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Utvecklingstendenser för 

moderna övervattensfartyg 

Ärsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende 1966 

Enligt Kungl örlogsmannasällskapets stadgar § 29 må årsberät
telse behandla del av vetenskapsgrenen. Med stöd därav har före
liggande årsberättelse inskränkts till avsnittet övervattensfartyg. 

Förf. har valt att i översiktlig form behandla de allmänna ten
denser som gjort sig gällande inom skeppstekniken de senaste åren 
och deras inflytande på konstruktion och utformning av örlogsma
rinens övervattensfartyg. 

Allmänt 

J u längre tid som förflutit efter världskrigets slut dess vanskli
ga re har det blivit att direkt tillämpa krigserfarenheterna vid typ
val och konstruktion. De sjökrigsoperationer som förekommit i ef
terk rigstidens oroshärdar har i allmänhet varit av rätt speciell art 
och all tför präglade av lokala förhållanden för att ge några fasta 
hållpunkter eller sätta märkbara spår i typutvecklingen. Ett un
dantag är den amerikanska marinens nyvaknade intresse för lätta, 
snabba patrullbåtar, vilket aktualiserats av Vietnam-kriget. I jäm
förelse med världskrigets förhållanden måste man nu räkna med 
att de marina enheterna kommer att tilldelas helt nya roller i to
talförsvaret. Deras karaktär och utformning har därför genomgått 
en fortlöpande förändring. De tidigare indelningsgrunderna i t ex 
kryssare, jagare, torpedbåtar etc har blivit mindre adekvata och 
gränserna mellan de olika kategorierna mer flytande. 

Impulsern a till dessa förändringar har främst kommit från nya 
landvinningar inom skepps- och vapentekniken. I det följande 
skall några av dessa områden beröras. 
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Ri!d 1. 

Orulighelema i Östasien har inom amerikansk,ct 11/i.trincn akluct!ise r;tl belJuv el av 

läua fartyg. Bilden v isar syclvictrtamesisk trupp uneler en amfibieoperatiull. 
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Robotvapen 

De rekylfria robotvapnens tillkomst har öppnat nya möjligheter 
att utnyttja lättare fartyg som vapenbärare. På sovjetmarinens mo
d ern :~ farty g har man i allmänhet placerat alla robotar i tuber eller 
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Bild 2. 

Robotjagare av sovjclisk och amerikansk typ. 

lavettage ovan däck. Inom västmaktmarinerna har man däremot 
vanligen föredragit att anordna särskilda robotdurkar med omladd
nin gsanordningar i anslutning till utskjutningslavettagen. I bägge 
fallen uppreser sig nya skeppstekniska problem. Placeringen på däck 
medför en högre tyngdpunkt, vilket måste beaktas med hänsyn till 
stabilitet och sjöegenskaper, särskilt på ett litet, lätt fartyg. För
varing av robotar under däck är å andra sidan mycket utrymmes
krävande. Transport- och omladdningsanordningar kan bli komp
licerade och medför starka restriktioner vid fartygets inredning och 
disposition . 
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Bild 3. 

Robotskjutning fr.Jn amerikansk jagare. Fartygstypen /;ar SI4CCe ssiv t v cixt i storlek 
till ca 5000- 7 500 ton. 

Ubåtsjakt 

Inom ubåtstekniken har atomkraftmaskineriet utvecklats till en 
tekniskt fullgången och redan välbeprövad kraftkälla. Kretslopps
maskineriet och bränslecellen har i princip samma syfte men be
finner sig ännu på experimentstadiet. Genom denna nya maskin
teknik har ubåten fått en uthållighet och en prestandanivå som 
förut varit otänkbar. Bränslecellen möjliggör därutöver betydligt 
tystare gång och därmed mindre risk för upptäckt. 

Dessa påtagliga framsteg inom ubåtsområdet har framtvingat en 
ny ubåtsjaktteknik och -taktik. Av det moderna ubåtsjaktfartyget 
krävs sålunda hög fart samt möjlighet att utnyttja hydraakustiska 
sökmedel även inom ett högre fartområde. För att ge systemet ti ll
räddig rö rlighet och räckvidd måste fartyget kunna samoperera 
med helikoptrar och helst ha start- och landningsplattform för så
dana. 
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.M ashintcknik 

Inom den örlogsmarina maskintekniken har det tidigare ansetts 
som sjä lvklart att ångturbinen skall användas inom det högre ef
fektom rådet, dieselmotorn för smärre enheter och bensinmotorn när 
det gä ll t låg vikt och hög fart. Gasturbinen har nu framkommit som 
ett alternativ inom alla dessa områden. Den framkom först som en 
konkurrent till kolvmotorn för snabba patrullbåtar. Storbritannien 
blev vägledande, vilket delvis sammanhängde med att flygmotor
industrien där tidigt inriktats på jetmotorns utveckling. Till intu::s
sct i brittiska marinen bidrog det faktum att dess torpedbåtsvapen 
under hela kriget varit hänvisat till en bensinmotor med relativt låg 
effekt och dessutom av en från USA importerad konstruktion (Pac
kard) vilken ej omfattades med samma kärlek som örikets egna pro
dukter. Gasturbinens tekniska genombrott kom i mitten av 1950-
talet genom marinkonverteringen av flyggasturbinen Bristol Proteus 
och dess användning i de av Vosper konstruerade patrullbåtarna av 
"Bra ve" -klass. Denna kombination har i olika varianter introdu
cerats i ett flertal andra mariner. A ven svenska marinen har valt 
samma maskineri för den nya "Spica" -typen, ehuru med ett betydligt 
större skrov, baserat på den tysk::t "Jaguar"-typen. 

Däremot har gasturbinen haft betydligt svårare att få fast fot i 
länder, som haft tillgång till lätta, snabbgående dieselmotorer av 
inhemsk typ, t ex Västtyskland. 

Gasturbinens bränsleförbrukning är fortfarande så hög, särskilt 
vid delbelastning, att ökningen av bränsleförrådet nära nog kom
penserar vinsten i maskinvikt. Förhållandet illustreras väl av de 
svenska typerna T l 01 och T 121, vilka har i stort sett samma pres
tanda i fråga om fart, aktionsradie och nyttig last, trots att ca 20 
års utveckling ligger mellan dc båda maskintypernas, och även far
tygstypernas konstruktion. 

Aktionsradien vid låg fart kan förbättras avsevärt genom att gas
tu rbinmaskineriet kompletteras med ett dieselmotormaskineri. När 
det gäller snabba, lätta patrullbåtar måste man emellertid nöja sig 
med mycket låg dieselmotoreffekt, i praktiken snarare ett manöver
än ett marschfartsmaskineri. Eljest blir dieselmotorernas viktandel 
så hög att det ligger nära till hands att i stället använda ett rent 
motormaskineri. 

Alternativet med manövermotorer (liknande det som användes på 
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Bild 4. 

IJc !Jrittiska torpcdbåtrtJThl av "13rave"-klasscn, konslrucrctdc ocb byggd,, .tv 
Vosper, innebar något av ett genombrott för gasturbinen i lätta , snabba fa rt rg . 
Triishav av planande typ, i princip med skrovform liknande den mindre svcn~ka 

torpedbåtstypen . 

svenska mindre motortorpedbåtar) tillämpas bl a på dc torpedbåtar 
som byggts av Vospcr i England för danska marinens räkning. Pl 
den svenska T 121-typen har man i stället sökt komma till rät ta 
med aktionsradieproblemet genom att kombinera gasturbinerna med 
ställ b~:~. propellrar, vilka kan inställas i flöjlat läge. Därigenom är 
det moJhgt att köra fartyget med en, två eller tre turbiner i d rift 
och på så sätt företrädesvis utnyttja turbinerna inom det högre ef
fektområdet, där den specifika bränsleförbrukningen är gynnsam
mare än vid låg belastning . 
. Försö~:~ att _introducera gasturbiner även för tyngre fartyg sl og 

t11l en bo~pn eJ sär~kilt väl ut, främst enär det ledde till specia l
konstruktiOner för v1lka användningsområdet var alltför litet. I och 
med att jetmotorer för flygplan kommit att utvecklas till allt hög-
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Bild 5. 

Den nya svenska torpedbåtstypen T 121 Spica gör över 40 knop med tre Bristol 
Proteus gasturbiner, vardera med 4250 hk effekt. Deplacerande skrov. 

re effektbelopp har det nu blivit möj ligt att åstadkomma marina 
gasturbiner, baserade på seriebyggda jetmotorer med sådana effek
ter att dc kan konkurrera med ångturbinmaskinerier. Mycket ty
der på att gasturbinen på längre sikt, får lättare att slå ut ångtur
binen för tyngre fartyg än att tävla med den lätta dieselmotorn 
för mindre fartyg. 

För högre effekter användes vanligen en modifierad jetmotor som 
gasgenerator för en avgasturbin , vilken konstruerats och byggts spe
ciellt för marin användning. Det är i detta sammanhang intressant 
att konstatera att det första svenska experimentet med en gasturbin 
i torpedbåtar (T 3 år 1950-51) utfördes just med en sådan kom
bination av en jetmotor (Dc Havilland Goblin-RM l) och en härtill 
avpassad, specialbyggd avgasturbin. 

Den fortsatta utvecklingen a v sågs då ledas i den riktningen att 
marinen skulle använda samma jetmotorer som flygvapnet och kom
binera dessa med avgasturbiner av speciellt marint utförande. För 
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Bild 6. 

Danska torpedbåten "S(!}l()ven" konstruerad och byggd av Vospe;·, England. 

Tre gasturbiner. 48 knop. 

den termiskt högbelastade och komplicerade andelen av maskine
riet skulle man härigenom kunna uppnå en rationell samordning med 
flygvapnet beträffande anskaffning och underhåll. Enligt denna 
tankegång projekterades ett kombinerat gasturbin-diesel-maskineri 
för T 101-typen baserat på användning av Stal "Dovern" eller 
Rolls Royce "A von" som gasgenerator. Planerna kunde av olika 
skäl ej fullföljas. När frågan tio år senare blev aktuell fanns den 
brittiska flyggasturbinen Bristol Proteus att tillgå som en konstruk
tivt bekvämare lösning. Den ursprungliga tanken har dock så 
många principiella fördelar att den kan återkomma i ett framtida 
utvecklingsskede. 

När gasturbinen använts i tyngre fartyg har det vanligen visat sig 
lönsamt att kombinera den med ett dieselmotormaskineri för marsch
fart. Detta beror på att ett vanligt deplacementsskrov (i motsats 
till ett delvis planande torpedbåtsskrov) kan nå en beydande marsch
fart med förhållandevis låg maskineffekt. Sålunda kan man t e:x 
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Bild 8 

Mc~skirnumsarrangem(lng på dc nya danska fregatterna, försedda med kombincr,ll 

gasturbin- och dieselmotormaskineri i två grupper. Vardera gruppen bestlir av 

en 22000 hk gasturbin för högfart och en 2400 hk dieselmotor för marschfa rt, 

bägge kopplade till en ställbar propeller. 

för ett 35 knops fartyg räkna med att nå 23 knops marsch fa rt 
med endast ca 1/3 maskin effekt. Marschfartwaskineriet kan där
vid med fördel utgöras av dieselmotorer, medan gasturbinen använ
des endast för hög fart. Ett sådant kombinationsmaskineri kan emel
lertid bli relativt komplicerat. Om dieselmotorernas fulla effekt skall 
kunna utnyttjas både vid full fart och marschfart fordras antingen 
ställbara propellrar eller växlar med dubbla utväxlingar. För att ej 
valet av driftalternativ skall bli för besvärligt och fordra manuella 
omkopplingar måste maskineriet förses med en omfattande automatik 
som för varje fart och belastning väljer rätt kombination och pro
pcllerstign in g. 

