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A V LEDAMOTEN 

TORGIL WULFF 
Försvar och alliansfrihet 

Anförande av ledamoten Torgil Wul ff vid Kungl. Orlogs 
mannasällskapets högtidssammanträde på Sjö!erigsskolm. 
den 9.2 .1966. 

Säkerhetspolitiska synpunkter på Sveriges läge 
i början på 1970-talet 

Vi går nu in i ett avgörande år när det gäller svenska försvare t' 
utveckling och inriktning på 1970-talet. Men samtidigt tvingas mar 
konstatera att intresset för vår försvarspolitik är ljumt även om 
vissa specialämnen som kärnvapenfrågan och skandinaviskt försvars
förbund tidvis diskuterats. N ågon principdebatt om vårt framtid a 
försvar förekommer knappast, vi lket är så mycket märkligare so:~, 
den utrikespolitiska situationen kan ge åtskillig anledning att gå iP 
på denna fråga. Jag tänker bl a på Vietnamkriget, som för varje dag 
ökar i omfattning och nu nästan är uppe på Koreakrigets nivå, när 
det gäller insatta styrkor. Koreakrisen i början a v 1950-talet ledde 
som bekant till ett ökat försvarsintresse och en allmän upprustnin g 
icke bara i vå rt land utan i hela Västeuropa. 

Det militära läget var visserligen ett helt annat på den tiden -
NATO var nyligen bildat och tillgången på Västförband i Europa 
var ringa men å andra sidan hade USA praktiskt taget kärnvapen
monopol. 

Läget i Europa för närvarande karaktäriseras enligt vissa svenska 
tidningar av en sällsynt balans och stabilitet- man kunde av denna 
framställning nästan tro att vi kommit in i något slags idealtillstånd. 
Bedömningen bygger emellertid på förhållanden som är knutna ti ll 
dagsläget och kan därför knappast läggas till grund för utformning
en a v svenskt försvar på 1970-talet. Här behövs en allsidig prognos 
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av det alliansfria Sveriges situation i morgondagens Europa och 
denna prognos bör omfatta ca 10 år. Svårigheterna är många då det 
aä ller att överblicka så lång tidsperiod, men det är bättre att göra 
~n bedömning än att avfärda varje försök i denna riktning som 
fantasiskapelser. 

Verksamhet av denna art kallas numera säkerhetspolit ik och är en 
ny vetenskap, som snabbt slagit igenom. Inom försvarsstaben har 
på senaste tiden säkerhetspolitiska studier anknutits till både opera
tionsledningens och sektion IV :s verksamhet, men för det säkerhets
politiska arbetet erfordras också experter från andra områden än det 
militära. Detta vill jag endast omnämna som en inledning för att 
därefter gå in på vissa speciella säkerhetspolitiska frågor. 

Sveriges läge påverkas ju i mycket hög grad a v utvecklingen 
mellan och inom de båda stormaktsblocken och det framhålles ofta 
att maktbalansen skapat stabilitet i Europa. Dagsläget och dess in
verkan spelar emellertid mindre roll - det viktigaste är utvecklingen 
på längre sikt. Ger dagens situation klara indikationer på att balan
sen i Europa kommer att bibehållas in på 1970-talet? Svaret på 
denna fråga är av väsentlig betydelse för vår säkerhetspolitik. 

När splittringen mellan Frankrike och de anglo-amerikanska 
NATO-staterna först uppstod, var det delvis en prestigefråga från 
fransk sida men dessutom hade de Gaulle avvikande mening om 
NATO:s befälsförhållanden och om det framtida krigets natur. 
Efterhand har sedan Frankrike skilt sig allt mera från sina allierade 
och bl a förhindrat den avsedda integrationen av NATO:s strids
krafter. Den franska kärnvapenupprustningen var ett bakslag främst 
för USA men på grund av kärnvapenstyrkans låga utbyggnadstakt 
anses den f n knappast ha större militär betydelse. Detta är icke nå
got problem under de närmaste åren men väl på 1970-talet, då det 
kan förutsättas att den franska kärnvapenpotentialen vuxit ut i så
dan grad, att Frankrikes vapen kan verka både för avskräckning 
och vedergällning. Frankrike får då möjlighet att föra en ännu själv
ständigare politik, vilket sannolikt kommer att få återverkningar 
både inom NATO och på Europas säkerhet. 

Frankrikes avvikande hållning har också påverkat NATO:s för
svarsmöjligheter på kort sikt. Anda till för något år sedan hade USA 
ett 10-tal stora flygbaser i Frankrike, men genom de Gaulle's krav 
på bestämmanderätt över det kärnvapenbärande flyget har amerika
narna tvingats avveckla sina baser. Detta har skapat stora problem, 
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då det är svårt att få kompensation inom det återstående västeuro
peiska NATO-området. Den franska åtgärden verkar sålunda direkt 
till en försvagning av det gemensamma försvaret. 

I ännu högre grad har NATO-försvaret påverkats genom den 
omläggning i underhållsorganisationen, som framtvingats genom 
Frankrikes hållning. Under 1950-talet byggde USA upp en omfat
tande underhållsorganisation för den krigstida försörjningen av ame
rikanska förband i Västeuropa. Planläggningen byggde på att trans
porterna främst skulle tas emot i de båda Atlanthamnarna La Roc-· 
helle och Bordeaux och underhållslinjer förbereddes o-enom Frank
rike till Sydtyskland. På grund av Frankrikes skärp~a attityd har 
l!SA under senaste_ året tvingats till en omläggning, så att de krigs
ttcia transporterna 1 stället skall tas in till Bremerhaven, vilken knap
past är lämplig som importhamn i krig p g a det korta avståndet till 
zongr_änsen. När splittringen inom NATO tar sig sådana uttryck kan 
man 1cke hävda att organisationen har bibehållit sin styrka. Det är 
snarare dåliga tecken för framtiden. 

De problem som är förknippade med den tyska frågan och Väst
~ysklands ~tällni~g inom NATO kan också få avgörande betydelse 
f~r utvecklmgen mom Västeuropa. Berlin- och Tysk landsfrågan ut
gor fortfarande ett av de olösta problemen, där stormaktsblockens 
positioner är låsta. På båda sidor om zongränsen står stora ständio-t 
insatsberedda styrkor och trots att flera förslag framförts om en u~
tunning i Centraleuropa finns det knappast något tecken på att för
slag~n k a~ _reali:eras. inom överskådlig tid. Det är långt ifrån någon 
stab1l pohusk situatiOn och även om de båda huvudmotståndarna 
vill undvika storkrig finns det risker för konflikt. 

.. Möjlighete;1 att ett tek~iskt miss~ag kan leda till urladdning be
domes nu pa stormaktshall som mmdre trolig men däremot finn s 
betydande risk för att ena parten missförstår den andras intentioner 
i en spänd situation. På Västmakthåll är man särskilt oroad över va 
s?m ~an här~da, om t e Ost-Tysklands befolkning försöker att frigöra 
s1g fran SovJets tryck. Allt tyder på att de möjliga konfliktorsakerna 
kommer att finnas kvar in på 1970-talet. 

Västtyskland är numera det land, som lämnar de största bidrao-en 
till N A TO :s konventionella stridskrafter i Västeuropa och de~na 
tendens förefaller att bli ännu tydligare genom USA:s strävan att 
minska sina. styrkor i Europa. Bland annat har uttalats farhågor för 
att USA bhr alltmer engagerat i sydöstasien varigenom Europaför-
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svaret får stå tillbaka. Från amerikansk sida har man också med 
tillfredsställelse accepterat de västtyska försvarsbidragen. 

I kraft av sin ökade politiska och militära betydelse har Västtysk
land framfört krav på medbestämmanderätt över NATO:s kärn
vapen, vilket lett till svåra politiska problem. USA:s försök att med 
den multilaterala kärnvapenstyrkan gå tyskarna till mötes synes icke 
kunna leda till några praktiska resultat. De västtyska anspråken på 
kärnvapenkontroll har emellertid vuxit under senaste året och sam
tidigt har Vä~ttysk!a~d kommit långt på det civila atomkraftpro
gram~et. ytnkesm1mster ?chröde~ har antytt att om man ej får 
fr;mgang ~?om NATO tvmgas Vasttyskland att skaffa kärnvapen 
pa anna~ satt - hur nu _detta skall tolkas! Det kan tilläggas att på 
nedr~stnmgskonferensen 1 Geneve har Västtysklands kärnvapenupp
rustmng berörts av både Sovjets och USA:s chefsdelegater. 
.. Bå~e den fra_ns~.a splittr~ngen och yästtysklands ökade inflytande 
ar fragor som 1 hog grad mverkar pa NATO:s framtid och det är 
särs~i.ld anledning att syssla med den under de närmas:e åren. Det 
~O-a:1ga NATO-av~al~t utlöper 1969 och då finns möjlighet att göra 
a~dnngar. En upplosnmg av NATO förefaller knappast trolig, men 
daremot har det talats om, att organisationen skulle få en lösare 
sammansättning. 

I dagsläget måste man därför räkna med att västsidan kan komma 
att försvagas under 1970-talet, vilket har väsentlig betydelse för 
balansläget i Europa. 
. Det är naturligtvis icke bara på Västsidan som det sker föränd

r~~?.ar -:- nästan_ va:.je ?ag f~r man bevis för den mycket tydliga 
f~rand~~~g, som _mtratt 1 relatiOnerna mellan Sovjet och Kina. Men 
vilka folJdverknmgar denna splittring kan få för läget i Europa är 
dock svårt att förutse. ' 

Denna_ ideologiska dragkamp kan bl a leda till att de Osteuropeis
ka satellmtaterna knyts närmare till Moskva och det finns redan 
tecken på en sådan utveckling. Inflytandet från Kina kan också 
me.~föra att So':j~t lägger om sin politik mot en hårdare linje. 

Aven om de Osteuropeiska staterna fått något ökad frihet under 
~enaste åren finns det inga tecken_ som tyder på någon splittring 
m_?m _War:zawapakte~ el!er att SovJet skulle vilja ge upp sin ledande 
stallnm~ mo~ o~gan.:sauonen. Den ryska dominansen är mycket 
st.ark, vilket a; ul~ fordel bl a_ när det gäller enhetlig vapenutrust
mng. I den man nagon strateg1sk debatt förekommer, är denna helt 
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styrd från Moskva. Underhållslinjerna genom Osteuropa har uncle· 
senaste åren förstärkts och man kan konstatera att Sovjet har vä
sentligt bättre möjligheter än USA då det gäller att snabbt tillföra 
förband till Centraleuropa. Det finns också anledning att peka p o 

den förstärkning, som inträtt genom att satellitstatförbanden numera 
anses ha kommit upp till ungefär samma stridsvärde som de ryska 
förbanden . Ur militär synpunkt ger Ostblocket inom Europa fo rt
farande en bild av sammanhållning och styrka och någon orsak ti ll 
framtida försvagning kan f n icke skönjas. 

