bestående av 1) en ångbåt om 20 a 30 
"hästars kraft" utvald bland de passagerarbåtar, som inte kunde gå 
under krigstid, 2) fyra kanonslupar med 14-15 sängar vardera, 3) 
en kanonjolle för småtransporter, 4) en liten ångslup som avisabåt 
att bogsera kanonjollen, hjälp vid sjuktransporter o. s. v . En sådan 
brigad skulle kunna förläggas till kusten i närheten av de opere
rande trupperna. Kalkylen för kanonslupens ombyggnad slutad e på 
3000 rdr. (34) 

Ett .så väl serverat förslag kunde utskottet naturligtvis inte av
böja, alldeles bortsett från förslagsställarens person. Den a v prinsen 
undertecknade anhållan om att få disponera en kanonslup och en 
-jolle för angivet ändamål inkom till kungl. maj:t den 1.3.1872 och 
redan den 5.4 samma år kom det jakande svaret. Till föreningens 
förfogande ställdes bombkanonslupen Widar och kanonjollen Hot
tur. Widar kom sedermera att betecknas som Sveriges första lasa
rettsfartyg. Efter skedd ombyggnad ägde utprovningen rum samma 
sommar i Mälaren, då fälttjänstövningar höllos i trakten av Rosers
berg. (34) 

Widar (eller Widur) (Fig. 3) byggdes på Galärvarvet som en 
rundgattad bombkanonslup och sjösattes 1849.(5) -Av Widar gjor
des en vacker modell till "expositionen för räddning.sväsende och 
hälsovård" i Brussel 1876. Denna modell, som där blev prisbelönt, 
finnes nu utställd på Sjöhistoriska museet i Stockholm och ger en 
god bild av vilka förändringar, som vidtagits med bombkanonslu
pen. Däcket och däcksbalkarna hade tagits bort. Fartyget hade se
dan täckts med ett tak lagt p å takstolar, varv id det ordnades med 
en takryttare med sidofönster, vilket gav behövligt ljus och utrym
me. Hålskeppet uppdelades i tre avdelningar. Mellanavdelningen, 
som var den största, gav plats för 12 sängar. För härom var ett 
mindre utrymme med förvaringsrum för medicin och sjukvårdsper
sedlar samt plats för kabyss; här kunde till nöds operationer företa
gas. Nedgång~n till fartyget togs ak ter ifrån och erhöll sådan bredd, 
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Fig. 3. 
Sjukfartyget Widar (m odell ). 
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att en sjukbår bekvämt kunde passera. På båda sidor om nedgången 
fanns rum för proviant och utredning. De på slupen akterut befint
liga hytterna tillökades, varigenom ett halvdäck erhölls. För om 
takbyggnaden lade man in ett däck och på så sätt utvanns en man
skapsförläggning med ·plats för två fasta dubbelkojer. - Widar 
kom i bruk under fälttjänstövningar i stockholmstrakten somrarna 
1872 och 1878 och visade sig vara särdeles lämplig för ändamålet.(34

) 
Hotter (eller Hottur) byggdes 1836 som kanonjolle och utrange

r~des som sådan 1872. Sistnämnda år genomgick det en ombyggnad 
ull ambulansfartyg.(5) Hottur genomgick i princip samma föränd
ring som Widar med undantag för, att hela rummet under taket var 
avsett för sängplatser. 

Förste bataljonsläkaren vid Kong!. Flottans station i Stockholm 
Fredrik Eklund publicerade 1876 ett par artiklar om hälso- och 
sjukvård å kronans fartyg. Han påpekade, att enligt flottans regle
mente § 768 bör sjuk person, som ej behörigen kan vårdas ombord frå~ fartyget avpolletteras till kronans sjukhus eller sjukfartyg elle; 
då mtetdera lämpligen kan ske till allmänt sjukhus. Under eskader
övningar och sjökrig erfordras tillgång till sjuktransportångare och 
sjukfartyg. Till sådant sjukfartyg, vilket Eklund ansåg motsvara 
på en gång sanitetsdetachement. fältlasarett och sjuktåg i land, kan 
~an utvälja något g~~malt, utrangerat, stort och rymligt träfartyg 
sasoro fregatt eller lmJeskepp. Det högsta antal akuta sjukdomsfall 
~ller s~rade, som lämpligen kunna vårdas på ett sjukfartyg, får aldrig 
o_vearsuga hundra. Om det gäller konvalescenter kan det möjligen 
ullatas, att det dubbla antalet tages ombord. På sjukfartyget bör 
helst endast ett däck beläggas med sjuka, men ofta torde två däck 
behöva tagas i anspråk. Under det senare förhållandet anslås bäst 
det övre däcket åt manskapet och där vårdas åtminstone under den 
:arma_ årstiden under soltält alla .svåra, framförallt kirurgiska och 
mfektwnsfall. Det undre däcket torde avses för officerare och un
derbefäl.(9) 

.. En militär hä_~sovårdsk~mmittte avgav 1882 ett underdånigt be
tankande med fors.lag angaende ordnande av flottans sanitetsväsen
de och där upptogs bl. a. frågan om sjukfartyg. 
. "Vanligen har man, när flytande sjukhus blivit föreslagna, tänkt 

sig, att ett a v flottans äldre, utrangerade linieskepp skulle härtill 
användas, såsom även skedde år 1808, då linieskeppet Göta Lejon 
till sådant äpdamål apterades. Föreställningarna om, huru stort 
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"ukantal ett dylikt sjukskepp skulle kunna upptaga, äro emellertid 
~J allmänhet överdrivna. Vad trossbotten angår, är denna till större 
delen belägen under vattenytan och i följd _'härav så ·~ot~. so~ omöj
lig att - ut~n allt för kosts~_mm~ inrättnm~ar - . ull:ackhgt ven
tilera samt saledes alldeles olamphg att anvanda ull SJukrum. B~:
terierna däremot .skulle, om fönster insattes i kanonportarna, moJ
Iigen kunna inredas till sjukrum, men då kubi~utrymmet ~åste vara 
bestämmande, när det gäller hur stort antal SJUka utan vada kunna 
i en lokal inrymmas, komme detta antal ej att bliva sär~eles ~tort. 
Vardera batteriet på våra svenska linieskepp torde nämhgen 1 all
mänhet icke innehålla mer än 36- till 40000 kub.-fot luftutrymme 
och då 1000 kub.- fot kan anses vara det minsta, som bör ko~~a 
ifråga för varje sjuk, .skulle sålunda ett till sju~skepp använt l_mJe
skepp icke kunna upptaga mer än omkring 70 ull 80 svårare sJuka. 
Om däcket överbyggdes, skulle möjligen även där kunna beredas 
plats för en del - 30 till 40 - lindrigt sjuka."(42

) • 
"Aven med en dylik måttlig beläggning skulle dock dessa till

fälliga sjukrum långtifrån motsvara hygienens . fordringar. Sju~
rum böra vara tämligen höga, vilket är av särskild betydelse, enar 
de .sjukes utdunstning med det varmare luftlagret uppstiger mot ta
ket. Batterierna äro däremot endast omkring 6 fot höga, varför det, 
om inga oöverstigliga tekniska svårigheter härvid möta, utan allt 
tvivel skulle vara vida bättre om övre batteridäcket kunde helt och 
hållet avlägsnas och båda batterierna sålunda förvandlas till en om
kring 13 fot hög sjuksal. Någon minskning av patientantalet bleve 
härav ej följden, då luftkuben i det hela komme att ökas med det 
borttagna däckets volym."(42

) 

"Det kan emellertid betvivlas att en dylik ändring av ett äldre 
träfartyg till sjukhus skulle vara ekonomiskt fördelaktig. ~ostna?en 
för de oundgängligen nödiga förändringarna i fartygets mredn_~ng, 
även om man helt och hållet frånser dess eget värde, uppgår narn
Iigen till ett större belopp än vad t. ex. 4 träbaracker om 25 sängar 
vardera jämte nödiga ekonomibyggnader skulle komma att kosta 
och sådana baracksbyggnader hava enl erfarenheten från senare krig 
visat sig som d~ i hygieniskt av.seende fördelaktigaste vid vården av 
fältsjukdomar och skottskador."(42

) 
"Beträffande användandet av andra fartyg, såsom fregatter eller 

korvetter till i fråga varande ändamål, torde därom än~u mindre 
bliva fråga än vad linieskeppen angår, då de förra erbJuda ännu 
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mindre luftutrymme och således endast skulle kunna göras använd
bara- för ett relativt ringa antal sjuka." (42 ) 

"Nekas kan däremot icke, att om större t. ex. för emigrantfart 
avsedda passagerarbåtar stå att erhålla, erbjuda dessa något fördel 
aktigare förhållanden än de gamla träskeppen. Dels ä ro mellandäc
ken i regel åtminstone en a två fot högre än batterierna i de gaml 
träskeppen, dels äro järnfartyg att föredraga, då särdeles hos gaml 
träfartyg timret alltid i större eller mindre grad börjat en förrutt 
nelseprocess, vilken svårligen kan genom några antiseptiska åtgärde r 
oskadliggöras. A ven torde de förändringar, som måste vidtagas fö r 
att till sj ukhus använda sådana för persontransporter avsedda far
tyg, bliva betydligt mindre än förändringarna av örlogsfartyg. D å 
emellertid endast ett ringa antal emigrantångare torde stå till bud 
i vårt land, kommer i alla händelser fartygs användande till sta
tionära sj ukhus under krig att bliva för .sjukvården av föga avse
värd betyde lse vid de förberedelser, som även i hälso- och sjukvår-
dens intresse böra redan under freden vidtagas.(42 ) . 