Gasturbinmaskineriets vikt- och utrymmesbehov är betydl igt 
mindre än motsvaranJe ångturbinanläggning. Däremot är arrange
mangen på däck mer skrymmande. Luftintagen måste vara stora och 
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Bild 9. 

Kombinatiollsm ,rskincricr med g.rstt.trbiner för högfart och dieselmotorer för 

manch/art fordrar ofta komplicerade kopplings- och växclsystcm. I-lär visas 

transmissionen p!i de brittiska jagarna av "County"-klass. 

försedda med effektiva anordningar för vattenavskiljning. Oe stora 
genomströmmande gasmängderna gör också att skorstenar och av
gasrör blir större än för motsvarande ång- eller motoranläggning. 

Gasturbinen lämpar sig väl för fjärrmanövrering och kräver en
dast fåtalig maskinbesättning. Dess underhåll måste, i likhet med 
den lätta motorn, baseras på utbytessystem och renovering i verk
stad efter fastställd gångtid. För välbeprövade gasturbiner kan man 
räkna med 2000-5000 timmar mellan översynerna, vilket är mer 
än vad som uppnåtts med lätta dieselmotorer. 
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Bild 10. 

Maskincentral för fjärrmanövrering och Övervalming av maskineriet på en 

sovjetisk isbrytare. 

Teleteknik 

De kraftigaste impulserna till en omgestaltning av örlogsfartygen 
har kommit från den teletekniska utvecklingen. Man kan därvid ur
ski lja ett tidigare skede under det första decenniet efter kriget, då 
dc teletekniska hjälpmedlen hotade att bli i bokstavlig bemärkelse 
överväldigande. De blev ej blott allt mer komplicerade, utan ställ
de också sådana krav på vikt, utrymme och elektrisk effekt att 
dc till slut tenderade att spränga fartygsprojektens ramar. Utvägen 
ur detta dilemma blev den transistorisering och miniatyriserin g som 
numera gjort sig gällande inom all teleteknik, icke blott den mili
tära. A ven den ökade användningen av tryckta kretsar har verkat 
i samma riktning. Som extra fördelar ha r man uppnått höa chock
s~~erhet och driftsäkerhet i stark kontrast mot den ömtåli;het som 
t1d1gare präglade telematerielen. Man kan numera på ett litet ut
rymme åstadkomma mycket omfattande funktioner. Därigenom har 
det blivit möjligt att dubblera anläggningar samt att basera un
derhållet helt på utbyte av hela enheter. Felsökning och reparations
arbete ombord kan förenklas avsevärt. 
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Trots all elen nya, kompl icerade tekniken som införts ombord har 
besittningens antal successivt minskat. Denna utveckling har fort
löpt parallellt med motsvarande utveckling inom handel smarinen. 

Bild 11. 

Automation ombord. Maskineriet fjärrm anövreras och övervakas frc1n ett centralt 

manövermm . 

.Det finns flera orsaker härtill. Höjningen av den sociala levnads
standarden har stä llt krav på högre komfort ombord och därmed 
större bostadsutrymme för varje man. Delvis av samma skäl har man 
velat inskränka det tunga, manuella arbetet ombord både för drift 
oc~. ser:ice. Genom automation och fjärreglage har man i stor ut
stracknmg . kum:at ersätta människan med maskinella hjälpmedel, 
som har v1sat s1g kunna utföra de flesta funktioner med större sä
kerhet och med mindre vikt och utrymme. För örlogsfartyg till
kommer dessutom den synpunkten att maskiner i allmänhet är mer 
resistenta än mänskliga organismer mot hetta, chocker, v ibrationer 
och fientli g vapcnverkan. 
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Kärnvapen 

De amerikanska kärnvapenproven vid Bikini-atollen kunde göras 

realistiska och därigenom mycket givande tack vare att man förfo

gade över ett stort antal målfartyg, även större, dyra och rel ativt 
moderna sådana, på vilka vapenverkan kunde studeras. De nukbira 

vapnen har sedan dess ytterliga re utvecklats, men i princip kan man 

säga att erfarenheterna från Bikini-proven har dikterat utformning
en av även dagens örlogsfartyg. Bryggor och överbyggnader utföras 

helt slutna och med rundade former i det dubbla syftet att dels 

erbjuda mindre luftmotstånd för tryckvågorna, dels medge snabb 

avrinning av eventuellt radioaktivt vatten. Dessutom har sprink

lingssystem tillkommit för att effektivt kunna bortspol::t ak tivt 
stoft och vatten. 

Man har också uppställt önskemål att under viss tid kunna pas
sera genom ett kontaminerat område utan att behöva ta in luft 

från omgivningen. Detta krav kan genom inre ventilation och luft
konditionering realiseras i fråga om stridsviktiga utrymmen såsom 

operationscentraler o dyl. Det är däremot betydligt svårare nä r det 

gä ller t ex ett maskinrum med de stora gasmängder som måste pas
sera genom nL:tskineriet, s~1rskilt ett gasturbinmaskincri. 

skrovmaterial 

Av ålder har stål använts som skrovmaterial, med undantag fö r 

smärre båtar som byggts av trä. Lättmetall infördes i viktbespa
rande syfte för överbyggnader och inredningar under 1930-talet. 

Frånsett den allmänna önskan att spara vikt som bättre ansågs 

kunna utnyttjas för t ex vapenutrustning, verkade dc då gällande 

internationella överenskommelserna om max. tillåtet deplacement 

för olika fartygstyper starkt sporrande på de konstruktiva an
strängningarna att nedbringa vikterna. 

På grundval av krigserfarenheterna har sedermera användnin gen 

av lättmetall kommit att inskränkas. De korrosionsproblem som 

till en början uppträdde har man visserligen nu lärt att väl be

härska genom lämpligt val av legeringar och hopfogningsmetoder, 
men lättmetallens ringa motståndskraft mot chockpåkänningar och 

brand under stridsmässiga förhållanden h ::t r gjort att dess an vänd-
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1incr begränsas till mindre vitala byggnadsdelar. 
1 

Undantag utgör därvid sådana lätta, snabba fartyg där det va

rit angeläget att pressa vikten mycket långt, och där motst~nds
kraften mot fientlig vapenverkan under alla förhållanden vant re

lativt ringa. 
Som skrovbyggnadsmaterial har lättmetall hittill s i vårt land en

dast kommit till användning för smärre nöjes- och passagerarbå

tar och därvid endast efter det att tillförlitliga svetsmetoder fram

ko~1mit. Så länge man var hänvisad till nitning har det erbjudit 

vissa svårigheter att åstadkomma täta skrov med tillräcklig håll 
fasthet. I detta sammanhang bör dock nämnas att de bärplanbåtar 

som konstruerats a v den schweiziska firman Supramar har skrov 

av nitad lättmetall. Inom svenska marinen har stor tveksamhet rått 

in för användning av lättmetall som skrovmatericl, även för så
dana hitta, snabba fartyg, där viktvinsterna skulle kommit väl till 

pass. Detta har delvis berott på att man haft tillgång till vä l be
prövade stålkonstruktioner med mycket låg vikt, bl a baserade på 

punktsvetsning. Dessutom har det bedömts som problematiskt om 

man under krigsförhållanden kan ha tillgång till de speciella svets
ut rustningar som behövs för reparationer av lättmetallskrov. Allt 
fl er varv och verkstäder har emellertid nu skaffat lämplig utrust

ning, varför denna invändning kanske ej längre är så allvarlig. 
Inom amerikanska marinen byggdes efter kriget på försök fyra 

motortorpedbåtar med olika skrovform, alla av lättmetall i nitat 

och svetsat utförande. Resultaten härifrån har icke publicerats, men 

har troligen legat till grund för den omfattande användningen av 
lä ttmetall för de moderna bärplanbåtarnas skrov. Här har man gått 

et t steg längre och tillverkat skrovplåtarna med profilerna inval

sade i plåten redan från början . Därigenom har man sparat ytter

ligare i vikt och avsevärt förenklat byggnadsarbetet på stapel
bädden. 

I Svericre har en intressant variant på lättmetallskrov framkom-
o . 

mit i det s k kil- och profilsystemet, utvecklat av konstruktions-
firman Modern Design. Detta är grundat på användning av spe

ciella sprutade profiler som dels utgör förstyvningar, dels tjänstgör 

som skarvelement mellan bordläggningsplåtarna. Hopfogningen 

sker med hjälp av lim. Presstrycket vid limningen åstadkommes 

med längsgående kilar som inslages eller pressas i limförbandet. 

Hittills har metoden endast tillämpats för relativt små båtar upp 

603 



till ca l O m längd. Erfarenheterna lär vara goda. En fördel är att 
hopfogningen sker utan spänningar eller termiska deformationer, 
samt att materialvalet kan ske utan hänsyn till svetsbarheten, vari
genom mer höglegerade lättmetaller kan användas. 

De största träskrov som byggts i modern tid är de minsvepare i 
omagnetiskt utförande som utvecklats och byggts i nästan samtliga 
mariner. Sådana stora träskrov, som dessutom måste vara möjligast 
motståndskraftiga mot chockpåkänningar har nödvändiggjort stor 
konstruktiv omsorg. Tillverkningen blir dyr och skrovens under
håll kan på längre sikt förutses komma att erbjuda problem. 

Studier har gjorts rörande möjligheterna att i stället bygga min
sveparskrav av glasfiberarmerad plast. Detta har dock hittills en
dast tillämpats för relativt små skrov till nöjes- och passagerar
båtar med längder upp till ca 15-20 m. Vid större skrov som 
byggs i mindre serier tenderar formkostnaderna att bli för höga. 

Sandwich-konstruktioner i plast kan i en framtid bli av större 
intresse, och är mycket attraktiva med hänsyn till både vikt och 
hållfasthet, speciellt mot chocker. Annu råder dock viss oklarhet 
beträffande val av fyllnadsmaterial och principer för utformningen. 
Metoden förefaller i princip lovande, men fordrar ytterligare grund
läggande utvecklingsarbete innan den är mogen att tillämpas t ex 
för minsveparskrav. 
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Bild 12. 

Svensk minsvepare med träskrov av omagnetiskt utförande. Okad användning 

av glasfiber,rrmerad plast kan förutses för detta ändamål i framtiden, främst 

för utrustningsdetaljer, möjligen även /ör skrov, åtminstone för mindre 

minsvepare. 
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F artutvecklingen 

I jämförelse med de omvälvningar som skett på de flesta om rå
den av övervattensfartygets efterkrigsutveckling kan det synas sorn 
om fartutvecklingen stått näsan stilla. De modernaste jagarna gör 
i dag ca 35 knop vilket är obetydligt mer än vad vår första jagare, 
"Mode" gjorde redan 1903. Våra snabbaste torpedbåtar presterade 
50 knop år 1942, medan motsvarande moderna enheter har lägre 
farter. Aven i de utländska marinerna är de fartyg som gör mer 
än 40 knop lätt räknade. 

Svårigheterna att nå höga farter med vanliga deplacerande skrov 
ligger i den form på motståndskurvan som dikteras av naturlagar
na. Effektbehovet ökar i stort sett med kuben på farten. Inom det 
högsta fartområdet kan kurvan t o m få en högre potens. J u högre 
farten dr i ves, dess högre effekt och maskinvikt fordras, och dess 
mindre vikt blir tillgänglig för "nyttiglast" i form av vapenut
rustning och bränsle. Man kan därför konstatera att det blir föga 
lönsamt att konstruera ett stridsfartyg för högre fart än ca 40 
knop. Detta förhållande torde ej kunna ändras förrän ett lätt atom
kraftmaskineri framkommer, och f n tyder inga tecken på att så 
skall bli fallet inom överskådlig tid. 

Man kan göra den reflektionen att vi inom flygteknikens senaste 
decennier fått uppleva en flerdubbling a v flyghastigheterna, trots 
att luftmotståndet är underkastat liknande naturlagar. Här är emel
lertid de tekniska förutsättningar helt annorlunda. Okningen av 
inbyggd effekt och flyghastighet har nämligen kunnat åtföljas av 
en motsvarande minskning av vingytan och ökning av vingbelast
ningen. För det vanliga fartygsskrovet ger däremot en ökning av 
den konstruerade toppfarten ingen möjlighet att minska den våta 
ytan och deplacementet. 