Under senaste åren har kunnat märkas en allt häftigare rysk reak
tion mot den västtyska upprustningen och från Sovjets sida har utta
lats allvarlig oro över Västtysklands ökade inflytande inom NATO . 
Sovjet synes frukta att de västtyska "revanschisterna" skall igång
sätta ett krig för att återerövra de forna tyska områdena i Central
europa. Möjligheterna för Västtyskland att starta något eget krig 
är emellertid utomordentligt små, eftersom alla västtyska stridskraf
ter redan i fred står under NATO-befäl. Speciell oro har uttalats 
från Sovjets sida så snart frågan om västtysk medbestämmanderätt 
över kärnvapnen tagits upp och det har blivit en politisk huvudlinje 
för Sovjet att stoppa varje form av västtysk kärnvapenkontroll. Det 
hotfulla språket från Moskva har emellertid endast ökat Västtysk
lands fruktan för angrepp och därigenom stärkt kravet på kärn 
vapenförsvar. 

Förhållandet mellan Sovjet och Västtyskland har återverkninga r 
också på situationen i Ostersjön, som i detta sammanhang konunit att 
framstå som ett viktigt gränsområde mellan de båda maktblocken . 
De territoriella förändringarna i samband med 2. världskrigets slu t 
innebar bl a att Sovjet blev en stor Ostersjömakt och denna fram
ryckning mot väster överensstämmer helt med ryska politiska inten
tioner sedan århundraden tillbaka. Mot bakgrund härav kan man 
fråga, om Sovjets expansion mot väster nu har avstannat. Hur pass 
troligt är det att Sovjet i längden nöjer sig med sitt nuvarande in
stängda läge? 

För att belysa den frågan närmare kan det vara av intresse att se 
på den ekonomiska expansion, som f n pågår i anslutning till Oster
sjöns östra och södra kuster. I hamnarna pågår omfattande utbygg
nader främst i Voberg, Leningrad, Kaliningrad, Vemspils och Klai
peda. De båda sistnämnda kommer att få särskild betydelse sedan 
den under byggnad varande oljeledningen från Uralområdet färdig-
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ställts. Med Sovjets bistånd pågår också stora utbyggnader i satellit

staternas hamnar av vilka Stattin och Rostock avses bli de ledande. 

1964 invigdes den moderniserade kanalen mellan Leningrad och 

Volga och f n pågår en motsvarande ombyggnad av Vita Havs

kanalen. 
Samtidigt sker en anmärkningsvärt hastig utbyggnad av Sovjets 

handelsflotta, som enligt senaste uppgifter omfattar 7 milj ton och 

det förefaller sannolikt att flottan skall nå en avsedd omfattning a \ 

10 milj ton 1970. Detta har naturligtvis också militära återverkning

ar och ökar bl a Sovjets möjligheter att utföra kustinvasion. Oster

sjön spelar fortfarande rollen som centrum i Sovjets skeppsbyggnads

industri och förutom varven i Leningrad har nya varv tillkommit 

i bl a Tallin, Liepaja och Kaliningrad. För den kraftiga utbyggnad 

som nu pågår förslår emellertid icke de egna resurserna långt utaJ1 

man har fått vända sig i första hand till polska och östtyska varv . 

Dessutom har ett flertal varv i olika stater utanför östblocket fån 

ryska beställningar. A ven om vissa delar av den växande handels·· 

flottan kommer att fördelas till andra farvatten ligger dock Sovje t · 

handelspolitiska tyngdpunkt i Östersjön. Härtill kommer att Oster

sjön är och förblir ett viktigt flankområde där Sovjet håller betydan

de stridskrafter. Det är också troligt att Sovjet också önskar utnyttj<, 

Ostersjön som defensivzon och transportväg i krig. 

Mot denna bakgrund bör man se Sovjets åtgärder och förslag be

träffande Ostersjön och det kan vara på sin plats att återge vad 

Tryggve Lie berättat från ett sammanträde med Molotov 1944: 

"Han (Molotov) reste sig och gick fram till en karta, lade sin 

knutna hand över Dardanellerna och sa' 'Här är vi innestängda !' 

Han flyttade handen till Ostersjöutloppen. 'Här är vi innestäng

da. Bara i norr finns det en öppning men kriget har visat att för

bindelselinjen till Nordryssland kan bli avskuren'." 

Så såg de ryska ledarna på läget för ca 20 år sedan och ingenting 

tyder på att uppfattningen skulle ha ändrats. På rysk sida torde man 

också ha noterat att spärrning av Ostersjöutloppen diskuterats inom 

Västmakterna som en lämplig repressalieåtgärd mot Sovjet. 

För Sovjets växande utrikessjöfart blir Oresund och Bälten av all t 

större betydelse och Sovjets behov av fri passage för sjöstridskrafter 

kvarstår i stort sett oförändrat. I dagsläget ligger emellertid kontrol-
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len över sunden i NATO:s händer och Västs försvarsorganisation för 

detta område växer i styrka. Genom tillkomsten ::tv NATO:~ 

BALTAP-kommando har försvaret ::tv Ostersjöutloppen blivit en 

gemensam dansk-tysk angelägenhet och ett separ::tt anfall på Dan

mark är i dagsläget svårt att genomföra. 
Ur svensk synpunkt kan konstatera:;, att Ostersjöutloppen beh3.1-

ler sin betydelse som skärningspunkt för stormakternas intressen. 

Sovjets möj ligheter att genom militär offensiv ändra på förhållande
na har minskat genom Västförsvarets utbyggnad, vi lket dock icke 

innebär att krigsrisken eliminerats. De korta distanserna fr3.n Sov
jets basområde och utvecklingen mot ::tllt snabbare transportmedel 

medför fortfarande risk för kuppanfall, vilket kan genomföras utan 

kärnvapemmderstöd. Ett angrepp av denna art skulle dock med stor 

sannolikhet utlösa motverkan från NATO, men Västs åtgärder bl ir 

beroende av bl a det politiska läget och förhållandena inom Väst
alliansen. Sovjet måste sålund a räkna med att Väst sätter in mot

anfall men däremot är det mycket osäkert om Vistsidan vi ll för::t 

upp kriget på kärnvapennivå. 
NA TO:s möjligheter att möta ett angrepp mot Ostersjöutloppen 

beror i hög grad på hur långt den västtyska upprustningen hunnit. 

De för Västtyskland ursprungligen gällande rustningsbegrämningar
na har nu till stor del ändrats eller upphävts och en marin utbyggnad 

omfattande bl a 5.000 tons robotjagare och stora ubåtar pågår. Ju 

längre denna upprustning fullföljes ju starkare blir försvaret kring 

Ostersjöutloppen, vilket talar för ett sovjetiskt ingripande in!1an in

ringningen blivit ännu mer markerad. 
För att kompensera Västtysklands växande inflytande har Sovjet 

visat ökat intresse för Finland, som genom Novo:;ibiriskövcrenskom

melsen fått den svåra uppgiften att vara "väktare vid Ostersjön". 

Sovjetledarna har C.ppet talat om risken för västtyskt anfall via 

Ostersjön mot Finland och Leningradområdet, men hur Finland ge
nom egna åtgärder sku lle kunna ingripa vid ett dylikt anfall är svårt 

att inse. Väsentligast i sammanhanget torde vara, att den politiska 

bindningen österut, som grundlades i 1948 års biståndspakt, ytterli

gare stärkts. 

Beroendet av Sovjet märks också på det ekonomiska området 

främst genom att Finland importerar mera än 90 °/o rysk råolja. 

Detta ger Sovjet möjlighet att i en politiskt känslig situation öva 

påtryckning genom att strypa oljetillförseln. Finland är också bero-
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ende av ryska tekniker när det gäller underhållet av från Sovjet in
köpt krigsmateriel främst de moderna jaktplane~. typ MIG 21. ~u
ruvida Finlands beroende av Sovjet kommer att oka, kan vara s.vart 
att uttala sig om. Läget kan emellertid ':nycker. sna~bt ändras v1lket 
inverkar starkt på Sveriges säkerhetspolltlska s1tu~·t10~1. o o 

Den ständigt pågående militära verksamheten tatt .mpa v~~a kus~ 
ter indikerar att såväl Ost som Väst önskar säkra sma pos1t10ner 1 
detta viktio-a flankområde. Under senare år har västtyska förband 
bedrivit öv~ingar i centrala Östersjön, vi lket beror på att. Västtysk
land saknar tillräcktio-a övningsområden i närheten av K1el-Flens
burg. Dessa västtysk~ fartygsförflyttnin~ar har va~~t föremål för 
stor uppmärksamhet från Sovjets s~d~, vilket kan forl~laras av att 
övningarna bedrivs i närheten av v1kt~ga ryska bas?.mraden. 

Risken för intermezzon torde öka 1 takt med vastryska flottans 
utbyggnad, vilket i sin tur ställer allt högre krav på svensk freds
tida övervakning. Det alliansfria Sverige måste med kraft kunna 
ingripa vid varje form av gränskränkning: . 

skulle konflikt utbryta i vår närhet fmns det stor anledmng ar~
taga, att verksamheten i Östersjön b~ir livlig och det ne.utral~ Sven
ges försvar kommer att ställas på svara prov. I neutralitetsforsvaret 
skall deltaga stridskrafter ur alla försvarsgrenar, ~en verks;mhe~~:1 
belastar i särskild grad flottans och flygvapnets forband. Vara mot 
tigheter att stanna utanför kriget kan bli beroende av hur neu~~ah
tetsvaktsförbanden löser sina uppgifter. Man kan med fog havda 
att vi måste kunna ingripa på låga krigsnivåer för att slippa dras in 

på en hög krigsnivå. . 
Liksom östersjöutloppen är också Nordkalotten en str~teg1sk 

skärningspunkt för båda maktblockens intre~sen. ?e norska .. fJordar
na har ju redan under andra världskriget .v1sat s1tt stora ':ard~. som 
basområde för sjöstridskrafter och det finns starka mot1v for en 
sovjetisk framflyttning av positionerna västerut i .de; gl~~t befolkade 
och svårframkomliga Nordnorge. Det kan dock 1fragasatt~s ~.m ~n
bart en basframflyttning från Murmansk kan vara ett ullrackligt 
motiv för angrepp. Jag vill här peka på ytterl~.gar: en fak:or, som 
kanske har eller i varje fall får stor betydelse, namhgen Sovjets krav 

på att bryta inringningen. .. o 

Som framgick av Molorovs förut relaterade uttala~?e ar 1~an .~a 
ryskt håll mycket känslig för att bli inrin.?ad ~~h avsta~?d fran for
bindelserna med världshaven och detta galler aven betraffande pas-
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sagen mellan Nordnorge och Spetsbergen. Sovjets stora intresse för 
dessa nordliga farvatten har bl a framkommit genom de förslag som 
riktats till Norge beträffande rysk medverkan i försvaret av Spets
bergen. 