Hälsovårdskommittt~ns yttrande beträffande sjukfartyg ledde ick 
till några åtgärder. - Frågan aktualiserades emellertid genom den 
reseberättelse som dåvarande förste bataljonsläkaren vid Stockholm 
örlogsstation (sedermera marinöverläkare) Karl Rudberg avgav ef
ter att undei- sommaren 1898 ha deltagit i spansk-amerikanska kri
get. Han tjänstgjorde som läkare först ombord på det tillfälliga la
sarettsfartyget, atlantångaren lroquois och sedan på det nyinredda 
sjukskeppet Relief. Genom dessa .sina tjänstgöringar vann han e 
mycket god erfarenhet om navalkirurgi och förutsättningarna för 
dess bedrivande, bL a. hur ett lasarettsfartyg bör vara inrett ur sjuk
vårdssynpunkt. Vidare fick han en erfa renhet av hur mycket sjuk
vårdspersonal, .spm var erforderlig under vissa förhållanden. Des.sa 
sina olika erfa;e-nheter kunde han sedan nyttiggöra, när kanonbåten 
Verdande skulle transfonneras tilllasarettsfartyg.(3 1) 

Lasarettsfartyget Verdande 
Det fartyg, som sjösattes vid Karlskrona örlogsvarv 1878 och som 

därvid erhöll namnet Verdande, kom att gå ett ovanligt öde ti ll 
mötes. Sedan fartyget färdigställts, ingick det i örlogsflottan som en 
första klassens kanonbåt. 

Efter trettio års tjänst som stridsfartyg företogs en genomgri
pande omQyggnad, .som gick ut på att förvandla kanonbåten till 
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Fig. 4. 
Lasarettsfartyget Verdande. 
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lasarettsfartyg - bl. a. sammanbyggdes kanontornet med däcks

byggnaden, vilket förlänade Verdande ett säreget utseende. Den 2/1 

1909 kunde så lasarettsfartyget Verdande - tidigare en gråmålad 

örlogsman men nu vitmålad med ett grönt, l 1/2 m. brett horison

tellt bälte kring skrovet - lämna Stockholm för att förena sig med 

kustflottan i sin nya egenskap. 

Sju~våordsfartyg, som icke tillhöra en örlogsflotta, utmärkas p li 

det vitmalade skrovet med ett rött bälte i stället för det gröna och 

~öra i vanlig ordning sin nationalflagga jämte en röda-kors-flagga 

~ topp. För sjukvårdsfartyg av båda kategorierna gälla bl. a. föl 

pnde bestämme_lser. - De få på intet sätt under drabbning elle · 

annars komma 1 vägen för eller hindra stridande eskaders rörelser. 

Skulle detta vara fallet, hava de sistnämnda ingen skyldighet skon <~ 
dem. De få endast utnyttjas för avsett ändamål. För kontroll härav 

äger krigförande makt rätt att visitera ej blott egna utan även fien . 
dens sjukvårdsfartyg.(25) . 

Som förste fartygschef ombord på lasarettsfartyget Verdand ~ 
kommenderades kapten Otto Lybeck och som fartygsläkare marin . 

läkare Gustaf Asplund, vilken i några artiklar redogjort för .sina er . 

farenheter beträffande den medicinska verksamheten ombord p i' 
Verdande . . 

Vid farty?.ets ombyg~nad inreddes (Fig. 5) p å babords sida p~ 
plats, som forut upptagits av gunrum samt officers- och underof . 

ficershytter en sjuksal med 20 platser, av vilka 12 voro i dubbel 

sängar och 8 i engelska kojer, och på däck två hytter, den ena me< 

l O platser fö r veneriskt sjuka och den andra med isolerino-sfall 

~~ftkub~n i den stora sjuksalen var 6,5 m3 per patient. Intill och 

for om SJuksalen fanns tre WC samt bad- och tvättrum för de sjuka 

- I ~et gamla, förliga kanontornet placerades en ganska rymliL 

~p~ratw?ssal me_d_ go?, naturlig belysning samt god tillgång till arti 

fJCiellt ljus. Stenhsenng av operationsutensilier skedde med ånga. : 

kanontornet hade även inrymts en röntgenanläggning, ett apotd 

och en hytt för fyra sjukvårdare. I den tillbyggnad, som förenade 

kanontornet med däckshuset, hade man fått in · fartygsläkarens ex . 

~~dition,_ som också utnyttjades som mörkrum för framkallning av 

ro~tgenfdm. Doktor Asplund framhöll i sin erfarenhetsliggare, at: 

enhgt hans förmenande ombord förefintliga utrymmen icke i fu ll 

utsträckning tagits tillvara vid ombyggnaden . 

Lasarett~fartygets besättning uppgick till 40 man jämte 2 sjuk . 
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köterskor från Röda Korset. - Vad beträffar förläggnin gsförh ål

fandena ombord kan noteras, att fartygschef och fartygsläkare i an

slutning till sina hytter hade ett eget gunrum. På liknande sätt var 

det ordnat för de båda sjuksköterskorna - enda passagen till deras 

mäss och hytter gick genom den stora sjuksalen. 

Redan från första början framhölls det, att under krigsförhållan

den voro Verdandes resurser helt otillräckliga och beräknades ej 

ens ha kapaciteten att ta hand om de stridsskadade från två pansar

båtar, om man utgick från den vanliga beräkningsgrunden, att efter 

en drabbning voro 7 °/o av en fartygsbesättning i behov av vård på 

ett lasarettsfartyg. Dessutom visade det sig, att, sedan Verdande 

lättats på sin bestyckning, fartyget icke längre var någon god sjö

båt. Man måste därför i första hand räknar med, att den sjukvår

dande verksamheten bedrevs, när fartyget låg för ankar.(2, 3 , 4) 

Under den första expeditionen 1909 intagas 41 patienter på sjuk

avdelningen och 6 av dessa opererades. Under samma tid mottogas 

80 polikliniska fall och utfördes 40 mindre kirurgiska ingrepp på 

dessa. -För verksamheten under tiden 11 /8-28/111914 harföljande 

redovisats. Av på sjukavdelningen intagna 130 patienter opererades 

65. Bland operationerna kan man notera 10 blindtarms- och 8 bråck

operationer. Bland de medicinska fallen finner man 2 med lungin

flammation och 9 med tuberkulos. Under den angivna tiden utför

des 78 polikliniska operationer. 
Asplund sammanfattade i en publikation lasarettsfartygets upp

gifter och fördelarna med detsamma vid expedition under fredstid 

på följande .sätt: 
l) På ett lasarettsfartyg kan man taga emot sådana kirurgiska 

fall, där en operation icke bedöms bli så omfattande, att den måste 

utföras p å ett lasarett i land med dess större resurser. 

2) Lindrigare, hastigt förlöpande sjukdomsfall på mindre fartyg, 

som .sakna erforderliga sjukvårdsresurser, äro för lasarettsfartyg 

lämpliga fall. 
3) Svårare sjukdomsfall på fartyg med goda sjukvårdsmöjligheter 

kunna vara i behov av större lugn och mera stillhet än som kan 

beredas på det egna fartyget. Sådana fall kunna ha behov a v pass

ning av sjuksköterska, vilket kan erhållas på lasarettsfartyg. 

4) Poliklinisk behandling av kirurgiska fall, som ej kunna be

handlas på det egna fartyget. 
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5) Genom att ett lasarettsfartyg kan följa kustflottan, bör det i 
stor utsträckning kunna undvikas, att sjuka avpolletteras till oliha 
sjukhus i land. 

6) sjuksköterskor, som tjänstgöra ombord på lasarettsfartyg, e:
hålla .sjövana, vilket kan vara en värdefull tillgång. 

7) För flottans sjukvårdare erbjuder tjänstgöring ombord på k 
sarettsfartyg goda utbildningsmöjligheter.(3, 4) 

Under sina 20 år som lasarettsfartyg användes Verdande enda .t 
periodvis som sådant och efter utrangering sköts hon i sank vid 
Huvudskär 1929. 

Lasarettsfartyget Prins Carl 
Det var först efter utbrottet a v andra världskriget som flotta 1 

tillfördes ett nytt lasarettsfartyg, tack vare den skärpta beredsko
pens ökade kr a v på lätt tillgång på god sjukvård. Det bedömdt s 
bl. a. vara a v stor psykologisk betydelse, om de .stridande vet< , 
att de ~tan allt för stor tidsutdräckt kunna bli effektivt tagna or 'l 
hand vrd uppkommen kroppsskada. Det torde knappast finnas n2-
got, som så nedsätter krigsmannens moral, som en dåligt organist 
rad och illa tillgodosedd stridssjukvårdstjänst. 

Vid krigsutbrottet 1939 rekvirerades Rederi A/B Sveas kombi
nerade last- och passagerarefartyg Munin till flottan för att on, 
b_yggas ti~l . lasa:ettsfartyg. Munin tillhörde en typ fartyg, som tr -
frkerade OsterSJÖn- och Nordsjöhamnar. Hon var byggd på FinP
bocia Varv 1931.(23 ) Då en av flottans jagare redan bar namnet Mt
nin, måste fartyget för sin nya funktion byta namn och .som en hor
nör åt Svenska Röda Korsets då varande ordförande valdes det ny 1 
namnet till Prins Carl. (Fig. 6) 

Ombyggnaden av fartyget påbörjades i september 1939 och blev 
slutfört i mars 1940. Arbetet utfördes på Stockholms örlogsvarv u 
der ledning a v marindirektörerna Zetterström och Gri.in berg. Sist
nämnda_ månad kunde också de första patienterna tagas emot. D 
st~-~~ fna las~urymm~n, som tidigare funnits ombord, erbjödo god 1 
moJhgheter ull för .sJukvård lämplig inredning och resultatet blev 
~n vårdavdelning om 100 sängplatser vartill kommo 40 extra platser 
1 _engelska kojer, en poliklinisk mottagning och en operationsavdel
mng omfattande en operationssal med tillhörande förberedelse- oc 1 

steriliseriJ1gsrum, en röntgenanläggning, m. m. - När Prins Carl 
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Fig. 6. 
Lasarettsfartyget Prins Carl . 

togs i bruk, presenterades fartyget genom e~~ tid.skrif,tsartikel av ma
rinläkare Nils Åkerman, .som biträtt vid projekteringer}. 