Detta konstaterande antyder i själva verket den framkomliga vä
gen för fartökningen. Det gäller i princip att på olika vägar minska 
el ler eliminera deplacementets och den våta ytans inverkan på vat
tenmotståndet. 
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Bild 13. 

Specifika effektbehovet (hk/ton) som funktion av farten för deplacementbåt, 

planande V-båt, bärplanbåt (hydrofoil boat), svävare, helikopter och flygplan . 

Stegbåten 

De första stegen i denna riktning togs genom införande av pla
nande skrovformer. "Planing" kan definieras som utnyttjande av de 
hydradynamiska krafterna kring fartygsskrovet till att höja dess 
tyngdpunkt. Overgången från deplacerande till planande gångläge 
sker successivt och det finns också många övergångsformer mellan 
helt deplacerande och helt planande skrov. 

För en helt plan botten kan man matematiskt och praktiskt visa 
att det finns en viss idealisk anfallsvinkel som vid varje belast
ning ger det lägsta motståndet. Vidare är det intressant att notera 
att detta motstånd är konstant oberoende a v farten. Effektkurvan 
sorn funktion av farten blir sålunda en rät linje i stället för en 
tredjegradsparabeL Förutsättningen för detta ideala förhållande är 
att botten är plan och att dess vinkel mot vattnet är konstant obe
roende av farten. Detta kan realiseras vid den s k stegbåten. Med 
racerbåtar a v sådan skrovtyp har mycket höga farter uppnåtts, 
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över 200 knop. Principen har tidigare använts även för to rped
båtar. Emellertid ger denna bottenform mycket hård och stötig gång 
i sjö och den har dirför frångåtts till förmån för kompromissforme r. 

V-båten 

För att göra planingsprincipen användbar för snabba örlogsfartyg 
måste man frångå den plana botten och i stället göra den mer eller 
mindre V-formad. Likaså måste man frångå stegformen. Man kom 
på så sätt fram till en form som illustreras av t ex de svenska moto r
torpedbåtarna av T 42-typ, den norska "Nasty"-typen och de 
brittiska Vosper-kon struktionerna. Motståndskurvans form är där
vid en kompromiss mellan deplacement- och stegbåtens kurvo r. I 
praktiken förefaller det som om gränsen för vad som kan n!ls med 
V -båtar med rimlig maskinstyrka ligger omkring 50 knop. Begräns
ninaen ligaer ej blott i det stigande effektbehovet utan även i rö
rels~rna i bsjögång, särskilt motsjö, som vid ökande fart bli r al lt 
häftigare. Trots de framgångar som Vosper haft under de senaste 
åren tack vare effektiv försäljningsorganisation och god efterfrågan 
kan man på längre sikt förutse att den planande V -båten kommer 
att efterträdas dels av större deplacerande skrovtyper, dels av ra
dikalt nya principer. 

Bärplanbåten 

Bland dessa framstår bärplanbåten sedan länge som en möjlighet 
att helt göra sig oberoende av det farthämmande deplacementet. 
Bärplanprincipen har alltsedan sekelskiftet varit föremål för ex
periment och utvecklingsarbete. Det är dock först under det se
naste decenniet som den har f!ltt någon mer omfattande tillämpning 
och härvid huvudsakligen ej för örlogsfartyg utan för snabb pas
sagerarbefordran på korta sträckor. Det vittförgrenade ryska flod
och kanalsystemet trafikeras av ett hundratal bärplanbåtar i stor
lekar från 30 till 100 ton. Den schweiziska firman Supramar har 
konstruerat bärplanbåtar av samma storleksordning som har licens
byggts i Italien, Norge och Japan. I bägge fallen är toppfarterna 
ca 40 knop. Bärplanen är av s k yrskärande typ. Dessa ger något 
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Automatsystem för bårplan av helt nedsänkt typ. 

mjukare gång i motsjö än en planande båt vid motsvarande fart. 
. För militärt bruk har man emellertid alltid bedömt att vinsterna i 

fråga om sjöegenskaper vid yrskärande bärplan knappast är till
räckliga för att motivera den ökade komplikationen och kostna
den. sjöegenskaperna kan radikalt förbättras om planen i stället 
anordnas helt nedsänkta under vattenytan. stabilise ringen i höjd
led kan därvid ej ske automatiskt utan måste ås tadkommas genom 
att planen förs es med horisontalroder eller göras rörliga. Höjd
styrningen sker med ett autopilotsystem. Detta får impulser från 
gyron och organ som avkänner avståndet mellan skrovet och vatten
ytan. 

I USA har man sa tsat mycket på experiment med sådan a helt 
nedsänkta, automatreglerade bärplan. Målsättningen har därvid va
rit att få fram ett sjödugligt ubåtsjaktfartyg med tillräcklig hög 
fart för att effektivt kunna lokalisera och nedkämpa moderna, 
snabba ubåtar. De tre experimentfartygen "Denison", "High Point" 
och "Plain View" representerar tre olika utvecklingss tadier. 

"Denison" har framtagits av Grumman på bestä llning av Mari
time Administration och är den hittills snabbaste bärplanbåten med 
ca 65 knops toppfart . Den är på ca 70 ton och drives av en 12000 
hk gasturbin. Bärplanen är av y tskärande, självstabiliserande typ, 
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Bild 15. 

BärplanbJten "Denison" konstruerad och byggd av den amerikanska firm<~n 

Grumman har uppnJtt 65 knop. Den är pJ 70 ton, har ytskärande plan oc/1 

drives av en 12000 hk gasturbin. Planen kan fällas upp vid gJng med /Jg far t 

och stillaliggande. 

men fartyget är likväl dessutom försett med ett autopilotsystem. 
"High Point" är av Boeings konstruktion och beställd av Bureau 

of Ships. Den har ca 45 knops toppfart och är den första opera
tiva bärplanbåten med helt nedsänkta bärplan. Sjöeg<;nskaperna 
uppges vara goda, men båtens experimentprogram har fördröjts be
tydligt genom diverse tekniska svårigheter, bl a propellerkavitation. 

"Plain View" är med 320 ton den hittills största bärplanbåten. 
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Bild 16. 

Elcktroni.;/~ u tru stning för stabiliserillgssy stcm pJ bärplanbJ tcn "Denison" . 

Den avses få ca 60 knops fan med två 18000 hk gasturbiner. Se
dermera planeras dubbla effekten inbyggas. Den är sjösatt men har 
ännu ej påbörjat sina provturer. 

Två mindre bärplanbåtar på ca 60 ton har nyligen beställts av 
Bureau of Ships hos Grumman resp Boeing. Den sistnämnda avses 
få vattenstråldrift, varigenom man slipper den komplicerade kraft
överföringen från maskineriet till propellrarna. 

Under utprovning befinner sig f n även två passagcrarb~tar med 
helt nedsänkta bärplan. Den av Grumman konstruerade "Dolphin" 
är byggd hos Blohm & Voss i Hamburg. "Victoria" är byggd i 
Seattle av North West Hydrofoil Inc. under ledning av W. Nider
mair, vilken tidigare stod för "Denison" -programmet hos Maritime 
Administration. Bägge dessa nya båtar är på ca 60 ton och kon
struerade för ca 45 knops fart. 
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Bild 17 

jämförelse mellan sjöegcn;kapema hos en deplacementbdt, en planande båt och 
en bärplanbåt med helt nedsänkta plan. Diagrammet visar vertikala accellera

tionen hos förskeppet vid glng i motsjö, sjög!lng 4, som funktion av far ten. 
Det bör observeras att bärplanbdten är större än de övriga varför jämförelsen 

ej blir fullt rättvisande. 

En principiell svårighet när det gäller att nå hög fart med bär
planbåtar är kavitationen. Vid propellrar har man genom långvarigt 
experimentarbete kommit väl tillrätta därmed, men vid en bärplan
båt är ej blott propellrarna utan även bärplanen utsatta för kavi
tation. Detta kan ge upphov till instabilitetsfenomen som försvå rar 
vertikalstyrningen. I USA pågår f n experiment med s k total
kaviterande bärplanprofiler, som bl a avses provas på "Plain View" 
i ett senare utvecklingsskede, men det synes ännu mycket ovisst 
huruvida, man genom dessa nya profilformer kan finna en praktisk 
lösning på högfartsproblemen. 

Mycket tyder sålunda på att bärplanbåtens attraktion ej så myc
ket kommer att ligga i dess fartegenskaper utan snarare i de goda 
sjöegenskaper som kan erhållas vid helt nedsänkta bärplan. De nä r
maste årens erfarenheter från de avancerade typer som nu är under 
byggnad kan komma att bli avgörande för bärplanbåtens framtida 
användbarhet för militärt bruk. 
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Bild 17. 

Frdn land till vatten. En 7 tons BR.N5 tar vatten hårt väder med sv!lra 
bränningar utmed stranden. 

Sväv farkosten 

Vid svävfarkosten har man helt frigjort sig fr ån beröringen med 
vattnet. Helt utan vattenmotstånd är farkosten likväl ej. Overtryc
ket under dess botten åstadkommer en "grop" i vattenytan, och dess 
fö rflyttning är förknippad med ett vågbildningsmotstånd. Detta 
motstånd når ett maximum vid relativt låg fart för att därefter avta 
till mycket låga värden. 

I svävarens utveckling som ännu blott pågått i ett decennium, 
kan man urskilja olika stadier. Det första representeras av vad som 
populärt kan kallas ett "lågflygande tefat", som uppbäres av en 
luftkudde. Luftkudden åstadkommes genom en luftridå som blåses 
Ut genom en slits längs farkosten s periferi. Kudden uppdelas i sek
torer med stabiliseringsridåer. 
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Bild 18 

Svävfarkost typ Westland SR.N4 på 160 ton, som är under byggnad för svensk 

räkning och avses trafikera Engelska Kanalen 1968. Nyttalast 70 ton. Max. far t 

77 knop med 4 st. 3400 hk gasturbiner, vardera drivande en propeller och 

en lyftfläkt. 
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Bild 19. 

Svävfarkosten \V e stfand SR.N 3 på 37 ton är f. n. under utprovning hos British 

ln tcrservice Hovercraft Trials Unit. Den är en vidareutveckling av den tidigare 

byggda passagerarsvävaren SR.N2 på 27 ton . 

Resonemangen kring svävfarkosten i denna form präglas i hög 
grad av övertro på principens möjligheter. Svävhöjden var helt be
stämmande för möjligheterna att forcera markhinder och sjögång. 
För praktisk operativ användning måste man därför tänka sig stora 
svävhöjder. Då verkningsgraden (luftläckningen) står i direkt för
hållande till kuddytans relation till svävhöjden måste detta leda till 
mycket stora farkoster. På detta stadium rådde dock inga hämning
ar hos svävfarkostens förespråkare som förutsåg stora havsgående 
enheter med svä"'Vhöjder av upp till 3-4 meter och diametrar på 
bortåt 400 m och tiotusentals tons vikt. 
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Bild 20. 

farthållningsförmåga /ör en 27 tons svävare (West/and SR.N2) i vågor av O-o 
fots höjd. 

För att redan med de mindre storlekarna hjälpligt klara sjön för
sågs farkosterna under nästa stadium med rudimentära stävpartier. 
Den. svenska experimentfarkosten "Saab 401" representerar detta 
stadtum. Man har här accepterat att farkosten får sporadisk kon
takt med marken eller vattnet och syftat till att göra dessa kon
takter så skonsamma som möjligt. 