I norra delen av Nordatlanten har NATO under senaste åren av
sevärt förstärkt sin fredstida övervakning med hangarfartygsför
band och atomubåtar. Detta kan vid en konflikt innebära ökat hot 
mot Murmanskområdet och starkt försämrade möjligheter för Sovjet 
att omgruppera sjöstridskrafter från Norra Ishavet till Atlanten. De 
militära faktorerna väger visserligen tyngst men man får också gärna 
räkna med att Sovjet i fredstid vill ha säkerhet för att den ökande 
civila trafiken kan fortgå obehindrad. 

Västmakterna är starkt intresserade av att det nuvarande läget i 
Nordnorge kan bibehållas, men området är svårförsvarat och de mi
litära resurserna i dagsläget blygsamma. Den norska krigsmakten 
har en stående brigad i närheten av Narvik, men inom Finmark finns 
endast symboliska styrkor. Sjöförsvaret är koncentrerat främst till 
Tromsö- och Harstadsområdena och luftförsvaret är svagt. 

Krigsrisken i Skandinavien sammanhänger bl a med hur allvarligt 
Sovjet uppfattar inringningen från Västs sida. Här måste såväl po
litiska som militära och ekonomiska aspekter beaktas. Särskilt är det 
känsligt från rysk synpunkt, om Västtyskland får ökade möjligheter 
att delta i inringningen. 

En framflyttning av Sovjets positioner i Skandinavien skulle kun
na ge angriparen viktiga fördelar och behöver ej omedelbart hop
kopplas med en storoffensiv mot hela Västeuropa. Splittringen inom 
NATO kan försvåra insättande av motanfall och USA:s bistånd kan 
begränsas genom hot om terrorangrepp och/eller anfall i annan del 
av världen. 

Om konflikt utbryter inom någon del av Skandinavien torde vi 
icke kunna undgå att beröras, vilket icke behöver innebära att Sve
rige automatiskt indrages i konflikten. Enbart vår neutralitet innebär 
dock icke något skydd - historiska erfarenheter har visat att stor
makter i en krissituation handlar uteslutande från realpolitiska ut
gångspunkter. 

Under andra världskriget lyckades Sverige genom ett skickligt 
spel om järnmalmen vinna viktiga fördelar men i dagsläget finns 
icke motsvarande handelspolitiska förutsättningar. Det är därför 
troligt att stormakternas åtgärder mot vårt land i ett krisläge kom-
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mer att bestämmas från två utgångspunkter, dels om man anser sig 

kunna lita på den svenska neutraliteten, dels hur man bedömer det 

svenska totalförsvarets styrka. Endast neutralitet stödd av ett starkt 

försva r kan ge vårt land erforderlig säkerhet! 
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KOMMENDOR 
M HAMMAR 

Flottans artilleri från 

Chapmans spetskammar

stycken till artillerisysfem 

M/76 

6. Utvecklingen mot re/flade bakladdningskanoner 

Översikt av utvecklingen utomlands 

Under perioden 1850 till 1880 undergår världens flottor en genom

gripande omvandling som berör såväl fartygen som vapenmaterielen 

och dessa båda faktorer påverka och pådriva varandras utveckling. 

Bombkanonen och perkussionsbomben började redan tidigare fr am

tvinga mera motståndskraftiga fartyg än de seglande linjeskeppen 

av trä och ångmaskinen med propellern gör det möjligt att upp

ställa allt grövre artilleripjäser enligt helt nya och effektivare me

toder. 
Bombkanoner liksom pansarskydd visade sin effektivite t först 

under Krimkriget 1853-55. Vid den välbekanta sjöstriden utanför 

Sinope sköts och brändes den turkiska flottan sönder och samman 

av den ryska flottans granater. Senare visade de franska pansar

batterierna Devastation, Lave och Tonnant sin motståndskraft även i 

strid mot sjöfästningar. Det var högst heterogena flottor som då 

agerade i Svarta havet. Där ingick ångskepp, ångfregatter och ång

korvetter, segelskepp, segelfregatter och segelko rvetter och en mängd 

lättare seglande eller ångdrivna fartyg. 
I utvecklingen av krigsfartyg och vapen på grundval av erfaren

heterna från Krimkriget blev Frankrike den ledande nationen med 

den geniale fartygskonstruktören Depuy de Lome som den drivande 

kraften. 
År 1858 lät han kölsträcka pansarskeppet Gloire med propeller

maskin som primärt framdrivningsmedel och bestyckad från 1861 

med 6 st 24 cm refflade bakladdningskanoner. Därmed säger en 
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fransk författare klämtade klockan för den gamla seglande flottan . 

Elva liknande fregatter följde Gloire och sedan år 1868 kom O cean 

med betydligt starkare både artilleri och skydd med bl a 4 st refflade 

27 cm bakladdningskanoner. Ehuru England följde de franska före

bilderna för krigsfartygsbygge var läget omkring 1870 sådant att 

Frankrike hade en obestridlig överlägsenhet till sjöss i vad avsåg 

moderna ångdrivna och pansrade fartyg, vilket - säger samme för

fattare litet bittert - kanske var ett av skälen till att England icke 

utan en viss tillfredsställelse lät oss krossas av Preussen och de tyska 

staterna år 1870 och med lättnad såg oss än en gång vända ryggen 

åt havet för att skynda till försvar vid Rhen.l 

Tiden mellan 1855 och 1870 representerar övergången från slät

borrade framladdningskanoner till refflade bakladdningspjäser. Pe

rioden är fylld av intensiva försök och konstruktion av undan fö r 

undan allt kraftigare kanoner och allt bättre skyddade fartyg. Varje 

nybyggt krigsfartyg har nya och överlägsna egenskaper i förhållande 

till sina föregångare och flottorna bli mera en samling prototyper än 

systematiskt uppbyggda förband för taktisk samverkan. Striden mel

lan kanonen, pansaret och farten var i ett första intensivt skede. Här 

kan man verkligen tala om en snabb teknisk utveckling. Föredra

ganden i sjökrigsvetenskapen i K Krigsvetenskapsakademien år 1856, 

kaptenen Laven, illustrerar situationen på följande sätt: 2 

"Emedan krigsmaterielen numera undergår så hastiga föränd

ringar, och den ena uppfinningen oupphörligt avlöser den andra, har 

engelska krigsstyrelsen antagit grundsatsen: att anlägga stora verk

städer, men däremot ej äga en stor materiel i förråd, ty härigenom 

kan denna städse motsvara tidens anspråk." 

Allmänna utvecklingen i Sverige 

I Sverige framträdde tveksamhet beträffande utvecklingslin je rna 

för sjökrigsmaterielen redan vid 1840-41 års riksdag.3 Då gällde 

ännu - åtminstone teoretiskt - 1826 års sjöförsvarsplan. 

Tveksamheten gällde ett flertal olika problemställningar varav 

kan nämnas örlogsflotta kontra skärgårdsflotta, segelfartyg kontra 

1 Mem AF No 149 1964 s 529 m fl 
2 KKrVA handl1857 s 86 
3 Jfr Svenska Flottans Historia Del III s 74 
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ångfartyg samt träfartygs motståndskraft mo_t bombkan~met: I:1ed 
perkussionsbomber. Därtill k01~ senare -~en mterna artillens~Iska 
kampen mellan den konventiOnella slatbor.~~de framladdmngs
kanonen - särskilt i form av mycket grova pJaser - och den reff
lade bakladdningskanonen och den begynnande striden mellan ka
nonen och pansaret. 

Riksdagen tillsatte en kommitte som snabbt framlade ett försl ag 
till flottplan grundad huvudsakligen på seglande och __ roende fartyg 
med ett fåtal ångfartyg för bogsertjänst m m. Planen forkastades. 

En ny plan uppgjord av dåvarande chefen för sjöförsvarsd_eparte~ 
mentet, friherre C A B Gyllengranat och grundad huvudsakligen pa 
ångfartyg framlades 1847-48. Riksdagen f?rblev tveksam. ~~-nn.'. 
tveksamhet minskades knappast av en tredJe plan, som av SJOmi
nistern v Platen framlades 1850. Den skulle sträcka sig över 40 ~ r. 
Flottans tillvaro förblev planlös men medel för underhåll och VIss 
nybyggnad av ångfartyg och anskaffning av artille:ima~~ri.~l ställdes 
dock undan för undan till förfogande. Ett allvarligt forsok att ut

forma en sjöförsvarsplan gjordes emellertid åren 1861-62 genon 
den då tillsatta och arbetande Sjöförsvarskommitten. Vad denna 
skriver i sitt betänkande rörande bestyckningen ger en så klar bild a\ 
läget att det bedömts värt att citera: 

"I fartygens bestyckning hava under de .senare åre_n äve~ vik~iga 
förändrin<>ar vidtagits. Kanoner avsedda huvudsakligen for skjut
ning med 

0

massiva kulor, hava i betyd~ig mån län;nat rum för bomb
kanonen vartill under den senaste ttden kommit refflade kanoner 
av vilka~ större skottvidd och träffsäkerhet en betydligt ökad strids
effekt kan under vissa förhållanden förväntas. sådana kanoner ingå 
redan tämligen allmänt i andra nationers fartygsbestY:ckningar, ehuru 
man ännu ej med visshet känner den för dem lämphg.~st.: ko~str~_k
tion för vars utrönande vidlyftiga och kostsamma forsok for nar
var~nde flerstädes pågå. A ven här anser ~ommi tten för~ök b~: an
ställas till utrönande av vilken konstruktion som ma fmnas anda
målsenligast, med hänseende så väl till kostnaden son: till det ma
terial varav ifrågavarande slags kanoner här kunna tillverkas, men 
tror ~ig dock i allmänhet böra underdånigst tillstyrka, att refflade 
kanoner må ingå i bestyckningen å alla fartyg, varav svenska flott an 
kan för framtiden komma att utgöras, så vida dessa kanoners över
lägsenhet över hittills begagnade bliver genom för söken full t be-
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kräftad, samt fartygens beskaffenhet och ändamål medgiva att därå 
med fördel använda detta slags kanoner."4 

Kommitten föreslog beträffande fartygsmaterielen bl a att krigs
fartyg i framtiden skulle byggas av järn, att roddfartyg och segel
fartyg i princip avskaffas samt att örlogsflottans fartygstyper skulle 
vara pansarfregatter, kustpansarfartyg, ångkorvetter och ångsko
nerter. 

Kommittens rekommendationer tjänade till ledning för verksam
heten under de närmaste decennierna. Under 1860-talet byggdes 
monitorer, år 1871 beslöts en kraftig utrangering a v rodd fartyg, 
segelfartyg och äldre artilleripjäser.5 och på 1870-talet kom "de 
första moderna krigsfartygen", 1 kl kanonbåtarna med Blenda 1875 
som första namn. 

Utvecklingen har således under perioden 1840 till 1875 gått från 
de seglande träfregatterna Desiree och Eugenie samt hjulångkorvetten 
Thor, som voro under byggnad 1841 till kanonbåtarna Blenda, Disa, 
Urd och Skagul och från 30-pundiga slätborrade framladdare och 
7-tums bombkanoner till 27 cm refflade bakladdningskanoner M/76. 