Besättningslistan upptog 75 personer. Bland dessa fun:nos ;2 lä
kare, 1 tandläkare och 5 sjuksköterskor. Nämnda tre kategorier för
lades i den intakta hyttinredningen för passagerare i överbygg-
naden på båtdäck. 

I frigjorda hytter i överbyggnaden akterut p å 'shelterdäck an-
ordnades tre isoleringshytter med två bäddar i varje. Dessutom re
serverades här en hytt för omhändertagande av akut sinnessjuka. . 

De stora delar av huvuddäck (lastrummen m. m.), som togos 1 
anspråk för sjukvården, uppdelades till fyra sjukavdelningar med 
sammanlagt 72 sängplatser. Dessa voro fördelade med 2~, 24, 12 
och 8 platser på de olika avdelningarna. Akter om dessa sJukavdel
ningar inrymdes en poliklinisk mottagningsav delning, som förfo
gade över ett relativt stort väntrum, ett mottagningsrufn för läkare 
(på ritningen kallad "poL-operation"), ett laboratorium samt ett litet 
behandlingsrum för tandläkaren. (Fig. 7) 
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Fig. 7. 
Lasarettsfartyg.et Prins Carl. Poliklinikiska mottagningen och två sjukavdelningar. 

Fig. 8. 
Lasarettsfartyget Prins Carl. Operationsavdelning och en sjukavdelning. 
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Fig. 9. 
Lasarettsfartyget Prins Carl. Reservförläggning med engelska kojer. 

I för}iga del.en a v. undre däck - motsvarande lastrummet - hade 
man pa ena sidan mrett en operationsavdelning och på d d sidan en sjukavdelning med 20 sängplatser (dubbel ä )enp an ra 
till operationsavdelningen skedde g·enom vårdavdelnsl. nggar .f oassa?le ke f· k · . n en, ran v1 -n man o:st om m l ett förberedelserum, som bl. a. var utrustat 
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Fig. 10. 
Engelska kojer . 

med en fältröntgen av typ MK2 (Schönander). Akter om detta rum 
låg ett operationsrum med ett operationsbord. Ytterligare längre ak
terut fanns ett steriliseringsrum med konventionell utrustning. För 
om förberedelserummet hade man placerat det s. k. linneförrådet, i 
vilket ett utrymme avdelats till mörkrum för framkallning av rönt
genfilm. (Fig. 8) - I aktre delen av undre däck motsvarande det 
här tidigare belägna lastrummet inrymdes en reservförläggning med 
engelska kojer för 40 man. (Fig. 9 och 10) 

För att få en uppfattning om den verksamhet, som bedrevs på 
lasarettsfartyget Prins Carl, kan man studera rapporterna för ett 
år -här 1944. Detta år vårdades ombord 1121 patienter. (På Flot
tans sjukhus i Karlskrona vårdades samma år 4202 medicinfall och 
1798 kirurgfall). 72 avpolletterades till sjukhus i land och en avled 
(a:kut, -gangränös gallblåseinflammation med bukhinneinflammation). 
Sammanlagt utfördes 364 operationer på intagna patienter samt 140 
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polikliniska operationer. Bland operationerna kunna nämnas följan
de: l perforerat magsår, l perforerat sår på tolvtumtarmen 52 
blindtarmsoperationer, 59 bråckoperationer, 14 prostataoper~tio
ner, m. m. 

En _farty?släkare avgav 1942 det omdömet, att lasarettsfartyget 
har v1sat s1g väl motsvara sin uppgift som lasarett åt kustflottan 
och att under invalidtransporter, då beläggningen var mycket .stor, 
fungerade allt tillfredsställande. - En annan fartygsläkare medde
lade 1944, att fortsatta erfarenheter ha givit vid handen att lasa
reottsfartyget al~tjäm~ är en omistlig tillgång för kustflot~ans sjuk
vard o~h har v~sat s1g vara en välbehövlig avlastning för garnisons
avdelmngarna 1 Stockholm. - Det var flera kända läkare som i e~ens~ap av m~uinläkare gjorde sin beredskapstjänstgöring ~mbord 
pa Pnns Carl sa t. ex. professor C. Crafoord och överläkare F. Koch. 

Under hela andra världskriget tillhörde Prins Carl kustflottan 
ooh var van_ligen .. stationerad på Horsfjärden. - Vid krigsslutet kom 
f~_rtyget ~nhgt gallande avtal att helt övergå i kronans ägo och kom 
darefter 1 bruk för helt andra ändamål än för sjukvård.(44) 

Både under första och andra världskrigen utrustade Svenska Röda 
Kor.se: n~gra passage~arefartyg ~ör_ att användas vid hemtransport 
~v k~mg~mvahder. ~agon re~ovlSI:mg av dessa fartyg, kommer här 
tcke 1 fraga. Det ma emellerttd ennras om, att Birger Jarl, Aeolus, 
Kastellholmen och Drotten voro tagna i anspråk. 

.. I dett~ sammanhangekan det ha sitt intresse att taga del av det 
forslag ull ambulanspram, som presenterades av dåvarande docen
teon Olle Hulten vid ett sammanträde inom Kirurgiska föreningen 
varen 1939. Det framhölls då, att all krigskirurgi i första hand är 
et~. tr~~sportp.~obl~~· Med dessa pråmar skulle man kunna utnyttja 
oforstorbara fardvagar med obegränsad kapacitet.(15) 

o"För sjuktr~_nspor.~er denna väg torde pråmar, dragna av bog
serbatar, vara battre an fartyg, utrustade med egna maskiner. De 
seonar~. har ~tt "inn~~mäte", som _är mycket besvärande för sjuk
v~r?san~am~l. En ?lagenhet med SJÖtransporten, som gjorts, att den 
ht~_ulls ullmatts '"?1~dre betydelse, är dess långsamhet, men denna 
olagenhet kan ehmmeras genom att ambulanspråmarna utrustats 
med operationsavdelning och goda sanitära anordningar så att de 
skadade etihålla god vård under transporten.(15) ' 

!fultens förslag gick ut på att utnyttja två olika typer av de 
pramar, som . användas på Mälaren. Om sådana pråmar inreddes i 
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vå vanmgar skulle man för den mindre typen av pråmar få en 
t alvyta om izo m2 och för den större 600 m2

• Fyra till fem sådana 
g råmar skulle kunna sammankopplas till ett släp och dragas av ~n 
bogserbåt. Pråmarna borde ha j~rnskrov för att b~~tre stopp~/ör ts. 
Vid ombyggnaden .skulle de forses med v~ttenta~a ~kotd .. ) -
Förslaget till ambulanspråmar kom emellertid aldng ull utf_orande. 

Den historiska översikt, som här lämnats beträffande kngsmak
tens sjuktransport- och lasarettsfartyg, visar deras betydelse för __ den 
militära sjukvården - i främsta rummet för flottan~ men ave~ 
under ett kortare skede för armens sjukvård. Fram t_1ll slu_tet pa 
1700-talet var det huvudsakligen frågan om mer eller mmdre lm~_ro
viserade transporter av sjuka och sårade till vissa fastställda avlam
ningsplatser. Undantagsvis hände det, att pestsjuka ~örlades på ett 
till krigstjänst odugligt skepp, då möjlig~eter fåo de SJUka ~nder tak 
på land icke förefanns - fartyget ut_nyttpd_es da som ett SJukskeP?· 
Intressant är planlösningen för omdtsponenng av roslagsskutor ull 
sjuktransportfartyg under finsk kriget ~ 808-1809:. Efter detta 
krig inreddes 70-kanon-skeppet Göta_ LeJOn och gala:.en Stark_o tter 
till sjukskepp för Karlskrona respekuve Stock~?lms o:log~_sta~!Oner 
som annex till de landbaserade sjukhusen. MöJhghet ttll forbartrad 
vård erhölls på 1850-talet med sjukskeppet D~istighete.~, . som för
sågs med ett rymligt operationsrum och mera SJukhusmas.stga vard
salar; fartyget utrangerades 1868. - Under 1870-talet dtsponerade 
flottan samtidigt tre fartyg för sjukhusvårdsändamåL Dessa voro 
von Sydow (f. d. kanonångslup), Widar (f. d. bombkanons_lup) o.ch 
Hottur (f. d. kanonjolle) . Särskilt Widar tilldrog sig samttdens 1~
tresse och kallades Sveriges första lasarettsfartyg - det vore val 
riktigare att beteckna det som ett sjuktransportfartyg med vissa be-
handlingsresurser. -

En avsevärd upprustning för flottans sjukvård betydde lasaretts-
fartyget Verdande, som var en för ändamålet ombyggd första klas
sens kanonbåt. Från 1909 och två decennier framåt kom den att 
vara ett värdefullt tillskott för kustflottans sjukvård. Ombord kun
de kirurgisk verksamhet bedrivas såsom blindtarms- och bråck-
operationer. 

Sedan Verdande utrangerats, dröjde det till 1940 innan flottan 
åter fick ett lasarettsfartyg till sitt förfogande. Det var en kom
binerad last- och passagerarångare, som tillhörde Rederi A/B Svea, 
vilken efter en genomgripande ombyggnad togs i anspråk för ända-



målet under namnet Prins Carl. Med tillgång på en god .sjukvårds
utrustning och kvalificerade läkare kom den att väl motsvara sin 
uppgift som ett lasarett åt kustflottan och utgjorde en välbehövlig 
;~vlastning för sjukhusen i land. Efter krigsslutet kom fartyget att 
tagas i anspråk för uppgifter utom sjukvården. 