_D~t ä~ troligt att utvecklingen dött i sin linda om man ej kom
Illit 111 pa en ny utvecklingslinje, nämligen de s k flexridåerna. D es
sa innebär att de fasta ridåerna förlängs nedåt med flexibelt ma
teJ·~al. __ På __ så sätt kan ~1~11 få en liten aerodynamisk svävhöjd och 
sma lackforluster, samtidigt som den mekaniska svävhöjden mel lan 
underlaget och den fasta strukturen kan vara stor. 

. Nu blev det möjligt att nå acceptabel sjöduglighet och hindertag
mng även med relativt små enheter. Den brittiska firman W est
l~nd, som tidigt blev ledande på området, konstruerade och byggde 
sma typer SR.N5 och SR.N6 på denna tankegång. Dessa var så 
förhållandevis billiga att det låg inom möjligheternas gräns för både 
rederier och militära institutioner att praktiskt prova den nya prin-
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Bild 21 . 

Brittisk Mm etmpp embarkerar en SRN-3 v id en j,:i/ujcinstövning. 

cipen utan att behöva riskera stora finansiella engagemang. SR.N6 
är på ca 10 ton och har insatts i försökstrafik i England, Norge, 
Danmark samt över Engelska Kanalen, i sistnämnda fallet av de 
svenska rederierna Broströms och Svenska Lloyds. Som en logisk 
följ d h ära v har man nu börjat projektera och hygga sv ä vare i stor
lek omkring 150-200 ton. 

Sedan flera år är provfarkosten SR.N3 på ca 37 ton under ut
provning för brittiska krigsmaktens räkning. Dessutom har den 
mindre typen SR.N5 provats praktiskt för militär underhållstjänst 
bl a i Malaysia. I jämförelse med konventionella fartyg och även 
planande båtar och bärplanbåtar besitter svävfarkosten potentiella 
möjligheter att nå radikalt högre farter. Toppfarterna hos de hit
till s byggda typerna ligger vid ca 60-70 knop. Det är dock att 
märka att svävarens fart är starkt beroende av vindförhållandena. 
Stark motvind kan nedsätta den praktiska toppfarten till 40-50 
knop. 
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Ur militär synpunkt är det ej blott den höga farten som gör svä
varen intressant, utan även dess amfibieförmåga. Denna egenskap i 
förening med dess relativt stora lastkapacitet gör den till ett loc
kande alternativ för landstigningsfarkoster. 

För Ostersjöförhållanden tillkommer vidare dess möj ligheter att 
operera över is och snö. Systematiska vinterprov har utförts med 
sv ä vare i svenska vatten åren 1964 och 1966. Erfarenheterna här
ifrån är i stort sett positiva, även om en mångfald detaljproblem 
ännu återstår att lösa. 

Svävfarkostens i många avseenden tilltalande egenskaper får dock 
ses mot bakgrund av dess mellanställning mellan flygplanet och 
fartyget, icke blott i fråga om dess sätt att röra sig i de bägge me
dierna, vatten och luft . De hittills utvecklade typerna av svävare 
har framtagits av flygindustrier med nyttjande av aerodynam isk 
forskn ing och flygteknisk byggnadsteknik. De skall nu anskaffas 
och användas av rederier och mariner, i princip inställda på skepps
tekniskt tänkande. Skall den skeppstekniska målsättningen hävdas 
i fråga o m t ex anskaffningskostnader, underhållsmetoder, beboe
lighet, uthåll ighet och allmän robusthet, blir svävaren knappast 
realiserbar. Det gä ller härvid att finna lämpliga kompromisslös
ningar och därefter utvärdera i vad mån dessa i praktiken kan 
motsvara behoven för kommersiellt och militärt br~k. 
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sjökarlväsendet 

Sjökarteväsendet kan anses omfatta all verksamhet som avser upp
mätning, beskrivning och avbildning av de delar av vårt land och 
dess omgivande havsområden m m, som är av intresse för sjöfart 
eller andra aktiviteter med anknytning till havet. I äldsta tider var 
sjökarteväsendct en blygsam del av "styrmanskonsten". Lodning ut
nyttjades mer för far tygens omedelbara säkerhet än för "kartlägg
ning". De enda avbi ldningar som var vanliga, utgjordes av "för
toningar" och andra liknande illustrationer ti ll upptecknade seg
lingsbeskrivningar. 

De fÖrsta stegen emot ett svenskt sjökarteväsende togs först un
der stormaktstiden på 1600-talet. De stora örlogsskeppens och de 
många lastdragarnas rörelsefrihet måste på alla sätt säkerställas. 
Sjökarteväsendet blev en angelägenhet av vikt för riksstyrelsen, 
och ansvaret för verksamheten lades redan från början på amira
litetet. 

Vid mitten av 1630-talet utfärdade amiralitetet sålunda föreskrif
ter om införskaffande utifrån av "allehanda sköna sjökartor och 
nyttiga seglationsböcker, att flitigt läsas även av amiraler". Är 1643 
föro rdnades en viss Johan Månsson att vara åldersstyrman och för
man fö r Kronans styrmän. Denne utgav följande år en tryckt svensk 
seglingsbeskrivning över Ostersjön och 1645 ett första sjökort som 
illustration till seglingsbeskrivningen. 

Amiralitetets omsorger om styrmanskonsten och den härmed för
bundna hydrografiska och kartografiska verksamheten synes emel
lertid ha utövats tämligen sporadiskt och inte avsatt nödvändiga 
resultat. Ett självständigt sjökarteväsendet fanns ännu ej, och dec 
klagades högljutt över bristen på kunniga navigatörer. Styrmans
befälets sociala anseende kunde ej mäta sig med det anseende som 
tillkom de militära chefer som ledde flottornas operationer. Johan 
Månsson skall själv ha fått bekosta utgivandet av sin epokgörande 
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nautiska litteratur. Detta var väl helt enligt tidens sed, som bl a 
också innebar att styrmännen medförde egna instrument på sina 
förrättningsresor som t ex lod, kompass, timglas och skäddlogg etc . 
Johan Månsson slutade si na dagar som skeppskapten i slaget i Öre
sund å r 1658. 

S jökortsväsendet får en egen pro fil . 

Ett tjugotal år efter Johan Månssons bortgång erbjöd sig kom
mendören W von Roscnfeldt, som var en auktoritet på det nautiska 
området, att organisera "styrmanskapet" på ett för Kronan gagne
ligt sätt. Kungl Maj :t antog erbjudandet, och lät utfärda en instruk
tion tör Rosenfeldt. Han skulle inspektera styrmännens utbildn ing, 
organisera lotsväsendet och låta upprätta en sjökarta över hela Ös
tersjön. Rosenfeldt kom således att lyda direkt under Kungl Maj :t, 
men han skulle dessutom rätta sig efter "den anledning och de ordres 
som Wårt Ammiralitctz Collegium uthi ett och annat lärer honom 
medhdela". Denna Rosenfeldts självständiga ställning synes ha vari t 
en nagel i ögat på de ledande inom amiralitetet, som onekligen lade 
hinder i vägen för verksamheten genom njugghet med personal och 
båtmateriel m m. 

Förhållandena medförde att Rosenfeldt relativt snart drog sig ti ll
baka. Han efterträddes av en ung lantmätare vid namn Petter Ged
da. Denne blev helt underställd amiralitetet med titeln Styrmans 
Capitein och Lootz Directeur. Därmed ändrades också amiralitetets 
inställning till verksamheten. 

Under Petter Geddas tid utkom på slutet av 1600-talet en "atlas" 
med tio sjökort, som bär hans namn. Som ett första resultat av sjö
karteväsendet i statlig regi förelåg således på relativt kort tid (om
kring 20 år) en serie sjökort för allmänt bruk, kompletterade med 
ett fåtal detaljkartor över viktiga inlopp. De handritade kartor 
som härutöver fanns, förvarades av amiralitetet "som en stor sec
retess". 

Vetenskapsmännen påverkar utvecklingen. 

Den tid var nu definitivt över, då sjömätningsverksamheten kun-
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de anses vara en blygsam del av styrmanskonsten, som med fram
aång kunde utövas av självlärda eller praktiskt utbildade män. Nu 
krävdes insats av specialister med bildning och insikter i naviga
tionskonst, geodesi, lantmäteri och kartografi. Det var att förvänta 
att specialisterna skulle kräva inflytande och medbestämmanderätt! 
J{arakteristiskt för tiden som följ er är också att lots- och sjökarte
väsendena var intimt sammankopplade. 

Petter Gedda är den förste representanten för de mätningstekniska 
vetenskaperna som gjort en framträdande insats i sjömätningsväsen
det. Han var från början civil, men erhöll en hög militär grad, kan
ske för att en ligt tidens sed ge eftertryck åt den prestige och sociala 
ställnin g som borde ti ll komma en Styrmans Capitein och Lotz Di
recteur. 

Petter Gedda efterträddes av en annan företrädare för vetenska
perna, läraren vid styrmansskolan Nils Ström. Också han fick sitt 
namn (ad lat till Strömcrona) bevarat till eftervärlden som utgivare 
av en ny sjökarteatlas. Det stora nordiska kriget lade annars hinder 
i vägen för en mer omfattande nymätning och sjökarteväsendet hölls 
länge på svältkost a v brist på medel. 

"Den s to ra oredan" 

Under hela 1700-talet förekom omväxlande "civil" och militär 
ledning av sjökarte- och lotsväsendena. Utvecklingen låg under en 
lång fö ljd av år i det närmaste stilla, något som kan synas märk
ligt mot bakgrund av frihetstidens uppsving i handel och sjöfart. 
Att stillestånd kan vara liktydligt med tillbakagång får man en 
uppfattning om då man läser om en inventering på lotskontoret i 
Karlsk rona på 1750-talet. Förrättningsmannen anmärkte att den 
nautiska litteraturen passade "allrabäst att gjöra strutar af". En 
viss decentralisering av verksamheten kom också till stånd bl a på 
så sätt att chefen för stockholmseskadern a v armens flotta erhöll 
uppdraget att öva särskilt inseende över lots- och sjömätningsvä
sendet i hela norra Sverige och Finland. Dessa och andra liknande 
åtgärder får kanske främst ses mot bakgrunden av förskjutningen 
av den försvarsstrategiska tyngdpunkten från södra Ostersjön mot 
Stockholms skärgård, Aland och Finska Viken. 

Det förtjänar också att nämnas att de för tiden bästa specialerna 
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över svenska farvatten utgavs i London (1728) av den engelska ami
ralen J oh n (" foulweather J ack") N orris, som under brittiska fl ot
tans långa kampanjer i våra farvatten 1719-21 låtit upploda och 
kartlägga betydelse fulla kustområden: 

Det blev småningom uppenbart att något måste göras för att fo 
fram bättre svenska sjökort än de som ingick i Rosenfeldt-Gedda~ 
Strörneronas atlas. Efter påtryckningar från riksdagen och kom
merskollegium organiserades småningom den s. k. sjökortsförbätt
nngen. 