Bakladdningen 

Medan ännu diskussionen om bombkanoner contra ordinära styc
ken pågick som bäst började kanoner med reffling och bakladd
ningsmekanism att låta tala om sig. Denna nyhet aktualiserades på
tagligt i Sverige genom hovmarskalken friherre Wahrendorffs 
konstruktion av en kammarladdningsinrättning. Vid sitt Åkers 
Styckebruk lät han för prov tillverka en 7-tums bombkanon med 
denna konstruktion. FSA anförtroddes av K Maj:t att leda prov med 
denna pjäs och detta skedde i intim samverkan med K Krigskol
legium. Till att genomföra dessa prov utsågs kommendörkaptenen 
P G Hjelm, överstelöjtnanten C Stål och artilleristabsofficeren B 
Nycander. Dessa erhöll särskild instruktion för provens genom
förande och avgav den 2 oktober 1842 sin berättelse till FSA.6 

4 Underdånigt betänkande angående ett tidsenligt ordnande av Rikets sjöförsvar, 
avgiver den 23 Maj 1862. Stockholm 1862; P A Norsrecit o Söner 

5 örlogsvarvet Karlskrona hand!.; Art Dep:t F V C Handlingar rö rande kanon
besiktningar 

6 KkrVA Tidskr 1844 s 3; kommitterades skr till FSA. den 2 okt 1842 
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skjutförsöken började i Åker den 18 maj 1842, fortsattes den 9 
augusti på en kanonslup och bedrevs även från västra donjonen i 

Vaxholms fästning. Rapporten redogör utförligt för resultaten och 

påvisar för- och nackdelar. Avslutningsvis anföres: 
"Enligt 5 :e punkten uti den av K FSA. kommitterade meddelade 

instruktionen av den 2 sistlidne mars, skulle det åligga oss, att be

stämt av- eller tillstyrka antagandet av kammarladdningsinrättning 

för bombkanoner. Då likväl ifrågavarande inrättning visat sig äg,1 

fördelar och olägenheter som under vissa omständigheter äro av syn

nerlig vikt, men under andra åter av föga betydenhet, så anse sis 

kommitterade icke böra med någon avgörande röst votera för in

rättnino-ens förkastande eller antagande, synnerligast som åtskilliga 

omständigheters fullständiga bedömande erfordrade en mångårig er

farenhet och vidsträcktare försök än kommitterade varit anbefallda 
att anställa." Man påpekar slutligen att prov i stor skala planeras 

utomlands och att uppfinningen är värd allt erkännande. 
FSA. bedömde ytterligare prov erforderliga och anmodade därför 

Befälhavande Amiralen i Karlskrona genom skrivelse den l O oktober 
1843 att genomföra ytterligare prov.7 Sådana utfördes året därpå _ 

augusti och september på linjeskeppet Manligheten enligt särskild 

instruktion. I berättelsen från proven anges som resultat att använ

dandet på skepp och fartyg av denna pjäs kan medföra åtskilliga 
fördelar såsom snabbare skjutning och mindre ansträngning av ser

visen. Därför föreslås anskaffandet av 2 st 12-pundiga kammarladd

ningskanoner att under ett par år flitigt provas på sjöexpeditioner 

varefter frågan bättre skulle kunna bedömas. Men med anledning_ av 
risken för vådaskott vid användning av bomber med mycket l1tet 

spelrum avstyrkes t v användning av kammarladdning. 
FSA. följde rekommendationen och anskaffade 12-pundiga kam

marladdningskanoner. Med en sådan lät FSA. bl a göra provskjut
ning i mars 1848 under ledning av kaptenen Lilljehök. Skjutningen 

avsåg bl a prövning av blybelagd s k trångkula. Åsyftade förbät t

ringar beträffande skottvidd och träffsäkerhet uppnåddes icke.7 

I övrigt förhöll sig FSA. under slutet av 1840-talet och 1850-talet 

avvaktande medan utvecklingen utomlands följdes upp och redo

visades i den årliga berättelsen.8 År 1849 omtalas försök i Woolwich 

7 örlogsvarvet i Karlskrona hand!; Art De p :t J III: 2 Kr A 

s Redogörelser för FSA :'irliga rapporter till K Maj:t :'iterfinnas i KKrVA tid

skrift 
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i England med "ihåliga projektiler till formen liknande en socker

topp och refflade utefter sidorna".9 De olika konstruktionerna med 

refflade eller knappförsedda projektiler och kanoner med ett få tal 

djupa refflor noteras, men resultaten bedömas icke tillräckligt posi
tiva för att föranleda anskaffningsbeslut. FSA. låter emellertid ut

föra provskjutning med "avlånga" granater år 1855 och uppgöra 

relationskurva elevation-avstånd. 
Försök och prov utföras också av Krigskollegium och FSA. håller 

nära kontakt med denna verksamhet. Blandade kommissioner före

komma vid viktiga försök liksom fallet var vid prövning av Wahren

dorffs kanon. Ett annat exempel är den svensk-norska artillerikom

mine som i juni 1863 sammanträdde i Stockholm för att avge förslag 

till gemensamma kalibrar. Ytterligare exempel anföras nedan. 
Utomlands väckte Wahrendorffs konstruktion för kammarladd

ning vid sidan om den sardinske artillerikaptenen Cavalli's bakladd

ningsmekanism stort intresse. Cavalli's konstruktion höll icke måttet 

vid provskjutningar, men Wahrendorffs blev antagen bl a av Preus
sen, Österrike och Ryssland. Bland de förbättrade konstruktioner 

som såg dagens ljus må i detta sammanhang nämnas premiärlöjt

nanten C C Engströms kammarladdningssystem som åren 1856-58 

blev föremål för mycket utförliga prov i Frankrike.10 Denna kil

konstruktion kom dock att för grövre marinpjäser slås ut av den 

franska skruvmekanismen, som blev en slutlig lösning i bl a Frank
rike, Sverige och England. 

En av de första bakladdningskanoner som kom till praktisk an

vändning på krigsfartyg torde ha varit den franska 16 cm-kanonen 
Mod 1858-60, en vidareutveckling av den äldre 50-pundiga ka

nonen. Den användes bl a som sekundärbestyckning på la Gloire. 

Sedan följde 24 cm kanon M/64 med 5 refflor och 27 cm kanon från 

samma år, också med 5 refflor. Från omkring 1870 dominerar i 

franska fartygsartilleriet den refflade bakladdningskanonen, och de 
slätborrade pjäserna är på väg att försvi1ma.H 

I England blev utvecklingen mera ryckig. Ett samarbete mellan 

staten och den privata vapenfabriken Armstrong etablerades 1859 

9 FSA berättelse till K maj :t angående främmande länder. Tidsk i Sjöväsende 

1849 s 136 
1° KKrVA hand! 1858 s 109; Årsberättelse i artilleri av v Feilitzen. Denne anför 

bl a: "Kammarladdningssystemet har gått framåt, men med sm:'i steg." 
11 Mem AF No 149 1964 
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och en tillverkning av 100 st 110 punds kanoner med kilmekanism 

igångsattes utan vederbörliga typprov. Vid leveransprov k~nstatera

des allvarliga svagheter i konstruktionen och då utförliga p rov 

genomfördes blev resultatet avskräckande. Armstrongs system under

kändes och Amiralitetet återgick till framladdade pjäser. Bakladd

ningen började sedan inte införas förrän år 1879. Detta händelse

förlopp innebar förvisso mycken dramatik.11 

Trots att kammarladdningssystemet prövats i Sverige redan 1 

början av 1840-talet dröjde det länge innan det anammades för fa r

tygens artillerisystem. Detta skedde först i samband med införande 

av refflade kanoner år 1869 varom mera nedan. 

Annu år 1865 då leverans skedde av några 9 tum s framladdade 

tackjärnskanoner hade åsikterna om den bästa typen av pansarbry

tande pjäser - refflade med spetsprojektil eller slätborrade med 

rundkula av mycket hög vikt - ej helt stabiliserats. Besiktnings

officeren i Finspång skriver den 20 februari 1865 till FSA att haJ 

tillstyrker fortsatt tillverkning av dessa 9-tumspjäser " - --över

tygad att f n näppeligen kan någonstädes åstadkommas ett artilleri 

vapen på samma gång mera lämpligt för vårt kustförsvar och mer<·t 

pålitligt i avseende på sin hållbarhet-- - ".12 

Ungefär samtidigt med denna leverans fick svenska flottan sin 

grövsta pjäs som någonsin kom att bestycka ett svenskt krigsfartyg. 

Det var de två 12,8 tums (38,1 cm) slätborrade framladdnings

kanoner M/Dahlgren som John Ericsson skänkte till monitorn Joh n 

Ericsson 1865. 
Ett litet steg tillbaka i förhållande till artillerisystem M/69 togs 

senare genom 12,2 cm refflade framladdningskanon m/73. Ritning 

till denna 4,1 tums kanon fastställdes år 1872 och av denna kanon

typ anskaffades tillsammans 40 st som tilldelades nästan alla fartyg 

utom monitorer och pansarbåtar.13 

Men detta blev den sista framladdningskanonen för svenska 

flottan. 

Re filingen 

Omkring år 1850 pågick i England och Frankrike försök med 

cylindro-koniska projektiler med knappar (vingar) av metall eller 

12 OVK hand!; arkiv 20 ; Art Dep:t; J III: 2 Provskjutningsprotokoll 

13 TiS 1885 s 354 
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111jukt järn i ka1:oner n:ed ett fåt~l refflor. .Ett. år senare prövas vid 

Gavre i Franknke cylmdro-kon01dala proJekuler med knappar av 

rackjärn eller brons. Ungefär samtid igt genomförde Wahrendorff 

vissa försök med projektiler försedda med 3 blyringar (gördlar) med 

viss framgång. 14 Det franska artillerisystemet av år 1864 utformades 

med ett fåtal (5 st) refflor och projektiler med koppar- eller zink

gördlar.15 En hållbar lösning införes f o m år 1870 då reffelsystemet 

utformas med många grundade refflor och koppargördel med for

cering. 
I England prövar man någon tid Whitworth system med hexago

nalt vridet lopp och på samma sätt formade projektiler. Systemet var 

inte framgångsrikt. Det förorsakade bl a pjässprängningar. Ett antal 

kanontyper med 3 till 9 refflor14 framställdes därefter innan man 

till slut accepterade det franska systemet. 
I Sverige följdes artilleriutvecklingen utomlands med stort in

tresse och diskussionen om refflingens för- och nackdelar är livlig. 