Lasarettsfartyget Prins Carl har icke fått någon er.sättare. - Ge
nom Sveriges internationella engagement kan man icke bortse från 
~öjligheten _till en sådan situation, att frågan om ett lasarettsfartyg 
ater kan bh aktuell. Man behöver då bara erinra om det danska 
lasarettsfartyget Jutlandia och dess insatser under konflikten i 
Korea.(37) 
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BAHLUND 
Den mellanstatliga rådgivande 
sjöfartsorganisationen IM CO 

Redan då Förenta Nationerna bildades efter andra vär ldskriget 

fanns planer på att upprätta en organisation för sjöfarten med sam

ma organisatoriska och juridiska ställning som andra FN-organ. 

Svårigheter förelåg emellertid att ena de olika staterna om organi

sationens uppgifter. Det tog över ett årtionde innan man åstadkom 

en kompromiss rörande organisationens stadga och uppgifter och ett 

förslag till text för en internatione ll konvention härom kunde fram

läggas. År 1958 hade tillräckl igt många länder (2 1) ratificerat kon

ventionen och " Intergovernmental Maritime Consultative Organiza

tion" (IMCO) kunde börja verka. Vid årsskiftet 1972/73 var 72 

länder anslutna till organisationen. 

IMCO:s uppgift är att verka för största möjliga säkerhet till sjöss 

och för en effektiv navigering. IMCO skall åstadkomma detta ge

nom att underlätta och förm edl a samarbete mellan staterna i alla 

sjöfartstekniska frågor. IMCO skall vidare vara ett rådgivande or

gan för övriga FN-organisationer vilka ägnar sig åt arbetsfrågor, 

telekommunikationer, meteorologi, oceanografi, luftfart, atomenergi 

och hälsovård, allt med anknytning till .sjöfarten. 

IMCO skall tillhandahålla ett "maskineri" för kontakt mellan 

staterna, organisera internationella konferenser samt utarbeta för

slag till överenskommel ser och regler. IMCO kan yttra sig över och 

ge anvisningar i alla frågor, som FN :s medlemsländer eller dess or

gan hänskjuter till organisationen. 

IMCO är .således en "sjöfartsteknisk" organisation. Frågor av eko

nomisk och sjöfartspolitisk betydelse ha r kommit att handläggas bl a 

inom FN-organisationen UNCTAD (United Nations Conference on 

Trade And Developmc:n t), som bildades 1964. En särskild sjöfarts

kommine upprättades några år senare inom denna organisation . Det 

må vara nog att här nämna att verksamheten inom UNCTAD har 

mött vis.sa svårigheter och motsättningar mellan de västerländska 

sjöfartsnationerna, öststaterna och uländerna, vilka ofta har skilda 

uppfattningar om sjöfartens fr i'het, flaggdiskriminering, sjöfartspro-
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l MCO:s organisation 
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rektionism ooh om sjöfartens organisation och verksamhet för har 
delsutbytet .mellan länderna. 

IMCO:s ledning utgöres av Församlingen (Assembly) Rådet 
(Concil) och s äkerhetskommitten (Maritime Safety Committe(, 
MSC) som sammanträder regelbundet. 1967 inrättades dessutom 
Lagkommitte (Legal Committee) . 

Församlingen, som är det högsta bes lutande organet, är sammar
satt av rep resentan ter för sam tliga medlemsländer och möts va rt-o annat ar. 

Rådet utgörs av representanter för 18 länder, valda av församlin -
en på två år. Sex skall representera länder med de största handel t
flottorna, sex representerar länder med i övrigt störs ta sjöfarts intre ~ 
sena. De övriga .sex länderna väljs bl a med hänsyn till geografis ;: 
fördelning och så att mindre sjöfartsnationer kan bli representerad( . 
Rådet sammanträder van ligtvis två gånger om året i IMCO:s hög
kvarter i London. 

U n der rådet sorterar de nämnda ko mm i tteerna, a v vilka säke1-
hetskommitten (MSC) är IMCO:s viktigaste enhet. 

Säkerhetskommitten (MSC) består av representanter för 16 state , 
valda av f.örsamlingen på fyra år. Åtta länder skall representera ~ 
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. största sjöfartsländerna, fyra väljs för at:. ~äkerställa en j~mn ~~o rafisk representation. De övriga fyra utval~s blan~ a~dra 1~ke 
" g t d la""nder MSC sammanträder vanligen tva ganger ar-represen era e · 

lig~·erige är representerad i kommitten sedan 1970. Vid säk~_rhets
kommittens .sammanträden deltar oftast även representanter fo: \N 
och dess olika organisationer. MSC arbetar genom un~erko~mltteer 
eller arbetsgrupper, sammansatta för att bereda spec1ella arenden. 
(Se nedan) . . d s b 1 d sekretariat (stab) och kansli är förlagd_a ull L~n on. ta en ,~ s 
av en generalsekreterare. Personalen i övngt bestar av ett an~~l _m
ternationella tjänstemän" o sekretaria te t s (staben) sammansa ttnmg 
framgår av bilden. 

Den huvudsakliga ärendefördelningen mom kansliet är följande·. 
N a vigeringssek tion'en: 

n a vigeringssäkerhet 
livräddningsmateriel 
radiokommunikationer 
utbildning 
sjöräddning 
navigeringsmateriel (ombordburen) 

Lastsektionen: 
containers 

- bulklaster 
- farligt gods 
- 'hamnutrustning 

Fartygskonstruktion ssektionen: 
fartygsindelning och stabilitet 
fiskefartygs säkerhet . 
fartygskonstruktion och utru stmng 
brandskydd 
automation ombord 
skeppsmätning, lastlinjer 
nuklära skeppsmaskiner 
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Marinvetenskapliga sektionen: 
oljeföroreningen från fart yg 

- samråd med IOC (International Oceanographic Commisson) 

Tekniska samarbetsdivisionen: 
Hjälp till u-länder i form av experter, utbildning och (i relati •t 

ringa omfattning) teknisk utrustning, allt enligt de beslut som fa t
tas inom ramen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) . 

IMCO:s SJOFARTSTEKNISKA VERKSAMHET 
Säkerhet till sjöss 

Den första större internationella konferens .som anordnas geno·n 
IMCO rörde revidering av den redan existerande internationeJ a 
konventionen för "Safety of Life at Sea" (SOLAS), som bl a inn •
håller nu gällande sjövägsregler. Denna konvention, i korthet ka -
lad "Säkerhetskonventionen" är så omfattande att ä ven · en ko ·r 
redogörelse . .skulle falla utom ramen för denna artikel. Några rub r -
ker kan emellertid ge en an tydan om innehållet. 

Inspektion och besiktning av fartyg och utrustning; certifikat. 
Om ål igganden vid olyckor. 
Fartygskonstruktion och utrustning ( underindelning, stabiii te :, 
b~andskydd i bostäder och arbetsrum m m, utrymningsanare
l~~nga~, styr- och manöverinrättningar, bärgningsredskap, Ii\ 
raddmngsutrustnmg, radiokommunikationer och -utrustning r<-
diopassning). ' 
Navigationsvarningar och vädertjänst, israpportering. 
Transport av gods (inklusive farligt gods). 
Säkerhetssignaler, allmänna åtaganden för navigeringssäkerh< t 
till sjöss. 
I n ternationella sjövägsregler. 

. Som framgår av ~enna förteckning, har såväl ärendefördelninge 1 
mom IMCO:s kansit som IMCO:s indelning i underkommitteer oc 1 

arbetsgrupper i stor utsträckning anknytning till de olika delarn 1 
(huvudkaP.itlen) av denna grundläggande säkerhetskonvention. 
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Underkommitteer och arb_etsgrupper .. o .. . . 
En stor del av arbetet mom MSC agnas ~t fortlop';,nde modernl-
ing och revidering av "SOLAS" -konventionen av ar 1960. 

se\MCO:s "sjöfartstekniska" verksamhet ä~ därmed ?mfattande och 
ofta komplicerad. Arbetet har uppdelats pa ett relatiVt stort - och 

rierande - antal kommitn~er och arbetsgrupper, sammat~sat_ta av 
~:lda representanter för sjöfartsnationer och sjöfartsorgamsatwner. 
Grupperna arbetar med stöd av personal ur IMCO:s stab. 

Följande grupper arbetar f. n: 
• Navigeringssäkerhet (Safety of Navigation) 
• Radiokommunikation 
• Livräddningsmateriel 
• Fartygskonstruktion och utrustning 
• Brandskydd 
• Fartygs indelning och stabilitet 
• Fiskerifartygs säkerhet 
• Containers och laster 
• Transport av farligt gods 
• Oljeskador (Marine Pollution) 
• Normer för utbildning och vaktgöring 

(NAV) (SN) 
(COM) 
(LSA) 
(DE) 
(FP) 
(STAB) 
(FPV) 
(B C) 
(CDG) 
(MP) 
(STW) 

Härutöver har samarbetsgrupper etablerats enligt följande: 
Expertgrupp, Marin användning av satelliter (MARSA T) 
Expertgrupp, Sjöräddning (SAR) . 
Expertgrupp, för förhindrande av miljöfarhga olj eskador 
(GESAMP) 
Expertgrupp för utbildning av fartygsbefäl och besättningar 
Expertgrupp för säkerhet på fiskefartyg 
Expertgrupp för studium av yttre påfrestningar på fartygsskrov 
Expertgrupp för na vigatiansvarningar 

Internationella sjövägsreglerna .. 
IMCO höll den 4-20 oktober 1972 en konferens för rev1s10n av 

nu gällande sjövägsregler. . . 
De nuvarande reglerna fastställdes 1960 1 form av annex ull 

"SOLAS" och har varit i kraft sedan 1965. Det är alltså dessa som 
nu omarbetats. Arbetet därmed ·har pågått i lMCO i nära tre år 
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och har skötts av en särskild arbetsgrupp (COLREG) bestående <' v 
experter från de större sjöfartsländerna, bl a Sverige. 