"S jökorts förbättringen" 

Nydaningen inleddes med att en befattning som kartdirektö r 
direkt underställd Kungl Maj:t, inrättades. Till innehavare av be~ 
fattningen förordnades år 1772 amiralen Johan Nordenankar som 
således. kom att leda arbetena med utgivningen av nya sjökor~. Er
forderliga resurser synes ha ställts till kartdirektörens förfogande. 
Johan Nordenankar hade också ett antal högt förtjänta medarbe
ta:.e, bland dem n:ajoren Erik Klint, som var en framstående sjö
matare. De geodeuska och kartografiska arbetena inom landet hade 
vid denna tid nått en hög standard, och det var angeläget att de 
nya sjökorten skulle präglas av denna utveckling. Johan Norden
ankars sjökorteatlas anses också beteckna övergången till en mo
dern kart~~r~fi och även i övrigt stå på en för sin tid hög nivå. 
De av m1htara sekretesskrav föranledda inskränkningarna i sjö
kortens användbarhet för kommersiellt bruk väckte dock irritation 
på m~-~ga håll. Icke nog med att viktiga upplysningar undanhölls 
den SJOfarande: "de ... utgivna kartorna ö/ver Östersjön lemnade 
·väl seglaren anvisningar att /rån öppna sjön angöra kusten; men 
att med trygghet nalkas denna kust och att finna skydd inom dess 
omgivande klippor, derom gåfvo de inga af de underrättelser som 
i nödens stund äro /ör Sjömannen så dyrbara . . . Resultaten af 
~r/igen verkställd~ kustmätningar och lodningar hällos hemm liga 
mom flottans arkzver och sammandrogas i några ritade exemplar, 
att vid b eho f, ehuru alltid i otillräckligt antal, på krigsskeppen 
fördelas ."':) 

,,. Ur ett föredrag 1841 inför Krigsvetenskapsakademien av C Akrell (chef för 
topografiska Corpsen m m). 
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Sedan sjökortsförbättringen under loppet av ett par årtionden 
genomförts och Johan Nordenankar dragit sig tillbaka från verk
samheten (som han f ö förenade med höga militära uppdrag), synes 
man ha ansett att vad som göras kunde var gjort. En period in 
trädde, varunder sjökarteväsendet tidvis saknade ledning. Dödläget 
bröts småningom genom att kaptenen vid flottan Gustaf Klint (son 
till majoren Erik Klint) erbjöd sig och erhöll Kungl Majt:s till
stånd att på entreprenad övertaga utgivningen av sjökort. Ett kon
trakt uppgjordes, som kom att bestå i över 50 år. Vid återinlösningen 
vid mitten av 1800-talet bestod sjökortsportföljen av icke mindre 
än 64 kort, något som väl vittnar om Klints stora insats i sjökarte
väsendet. 

Sjömätningskåren och Gustaf af Klint. 

Några ord bör kanske nämnas om Gustaf af Klints förhållande 
till den rena sjömätningsverksamheten. Det är allmänt omvittnat 
att Klint personligen var en skicklig och intresserad mätningsför
rättare och ledare av sjömätningsarbeten. Trots detta avstod Klint 
från ledningen av sjömätningsverksamheten. Detta kan synas för
klarligt med hänsyn till hans i övrigt stora arbetsbörda. Mindre 
förkl arligt är att hans synes ha direkt motarbetat den Kungl. Sjö
mätningskår, som inrättades från 1809. Klint erbjöds chefskapet 
över kåren men avstod från erbjudandet. Det blev i stället profes
sorn vid armens flotta i Finland och vid kriO'sskolan på KarlsberO' o o 
N G af Schulten som övertog ledningen av sjömätningsarbetena 
och som med överstes tjänsteställning blev den förste chefen för 
sjömätningskåren. Kårchefen blev samtidigt överdirektör för lots
väsendet och chef för sjökartearkivet. 

Dualismen mellan sjömätning och sjökortsutgivning medförde 
utan tvivel vissa nackdelar för båda verksamheterna, så mycket 
mer som personliga motsättningar redan på ett tidigt stadium synes 
ha uppstått mellan Klint och Schulten. Inom flottan var också me
ningarna om den nya sjömätningskåren delade. På kårens stat fanns 
visserligen blott tre officerare uppförda. Ett antal officerare ur flot
tan förutsattes emellertid härutöver kommenderas för tjänstgöring i 
kåren. Här såddes frön till kompetens- och befordringstvister, nä
got som måhända Klint förutsåg och ville undvika . Stor indignation 

623 



Overste N. G. af Schultfm. 

väcktes exempelvis av bestämmelse att kårens officerare skulle ha 
företräde framför flottans till eftertraktade högre tjänster inom lots
väsendet. Man såg också med ovilja att civila personer kunde rek
ryteras som officerare i den nya kåren. Förutsättningarna för Kungl 
Sjömätningskårens verksamhet och fortbestånd var således redan 
från början begränsade. Trots detta utförde dess personal en fram
stående insats innan kåren, efter endast 13 år, utan närmare moti
ve ring, indrogs. N G af Schulten blev då chef för det finska lots
väsendet och sedermera finskt statsråd. Gustaf af Klint slutade sina 
dagar år 1840 som viceamiral. Några år senare genomfördes en 
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Viceamiral G. af Klint. 

organisation av lots- och sjökartcväsendena som bl a innebar att 
fö rvaltningsgemenskapen mellan dessa verksamhetsgrenar upphörde. 

l nya spår. 

Den nya organisationen av sjökartcväsendet erhöll benämningen 
"Sjökartekontoret". Organisatoriskt kom detta att tillhöra förvalt
ningen för sjöärendena. Militärt var kontoret underställt chefen för 
sjöfartsdepartementet. En ny aktiv period i sjömätningsverksam
heten inleddes under ledning av kommendörkapten A Almlöf, som 
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länge intagit en ledande ställning i det gamla sjökartearkivet, och 
(från 1854) kommendörkapten J E Warberg. Särskilda sjömätnin gs
fartyg byggdes och omfattande sjömätningsarbeten genomfördes 
med del:is nya metoder. År 1870 påbörjades uppförandet på Skepps
holmen 1 Stockholm av en särskild byggnad för Kungl Sjökartekon
toret. 

Det är intressant att konstatera att de båda cheferna för sjö
kartekomorer trots allt synes haft svårigheter att från flottan er
hålla för verksamheten lämpliga officerare. Almlöf såg sig nöd
sakad att skriftligen erinra chefen för sjöförsvarsdepartementet om 
nödvä:1digheten av att de officerare som ägnade längre tid åt hyd
rografiska arbeten skulle åtnjuta aktning och utmärkelse och icke 
bortglömmas vid befordran. Några år senare (1857) riktade W ar
berg (i en utredning om "Svenska Sjökarte-Arkivet") uppmärksam
?eten på den hydrografiska verksamhetens relativt .ringa anseen de 
mom flottan och härmed sammanhängande rekryteringsproblem : 
" . .. denna oblida opinion, (inom flottan) har icke blott berö fvat 
mången all böjelse och ttppmuntran att åt dessa sysselsättningar sig 
egna, utan jämväl på samma gång nedsatt värdet af och skadat den
na, för både flottan och det allmänna så v iktiga angelägenhet." 

Militärledsnätet och de första militärspecialerna. 

Den tidigare omnämnda kritiken mot hemlighetsmakeriet fick ock
så särskilt kraftiga uttryck under d~n nu aktuella perioden. Före 
1850 fanns inga allmänna sjökort utgivna i Sveriae i större skala än 

. tl 

1:200 000. V1d denna tid beslöt man visserligen att för allmänt bruk 
utge några specialer i skala 1 :40 000 över en del hamnar och inlopp 
och dessutom ett första sjökort i skala 1 :100 000 över Stockholms 
s~ärgård (1874). Restriktionerna i fråga om allmänna sjökort stod 
v1d denna tid i bjärt kontrast till utvecklingen på de militära sjö
kortens område. Ett militärt kartverk i skala 1:50 000 om icke 
~indre än 84 blad började nämligen utges 187 4. (Som en märk
hghet ~an också nämnas att så sent som 1909 beslöt Kungl Maj:t 
att .- 1 samband me? en översyn av planen för sjökortsutgivning 
- mdraga 8 redan fnsläppta allmänna sjökort i skala 1:50 000 över 
bohuslänska kusten!) 

Mot slutet av 1800-talet började vidare det speciella militärleds
nätet taga form. Under en tjänstgöring vid flottans stab framlade 
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dennera amiralen J Hägg år 1889 ett förslag till upprättande av 
:e mliga farleder i skärgårdarna. Han möttes till en början med miss-
1eoende och likgiltighet, men erhöll småningom uppdrag, att påbörja 
t~ptagande av militärleder i Stockholms södra skärgård. Led~rnas 
utora militära betydelse insågs småningom allmänt, och under fölpnde 
decennier pågick ett målmedvetet arbete för utvecklingen av mili
tärledsnät. Under pansarskeppens- och torpedbåtsepokens höjdpunkt 
under första världskriget kunde flottans operativa rörelsefrihet i 
hög grad underlättas av ett väl utbyggt miiitärledsnät. 

En blick på dagsläget . 

Det är frestande att här bryta kronologien i framställningen ge
nom en snabb blick på dagsläget. Ett omfattande arbete har ned
lagts och ägnas alltjämt åt en fortlöpande utveckling av det gamla 
militärledsnätets utveckling med hänsyn till den sjömilitära tekni
kens och taktikens krav . En rik flora av försvarssjökort har efter
hand sett dagens ljus. Konstruktion, rättelse och a-jourhållning av 
dessa kort kräver nu ett omfattande arbete. De militära sjömätnings
arbetena är som regel mer tidskrävande än övriga sjömätningsar
beten. Ofta medger de ej "storproduktion" av mätningsdata med 
moderna metoder. Utbyggnaden av seglingsmärken av olika slag 
samt anordnandet av exempelvis krigsförtöjningsplatser förutsätter 
utnyttjande av tidsödande mätningsteknik och kräver insats av spe
ciell materiel och personal. 

Med hänsyn till dessa förhållanden och med beaktande av att 
våra sjöstridskrafter i dag har möjlighet att utnyttja en betydligt 
större rörelsefrihet än förr i skärgårdsområdena, har försök sedan 
någon tid pågått med nya navigerings- och sjömätningsmetoder samt 
nya typer av sjökort. Det kan väl knappast råda någon tvekan om 
att vi idag befinner oss i ett nydaningsskede av samma slag, som 
kännetecknade tiden kring sekelskiftet. En förutsättningslös över
syn av det militära sjömätnings- och sjökarteväsendet synes vara på
kallad, icke minst med hänsyn till det kostnadsmedvetande som allt
mer sätter sin prägel på det allmänna sjökarteväsendet. 
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Sjökarteverket. Ökat civilt inflytande. 

Sjökartekontoret omorganiserades till Sjökarteverket f r o m 187] 
Detta medförde emellertid inga genomgripande förändringar av de

1
; 

interna verksamheten. Chefen skulle vara regementsofficer från flot
tan och såväl sjömätnin gs- som byråarbetena skulle ombesörjas av 
från flottan kommenderade officerare. Först omkring 40 år senare 
(1912) anstä lldes fast avlönad civil personal inom verket för geode
tiska mätningar samt för rit- och gravyrarbeten m m. 

Från den period som nu inleddes finner man påtagliga utt ryck 
för ökat inflytande över sjökarteärendena från andra intressen ter 
än de sjömilitära. Är 18 80 in rättades nämligen en kartverkskom
mission, i vilken utöver representanter för sjöförsvaret, kom att 
ingå generallotsdirektören samt cheferna för lantbruksstyrel
sen, lantmäteristyrelsen och statistiska centralbyrån. statsmakterna 
hade också länge klart för sig att sjökarteväsendets inriktnin g ch 
verksamhet på högsta nivå borde utformas av en representativt sam
mansatt styrelse. Inflytandet under Kungl Maj :t över Sjökartever
kets angelägenheter kom i enlighet härmed att från 1929 utövas 
av en styrelse, bestående av bl a framträdande representante r för 
marinen, lotsväsendet och sjöfartsnäringen . Denna synbarligen väl 
fungerande organisation bestod fram till å rsskiftet 1955/56 då Sjö
karteverket uppgick i det nybildade Sjöfartsverket. 

I remissyttranden över det organisationsfätslag som låg till grund 
för inrättandet av ett nytt sjöfartsverk, framfördes vissa farh ågor 
för minskat inflytande över sjökarteväsendet från intressenternas 
sida. Föredragande statsråd ansåg emellertid att erforderliga sam
råd mellan sjöfartsstyrelsen och andra myndigheter och intressenter 
kunde komma till stånd utan att formella vägar utstakades härför. 
Sjöfartsstyrelsen har således enligt sin instruktion helt övertagit 
ansvaret för det civila och militära sjökarteväsendet. Såväl fö rsva
rets som sjöfartsnäringens direkta inflytande över sjökarteväsendets 
inriktning och utveckling torde därmed faktiskt ha försvagats, åt
minstone såtillvida som inga författningsenliga eller institutionella 
samrådsförfaranden föreskrivits. Detta synes ha inneburit ett steg 
tillbaka i utvecklingen. 
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Den besv ärliga personal politiken. 