I sin årsberättelse i KKrVA 1861 skriver kommendörkaptenen C B 

Lilliehök bl a: 

"De svårigheter som mött för åstadkommande av refflade ka

noner av stor kaliber, ävensom det förhållandet att spetskulans större 

träffsäkerhet först gör sig gällande på större avstånd än det på vil

ket avgörande strider hittills ägt rum och även hädanefter anses 

kunna utkämpas gör att man nu, mindre än för ett år sedan anser 

sannolikt att refflade kanoner skola helt och hållet uttränga de slät

borrade kanonerna som utgjort krigsfartygs huvudbestyckning. I 

strid på nära håll emot järnklädda fartyg kan den massiva runda 

kulan äga större verkan än spetskulan genom större hastighet vid 

anslaget. - - - ". 16 

Men förbättrade konstruktioner medförde större tillförsikt och 

tiden var snart mogen för den refflade kanonens inträde på den 

mann a arenan. 
År 1863 hade utvecklingen nått en sådan ståndpunkt att sä rskilda 

åtgärder bedömdes erforderliga. På FSA förslag utfärdades den 21 

december generalorder på bildandet av Flottans artillerikommine 

bestående av kommendörkaptenen J B Kleman, ordf, kaptenen F H 

14 KKrVA Handl1861; C B Lilliehök; å rsberättelse 
15 Mem AF No 149, 1964 s 578 och 593 
16 KKrVA hand! 1861 
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Bild 2. 

ModelL av 12,83 tums ( 38,1 cm) kanon med lavettage och kursör, som varit up p
stälLd å rnanitoren John Ericsson . Tvenne sådana kanoner, gjutna i Amerika 1863, 
skänktes till svenska staten av John Ericsson för att uppställas å den eft er honom 
uppkallade monitoren. De uppställdes senare vid hans monumentala grav i Filip-

stad. - örlogsvarvets museum, Karlskrona. 

Didron och premiärlöjtnanten C C Engström. I mot1venngen an 

föres: 
"För att med särskilt a v seende å vad sjöförsvaret angår, ägna 

odelad uppmärksamhet åt de snabbt på varandra följande fram

stegen inom artillerivapnet etc - - - bildas en kommitn~ . " 17 

I detta sammanhang kan erinras om 1861-62 års Sjöförsvars

kommitttfs uttalande om artilleriutvecklingen. 
Vid ungefärligen denna tidpunkt hade K Krigskollegium med 

generalfälttygmästaren F Wrede utprovat och antagit en 7 cm (2,2 5 

tum) refflad framladdningskanon , betecknad M/63 och utformad 

närmast efter fransk förebild. Denna kanon antogs år 1866 av FSA 

som Flottans första refflade tjänstekanon.18 

John Ericssons Monitor och striden vid Hampton redd den 8-9 

mars 1862 föranledde åtgärder även här i Sverige. Riksdagen beslöt 

1863 att sådana fartyg skulle anskaffas och uppdrog åt FSA att fö r

bereda beställning. Samma år anvisades 100 000 kr för prov av pan

sarplåt.19 Striden mellan kanonen och pansaret hade börjat. Det när-

17 Generalorder den 21 dec 1863. TiS 1864 s 370 

1s Jfr TiS 1885 s 350 
10 Gynther a a Del 9 s 461-464 
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Bild 3. 

Genomskärning av Monitor med amerikansk Dahlgrens-kanon. (U r Svenskt 
skeppsbyggeri; ALlhem 1963) 

mast följande decenniet blev för FSA en intensiv försöks- och ut

vecklingsperiod. 
Sedan FSA i mars 1863 anmodats förbereda försöken med pansar

plåt tillsattes genom generalorder den 15 september kommendör

kaptenen Kleman och kaptenerna Didron och Feilitzen samt senare 

premiärlöjtnanten Engström för att genomföra proven.20 

De första proven utfördes med 6 1/2 tums kan mot engelska och 

franska plåtar samt paket av svenska 1-tums-plåtar. De engelska 

4 1/2-tums-plåtarna visade sig bäst och det svenska "plåtpaketet" 

sämst. 

Viktigare prov utfördes emellertid några år senare. Hösten 1869 

sammanträdde i Finspong en skjutkommission bestående av 2 offi

cerare från sjövapnet och 2 från armen nämligen överste v Feilitzen, 

kommendörkapten Didron, major Klercker samt kaptenen frih erre 

Palmstjerna. Skjutningen skulle utföras mot en av FSA på K Maj :ts 

uppdrag anskaffad pansartavla sammansatt av svensk och till en 

mindre del engelsk järnplåt.21 

20 Jfr Tis 1864 s 73 
21 K br 15 sept 1868 och 29 april 1869. TiS 1870 s 85 ff 
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Bild 4. 

Foto frJn för armen och flottan gemensamma skjutprov i Finspang 1872-73 
med 8,08 tums bakladdningskanon. Personerna på korte.,t äm fr !ln vänster kap
tenen Bratt, en laddare, löjtnant Centervall, kapten Aq-z:tst. Fotot torde vara 
ett av de äldsta som bifogats en skjutra.pport i Sverige. (OVK hand! Art Dep: t 

FVC, kanonbesiktningar ) kr A 

De kanoner som skulle användas och jämföras voro 
1 st 12,83 -tums slätborrad kan, a v amerikansk modell, prj-vik t 

480 skålpund 
1 st 9,62-tums refflad dansk bakladdningskan, pr j-vikt 480 skål

pund 
st 9,24-tums refflad bakladdningskan ::tv fransb artilleriets 

modell, prj-vikt 508 skålpund 
st 8,08-tums refflad bakladdningskan av franska marinens 

modell, prj-vikt 339 skålpund . 

Resultatet från skjutningen blev i korthet följande: 

De refflade kanonerna visade sig klart bäst. 
Den laminerade plåten va r underlägsen den solida. 
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Bild 5. 

Fr!ln vdr nya flotta. Det inre af Disas tom med 9,24 tums-kanonen. Tecknad af 
]. Hägg. Ur Ny Ill11strerad Tidning 1877. SSHM bildarkiv. 

Projektile rnas beskaffenhet är av stor betydelse. 

Den svenska plåten var bättre än den engelska. 

Resultatet var således positivt för den refflade kanonen, men 
ytterligare prov a v dess uthållighet bedömdes erforderliga. Genom 
K br den 30 december 1869 föreskrevs att provskjutning skulle verk
ställas vid Finspang med en 8,08 tums kanon "- - - på så sätt 
att först 300 skott avskjutas med 46 skålpund krut och projektil av 
normal vikt eller 339 skålpund och därefter krutladdningen ökas till 
56 pund och skjutningen fortsättes till dess kanonen bliver obruk
bar." Efter 200:e skottet skall FSA avgiva rapport om kanonens be
skaffenhet.22 

Efter dessa skjutningar var FSA beredd att fatta beslut om an
skaffning a v 8,08 tums (24 cm) kanon M/69 karakteriserad som en 
bandad tackjärnskanon med kammarladdning och 5 djupa refflor 
som skjuter knapp-projektiler med sam ma modellbeteckning. Hösten 
1870 kontrakterades med Finspang 1 O st dylika pjäser och senare 
ytterligare 13 st.n 

22 TiS 1870 s 6 J. Referat av K b r 30 dec 1869 
2 ~1 TiS 1 SHS s 350 E Barnekow om flottans kanoner 
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Bild 6. 

J :a kl kanonb!i.t Rota. 27 cm kanonen ger eld. SSH M bildarkiv. 

I samma artillerisystem M/69 avsågs ingå även 27 cm (9,24 tums) 
och 17 cm (5,63 tums) kanoner. Av det senare slaget anskaffade 
FSA. under första delen av 1870-talet ett 20-tal pjäser som i korthe t 
kan beskrivas sålunda: "- - - kanonen av stålbandat gjutjärn 
försedd med skruvmekanism, spelrumsrefflor och knapprojektiler 
vilar i ett s k hal vkursörlavettage a v synnerligen ringa vikt. Over
lavetten har framrullar och glider vid rekylen längs den hästskofor
made släpan eller halvkursören som har svag bakåtlutning. Rörelsens 
hastighet regleras av friktionslameller och rörelsen begränsas av vid 
halvkursören fästade buffertar." Framförandet till bords sker med 
taljor. Höjdriktningen sker med ratthjul och fast kuggbåge. Sidrikt
ningen sker med taljor.24 

Den beskrivningen ger tro ts sin korthet en viss bild av artilleritek
nikens ståndpunkt vid denna tid. 

Innan anskaffning av motsvarande 27 cm kanoner kommit till 
stånd hade man emellertid inom FSA. börjat överväga om icke det i 

24 H Holmberg; Lärobok i artilleri Del JII s 162. Sthlm 1881 
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Bild 7. 

EDDA, kanonbåt 1 :a kl. Förberedelse till drabbning. Foto omkr 1895; 
SSH M bildarkiv. 

Frankrike omkring år 1870 antagna nya reffelsystemet med många 
refflor och projektiler med forcerande koppargördlar skulle erbjuda 
större fördelar. Omfattande provskjutningar ägde rum i Finspang i 
samarbete med Krigskollegium från augusti 1872 till januari 1873 
och med en nytillverkad 24 cm kanon år 1877. Våren 1878 fast
ställdes därefter ritningar till såväl 24 cm som 27 cm kanoner i det 
artillerisystem som fick beteckningen M/76 .25 

Mitt under detta utvecklingsskede mot refflade bakladdnings
kanoner med forcerande koppargördlar tages ett halvt steg tillbaka 
genom tillkomsten av den tidigare omnämnda 12 cm framladdnings
kanonen M/73. 25 

A v övriga FSA. åtgärder rörande kanoner må här ytterligare blott 
nämnas anskaffning av reffelmaskin för grova kanoner från Eng-

25 TiS 1885 s 354. KKrVA Tidskr 1877; Riksdagsförhandlingar. Av redogöre lsen 
framgår att FSA till riksdagen fick lämna särskild förklaring över varför man 
gick så försiktigt fram vid övergången till rcffladc kanoner 
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land år 1863~0 och av 12,7 och 25,4 mm:s kulsprutor av Palmcrantz' 
modell under 1870-talet (12 mm lO-pipig kulspruta M/ 1875). 

Som avslutning på detta avsnitt rörande utvecklingen fram till 
refflade bakladdningskanoner och artillerisystem M/76 bifogas hä r 
ett utdrag ur "Huvudbok för godkända artilleripjäser".27 visande 
beståndet av olika modeller och typer år 1877 med antalet pjäser an
givet där uppgift finnes. Man konstaterar att trots den kraftiga ut
gallringen av äldre pjäser år 1871 ännu åtskilliga sådana- upp til l 
100 år gamla - ingå i kanonparken varvid de äldsta mestadels åter
finnas på kustfästningarna. 

Utdrag ur "Hu·vudbok för godkända artilleripjäser, 1877." 