Bland de motiv, som angavs för föreliggande revidering av de i l 
ternationella sjövägsreglerna, märks de ökande tonnagestodekan a 
och tillkomsten av nya fartygstyper, de starkt ökande farterna och 
kraven på starkare lanternor, ökande trafiktäthet i trånga farled ~ r 
och därmed sammanhängande behov av trafikreglering samt nya -
farenheter av radar som navigeringshjälpmedeL 

De nya reglerna har brutits ut ur Sjösäkerhetskonventionen SOLP S 
och fått formen av en fristående konvention. Det har därmed blivit 
lättare att göra ändringar och tillägg till reglerna. Reglerna .har o t

redigerats och försetts med överskådliga rubriker. Strävan har doc k 
varit att bibehålla "gamla" formuleringar och att undvika nya 01 d 
eller uttryck, som skulle kunna skapa onödiga svårigheter för der 
som skall segla efter reglerna. Reglerna omfattar fyra mot nuvarat -
de sex kapitel. Varje kapitel inleds, där så behövs, med tillämpning ,
föreskrifter och definitioner, de senare för att undvika upprepning< r 
i texten. Antalet regler har emellertid ökat från 29 till 3 8. 

De nya sjövägsreglerna innehåller vidare fyra annex med di ven e 
tekniska bestämmelser. Som villkor för att konventionen kan sätt< s 
i kraft gäller nu att minst 15 länder representerande en sammal -
lagd tonnagevolym av fartyg (över 100 brt) om 65 % av värld. 
handelsflottan skall har anslutit sig till konventionen. Ikrafttri: 
dandet sker 12 månader efter den dag denna siffra uppnåtts. FC r 
att ikraftträdandet enligt den nya ordningen ej skall ske alltfi: r 
snabbt har dock 1976.01.01 angivits som den tidigaste datum s1 
får ske. 

N avigeringssäkerhet (NAV) 
Ett stort antal andra speciella åtgärder har vidtagits av IMCO f r 

att öka navigeringssäkerheten. Bland dessa kan nämnas regler oc 1 
normer för ·fartygs utrustning med navigeringshjälpmedel- och i -
strument. 

Rekommendationer utarbetas i avsikt att viss nautisk utrustninf , 
t ex radar, ekolod, gyrokompasser och radiopjel mm skall vara ob
ligatorisk på fartyg över viss storlek. Arbetet pågår för utarbetand ~ 
av normer rörande navigeringsinstrumentens prestanda m m. Tra
fiksepareripg har införts för ett mycket .stort antal farvatten. Reg-
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)er för dessa områden granskas ~v IMC~ oc? införes (om de god-
)l:änns) i en särskild av IMCO utgtven p~~hkatwn. . .. 

Rekommendationer har utarbetats rorande bl a lotstpnst och 
hamnservice för fartyg och radion a vigeringsinstrument. 

Radiokommunikation (COM, MARSAT) . . . 
Bland de åtgärder som vidtagits inom radwkommumkauonens om-

råde kan nämnas . 
förbättringar i nödsignalssystem och -utrustm_ng . 

_ förslag till (nya) kravspecifikationer för radt~utr_ustm~~g o~bord 
_ utarbetande av normer och krav samt org~msauo~ for (vadds

omfattande) kommunikation med fartyg v1a satelliter. 

Den kanske viktigaste frågan rör vilken (ny eller existeran~e) or
ganisation som skall äga, driva och utta~a avgift fö_~ anv~ndnu;g :v 
ett maritimt sate llitsystem. Rymdsektoratagandet bor .. enlt?t manoas 
mening drivas såsom affärsrörelse med självk_ostnadsta~~nmg. Dett_a 
problem måste lösas innan ett "civilt" satelhtsystem for kommum-
kation kan tas i bruk . . 

Något bör också nämnas om den linje man från svensk srda avser 
att driva beträffande den tekniska uppbyggnaden av systemet. Den 
primära tjänsten som skall tillgo~os~s är norm_~.[ _telefon-, telex-, t~
lefaksimil- och dataservice som sa nara som moJhgt skall _anslu:a s1g 
till motsvarande service för teleabonnenten i land. Detta t~neb_ar ~tt 
full automatik skall eftersträvas (under hänsynstagande ull ullfor-
litlighetskra ven). . . .. . 

Systemets användning för navtgatw~. ar. 1nte ~~t pnr~art kr~-~· 
Det bör endast t illgodoses om kostnadsoknmgen for en saclan moJ-
lighet blir relativt ringa. 

Sjösäkerhetskraven bör i första hand tillgodoses g~no~1 priorit_et 
för nödtrafik (telefonen ombord blir alltså ett _väse~thgt ullsko:t. ull 
sjösäkerheten). säkerhetstrafik bör vara avgtftsfn. Det ~a~1u~a 
sjöradiosäkerhetssystemet kan dock knappast under överskad_hg ud 
helt byggas på satelliter. Befintl}ga. eller förändrade konventwnella 
system måste ännu under många ar fmnas kvar. 
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Livräddningsutrr-tStning, sjöräddning (LSA, SAR) 

IMC~ har utarbetat normer för prov och godkännande av olika 

slag av livräddningsu trustning (bl a livväs tar). IMCO har vidare ni 

arbetat en handbok i sjöräddning (Merchant Ship Search and RescL 

Manual) ~ch följer fortlöpande utvecklingen på sjöräddningsområ 

det bl a 1 vad gäller utnyttjande av satelliter för alarmering oc 
1 

nödsignaler m m. 

skeppsmätning (DE, STAB) 

IMCO stod 1969 som värd för en internationell konferens fö · 

"Tonnage Measurements of Ships" som resulterade i en internationell 

konvention samma å r. 

Bruttotonnaget bestäms genom en fastställd formel som funktio 
1 

av total mallad volym av alla slutna utrymmen ombord. Nettoton . 

naget bestäms som en funktion av total (mallad) volym av alla last 

utrymmen, mallat djup och antal passagerare. Den nya konventi . 

nen har betydelse bl a därigenom att den ger ett enhetligt och en k . 

l are system för tonn ageberäkning till fördel för redare hamnför . 

valtningar och skeppsbyggare m fl. ' 

Brandskydd (FP) 

IMC? har under senare tid antagit en rad normer och rekom . 

mendatJoner rörande brandskydd på fartyg. Dessa ändringar föran 

leddes bl a av ett antal svåra brandolyckor ombord. 

i 
Konvenlian om förhir:drande. av förorening från fartyg (MP) 

År 1954 antogs en mternatlonell oljekonvention, som har till syfu 

att motverka att ~.avsva.:~net för~renas genom oljeuttömning frår 

fartyg. ~lertalet storre SJofartsnatwner har numera anslutit sig ti l 

~oJ:ventl,~nen och utf~rdar bestämmelser om åtgärder mot oljeföro

remng fran fartyg, gallande eget land, grundade på 1954 års kon· 
vention. 

~ör Sveriges del utgavs senast "Lag om åtgärder mot vattenföro· 

remng från fartyg" som trädde i kraft den 1 juli 1972 . 

.. I~CO h~r vidare o vid f!era tillfä!len s~nare utarbetat förslag til 

andungar t_dl 1954 ars oljekonventlon, vdka ändringsförslag i allt 
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väsentligt inarbetats i den svenska lagen. .. . 

Under tiden 12 febr-2 mars 1973 hölls ett sammantrade 1 Lon

don för att diskutera ett (fjärde) utkast till ny ol)eskyddsk?~~el;

tion, utarbetat av IMCO:s undergrupp rör.ande olle~ och milJof~a

gor. Den slutliga konferen sen om den nya oljekonventwnen skall hal-

las i London hösten 1973. . 

Utkastet till o ljekonven tionen 1973 skiljer sig från 1954 års olle

konvention bl a i följande avseenden: 

Den nya konventionen omfattar i princip totalförbud mot all. ned

smutsning. Ett fl ertal undantag från totalförbudet har emellertid ~Y 

flera skäl ansetts nödv ändiga. 
Konventionen skall ej gälla för krigsfartyg och fartyg, som an

vänds som marina hjälpfartyg. Varje berört land skall dock vidtaga 

åtgärder för att bestämmelser likvärdiga dem som anges i konven

tionen, så långt detta är rimligt och möjligt tillämpas för dessa far

tyg. Inom marinen har en "oljeskyddsgrupp" i dagarna avslutat en 

utredning och framlagt förslag om åtgärder till förhindrande a v 

oljeskador fr ån marinens fartyg och anläggningar. 

Bestämmelser har av IMCO föreslagits om tankstorlekar, bygg

nadssätt, utrustning, barlasttankar m m på fartygen. Konventions

reglerna behandlar vidare bl a bestämmelser för inspektion och pe

riodisk undersökning av tankfar tyg. Tankfartyg skall dessutoi? fö.r

ses med certifikat som visar att det blivit godkänt för trafik v1d 

närmast föregående inspektion. 