Oberoende av elen allt snabbare utvecklingen av sjömätningstek
niken såväl på Sjökarteverkets tid som (från 1956) i Sjöfartsstyrel
sens regi , synes personalpolitiken varit en konstant källa till be
kym mer. Klagomål rörande statsmakternas och flottans ringa in
u·esse för sjömätningspersonalen är ett genomgående tema i verks
chefernas årsberättelser även under 1900-talet. Stundom finner man 
också en uttalad tro på civilisering av åtminstone dc högre befatt
ningarna i verket. Detta har fått som följd att det sjömilitära in
flytandet Över lednin gen av sjökarteväsendet minskat i allt snab
bare tempo. Sedan 1943 har verks-resp byråchefsbefattningarna va
r it civila. Sedan samma tid finnes likaså endast en militär avdcl
nin gschefs(sektionschefs-)tjänst bevarad. Under dc senaste tio åren 
har civiliseringsprocessen fortsatt genom en rad organisationsänd
rin gar m m inom sjökartebyrån . 

En av dc mest kritiska verkscheferna synes kommendör J P Dahl 
gren (1909-21) ha varit. En av honom författad studie över sjö
karteväsendets historiska utveckling avslutas med bl a följande 
komm entar (som här återges i sin helhet därför att den torde vara re
presentativ för en ofta förekommande negativ inställning till det 
sjömilitära inslaget i sjökarteväsendet). 

"En återblick på dess ( sjökarteväsendets) utveckling anger, att 
redan långt innan här fanns några dugliga sjökartor, den upp fatt
ning befästat sig, att sådana kunde bliva för riket nästan mera far
liga än nyttiga, var/ör framställandet av sådana måste försiggå un
der militär förvaltning och kontroll. Redan häri låg ett psykolo
giskt moment av tillbakahållande och alltså negativ art. Kartväsen
det kom från början i ett tvångsläge och fick över sig en militär 
prägel, dock utan att verksamheten erkändes likvärdig med rent mi
litär verksamhet. F lottan ställde visserligen endast små fordringar 
på kartväsende t, som länge var något främmande /ör o f ficersandan . 
Men i överensstämmelse därmed fanns begripligt nog ej heller något 
intresse för dess utveckling." (Skrivet [r 1925.) 

Det hör till saken att under Dahlgrens tid som chef för Sjökartc
verket var tilldelningen av personal från flottan i sjömätningstjänst 
större än någonsin tidigare eller senare i sjökarteväsendets historia. 
(Är 1913 tjänstgjorde exempelvis 26 mätningsförrättare, varav 19 
officerare i sjökarteverkets regi). 
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Det är möj ligt att sjökarteväsendets personalproblem främst har 
berott på svårigheter i samspelet inom en gemensam organisatorisk 
ram mellan till sin natur helt olika verksamheter (t ex sjömätning, 
geodesi och kartografi) och i samarbetet mellan de främsta företrä
darna för dessa verksamheter. Det är ju ett ganska välkänt faktum 
att experten gärna ser mer på sin egen intressesfär än till helheten . 
Personalproblemen ligger latenta även i dagens organisation. D et 
finns därför anledning att ta tillvara de erfarenheter som kan dras 
av äldre tiders förhållanden. 

Man finner sålunda bl a en ofta vä l utvecklad jalousie de metier 
mellan civi la och militära specialister. Medan förr i tiden de civila 
mätningstekniker, som nått ledande position, erhöll höga militära 
grader eller adlades, ha r tendensen under senare tid gått emot en 
civilisering av de ledande sjömilitära befattningarna i sjökartevä
sendet. Sett ur personalsynpunkt är kanske icke så mycket att säga 
om detta, så länge den militära sjömätningspersonalen bereds till
fälle att kvalificera sig för och på lika villkor som civil mätnings
teknisk personal konkurrera om de främsta befattningarna. 

Man kan exempelvis icke utan negativa konsekvenser för sjömät
ningsverksamheten på samma gång använda en verklig eller förmen t 
brist på kvalitet och teknisk utbildning hos den militära personalen 
som argument för en "civiliseringspolitik" och samtidigt beklaga den 
brist på intresse för och kontinuitet i sjömätningstjänsten som är en 
följd av den felaktiga personalpolitiken. 

En annan källa till friktion i personalpolitiken har varit mot
sättningar mellan den militära sjömätningspersonalen och annan per
sonal i flottan. Aven om dylika motsättningar numera icke före 
kommer, har sjömätningstjansten tidigare ofta betraktats som en icke 
särdeles meriterande specialtjänst, främst utövad av utpräglade 
"beckbyxor". Personalpolitiken under senare år har emellertid frå n 
marinens sida varit utomordentligt positiv. (Jämför artikel i TiS dec 
1964). En långsiktig personalpolitik, åsyftande att skapa en tek
niskt högtstående kader av officerare och underofficerare m fl i sjö
mätningstjänst, har tillämpats under senare år. Självfallet måste 
denna personals befordringsmöjligheter och tillträd·e till kvalifice
rade (även civila) tjänster i sjökarteväsendet upprätthållas. Erfaren
heten har visat att sjökarteväsendet kräver en väl balanserad sam
verkan mellan civil och militär personal. Det fordras en klok och 

630 

+ 
vidsynt ledning av sjökarteväsendet för att bringa dess olika per
sonalgrupper till samverkan i positiv anda. 

F ö rvaltningsorganisationen. 

Förvaltningsmässigt och ekonomiskt har sjökarteväsendet i alla 
tider ända fram till 1943 på ett eller annat sätt varit knutet till den 
sjömilitära förvaltningsorganisationen. Aven om sjömätning och 
kartutgivningen stundom varit satt på svältkost - något som an
svariga chefer givetvis alltid protesterat emot - torde dess mång
hundraåriga inordnande i den militära förvaltningsapparaten ut
gjort en styrka. l n t et talar /ör att en annan förvaltningsorganisa
tion skulle varit bättre. Det kan nämligen ej bestridas att civila för
valtningar åtminstone i äldre tider varit relativt svagt utvecklade 
i jämförelse med de militära förvaltningarna. Aven om sjömätnings
materielen i dag ägs och förvaltas av Sjöfartsstyrelsen, så gäller allt
jämt att sjömätningsfartygen är örlogsfartyg, för vilka marinens 
reglementen äger tillämpning. Härtill kommer att marinförvaltning
ens d rifts- och skötselföreskrifter, säkerhetsbestämmelser etc tilläm
pas på sjömätningsfartygen (i avsaknad av andra bestämmelser). 
Man får hoppas att pågående utredningar skall medföra att för
valtn ingsorganisationen för sjömätningsfartygen ges samma enhet
lighet och stadga som gäller för övriga örlogsfartyg. 
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SVEN RAHMBERG Ett Svenskt Sealab? 

Dc intryck och erfaren heter från de amerikanska försöken med 

Scalab II, som delgavs läsarna av oktobernumret av denna tidskrift, 

visar att USA sätter in stora resurser på forskning kring människan 

i havet. 
Det är naturligt, att svenska ubåtstekniker diskuterat möjlighe

terna av ett svenskt undervattenslaboratorium, och det är också 

naturligt, att man härvid insett, att en eventuell svensk insats måste 

ske inom en snävare kostnadsram. 
Genom att utnyttja de amerikanska erfarenheterna och genom att 

utnyttja skyddade vattenområden av olika djup (t ex dela r av 

Stockholms skärgård eller Gullmaren) skulle ett svenskt undc rv at

tcnslaboratorium, uvlab, kunna göras enklare än Sealab II. Fram

förallt är det önskvärt, att kunna minska behovet av assistans på 

ytan - enbart på depåfartyget Berkone torde ca 60 man ha tj än st

gjort under proven med Sealab II. Vidare bör ett uvlab konstrueras 

så, att det lätt kan sänkas ned och användas på successivt större 

djup. Härigenom erhålles erfarenheter successivt, och riskerna fö r 

oväntade komplikationer minskas. slutligen bör normal dekom prcs

sion kunna ske i laboratoriet, så att extra arrangemang härför (t ex 

separat nedsänkbar kammare) kan undvaras. 
Det uv !ab, som här skall presenteras såsom ett utkast, består a v 

en vertikal, tryckfast cylinder, innehållande två däck samt bal last

tank och uppstigningssluss (fig 1 ). På det övre däcket finns inred

ning för fyra man, på det undre däcket sanitära anordningar, plats 

för dykardräkter och andningsapparater samt luftbehandlingsut

rustning. Uppstigningsslussen kan användas som rekompressions

kammare. Laboratoriet väger komplett 72 ton, utan ballastvatten, 

och 82 ton med ballastvatten. Då volymen är 85 m3, kommer la

boratoriet att flyta, vare sig ballasttanken är tom eller fylld . För 

att uvlab skall kunna sjunka, måste det förses med ett sänke, sotn 

vattenfyllt väger 6 ton (men luftfyllt kan flyta på vattnet). Manöv-
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reringen av detta uvlab sker på det sätt som visas i fig 2. Efter bog
sering till platsen av uvlab och sänke (2 a), kopplas sänket till tre 
ankare (2 b), varefter sänket kopplas till laboratoriet (2 c) . Här
efter embarkerar försökspcrsonalen, och luft- och vattenventilerna 
på sänket öppnas. Vatten strömmar då in, och sänket sjunker och 
blir hängande under laboratoriet (2 d). När vatten sedan tas in i 
ballasttanken, sjunker laboratoriet ned tills sänket når botten (2 e). 
sedan trycket tagits upp i uvlab (vilket givetvis kan ske före eller 
efter det att laboratoriet sjunkit ned till avsett djup) kan tryck
utjämning ske på det intagna djupet och den undre lucka n mot 
sjön öppnas. Försökspersonalen kan nu operera utanför uvlab. Me
delst kablar får uvlab ström från land och står i förbindelse med 
övervakningspersonal på en landstation. Denna station bör göras 
enkel och rörlig, t ex genom användning av campingvagnar. 

Uppstigning kan göras med detta uvlab på två sätt. Normalt 
blåses ballasttanken, men som reserv kan den upprullade wiren till 
sänket förkoppias. Wiren får löpa ut så mycket, att laboratoriet 
når ytan, men fortfarande är förtöjt, så att det hindras från att 
dri va. Eventuellt kan wiren till sänket även halas in medelst ett 
spel i uvlab, men detta förfaringssätt har endast värde om man 
har anledning att räkna med upprepade upp- och nedstigningar på 
samma plats. 

När uvlab skall fl yttas, t ex till en plats med större vattendjup, 
kopplar en grodman en luftslang till sänket, varefter detta blåses 
upp till ytan och kopplas loss från laboratoriet . Uvlab och sänke 
kan sedan bogseras till en annan plats. 

Det har inte varit möjligt att på detta stadium diskutera alla de
tal jer i projektet. Viktiga frågor, såsom tryckluftförrådets storlek, 
har ännu ej penetrerats. Vikt och utrymme tillåter att ett stort an
tal flaskor med komprimerad syre eller helium medförs. Utbyte av 
fl askor kan göras utan att provet behöver avbrytas, varvid labo
ratoriet med den undre luckan stängd får stiga upp till ytan. Sedan 
flaskor bytts och förråden kompletterats genom att proviant o d 
placerats i slussen, kan uvlab åter sjunka ned på samma djup som 
tidigare hade intagits. Luftbehandling, isolering, kommunikationer 
och uppvärmning är andra exempel på frågor, som måste studeras. 