Kanontyp (Modell) jämte antal och placering 
(i förekommande fall) 

96-pd kan; af Chapmans mod; 103 ku lors vikt 
7-tums bombkan; v Sydows mod 
7 -tums d :o d :o 1841 års mod 

(Totalt 108 st) 
9-tums slätborrad kan (6 st) 
61/2- tums bombkan; 1846 års mod; 175 k v 
61/2-tums d:o 1860 års mod; 175 k v 

(47 st) 
1844 års mod; 103 kv 

( 19 st) 
9,24-tums reffl, bandad bak! kan (2 st) 
61 /2-tums bombkan; uppborrad Aschtings 36 pd 

5,63-tums (16 cm) reffl, bandad 
(Vanadis, Norrköping m fl) 

8,08-tums (24 cm) reff, bandad 

(Loke, Thordön, Tirfing) 

(3 st) 
bakl kan 

(23 st) 
bakl kan 

(13 st) 

VB 
ÅB 
F 
ÅB 
F 
F 
ÅB 
F 

ÅB 

F 
ÅB 

F 

F 

Tillverkningsort 
och år 

1805 
1838 
1843 
1845 
1853-55 
1865 
1846 
1860 

1844- 46-53 

1876 
1784-86 

1870-75 

1871-76 

26 Orlogsvarvet Karlskrona; Art Dep:t C III; Ank handl1864 Kr A 
27 Orlogsvarvet Karlskrona; Art Dep:t D II a Kr A 

176 

+ 

4,1-tums bandad, mynningsladd M/73 (29 st) 
(Gefle, Norrköping, Eugenie, Blenda) 

36-pd kan; af Clupmans mod; 179 k v ( c:a 
50 st) 

36-pd kan; Aschlings mod; 161 k v 
30-pd kw av 200 k v (c:a 70 st) 

(Försiktigheten, Stockholm) 
30-pd kan; af Chapmans mod; 182 k v 
30-pd kan; 1835 års konstr; 175 k v (30 st) 
30-pd kan: 150 k v (Norrköping, Stockholm) 
30-pr kan; 1835 års konstr; 100 k v (c:a 

( 40 st) 
(Desiree, af Chapman) 

30-pd kan; 1835 års konstr; 75 k v (Kongs
hall) 

24-pd kan; af Chapmans mod 
24-pd kan; Tornguists mod 
24-pd-bn; Dansk mod (Kungsholmen) 

bl a 

24-pd spetskam kan; af Chapmans mod; 175 
k v 

VB 1810-15; ÅB 1815 - 18; F 1815 
(Totalt c:a 110 st) 

24-pd kan; Aschlings mod (Kungsholmen) 
24-pd kan; Ostemuns mod (af Chapman) 
24-pd kan; 1834 och 1835 års mod; 100 k v 
18-pd kan; Tornguists mod (Kungsholmen, 

Drottningskär) 
1 ~-pd slonga; 225 k v (Drottningskär) 
Vtssa 12-pd kan, earronader m m 
2",25 reffl kan (Norrköping, af Chapman, 

Vanadis Gefle) 
56 pd mörsare; v. Sydows mod (5 st) 
40 pd d :o Hellvigs mod ( 4 st) 

Beteckningar å tillverkningsort 

VB = von Berchner = Stafsjö F 
Sö = Stafsjö (senare) EB 
ÅB = Åkers styckebruk 
GK = Gustaf Kierrman, Åker (tidigare) 

F 

VB 

ÅB 
ÅB 
Sö 
F 
ÅB 
ÅB 
ÅB 

ÅB 

VB 
GB 
GK 
VB 
VB 

1874- 76 

1804- 10 

1809 
1853 
1856 
1819 
1836 
1853 
1836 

1836 

1808 
1760 
1760 
1809 
1804 

VB, EB 1784 
ÅB 1830 
ÅB 1834 
F 1840 

GK, VB 1760 
VB 1768 
F 1866 

F 1827 
VB 1809 

Finspang 
Ehrendahls Bruk 
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Ammunitionsproblem 

Problemen i vad avser artilleriammunition under denna period av 

intensiv vapenteknisk utveckling ansluter sig givetvis mycket nära 

till den utveckling av kanonerna som skildrats under närmast före

gående avsnitt vari även en del ammunitionsproblem tat:gerats. ~.är 
skall denna framställning kompletteras med en del uppgtfter betraf

fande själva ammunitionseffekternas utveckling, uppgifter som 

ibland må synas vara mindre väsentliga detaljer, men som berör rät t 

viktiga delproblem som måste lösas för att det vapensys tem, som be

står av kanonen med projektil och drivladdning skall fungera oklan-

derligt och tillförlitligt. . 
När perioden börjar - omkring 1840 - är ännu den masstva 

rundkulan av tackjärn den vanligaste projektilen, men mycket stort 

intresse ägnas bomben, bombkanonens krutladdade projektil. Den 

var till en början också sfärisk, men modifierades och kom också att 

utformas "oval" d v s med en cylindrisk del mellan två halvsfärer,2' 

vilket gav större tyngd och verkan. Men det besvärligaste problemet 

att lösa var tändröret, som skulle initiera sprängladdningen, då 

projektilen nått målet. Den tidigare modellen för den vanliga ka

nonens "concavekula" med en stubin som antändes vid skottloss

ningen var helt otillfredsställande. Man sökte sig nu fram på två 

vägar, dels genom ett inställbart tidrör dels genom ett s k perkus

sionsrör, d v s ett tändrör som tänder vid anslag mot mål. 
Tygmästaren v Sydow i Stockholm hade tidigare framgångsrikt 

sysslat med slaghattar och slaglås till kanoner. Den nu aktuella ut

vecklingen kom huvudsakligen att förläggas till Stockholm. Ett labo

ratorium började där byggas på Loudden år 1847 och dit kom så 

småningom också att förläggas aptering av bomber med perkussions

rör även för lantartilleriet.2 !J 

Men långt tidigare hade uppdrag lämnats stockholmsvarvet att 

uppgöra ritningar på såväl bombkanon som projektiler med brand

rör.30 Från omkring 1841 ett par decennier framåt föranstaltar FSA 

ett flertal provskjutningar med undan för undan förbättrade brand

rörskonstruktioner. Den första från kanonslupen Gaute har tidigare 

28 J C E Christersson; Handbok i Sjöartilleri s 92; Stockholm 1881 

29 Gynther a a Del V s 4; K br 10. 12. 1847 och 3. 3. 1854 

3o FSA skr till Stationsbef i Stockholm 9. 7. 1841 Stockholms Orlogsstation , 

Varvschefsämbetet; Art Dep E, ank hand! 
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omnämnts. Resultatet var dåligt. Den första k lart lyckade provskjut

ningen synes ha varit den som 21 augusti 1858 utfördes från kanon

skonerten von Essen varom tygmästaren J Ameen skri ve r: "- - -

Om tvenne skott undantagas nämligen första dagens 1 :a och 15 :e 

skott så visar skjutningen det lika ovanliga som tillfredsställande re

sultatet, att endast 3 :ne skott av 40 ej sprungit vid anslaget i tavlan 

(de 3 bomberna tagna ur 1853 års aptering) ."31 

Laboratoriet på Loudden i Stockholm blev ett centrum för flottans 

tändmedelsutveckling under hela denna tidsperiod. En explosion i 

januari 1852 förstörde åtskilligt, men verksamheten fortsatte. I sta

terna för Stockholm återkommer år efter år posten "materiel för 

slagkrutslaboratorium".32 Vid periodens slut har man nått fram till 

tämligen väl fungerande perkussionsrör av metall och brandrör med 

tidsinställning. Alltjämt förekommer dock för de slätborrade kano

nerna brandrör av trä med stubin. 

I anslutning till vad här nämnts om laboratoriet på Loudden må 

ytterligare nämnas att där utvecklades det /riktionsrör, som p å 

framladdningskanonerna kom att ersätta slaglåset, samt de tänd

patroner, som infördes för bakladdningskanoner för antändning av 

drivladdningen. Man hade med kanonslaglåsen ovan fänghålen ej 

nått önskad tillförlitlighet. Friktionsröret, med en rivtändsats som 

antändes vid ryck i fyrsträngen visade sig fungera tillfredsställande. 

FSA föreskrev 1860 att friktionsrör fortsättningsvis skulle användas 

i stället för kanonlås och slagrör.33 

I och med införandet av refflade kanoner aktualiserades utform

ningen av själva projektilen dels med hänsyn till styrningen i loppet 

dels med hänsyn till hållfastheten vid anslag mot pansar. Vad styr

ningen beträffar gick den från projektiler med styr- och stödknappar 

till blyklädda projektiler och sådana med s k gascheck d v s en skål

formig skiva på bakplanet som av gastrycket pressas in i refflorna 

och ger p rojektilen rotation, och slutligen till projektiler med kop

pargördlar som blev den slutliga lösningen. Vid periodens slut före

kommer alla dessa lösningar i olika kanoner.34 

31 O rlogsvarvet Karlskrona handl., Art D ep :r ; Anteckningar ur Provskjutnings-

protokoll 1786-

32 Krigsvet Ak Tidskrift 1844-75 ; Redogörelser för riksdagsförhandlingar. 
33 Orlogsvarvet Karlskrona hand!. ; Art De p :t C III A nk handlinga r 7. 12. 1860. 
34 J C E Christersson; Handbok i Sjöartilleri s 59 och 90 m fl; Stockholm 1881 
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Vad hållfastheten beträffar så befäste spetsprojektilen sin öv r

lägsenhet. Den tillverkades i Sverige övervägande av tackjärn son t i 

och för sig var av utmärkt kvalitet, men visade sig alltför sprött i 

sneda anslagsv inkl ar. Detta framtvingade senare övergång till smidda 

och härdade stålprojektiler. Utprovningen av dessa projektiler gi -:k 
parallellt med de kanonförsök för vilka redogörelse lämnats ov, n. 

Med införandet av grova refflade kanoner med långa och i jäm 

förelse med rundkulan tunga projektiler följde också v iss,1 kr , t 

problem . Det krävdes för att få god effek t mera långsamt brinnanJc 

krut d v s med större korn. FSA prövade engelskt och belgiskt k ru t 

o~h underhandlade också med Torsebro krutbruk om tillverkning ,w 

mera grovkornigt svartkrut. När perioden slutar är dessa problc ·11 
~innu ej slutgiltigt lösta. =;:; De kemiska kruten ha ännu ej framträ tt 

på arenan, men såväl nitrocellulosan som nitroglycerinet är kända 

som sprängämnen. 

Utbildning och kontroll 

Ovan omnämndes det besiktningsuppdrag som kaptenlöjtnant n 

Didron hade i Finspang och som berörde 9 tums slätborrade k 1-

noner. I anslutning till detta må avslutningsvis nämnas några o ;·d 
om bestämmelser för besiktning och utbildning av officerare f<)r 

sådan verksamhet. 
Redan på 1600-talet skickades blivande artilleriofficerare och t y ,.;

mästare till styckebruk för att lära sig kanon tillverkning. Und er 
1800-talet hade denna utbildning i anslutning till bestämmelser fi)r 

besiktning fått tämligen fast form såväl för armen som flottan. 
Bestämmelser för besiktning av artillerimateriel stadfästes gemen

samt för arme och flotta första gången genom Kungl reglemen re 

1764. Förnyad form fick detta bl a genom Kungl Förordning -' 0 
december 1825 och K br 17 september 1831 och slutligen genom be
siktningsreglemente av den 29 mars 1847. I detta angives i § l att 

" Anskaffning a v artilleripjäser och projektiler besörjes för Lan t
Försvaret av Krigs-Collegium och för Sjö-Försvaret av Förvalt
ningen av Sjöärenden" och i § 2 "För att övervara gjutningen och 

den övriga tillverkningen, samt med dem anställa prov kommen-

;Jj E Barnekow; "På h vad punkt står krutfrågan för närvarande med aYsccnde p~ 

flottans refflade kanoner". TiS 1880 s 238 

180 

Bild R. 