A v särskild betydelse är förslagen till föreskrifter rörande ~p p

täckt av brott mot konventionen och om åtgärder för att framtvmga 

efterlevnad av bestämmelserna. Till konventionen anslutna stater 

skall för detta ändamål enligt försl aget samarbeta och vidta åtgär

der för övervakning och kontroll, insamling av bevis på regelbrott, 

rapportering m m. Fartyg skall vidare kunna inspekteras i lasthamn 

av därtill auktoriserade tjänstemän och rapport om misstänkta brott 

mot konv entionen skall ske till flaggstatens myndigheter. 

Dessa skall undersöka fallet och kan därvid begära medverkan av 

anmälande stat - samt vidta erforderliga lagliga åtgärder mot den 

felande parten. 

Varje stat, ansluten till konventionen, skall också enligt försl.aget 

undersöka varje fartyg, tillhörande annat anslutet land, mot vilket 
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misstanke om brott mot bestä l r· r o 
fartyg anlöper h am t 'llh .. ;me o se rna or e Igger, sa snart d ett l 

;~P;~r~o:b~lll~ö'b;:~;:Jr~o~~L~~d:;;~ '~!::~~:::~:~:2~~:1~~~;:r:n
1~a1 . 

emet att pa ·· ·· 
o ' .. .. . annat satt an genom undersök n in och förh .. 

~f-~ ra k~llan for obllJeutsläpp kvarstår emellertid ännu i a1lt väsen di og 

osta, aven om a en svensk t d · · f o 
en rad förslag till åt ärd . ~'re .. mn~ 1

, ragan. nyligen framlag 

medel V . g er, t ex n:arknmg av olJelaster med spår

håll . aqe _ansluten .st.at skall VIdare förbinda sig att till•handa. 

rt omottagn~ng~_anordmngar för oljerester m m i hamn 

andr:ag~ ~m ~-tgarder för att förhindra förorening a v havet mec 

tiga ä;~~~g~a;rur~:c~~:t:t~c~ä~s~il~ re~eklkompl~x föreslagits . Gif-

farlighet. 
111 e ats 1 ategoner med hänsyn til 

tenSlutl}g~t hahr regler f?reslagits rörande utsläpp av förorenat vat-

' av a oc sopor. Saclana utsläpp bl r· b. 
land än 3 (i vissa fall 12) d" . avseso . a _or Ju?as närmare 

åtgärder dessförinnan vidtagi~:~ansmmuter savida mte Vlssa renings-

Utbildning, ~~kttjänst m m (ST W) 

IMCO:s sakerhetskommitte beslö o 197 
kommitte "Standards of T . . t dar l att ~tablera en under-

D f ·· rammg an Watchkeepmg" 
et orsta sammanträdet m d d k . ' .. . 

1972 D f o e un er ommmen agde rum i maj 

först~ m~ter~!~~~od~s ~ea~:ndlad_es t~ dednnla u~_de~~ommitte vid des 
a v V l ta et y e se for .sakerheten till sjöss. 

Vid först~ s~mmanträdet diskuterades bl a: 

g(brundp~~-nClper för utkik och annan övervakning till ··· 
ryggqanst) SJOss 

utarbetande av en publikation d . . .. . .. 

tl.ll ... h . h me anvlsmngar for vakttJansten 
S)OSS OC l amn 

- i~thern~tionella normer för utbildning och utfärdande 

ng etsmtyg för sjöpersonal av behö-

- v~~fädlhavares och .?efäls utbildning och kvalifikationer. 

l et sammantrader som ägd · . 

rutiner, praktisk bryggt)"änst ge e rum l ~ars 1973 diskuterades 
. , mensamt sprak och ·geme · 

ternatwnella bestämmelse f.. r· d d . nsamma 111 -

r or ut ar an e av behönghetsbevis. 
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SVERIGE och IMCO 

I Sverige handläggs och bereds här nämnda internationella och 

motsvarande nationella "tekniska" sjöfartsärenden närmast av Sjö

fartsverket som därvid samarbetar med andra berörda myndigheter, 

företag och organisationer i landet. 

Som exempel på handläggningen av ett dylikt ärende kan tagas 

1972 års internationella konvention om sjövägsreglerna, som tidigare 

berörts. Förbererande arbete bedrev s inom IMCO under åren 1970 

- 72 dels inom en särskild arbetsgrupp "COLREG" knuten till 

kansliet, dels inom undergruppen "NAV" (sammanlagt 10 samman

träden om vardera en vecka) och dels slutligen inom säkerhetskom

mitten ("MSC", fyra möten). Sverige medverkade i detta arbete. 

Rapporter från dessa IMCO-sammanträden behandlades fortlöpan

de genom SjöV. Härutöver hade de nordiska länderna ett antal in

terna sammankomster för diskussion av gemensamma frågor. 

IMCO:s förslag till nya internationella sjövägsregler tillställdes 

medlemsstaterna den 10. februari 1972 för yttrande. Vid samman

träde i sjöfartsverket med berörda svenska intressanter i april 1972, 

fastställdes arbetsformerna för remissbehandlingen här hemma. Där

vid beslöt man att tillsätta en arbetsgrupp, öppen i första hand för 

de remissinstanser, som önskade medverka vid den slutliga konfe

rensen. I gruppen kom att ingå representanter för lotsarna, chefen 

för marinen, sveriges fartygsbefälsförening, västkustfiskarnas före

ning, .sveriges ångfartygs assuransförening samt sjöfartsverket. Fri

tidsbåtsorganisationernas intressen bevakades särskilt. 

Vid COLREC:s femte (sista) sammanträde underströks att endast 

de motsatta uppfattningar som erhållit 40 °/o anslutning fanns re

dovisade i IMCO:s förslag. Av denna anledning bildades en ny, in

formell, arbetsgrupp inom IMCO med uppdrag att mot bakgrund 

av förda diskussioner göra upp kompromissförslag, som kunde be

gränsa diskussionerna vid konferensen. Detta förslag studerades av 

den svenska arbetsgruppen parallellt med det officiella förslaget. I 

den mån de inofficiella förslagen ansågs bättre än de officiella, in

arbetades de i den svenska arbetsgruppens förslag till remissyttrande. 

Det .sålunda utarbetade svenska remissyttrandet avläts i juni 1972. 

I mitten av augusti tillställdes SjöV av IMCO:s sekretariat en 

sammanställning av alla remissyttranden vilka inkommit till sekre

tariatet före den 1.7.1972. Yttrandena bearbetades omgående i den 

svenska arbetsgruppen under ledning av SjöV. Bearbetningen resul-
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t~rade i en P_M ~om cirkulerades till samtliga nordiska länder sam t 

~dlft~; ~:~a~~~IOner i Sverig~, som deltagit i remissbehandli1~gen . 
~k "k . . e~~ v_ar att spnda arbetsgruppens uppfattning om i 

VJ en n tnmg losnmgen av olika problem kunde f0
· · t ·· o 

samt att d ··k "lk f ru sattas ga 
sam å dun ~rso a VJ a. Örutsättningar som fanns för ett nordiskt 

h ""11 g . esn e.kh tlt s_amordnmgssammanträde på det nordiska planet 
0 s 1 toc ' o m 1 september 1972. 

Konstitu eran de samm t ··d d d 
. S ···v . an ra e me en svenska delegationen höll 

J f JO . LJ sepdtem~er 1972. Den internationella konferensen hölls där-

e ter l on on 1 oktober sa o K · 
d 20 k b mma ar. onventwnen undertecknade 

en ~ to oer av den svenska delegationschefen. 

d Det ~terst~ n~ för Sveri?e och andra länder att slutligt ratificera 

-~n ~n ertec na e konven_tlonen . Detta beslut skall föregås av över

sattnmg av text~n samt officiell remissbehandling. 

Alla IMCO-arenden handlägg · · · o 
d t h "· k"ld d s givetvis mte pa samma sätt som 

: a: s l ra ~~ ':_len detta må tjäna som typexem el. Till 

hallet l de nya SJOVagsreglerna finns anledning återko~ma. mne-
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Notiser från nar och fjärran 

TRIDENT- USA:s nya atomubåtsprojekt 

De Sista amerikanska truppförbanden har lämnat Sydvietnam, överenskom

melser har gjorts med Sovjet om rustningsbegränsningar beträffande strategiska 

kärnvapen, överläggningar för fo rtsatt internationell avspänning pågår. Men den 

amerikanska försva rsbudgeten ökar från 76,4 milja rder 1972 till 81,1 miljarder 

dollar innevarande budgetå r. 

Man kan fråga sig varför? Några sva r är givna på förhand : a llmän kostnads

stegr ing, övergång till rekrytering av all krigsmaktspersonal p å frivillig väg. Men 

härtill kommer bl a två strategiska vapensystemprojekt i 50-miljardklass som 

skall börja rea lise ras, bombplanet B-1 och atomubåten TRIDENT. 

Enligt överenskommelsen i maj förra å ret i Moskva har amerikanare och rys

sar enats om att begränsa antalet st ra tegiska atomvapen. Det innebär inte fö r

bud att öka effektiviteten hos det enskilda vapnet eller vapenbäraren. Genom

förandet av Trident-projektet ä r ett exempel på dylik "produktförbättring". I 

korthet innebär det att 41 Polarisubåtar med Poseidon~robotar år 1978 börjar 

ersä ttas med 30 Trident med "ULMS-I" - robotar. 

Skillnaden mellan de två generationerna av atomdrivna vapenbärare är avse

värd. Trident får en mångfaldigt bättre "överlevnadsskapaci tet" och dess robo

tar får län gre räckvidd. 