Författaren har stor respekt för de risker, som provpersonalen 
löper under försök att leva i havet. På ett tidigt projektstadium 
måste alla k ra v specificeras, som skall ställas på utrustningen för 
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att undvika olyckshändelser. Emellertid bör ihågkommas, att r is
kerna inte blir mindre, om man vill utnyttja utländska lärdomar 
utan att ha gjort egna försök och därigenom fått de rent praktiska 
lärdomarna. A v denna anledning torde ett svenskt undervattensla
boratorium vara önskvärt. Om den ganska enkla lösning, som här 
presenterats, efter mera ingående studier kan accepteras, skulle kost
naden för detta första steg ned i "den inre rymden" bli måttlig. 

Sverige satsar f n över 1 O Mkr om året på rymdforskning. O m 
man för byggande och drift av ett uvlab kunde disponera ca en 
tiondedel så stort belopp per år, skulle sannolikt de första svenska 
försöken att leva i havet kunnna starta om drygt två år. 

Här skall inte redogöras för alla de värdefulla erfarenheter ett 
svenskt uvlab sku lle kunna ge. Det räcker att hänvisa till vad som 
sägs av Fahlman, Lundgren och Rasmusson om de amerikanska fö r
söken i Sealab II i föregående häfte av TiS. Dock bör kanske til l
läggas, att dessa försök, liksom Sealab II, och här föreslaget uvlab, 
endast är att betrakta som de första, stapplande stegen in i en ny 
vä rld. Det är en värld, som kan ge oss möjligheter, vilka ännu ej 
kan tillnärmelsevis uppskattas. 

Det är författarens förhoppning, att denna presentation av en ide 
till ett uvlab skall ge intresserade inom marinen, navalmedicinen 
och den havsbiologiska forskningen anledning att undersöka be
hovet och önskvärdheten av en insats inom detta forskningsområde. 
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Sjöoff- KAoff 

Marinstabens 

organisation 

Marinstaben har i sin senaste organisationsform arbetat i när
mare två år. Det kan därför vara av visst intresse att diskutera om 
den fungerat som önskvärt vore eller ev kan förbättras. 

I sin promemoria 1963 anförde utredningsmannen Linden beträf
fande arbetet och den av honom föreslagna organisationen följande: 

"I fråga om mängden av det arbete som ankommer på för
svarsgrensledningarna kan sägas, att arbetsmängden är teore
tiskt sett obegränsad. Verksamheten avser framställning av 
produkter, vilkas effekt är beroende av faktorer, som inte kan 
i förväg exakt fastställas, och vilkas överensstämmelse med 
mål, som ändock måste fastställas, icke kan objektivt mätas. 
Obegränsat arbete kan läggas ned på en dylik produkt i strä
van att göra den fullkomlig även inom ramen för givna be
tingelser i övrigt. 

Tilldelade personalresurser för arbetets utförande utgör 
praktiskt sett gränsen för mängden - liksom givetvis för kva
liteten - av det arbete som utförs. 

I detta sammanhang må erinras om att arbetstidsregleringen 
gäller för aktiv militär och civilmilitär personal från och med 
innevarande år. För all personal med reglerad arbetstid skall 
principiellt gälla, att övertidstjänstgöring skall förekomma en
dast i undantagsfall" . 

Tidigare hade man i riksdagen diskuterat likartade frågeställ
ningar. Bland annat anförde statsutskottet när "den stora försvars
staben" var aktuell att 

47 

"Om man förstärkte försvarsstaben så kunde man utgå från 
att samtidigt en minskning av försvarsgrensstabernas arbets-
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belastning måste inträda. Ehuru denna icke lät sig kvantita
tivt preciseras uttalade utskottet att den borde föranleda per
sonalminskningar i dessa staber." 

A ven riksdagen hade samma uppfattning då den godkände Ut
skottets utlåtande. 

Försvarsministern kan möjligen ha tolkat uttalandena så att det 
i första hand gällde att minska den kvalificerade militära person a
len i staberna till förmån för trupparbete. (Enligt propositionen 
31 /64 drogs 6 officersbestä llningar in för marinen). 

Efter dessa mer eller mindre kategoriska uttalanden skulle man 
vilja ifrågasätta om det verkligen är bevisat att en unelerlydande 
organisations arbetsbelastning minskar om man förstorar den ovan
för befintliga. 

D et skulle ju kunna vara så att det större "huvudet" blir i stånd 
till att producera mera, men samtidigt behöver det mera underlag. 
Den personal som arbetat i marinstaben före och efter tillskapandet 
av "den stora försvarsstaben" torde knappast ha märkt någon av 
riksdagen förutsedd minskning i arbetsbelastningen. I stället torde 
arbetsvolymen ständigt öka. Detta beror av många faktorer. En är 
att de unelerlag och sakuppgifter som avkrävs staberna måste ut
arbetas mot bakgrunden av allt säkrare underlag. Bedömningar på 
fri hand blir allt sällsyntare. En ytterligare belastande fakto r är att 
försvarsdepartementet växer mer eller mindre kontinuerligt (och in
tresserar sig för allt fler detaljer). Fler telefonsamtal och flera skri
velser kommer, där uppgifter infordras som underlag för beslut 
eller för de studier departementet bedriver. Antalet pågående stat
liga utredningars behov av underlag visar en tidigare ej förutsebar 
ökning, i varje fall torde varken utredningsman eller riksdagen ha 
haft denna del av marinstabens arbetsbörda klar för sig. Genom
gripande förändringar i organisation och utbildning, vilka kommer 
tätt, medför stora problemkomplex. Den nya regionala ledningen på
börjas samtidigt som vpl-utbildningen reformeras. Samtidigt har lö
neförhandlingarna innevarande år spelat en sto r roll i arbetsbör
dan. Avtalsverket är nytt och även de enklaste och elementäraste 
uppgifter har infordrats. Staberna vill inte gärna säga nej till en be
gäran om yttrande från annan myndighet. Om detta gjordes kanske 
beslutet skulle kunna bli helt diktatoriskt och möjligheterna att i 
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andra sammanhang få återkomma begränsade. När de faktiska för
hållandena är sådana kan det övervägas om man inom den givna 
personalramen har en tillräckligt effektivt arbetande or.ganisation 
eller om man eventuellt kan öka utbytet genom en mmdre om
orgamsa u on. 

Den principiella uppbyggnaden av staber som tillämpas sedan lång 
tid tillbaka är i sektioner varvid sektion l innebär operativa funk
tioner, 2 underhålls- och 3 personal- m fl funktioner. Denna in
deln ing har man frångått i försvarsstaben och än mer vid den se
naste omorganisationen av försvarsgrensstaberna. Dess::t ~ir varken 
likartat uppbyggda eller följer tidigare mönster. 

Underrättelseavdelningen ligger sålunda i armestaben i sektion 
2, medan marinstaben och flygstaben har den i sektion 1. Organi
sationsavdelningen i armestaben finns i sektion l och i flygstaben 
i sektion 2 samt i marinstaben i sektion 2, 3 och 4. Det bör därför 
inte fö refinnas några likformighetshinder att företa smärre änd
ringar i befintlig organisation. 

Det har tidvis förekommit visst dubbelarbete inom staben. Möj
ligheterna härtill kan exemplifieras genom gällande arbetsordnin g. 
Följande ärenden handl äggs bl a på 

a) A llmänna avdelningen (Sek tio n 2) 
Personalförteckningar 
Underlag för generalplaner berörande personal 
Personalstatsplaner för marinens befälskårer 
Beräkning av tjänstgöringsdagar 
Befattningsanal y ser 

b) Flottans organisationsavdelning (Sektion 3) 
Underlag för personalstatsplaner 
Fördelningsgeneralorder, inkallelsegeneralorder och därmed sam

manhängande order och bestämmelser 
Underlag för befattningsanalyser 

c) F lottans personalavdelning (Sektion 3) 
Underlag för beräkning av tjänstgöringsdagar 

d) Kustartilleriets personal- och organisationsavdelning (Sektion 4) 
Underlag till personalstatsp laner 
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e) Kustartilleriets krigsorganisationsavdelning (Sektion 4) 

Underlag för befattningsanalyser 

Underlag för beräkning av tjänstgöringsdagar 

Fördelningsgeneralorder, inkallelsegeneralorder och därmed sam-
manhängande order och bestämmelser 

Som framgår framtas vissa underlag på sektionerna 3 och 4 och 
sammanställes på sek t ion 2. 

Ofta är underlaget av den arten att sammanställningsarbetet bli r 
enbart redaktionell t. Att således först förse en inkommande hand
ling med resolution - distribuera - u tarbeta svar på annan sek
tion - överlämna och redigera synes vara delvis onödigt arbete. 
För att underlätta arbetet utarbetar ibland allmänna a v delningen 
på sektion 2 ett förslag till svar på en inkommen handling, varef
ter samråd erhålles av sektion 3 resp 4. 

En förenk ling av organisationen skulle kanske kunna erhållas om 
man ur avde lningarna a) - e) ovan bröt ur den personal som sy ss
lade med de exemplifierade och andra likartade ärenden och sam
manförde dessa till en marinstabens organisationsavdelning. 

Motsvarande, om ej dubbelarbete, så i varje fall likartat arbett: 
utförs av utbildningsavdelningarna. l den nuvarande organisationen 
finns en personal- och utbi ldningsavdelning i sektion 2, en flot tans 
utbildningsavdelning i sektion 3 resp kustartilleriets i sektion 4 samt 
dessutom en under MOD ställd personal- och utbildningssektion. 

Gränserna mellan de olika utbildningsavdelningarna är många 
gånger diffusa. Personal- och utbildningsavdelningen på sektion 2 
skall bl. a. åstadkomma samordning av utbildningen inom marinen. 

De arbetande medlemmarna i en organisation önskar i allmänhet 
att den skall få fungera en viss tid innan den ändras. Andringar 
skapar innötningsproblem och fordrar viss tid till dess full effekt 
kan erhållas och riktiga erfarenheter dras. En önskvärd förutsätt
ning är vidare att organisationens alla befattningar är besatta med 
personal av erforderlig kvalitet. I marinstaben har det varit re la
tivt många vakanser och flera befattningar har tillfälligt fått be
sättas med lägre än avsedd personalkvalitet. Vidare har biträdesper
sonal ej ställts till förfogande i förutsatt utsträckning. Vissa av dc 
tekniska hjälpmedel som t ex Statskontoret ansett vara nödvändiga 
har dessutom ej kunnat inhandlas p g a medelsbrist. 
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Marinstabens senaste organisation har fungerat i t va ar och en

ligt allmän mening befunnits i stort arbeta ':,ä!. .~en . ~lltmcr 
.. kande arbetsbördan har dock medfört att man maste overvaga hur 
~rbets t rivsel och arbetsglädje skall kunna bevaras. Det bör därför 
inte uteslutas att man undersöker om man inom personal~at_nen 
kan företa organisationsändringar som medför en höjd effekttvttct. 
Av v ad ovan anförts avses i detta sammanhang ett försök med 
sammanslagning av vissa avdelningar, vilket bl a skulle medföra 
ökad in tegrering. En sammanslagning skulle tänkas så att allmänna 
avdelningen sektion 2 (utöver nu ingående förvaltningsdetalj m m) 
organiserades på 

a llmän detalj 
landorganisationsdetalj 
sjöorganisationsdetalj 
person al planeringsdetalj 

samt utbildningsavdelningen sektion 2 organiserades på 
gemensam utbildningsdetalj 
sjöutb ildningsdetalj 
land u tbildn ingsdetal j 

O vanstående synpunkter har tillkommit icke för att ge en lös
ning på problemen utan att i avsikt stimulera till en diskussion och 
väcka intresse för hithörande problem. säkerligen kan man även 
gå andra vägar för att nå åsyftat resultat till marinens bästa. Man 
måste även beakta att en sitdig lösning behöver föregås av nog
granna organisationsundersökningar med hjälp av bl a stabens egen 
personal (d v s ytterligare ökad arbetsbörda för dess medlemmar). 
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Notiser från när och fjärran 

Sammanställcl:t av marin stabens pressavdelning 

Ceylon 
P at mi Lb~tar 

Sju patrullbåtar ha r beställrs från Thornyeraft Ltd i Singapore. Fa r tygen ir 

av samma typ som av tv å tidigare levererade. Dimensionerna ä r 15 X 4 X 1 meter. 