Konte ramimlen m m August R v Feilitzen f 18 J 5 d 1898. Sek. löj tnant 1838; 
Premiärlöjtnant 1846; övermästare v id slagkrutslabora to riet i Stockholm 1847; 
tygmästare i Stockholm 1850-54; konstruerar 9 Wms kanon och handgevär; 
ledamot av FSA 7 m!in 1860 deltar i provskjutningar i Finspang 1865; ledamot 
av FSA 1866; chef för Marinförvaltningens militäravdelning 1880-81; chef för 

KMF 1882. K r A port rättarkiv. 

deras officer - - - etc. För en sådan kommendering är den officer 

kompetent, som har en för nämnda förrättningar erforderlig känne
dom, ej mindre om järngjutning än ock om besiktning."36 

För att beredas sådan utbildning kommenderades officerare till 
Falu bergsskola eller Teknologiska institutets bergsskoleavdelning. 

För armens artilleriofficerare medgavs sådan kurs genom k br den 

12 juni 1844 och genom k br den 29 september 1846 medgavs officer 
från Flottan att genomgå samma kurs.'H 

36 Gynther a a Del li s 189 ff 
37 Vid genomgång av sådan kurs å tnjuter officer å rli gt arvode av 400 kr. K br 

29 sept 1846. Gynther a a. 
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Kommendören m m Carl Christian Engström f 1827 d 19 16. Kadett 1842, sek.
lö jtnant 1848; kurs vid Motala Verkstad 1851-53; ~it räder v ld kanonbeslkt
ningar i Finspang 1853 ; vistas vid olika styckebruk 18) 4---:5 6; kons truerar kam
marladdningssystem och lav etter som provas bl. a. l Franknke 1 856-58; ledam a. t 
av Flottans artille rikommitte 1863; tygmästare l Karlskrona 1876-78; chef for 

personalkårer vid Stockholms Örlogsstation 1880- 83; kommendör 1884. 

Ovannämnde Didron genomgick denna kurs vid Falu bergsskola 
åren 1847- 49 och studerade 1858 vid kanongjuterier i England. 
H an utnyttjades sedan av FSA. för artilleriförsök och kontrollverk
samhet. Han blev sedermera år 1872 t f ledamot av FSA.. Denna 
karriär utgör ett eoxempel på hur FSA. r~1etodiskt bibrin~ar kun~kal?~r 
och erfarenheter at ledande personal mom vapenomradet. T1ll hk
nande utbildningsgång kommenderades bl a löjtnanten Carl Cristian 
Engström genom kurs vid Motala Verkstad 1851-53 och vid Stycke
bruk 1854-56 och löjtnanterna Barnekow och Ahren år 1870 genom 
Teknologiska institute t s bergssko le avdelning. 38 

38 Go d 11 jan 1870. KKrVA Tidsl<r 1870 s 62 
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slutord 

H är har i starkt sammandragen form skildrats en hektisk period 
i det svenska sjöartilleriets utveckling inrymmande dess förvandling 
från slätborrade framladdade tackjärnsstycken av en mångfald 
pundigtal till de refflade bakladdade pjäserna med modellår 1866 
och - 76. Efter 1866 har följt vad man skulle kunna kalla "100 år 
med refflade kanoner" karakteriserade mindre av principiella ny
heter än av tillväxt i kaliber och effekt och av förfining av hjälp
medel som rikt- och eldledningsmateriel m m. Sin största relativa be
tydelse bland sjökrigets vapen torde artilleriet haft fram till första 
världskriget då torpeden steg in på arenan som ett vapen att ta på 
fullt allvar. Sin kulmen som teknisk skapelse nådde väl ar tilleriet 
under andra världskriget. Därefter har intresset vad beträffar vapen 
i sjökriget varit starkt inriktat - förutom mot atomvapen - mot 
robot- och undervattensstridsmedeL Vissa tecken tyder dock nu på 
att en viss återhämtning kan komma i vad rör artilleriets betydelse 
som närkampsvapen mot sjö- och luftmåL 

I och med att artilleriet med reffling och bakladdning blev ma
teriel med allt högre krav på material och bearbetningsteknik bör
jade också klockan att ringa för de gamla traditionsrika styckebru
ken såsom Finspang och Stavsjö. För marinens del blev det Bofors 
som genom framsynthet och skicklighet och i konkurrens med Krupp 
och andra storindustrier skulle förvärva sig positionen som nära nog 
ensamleverantör av artillerimaterieL Snart nog kan för marinen 
skrivas en skildring av "100 år med Boforskanoner". 

Men det är en annan historia. 
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KAPTEN 

BERT IL KONIG 
Mer om Sväva rnavigering 

I maJI1Umret 1965 av denna tidskrift beskrevs, med ledning av en 

artikel i Interavia 10/ 64, ett navigeringssystem för svävaren SRN 3. 

Sedan dess har systemet varit i drift under ett år för militär använd

ning, och i Flight 26 . 8. 1965 redogör lt cdr Hammond, chef på 

svävaren, för problem 1 samband med svävarnavigering samt er

farenheter som gJorts vid praktiska prov. Han anvisar möjligheter 

till lösningar och ger också personliga reflektioner på användning 

av svävare, sjövägsregler för svävare samt fordringar på för svävare 

speciell navigeringsu trustning. Med anledning av att det förut be

skrivna systemet kompletterats på några punkter presenteras även en 

omarbetad systemskiss. 

Svävarelementa 

För dem, som inte riktigt har klart för sig svävarens miljö och sätt 

att operera är här några fakta: 

Alla svavare lever med något undantag (sidewall craft) på sm 

förmåga att, genom att undvika vattenmotståndet, uppnå hög eko

nomisk fart. Möjligheter att framföra svävaren är dock mycket be

roende av utseendet hos vattenytan, som den passerar. En ojämn vat

tenyta ger stötig gång vid hög fart, med vertikalacceleration upp till 

1,5 g, ej olikt en bil som kör över en serie kraftiga gupp. 

Det mest effektiva sättet att driva fram svävaren är med luft

propeller. Detta orsakar emellertid kraftigt buller, och besättningen 

måste t ex därför ha intern radiokommunikation. Man måste vidare 

beakta att svävarens kontrollytor, roder och luftpropellrar verkar 

med aerodynamiska krafter. Detta betyder att svävaren är lättare 

att manövrera i hög fart med hög luftströmningshastigheL Svävaren 
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bör för att reducera luftmotståndet ha låg siluett. Detta kan inne
bära att föraren har dåliga siktmöjligheter. Den viktigaste fakto,·n 
som måste uppmärksammas vid framförande av svävare är vind
avdriften. Eftersom svävaren uppträder i ett luftmedium utan V8t
tenmotstånd, är den helt vindberoende. I ogynnsamma fall kan av
driften uppgå till 45 ° och vindkastningar kan bli farliga. 

Aven om man för navigeringen hade gott om tid lämpar sig inte 
ett konventionellt marint navigationssätt för svävaren. SvävamaYi
gering måste bli en blandning av marin- och luftnavigation mrd 
vissa av bägges nackdelar. 

Den måste t ex vara lika noggrann som marin navigering men fy a 
ggr snabbare. Den enda fördelen är att man slipper bry sig om vat
tendjup eller strömpåverkan. Huvudbekymret är att ständigt vara 
beredd att undvika kollision, och att ständigt kämpa mot hög a v
drift. Man kan likna svävarnavigering vid att navigera ett flygp lan 
på låg höjd i fjällterräng, eller, om det är möjligt, att köra motor
torpedbåt i 30 knops ström. Uppgiften är acceptabel i dagsljus och 
god sikt, när en övad förare med ögat kan uppskatta färdlinje, av
drift, vindeffekt och inte minst viktigt, våghöjd och vågriktning. 
Nattetid eller i dålig sikt blir navigeringsuppgiften mycket besvärl ig, 
inte olik att köra bil på en isig, dimmig motorväg långt över säker 
fart. Man har ringa eller ingen känsla för verklig färdväg, och kurs
angivelsen ger ej föraren någon ledning. 

F ordringar på svävarens navigeringssystem 

Idag använder man snabbplatta och "Instant coffee", när man 
snabbt vill koka kaffe. På samma sätt behövs ett "Instant Naviga
tion System" vid navigering av en högfartsfarkost som svävaren. 
Detta navigeringssystem måste vara ett blandat eller sammansatt 
system, vilket i sin enklaste form kan representeras av ett "dödräk
ningsläge", stöttat av en optisk "fix". Navigeringsinformationen 
måste emellertid presenteras automatiskt, uppdateras och kontrol
leras, och ögonblickligen ge läge och färdväg, innan säker styrning 
och manöver blir möjlig. Systemet kan inte bara baseras på en s. k 
flight log, som endast talar om var man har varit. Det måste i stället 
baseras på en för ögat direkt synlig radarbild, på vilken också appli
ceras en omedelbar och exakt färdvägsangivelse från t ex ett sjökort. 
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Färder med svävare måste i förväg planeras och programmeras, då 
det inte kommer att bli tid för avbrott annat än sådana, betingade av 
rutinmässiga n a vigeringshändelser. 

Relativstabiliserad1 radar vid farter upp mot 50 knop i trånga 
farvatten, ger ofta en suddig och dålig bild, och vanliga sjökort har 
mycket information av onödigt och förvillande slag. Det är därför 
önskvärt att använda True Motion (TM)-radar och till denna spe
ciellt anpassade sjökort i lämplig skala och med lämplig information. 
Radarn bör dock för kollisionsvarning vara omkopplingsbar till 
r el a t i vstabilisering. 

T M-stabiliserad radar 

För ett fartyg försett med kompass och logg och med möjlighet att 
göra korrektioner med hänsyn till avdrift och ström, är det relativt 
lätt att ge sann kurs och fart för TM-funktionen i radarn. Trots att 
fart- och kursinformationer kan vara tillgängliga i en svävare är de 
emellertid icke sanna och därför av föga eller intet värde. Svävaren 
kan i det lägre fartområdet på grund av avdrift som nämnts framgå 
45 ° från kompasskursen och loggad fart. Aven om farten erhålls från 
en enkellobig Dopplerlogg, visar den enbart den hastighet varmed 
vattnet försvinner under svävaren från för till akter, och är därför 
icke representativ då avdrift förekommer. 

För att erhålla verklig fart längs verklig färdväg, och därmed ge 
underlag för TM-funktionen i radarn, tycks ett tröghetsnavigerings 
(TN)-system vara idealiskt för att få erforderlig kalkylatornog
grannhet. En sådan utrustning ligger någonstans mellan lätta system 
för flygplan, där vissa ackumulerade fel kan accepteras, och tyngre 
system i fartyg där dessa fel måste korrigeras, och där "stöttning" 
eller övervakning av systemet sålunda är erforderlig. 