Trident är resultatet av en studie med beteckningen ULMS. (Underwater 

Longrange Missi le System) . Denna studie över 80-ta lets atombestyckade ubåtar 

blev klar 1967. Studien tog främst fa sta på att lösa ett par problem, som all 

va rligt kunde komma att äventyra USA :s möjligheter att vedergälla ett över

raskande kärnvapenanfall mot det amerikanska hem landet. Genom avancerade 

satell iter med IR-spaningsutrustnin g riskerade Polarisubåtarna p g a värmeut

veck li ngen från sina atomaggregat att upptäckas och lokaliseras även i under

vattensläge. Detsamma kunde ske också genom ett förfinar akus ti skt span ings

system (som fastställer ubåtarna med lednin g av ljudet från maskinerna). Posei

donrobotarnas skottvidd (4000 km) inskränkte vid are i viss mån valet av upp

skjutningsområden. 

Trident konstrueras för att kunna uppehålla sig på mycket stora djup (3000 

m). Där är vattentemperaturen låg och värmeutstrå lnin gen från ubåten har lång 

väg upp till hav syta n. Tridents framdrivningsmaskineri kommer att göras extremt 

tystgående. Den nya ULMS-I-robotens maxräckvidd avses bli närmare 9000 km . 

Roboten kommer att kunna uppskjutas i undervattensläge. För att säkerställa 

förbindelserna även på mycket djupt va tten, kommer man att använda s1g av 

ett sambandssystem baserat på utnyttjande av ytterst låga frekvense r (ELF

Extreme Low Frequence). 
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Den första Tridenr-ubåten har kostnadsberäknats till drygt 3/ 4 miljard do! 
!ar. I denna summa ingår även ULMS-roborar och underhåller för rio år framår 

Men för att Trident skall få alla de önskade egenskaperna, måste den göra •· 
nästan en halv gång till så stor som ubåtarna av Polarisryp. Trident får er 
längd av ca 200 m. Det medför att den varken kan byggas eller underhållas på 
någon av de nuvarande atomubåtsbaserna. 

Efter två års utredningar har den amerikanska marinledningen emellertid n 
föreslagit, att en bas för Trident skall färdigsrällas i staten Washington på Srilla 
havskusten i närheten av en plats som heter Mangor, i sundet mellan Vancouver
ön och fastlandet. Enbart för igångsättning av basbygger har äskats nära e 
miljard dollar. Såväl Trident-projektet som valet av plats för den nya basen ha t 
mött kraftig kritik från vissa håll. Kritiken har både säkerhetspolitiska, strate
giska och inrikespolitiska aspekter. 

Bl a ifrågasätter man den nya aromubåten s nödvändighet överhuvudtaget. De 
äldsta Polarisubåten har bara varit i tjänst under 13 år. Den senaste sjösarres 
för sex år sedan. Samtliga beräknas vara fullt operationsdugliga fram till 90-
talet. Härtill kommer arr senaste versionen a v Poseidon-roboten kan ges nästa 
samma räckvidd som ULMS-I. 

För det andra miskar antalet atomubåtar från 41 till 30. Den allmänna 
trenden beträffande marinenheter är den motsatta: hellre flera och smärre fartyg 
än få och stora. 

Av kostnadsskäl är man tvungen arr t v begränsa antaler baser för Trident i 
en första etapp ·rill en. I och med att man valt att förlägga den på västkusten, 
kommer också Srilla oceanen att bli der huvudsakliga operationsområdet. Arlan
ten kan befaras bli av sekundärt intresse. 

Visserligen räknar man med att Tridenr-roboten kan nå mål även inom der 
europeiska Sovjet tvärs över Asien. Men der finns betydande nackdelar. Från de 
östsibiriska örlogsbaserna har Sovjet stora möjligheter att bygga ur bl a ett ef
fektivt aukustiskr varningssystem. 

Den enda Tridentbasen utgör ett sårbart mål. Inloppet till Bangor kan snabb t 
och fullständigt blockeras genom minering från luften (erfarenheter från Haiphong 
1972). För Polaris/Poseidon-ubåtarna finns däremot ett flertalet baser att tillgå , 
både på öst- och västkusten samt hos NATO-allierade i Europa. Härtill kom 
mer kanske även vissa baser i Indiska oceanen. Polaris/Poseidanbåtarnas opera
tionsfrihet och "öve rlevnadsförmåga" sku lle därför alltjämt kunna vara fullt 
godtagbar. 

Men militärstrategiska eller försvarsekonomiska synpunkter är inre ensamma 
avgörande. Tridentprojektet säkerställer syssels~ttning inom amerikansk försvars 
industri för fl era decennier framåt. Den nya basen betyder t e art 3000 militärer 
och lika många civila omgående kommer att få permanent sysselsättning där . 
Konkurrensen mellan vissa öst- och väststater att få basen har varit hård. Att 
marinledningen_s förslag slutl igen blev Bangor påstås mest ha berott på att staren 
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Washingtons representanter var mest energiska. . . 
Man kan sannolikt räkna med att det snart v1sar s1g oundvikligt art bygga ut 

ännu en bas. Den kommer då att förlä ggas vid Atlanrk~sten . . . 
Ur militär synpunkt synes de allvarhgaste mvandmngar mot Tndent-proJe~ret 

. man placerar sina "30 dyrbara ägg i för få påsar". Eller m a o, att far re vara. o f b M .. k s o bar antal atombestyckade ubåtar utgångsgrupperas pa ärre aser. an o ar ar -
heren i ställer för att minska den. . . .. 

Med hänsyn till de många skriande behoven mom det amenkanska samhallet 
har kanske också en och annan "civil" röst framhållit ö~s~v~rdheten av att _en del 
av de 45 miljarder dollar (som Trident-projektet pre!tmmart kostn adsheraknats 
till) kunde användas på ett " rationellare sätt"· o o .• 

Bakom Trident skymtar kampen om vissa omraden pa botten av ~arldshaven. 
Det gäller inte bara art försäkra sig om möjligheter att kunna urn~rr!a ~mneraler, 

re- och <>asförekomster m m, som man redan nu vet finns där 1 nkhg mangd. 0 J b d ·· k · hela Atlanten De stora kontinentalsocklarna, t e en som strac er s1g gen?m. 
öster om Nordamerika, kan visa sig vara lämpliga för lokahsen~g av beman~ 

de undervattenstat ioner, MUS (Manned Underwater Stations). Saclana kan bh 
:~kriga komplement i kriget under havsyran och den nya seraregi härför, som 
tydligen nu börjar utformas. 

Å .A.N 

Indien 

Inhemska ub:itar snart verklighet. . . 
Indiens marintekniska kapacitet och förmåga blir alltmer utvecklad. T1d1gare 

har konstruktion och byggnad av fregatter startats. Och nu skall Indien även 
börja bygga egna ubåtar. Det är Multai Dock Ltd, ett varvsföretag på västku.~ten, 
som nu förbereder sig på att bygga ubåtar, varav man beräknar att den forsta 
enheten skall va ra färdig i början av 1976. Huruvida der blir frågan om en 
egen kon st ruktion eller licensbygge a v utländsk typ, har ännu icke meddelats. 

(Soldat und Technik, 5/73) 

Folkrepubliken Kina 

Marinens storlek den tredje i vä rlden. 
I betraktande av i varje fall personalstyrkan är den kinesiska mannen den 

tredje i storlek i världen efter USA och Sovjet-Unionen. Med sina 150 000 man 
slår den både Storbrirannien (80 000), Frankrike (70 000) och Japan (40 000). Det 
kinesiska marinflyget har en personalstyrka på 16 000 och en marin~åren ~8 0~0 
man. Flottan innehåller bl a 40 konventionellt drivna undervattensbatar, ull ~LI
ka man anser sig inom en snar framrid kunna tillfoga 3 kärnkraftdrivna, v1lka 
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sägas vara under byggnad sedan 1969. Enligt bedöma re i den ame rikan ska ma 

rinledningen är det icke uteslutet art Kina till 1981 kommer att ha kärnkraft

drivna ubåtar med ballisriska robotar. Man torde också kunna förvänta sig at t 

Kina efter sitt återinträde i vä rldspolitiken ganska snart kommer att "visa flat

gan" även i utomkinesiska farvatten . Den kinesiska marina uppbyggnaden seda 
1 

ryssarna drog in sin hjälp är under alla omständigheter beaktansvä rd. 

(Fackpres; 1 

Frankrike 

Den tredje atomubåten på provtursexpedition. 

Den tredje atomubåten för ba llisri ska robotar på började 16. april sina försL 

provturer uranför Cherbourg. Fartyget räknas komma i tjän st någon gång uncl e 
1974. 

Den fjärde i serien, "L'Indomptable", ligger ännu på stapeln och räknas ick ,

bli färdig förrän under 1976. I den nu gällande flottplanen, som avser periode1 

1971-1975, ingår även en femte enhet, som skall få namnet " Le Tonnant". Dc 

två första atomubåtarna, "Le Redoutable" och "Le Terrible" ä r f n ute på patru l 

ler ingsuppdrag i Atlanten. 

(Le Monde 18.4. 1973 

K ryssaren "Ca/bert" åter i tjänst efter ombyggnad. 

Kryssaren "Colbert", som sedan april 1970 legat på varv för ombyggnad, gå 

f n på provturer och ska ll i juli förena sig med fra nska Atlant-eskadern såson 

ledarfartyg för denna. Ombyggnaden har i hu vudsak berört endas t vapen urrust 

ningen och förläggningsutrymmena. Skrov och maskin har däremot icke berörts 

Vapen- och teletekniskt sett är fartyger i det närmaste helt nytt. De åtta dubbel 

tornen 12,7 cm kanoner har tagits bort och ersatts dels med två enkeltorn a\ 

den nya franska 10 cm automatkanonen med en eldkraft av 60 skott/minut, del ~ 
med ett dubbelställ för luftvärnsroboten "Masurca" på halvdäck . Sex av de ti 

digare åtta dubbeltornen 57 mm automatkanoner är kvar. Fartyget har ingen son 

helst ubårsjaktutrustning, men däremot en nedsänkbar dom, innehåll ande utrus t

ning för undervattenssignalering med ubåtar. Den teletekn iska utrustningen ä1 

helt ny, innefattande även en taktisk computer-aniäggning SENIT. Radarutrust· 

ningen omfattar två yrspaningsanläggninga r, två för luftspaning, en eldlednings

anläggning för l O cm arti lleriet, två för 57 mm tornen och rvå för roboteldled 

ning. Samtliga anläggningar, inklusive SENIT är av fransk konstruktion och till 

verkning. I stort har fartyget bibehållit sin förutvarande siluett, dock att de ti 

digare två masterna har bli vit tre . Ursprungligen var der också avsikten att far 

tyger skulle få sex ställ för sjöroboten EXOCET, men detta har tv skjutits på 

framtiden av ekonomiska skäl. Dock är utrymme reserverat för att senare kunn a 
montera dessa vapen. 