T vå dieselmotorer på 250 hästkrafter driver farrygen , som tota lt kostar ca 

175.000 pund . 

(Marine News, oktober 1966) 

Danmark 
F re gatt 

Den nya fregatten PEDER SKRAM har gått p1·ovturcr under hösten och får 

nu sin sista utrustnin g in sta llerad. PEDER SKRAM deplacerar 2200 ton och har 

lik som dc västtyska KOLN-f regatterna ett kombi•:1erat gasturbin-diese l- system 

för framdrivningen. T vå gasturbiner 37000 hästkrafter. Farten uppgår till 28 

knop. Fartygets dimensioner är 112,5 X 12 X 4,3 meter och dess besättnin gssty rka 

200 man. Bestyckningen utgö res av 4 st 12,5 cm kanoner och 4 st 40 mm luft

värnspjäser samt ubåtsjaktvapen. 

(Navy, oktober 1966) 

Finland 
f( orvetter 

Dc tv å nya finska kor vetter na får 600 tons deplacement. Längden bl ir 70 

meter och bredden 8 meter. En kombination av dieselmotorer och gasturbi ner 

driver fartyget. Bestyckningen utgörs av l st 12 cm kanon och 2 st 40 mm 

luftvärnspjäser samt ubåtsjaktvapen. 

(Allg. Schwei z. M ilitär-Zeitschrift, Fraucnfeld, oktober 1966) 

Iran 
Jagare 

Fyra pgare, vardera på 1200 ton, ha r bes tällts hos Vospcr Ltd för Tran s räk

nin g. Två av fa rtygen skall byggas i Southhampton och tv å i T ync. Fartygen 

kommer att få ett kombinerat diescl-gasturbinmaskincri. 

Den brittiska jagaren SLUYS uppges ha slUts till Iran. 

(Marine News, oktober 1966) 
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Kanada 
j agare skmt..ts 

J agaren IROQUO IS ska ll skrotas. 

(Marine News, oktober 1966) 

EskMt}aga..c 

Eskortjaga rna NEW GLASGOW, ST THERESE, SWANSEA och VI CTORIA 

VILLE har utra·:-~gerats. 

(Marine News, september 1966) 

fö rsöksfartyg 

Ett försök ~ fa r tyg på 2130 ton, QUEST, byggs f n i Kanada. Fartyget ä r avsett 

för pro v i Atlanten och ska ll använd as första hand för forskning inom ubå ts-

jaktområdet. Längden blir 77 meter . 

(USN I Proceedin gs, augusti 1966) 

Kenya 
Patrullb~tar 

De t vå patrullbåtar av typ S!MBA, som byggs av Vosper Ltd i Portsmouth 

för Kenyas räkning, skall få •:-~amnen CHUI och TWIGA . 

(Rivista Marittima, september 1966) 

Kina 
Forskningsfartyg 

Kina har nyligen byggt sitt för sta forsknin gsfartyg för oceanografiska under

sökningar. Fartyget heter TUNGI'ANGHUNG och har ca 2500 tons deplace

ment. Enligt vad som meddel ats fd\n ki·:-~esi s kt håll har fartyget laboratorier 

fö r hydrol ogisk, meteorologisk, geologisk, fysisk, kemisk och marinbiologisk 

fo rskning. Den tekniska utrustnin gen skall vara mycket modern. 

(USNI Proceedin gs, juni 1966) 

Malaysia 
Fregatt 

Ny ligen tillkännagavs, att Malaysia beställt C':-1 frega tt, som ska ll byggas av 

Yarrow & Co i Scotstoun. Fa rtyge t f!l. r dimensionerna 94,5 X 10,4 X 3,0 mete r 

och skall deplacera 1550 ton. Gasturbiner och dieselmotorer utgör tillsammans 

framdrivnin gsmaskineriet, vi lket utvecklar en effekt av 26000 hästkrafter. Farten 

skall uppg!l. till 27 knop och besättni•:-~gsstyrkan till 120 man. 

(Naval Record , augusti 1966) 
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Nederländerna 
U b !t t 

Den första av dc tv å nya holländska ubåtarna av encylindertyp ha r kölstriick ts 
i mitten av juli vid Rotterdamschc Droogdok. Vid konstruktionsarbetet har man 
stor hjälp a v erfarenheterna från den amerikanska BARBEL-klasse:1s ubåta r. 

(On s Zccwezcn, september 19'66) 

Norge 
U bJ tar 

De tre å terstående av dc femton ubåtar, som byggts och byggs vid Rheins ta l 
Nordseewerkc i Emdcn i Västtyskland väntas bli klara för leverans före maj 

månad 1967. 
(Marinetidcnde, september 1966) 

K anonbli tar 
Kanonbåten BRAND sjösattes den 5 juli vid Bergens Mekaniske Verksteder. 

Av dc 20 kanonbåtar, som skall byggas, har nu fem övertagits av den norska 
marinen. De resterande kommer att levereras före årsskiftet 1967/68. 
(Marinetidendc, september 1966 och Norsk Tidskrift for Sjevescn, augusti 1966) 

Patrullfartyg 

Patrullfartyget AEGER, som är systerfartyg till dC":l redan levererade SLEIP
NER, kommer att vara leveransklart i maj nästa år. 

(Marinetidende, september !966) 

Nya Zeeland 
Fregatt 

En andra LEANDER-fregatt väntas beställas mom kort. 
(Marine News, oktober 1966) 

Pakistan 
Ubåtar 

Pakistan har beställt tre ubåtar av fransk DAPHNf-typ från ett varv i Fran k
rike. Den första av dc tre ubåtarna skall vara klar för leverans i hörjan av 1969. 

(Rivista Marittima, september 1966) 

Portugal 
Fregatt 

Fregatten COMMANDANTE HERMENEGILDO CAPELO kölsträcktes i maJ 
vid Ateliers et Chantiers de Nantes i Frankrike. Fartyget är nummer två av 
fyra beställda. Dimensionerna är 103 X 11,6 X 3,8 meter och deplacementet 2180 
ton. Fregatten skall kunna göra en maximifart på 26 knop. 

(Marine News, september 1966} 
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Sovjetunionen 
Personal och tormage 

Sovjetunionens flotta är såväl vad gäller personalstyrka som tonnage nummer 
två i världen efter USA. Sovjetunionen lur 450.000 man och 800.000 ton (jfr 
USA R71.000 man och 6.000.000 ton} . 

(Figaro, Paris, oktober 1966) 

R obotar 

Sovjetunionen har nu i det närmaste 400 interkontinentala land- och ubåts
baserade robotar, jämfört med USA :s ca 1500. Flertalet ryska robotar är base
rade ovan jord i land, men allt större vikt läggs vid de atomubåtsburna robo
ta rn a. F n finns uppskattningsvis 120 sådana robotar fördelade på 10 atom
ubåtar. Av USA :s robot:~ r är 576 Polaris baserade på 36 :~tomubåta r , medan 
850 är Minuteman och 54 Tit:~n l l. 

(USNI Proceedings, augusti 1966) 

Forskningsubåtar 

TlNRO 1 är en forskningsubåt med 7 mans besättning, som f n byggs i Sov
jetunionen. Den får ungefär 35 disunsminuters räckvidd i undervattensläge och 
skall kunna göra 5 112 knops fart. 

En annan forskningsubåt, närmast av sedd som bas för dykare, är likaså under 
byggnad. Dess n:~mn är BENTHOS 300. 

(Marine News, oktober 1966) 

Storbritannien 
A ttackfartyg 

Det första av två nya :mackfarryg (assault landing ships), FEARLESS, är nu 
i tj änst sedan en tid, Systerfartyget LNTREPID utrustas som bäst och kommer 
att levereras senare i år. FEARLESS' deplacement är 10.000 ton och dimensio
nerna 158 X 24,4 X 6,3 meter. Maskinstyrkan är 22.000 hästkrafter, vilket ger 
FEARLESS en fa rt :~v 22 knop. 

(N a val Record, augusti 1966) 

Sjömiitningsfartyg 

Fyra nya sjömätningsfartyg har beställts ho;; Brooke Marine Ltd i Lowestoft. 
De skall ersätta de ombyggda BA Y - freg:utern:~, som varit i tjänst sedan 1950. 

(Navy, oktober 1966) 

H elikopter 

Brittiska flott:~n har fått regering~ns tillstånd att introducera en ny helikopter
typ för ubåtsjaktändamåL Helikoptern är en bättre version av Sikorsky "Sea 
King" och byggs av Westhnd Aircraft Ltd . Den drivs av två Bristol Siddeley 
Gnome-motorer och är försedd med modern brittisk ubåtsjaktmaterieL H eli 
koptern har större räckvidd och bättre lastkapacitet än sina föregån gare. Den 
beräkne1s vara i tjänst 1969. 

(G lo be and La urel, :w gust i 1966) 
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U 5 A 
Hangarfartyg 

Hangarfartyget FRANKLIN har så lts för skrotning till Portsmouth Salva,;e 

Compa ny i Nort'olk, Virginia. 
(M:uine News, oktober l ')(,6) 

Strc1lkastare på hangarfartyg 
Amerikanska flott an har börjat använda vitt strålkastarljus på flygdäcken på 

tio hangarfartyg för att nedbringa antalet olyckor i samband med landn ing.n 

nattetid och för att förb:ittra arbetsförhållandena för flygbesättningarn a och 

mekanikerna. Fartygen är HANCOCK, RANG ER, KITTY HA WK och INTRE

PID (f n ingående i sj unde flottan i södra kinesiska sjön) och SARATO GA, 

BON HOMME RICHARD, CORAL SEA , CONSTELLATION, FRANKLIN 

D. ROOSEVELT och OR TSKANY. 
(USNI Procccdings, augusti 1966) 

Eskortjagare 
Eskortjagarna LEWIS och NATr:EJ-1 utrangerades den l januari 1966. 

(Marine News, oktober 1966) 

Transportfartyg 
Transpo rtfartyget CLEVELAND (LPD-7) sjösattes den 7 maj i Pascagoub , 

Mississippi. Fa rtyget :ir 174 meter långt och kan ta om bord både landstign ings

farkoster och trupper. Bes:ittnin gen uppgår ti ll 500 man och dessutom kan 1000 

man fullt utrustad trupp tas ombord. Farten är 20 knop. 
(Naval Ships Sysrems Command , september 1966) 

Kustbevakningsfartyg 
1962 projekterades en ser ie på 29 kustbcvakni ngsfartyg, vars byggande skulle 

spridas över en tioårsperiod. A v dessa fartyg är nu fem färdiga, nämligen AC

T!VE, CONFTDENCE, DILTGENCE, RELIANCE och VIG LANT. Deplace

mentet för dess::t :i r 930 ton och dimensionerna 64 X 10,4 X 3,4 meter. Dc drivs 

a v dieselmotorer och gastu rbiner och kan göra 19 knops fart . Besättningen a r 

65 man och bestyckningen utgörs a v 1 st 7,5 cm kanon och sex torpedtuber samt 

sjunkbombkasrare av ryp Hed gehog. 
(N a val Re cord, augusti 1966) 

Västtyskland 
Patrullbdt 

Patrullbåten MINER V A sjösattes den 25 augusti vid Krogerwerft i Rendsburg. 

M T NERV A har 228 tons deplacement och gör 15 knops fart. 

(Marine News, oktober 1966) 

F ärrtidsfartyg 
SAARBURG, som är det andra a v tre besräl da förrådsfarty g, vilka byggs av 

Blohm & Voss i Hamburg, sjösa ttf'< d ~;; l:; juli. 
(Marine News, oktober 1966) 
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