(Fackpress) 
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e nya korvetterna (Avisas). . 

D De fyra första av de fjorton planerade nya k~rvet~erna, enhg-~ fransk vo~-a
.. "A · " om ingår i den nu gä ll ande tredJe 5-arsplanen for franska for-

bular v lsos , s ' ·u " D " 
har erhållit sina namn, "D'Estienne d'Orves", "Amyot d Inv1 ~ , rogou 

svaret, · - · · o "d d den 
ch "Detroyat". Den förstnämnda räknas bli sjösatt IJUnl 1 ar sa~tl -Igt~e o _ 

0 

d stora fregatten "Duga y-Trouin". Korvetterna ar avsedda sa:al for ubats 
an ra f ··· · k l 
· k främst i närheten av hemlandets kuster, som ör tjansr l o omerna. 

P t, bl" o 1 170 ton får dieselmotordrift med maxfart ca 24 knop och 
Fartygen 1r pa · ' b o 

·· · lek blir icke mer än 62 man. Bestyckningen kommer att esta 
besattmngens stor k · 20 

tt enkeltorn 10 cm automatisk allmålskanon av fransk konstru tt~n, 2 st 

av e bo · k d t e dom fast 
mm akan, ett 8-rörs ubåtsjaktraketstä ll , 4 u atsp torpe er sa m n l 

monterad hydrofonanläggning. 
(Forces Armees Frans:aises, mars 1973) 

Peru 

Inköp av nederländsk kryssare . , , . 

Helt överraskande har den nederländska kryssaren . de Ruyter , som nyhgen 

ades Och Skulle skrotas inköpts a v Peru. Pnset var 22,5 gulden. Far-
utranger ' . o dT · 

l. · Den Helder för utrustning och sannol1kt nagon mo 1 1enng, en 
tyget 1gger nu 1 

h f 

peruansk nyckelbesättning har embarkerat och den peruan_ska fartygsc e en, 

kommendörkapten Geronimo Porge-Cafferata, räkn~r llled a~t }- slu!et av somm~

ren kunna starta hemfärden . .Annu har dock icke ttllkannag1vltS nagot namn for 

fartyget under dess nya flagga. 
(Marine Rundschau, april/73) 

Sovjet-Unionen 

Nya fartygstyper. . . . . 

Som tidigare meddelats har Sovjet-Unionen v1d N1kolaJev-varvet 1 Svarta 

Havet sjösatt ett attack hangarfartyg, medan ett andra är under byggnad. Den 

första enheten har fått namnet "Kiev" och den, som står på stapeln, ~kall_ heta 

"M" k" v· sa bedömare anser för troligt att en tredje enhet skulle kolstrackas 
lllS • lS · h d .. 
d lb o b"a"dd som "Kiev" använt Om detta är rikugt oc en arav 

orne e art pa samma · . 

beräknad byggnadstakt bibehålles, anser man att Sowjet under detta decenmum 

skulle hinna bygga omkring ett dussin dylika attackhangarfar~yg. Dessa fartyg 

beräknas få ett deplacement av ca 45 000 ton (tidigare har s1ffran 30 000 ron 

nämnts men anses nu vara för liten). I motsats till andra :änders attackha-~gar

fartyg skall fartyget icke ha startkatapulter, vilket tyder pa att ryssa rna raknar 

med att använda STOL- och/e ller VSTOL-flygplan ombord p~ dessa fartyg.o Re~ 

konstruktioner gjorda efter de satellitspaningsbilder, som tagm, tyder ocksa P 
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att fa rtygen blir han garfartyg till de tv& aktra tredjedelarn a, medan den fö rli ~a 
tredjedelen kommer att bära robotvapen. 

Den 1. mars 1973 utpasserade från Svarta H avet till Medelhavet en annan 1 y 
fartygstyp. D et rör sig i detta fall om en tung robotkryssa re, som inom NA T ) 
betecknas med typnamnet KARA. Fartyget i fråga, som heter " N ikolajev", är i 
princip av samma utfö rande som KRESTA-klassen men åtskilligt större, v ilk t 
anses vara anledningen till att typen bygges i Svarta H avet, då va rven i Oste -
sjön icke skulle kunna ta så stora byggen. Av v issa drag i fa rtygets byggna l 
synes troli gt att framdri vnin gsmaskineriet på KARA är gas turbiner, ensamt el[, r 
i kombination med annan maskinerityp. KARA kan möjligen betraktas som efte -
fö ljare till KRESTA-klassen. Huruvida detta kommer att inn ebära stopp för for 
satt byggnad av KRESTA återstå r att se. 

(Fackpres ) 

Storbritannien 

Nybyggnader. 
D en 17. februari 1973 sjösattes den åttonde kärnkraftdrivna jaktubåtel, 

" Sovereign", v id va rvet Vickers i Barrow-in-Furness. Fram till 1978 räknar m~ 1 
med tillkomst av ytterli gare fyra kärnkraftdrivna jaktubåtar, sex robotjagare oc 1 
åtta f re g a t ter. 

Marine Rundschau, apri l/7 _J 

Brand ombord på " Victory". 
Det var i slutet på fe bru ari nä ra ögat att britternas nationalsymbol, N elso1 ; 

fl aggskepp " Victory", som sedan 1922 lega t i en speciell torrdocka i Portsmout 1 
som minn esmärke, genom brand definitivt hade lämnat detta jordiska. En acet) 
lenlampa hade genom slarv am änt inredningen i en av hytterna ombord . Brant 
kåren mås te hugga sig genom däcket för att komm a åt eldhä rden. Branden k011 
dä refter snart under kontroll och fara n va r avvärjd. 

(Ma rine Rundschau, apri l/73) 

USA .... ~ . 

Från handelsmarinen. 
Om brittern a avser slå rekord ifråga om stora fa rtyg (se tidigare notis or • 

Globtik T ankers mammutfartyg) vill USA tydl igen ligga främst vad gäller snal: 
ba handelsfa rtyg. Ett amerikanskt konsortium har beställt, vid holländska var ' 
tre och vid tyska varv fem ultrasnabba comainerfartyg. Dessa, som blir på drYf t 
40 000 ton, förses med ett ångturbinmaskineri på 120 000 hkr på två p ropell ra · 
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.. f ' · f t pa' last med 33 kn op ! D et fö rsta av dessa fartyg, " Sea-1 sagas a en ma x ar l D d k oc l d M L " är redan levererat från nederl ändska R otterdamsc 1e roog o Lan c ean , . 
. . Lastförmåo-an blir ca 1.100 st 40 fots contaoners. . . " . M'~ uvarande i~1nehava ren av Atlantens Blå Band, den amenk anska ~ ~~~ e rn _ llU~H
d States" har sed an 1969 legat upplagd på varv. Fa rtyget hal~ nu sadtslln · e;' te . . . f" ma av 4 6 mi JOner o al , oc 1 tliga maritima admnHStratJOnen or en sum ' . d sta ' . . · M.l. t y Sea-L1ft Comman som kommer sannolikt att utn ytq as Inom mannens l l ar 

rupptransportfa rtyg. "W " D t Vi svenskar är med rätta stol ta över vårt regalskepp " asa . ..en motsva: 

d 
'k k stolth eten gäller fregatten "Constitunon , som SJOSattes 179 ' ran e anlen ans a "V' . " De ame 1 vå rdas som en relik på samm a sätt som brittern as Jcto ry · n ' . · 

oc' sokm f' l ar nu bliv it så skröplig at t den fö r en summa av 4,2 mil-rikans a regatten ' . ' lk b "k fl e a år joner dollar skall överses vid örl ogsva rvet i Boston, VJ et era nas ta r 

i an språk. (Fackpress) 
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CYKLOP : ~~~1omber .,:• • t t • verktyg 
l or ranspor - . halv - och hel -

b Il • g automatiska em a erm bandn.stationer 

, · CYKLOP AB -~ BOX 11014 • 16111 BROMMA 11 
TELEFON Vx 08/ 25 25 20 

• Göteborg • Malmö • Sundsvall 

ERNST "NYMANS J: ., 

HERREKIPERING 

Etablerad 1890 

Telefon 10298 

Ronnebygatan 39 KARLSKRONA 

Erbjuder alltid sista nyheter 

LANDSTINGENS INKÖPSCENTRAL 
leverantör till Försvarets sjukvårdsstyrelse av utrustningsartiklar 
och förbrukningsmaterial av engångstyp som t ex : 

autoklaver 

operationsbelysningar 

medicinkylskåp 

kirurgiska instrument 

diagnostiska instrument 

textilier 

möbler 

engångsartiklar 

operationshandskar 

mm 

11113 ~~~~~~~~~~~r 
17183 SOLNA •TEL,'9810 80 • RIKS 08/980280 l 




	Omslag 1C
	TiS nr 5 1973
	Omslag 1
	nr 5
	Omslag 2