En fyrlobig Dopplerlogg, med samtidig sändning-mottagning i 
fyra riktningar, skulle också kunna användas för att beräkna verklig 
fart längs verklig färdväg. En sådan Dopplerlogg eller ett lämpligt 
TN-system är emellertid ännu icke tillgängliga för svävarbruk. 

1 d v s en radar där eget fartyg ständigt befinner sig i centrum och där övriga 

ekon rör sig relativt det egna fartyget. 
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Navigeringssystemet i SRN 3 

Navigeringsproblemet har lösts i svävaren SRN 3 genom att kom
binera en marinradar med en Decca "flightlog" och en Omnitrac 
ka lkylator som mellanled. Kalkylatorns uppgift i systemet är att ut
jämna det hyperboliska Deccarutnätet och den därmed samman
hängande förvrängda kortpresentationen och omvandla den till rät
vinkligt och sant rutnät. Kalkylatorn upprättar farkosten s "Decca
läge" va r tjugandels sekund och räknar på så sätt ut verklig färd
linje, och, med hjälp av en tidsbas, farten längs denna. 

Därmed har man erhållit verklig fart längs verk lig färdväg med 
utgångspunkt från ögonblickl iga riktiga lägen i form a v X- och Y
koordinater, och kan förse TM-radarn med sanna informationer. 
Onskad färdväg kan manuellt införas via navigeringspanelen, och 
router kan sålunda planeras och programmeras med hjälp av kal -

kylatorn . 
Speciella plastkort i en skala som passar PPI -skalorna och endast 

försedda med erforderlig topografisk information har tillverkats. 
Dessa kort är monterade på en rulle och presenteras via en optisk 
plottningstillsats på PPI :t. PPI :t kan kopplas om från TM till Rela
tiv stabilisering om föraren önskar sortera ut kollisionsproblem. 

Sammanfattningsvis är följande karaktäristiskt för systemet: 
Föraren har en styrindikator, som informerar honom om hur 
långt han är vid sidan om önskad färdväg, och hur han bäst 
skall komma tillbaka till denna. 
Verklig färdvägs- och fartindikation kan erhållas utan logg 

eller kompassvärden. 
Mest betydelsefullt är en markering av verklig färdväg 
(track marker) på PPI:t, som jämfört med farkostens stäv
markering klart visar avdriftsvinkel och vart farkosten är på 

väg. 
Upplysning om avstånd till nästa bry tpunkt samt åt vilket 
håll gir skall göras på en programmerad färd kan erhållas. 

Hela navigeringssystemet på vidstående skiss visar ett kompli
cerat och dyrbart system som kanske endast är önskvärt för militära 
svävare, som jämte navigeringsproblemen måste lösa även vissa tak
tiska problem. En civil svävare kan förmodligen nöja sig med enk
lare utrustning. TN-plattformen, som visas med streckad linje är ett 
föreslaget komplement, som kan komma att tillföras i framtiden. 
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Synpunkter på sjövägsregler m m 

Lt cdr Hammond säger sig vara övertygad om att bortsett från 
nöjesturer i dagsljus, kräver allvädersoperationer med sväv~r~ både 
förare och navigatör för att hålla kurs och fart och samttdtgt be
stämma färdväg och undvika kollisioner. 

Svävarleder kan, liksom luftleder, upprättas med radarövervak
ning i terminalerna företrädesvis i områden där konventionella far-
tygsrouter saknas beroende på t ex otillräckliga .. djup. o 

Man måste inse att i dessa svävarleder, svavarna endast kan at
skiljas i sida ej i höjd, och att man endast kan lösa kollisiOt~sprob.~em 
svävare-svävare. Kollisionsproblemet svävare-fartyg maste losas 
av svävarnavigatören, som därför behöver åtminstone en relati':
stabiliserad radar och någon form av s k "flightlog". Det ~nå~te vt~ 
dare inses av myndigheter, som har att besluta om fartrestnkuon~r 1 

hamnar och trånga farvatten att svävare manövreras aerodynamtskt 
och att de bäst och säkrast framföres i fartområdet över den s k 
"humpfarten"2 (12-18 kn) där de har små avdrifts':inklar samt en 
stoppdistans, som är endast en bråkdel av konventiOnella fartygs. 
Vid och under "humpfarten" åstadkommer svävaren mycke: vatten
sprut och svallvågor och dess manöverförmåga är väsenthgt redu

cerad. 
Om man betraktar svävaren som ett mycket snabbt fartyg kan 

det lätt passas in i internationella regler för att undvika kollisioner 
till sjöss. Några synpunkter k~n e.mellertid. förtjä~:a att nämnas; 
Andra sjöfarande bör veta att ljudstgnaler eJ kan horas ombord pa 
en svävare och att farkostens kurs icke nödvändigtvis visar dess 
verk lio-a färdväg. Förutom de vanliga navigationsljusen bör för 
identifiering svävaren föra en snabblixdampa synlig horisonten runt. 
Sådana minnesregler som " Grönt mot grönt" allting skönt" och rött 
mot rött håll rodret stött" kan ge fa lsk känsla av säkerhet där svä
vare up;träda. I dessa fall är enda säkra vä~en att ~ndvika k?,lli
sion kontinuerlig observation av bäringsändnngshasttgheten. Fore
komst av svävare kan inte sägas medföra några nya kollisionspro
blem. Relativfarterna har endast ökat och i fallet svävare- svävare 
måste åtgärder för att undvika kollision vidtagas på radarindikation 

2 Det för svävaren ogynnsamma fartområdet, i vilket vågmotståndskurvan har 

en topp. 
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med svävarna utanför optisk sikt av varandra. Man kan slutligen 
påstå att kollisionsfaran i tvärsvind ej reduceras om svävaren minskar 
farten, snarare tvärtom. Lägre fart betyder nämligen större avdrifts
vinkel och därmed sämre manöverförmåga och kräver dessutom en 
ändring av kursen för att ursprunglig färdväg skall kunna bibehållas. 
Den korta stoppdistansen är givetvis gynnsam ur kollisionssynpunkt. 

Behov av speciell svävarnavigeringsutrustning 

Marinradar för fartområdet 0-30 knop har tidigare utvecklats 
för konventionella fartyg. Datahastigheten för dessa anläggningar är 
i lägsta laget för svävarbruk. Radarbilden blir suddig och oklar. Ett 
sätt att undvika detta vid farter omkring 70 knop skulle kunna vara 
att med ökad antennrotationshastighet öka datahastigheten. Detta 
innebär emellertid att efterlysningstiden reduceras, man förlorar 
"ekosvansarna" och rörliga ekon kanske måste plottas. Decca har 
utvecklat en 3 cm transistoriserad relativstabiliserad radar (Typ 202) 
med möjlighet att på PPI:t projicera en optisk bild av ett handman
övrerat upprullat sjökort. Denna anläggning har visat sig bra för 
mindre svävare och har gjort operationer nattetid möjliga. 

Det finns för svävare ett stort behov av en billig och noggrann 
färdvägsindikator. Villkoret att den skall vara billig utesluter dyr
bara kalkylatorer och TN-plattformar. Behovet anses bäst kunna 
tillgodoses med en flerlobig Doppleranläggning, som samtidigt kan 
sända i flera riktningar, en anläggning som f n existerar för flyg
planbruk. 

slutord 

De ovan lämnade synpunkterna på navigeringssystem har inte 
nödvändigtvis tillämpning enbart på svävare. För alla snabba far
koster, som färdas över vatten, existerar ett behov av ett "instant 
navigation system" som i varje ögonblick lätt och överskådligt pre
senterar situationen i närheten av farkosten, varnar för kollisions
risker samt med vilken routen kan programmeras och planeras i för
väg och styras mer eller mindre automatiskt. 
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KOMMENDORKAPTEN 

NILS HELLSTROM 

Befälsyrkets anseende 

några synpunkter 

Denna tidskrifts januarinummer innehöll en artikel "Befälsyrkets 

anseende" av kommendörkapten U. Heiroth som på ett intresse
väckande sätt behandlade ett flertal viktiga frågor. Några a v ar
t ikelns värderingar samt förslag till åtgärder för att öka vårt y rkes 

anseende synes dock kunna diskuteras. 
Värderingarna bl a därför att de synes skrivna med utgångspunkt 

från erfarenheter av officerens ställning inom en storstadsregion 
som enligt mina erfarenheter skiljer sig högst avsevärt från den han 

intar i mindre städer och samhällen. 
Nedanstående rader är ett försök att se vissa delar av det rubri

cerade ämnet från andra utgångspunkter. De kan också utgöra ett 
inlägg i ett ämne där en fortsatt debatt synes angelägen. 

Heiroth säger i början av sin artikel att militäryrkets utövare ofta 
har en ideologisk övertygelse men hävdar därefter att vån lands 
långa fredsperiod "sannolikt medfört att officersyrket tappat sin 
karaktär av kall". Han fäller i detta sammanhang den riktiga an
märkningen att målsättningen för vårt yrke är motsägelsefull; näm
ligen att genom hög yrkesskicklighet söka förhindra att denna sättes 
på sitt yttersta prov. Min uppfattning i denna fråga är att officers
yrket inte har förlorat sin karaktär av kall - i varje fall inte 
för de tongivande delarna inom respektive kårer. En annan tingens 
ordning vore också olycklig eftersom endast en "kallinriktad" yrkes
moral torde vara stark nog att överbrygga den ovannämnda mot
sägelsefyllda målsättningen för vår verksamhet. Den starka och sär
präglade yrkesmoral som sedan generationer präglat våra befäls
kårer är en av krigsmaktens värdefullaste tillgångar. Denna inställ
ning till yrket och dess krav måste emellertid befästas också inom 
kommande befälsgenerationer. Utvecklingen under de senaste åren 
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vid våra befälsskolor som inneburit en överbetoning av materiel
studier på bekostnad a v elevernas personlighetsutveck ling och karak

tärsdaning synes här emellertid illavarslande. 
Som en röd tråd genom Heiroths artikel går uppfattningen att 

"yrket skall avses för intellektuellt kvalificerade befattningar på en 

nivå som sva ra mot genomgången utbildning" . 
Uppfattningen är väl i och för sig riktig ehuru i de flesta kvalifi

cerade befattningar egenskaper som t ex leda rförmåga, handlings
kraft och hög moral inte får anses som sekundära jämfört med in

tellektuell kapacitet . 

Heiroth ger vidare en rad exempel på arbetsuppgifter för trupp
officerarna som "väl inte uppfattas som särskilt intellektuellt kva lifi
cerat arbete - - - och som nog inte kräver vare sig högre natur
vetenskapliga eller humanistiska kunskaper". 

Detta är en central fråga! 
Bör inte officerarnas kapacitet och kompetens ses i ett vidare sam

manhang? Krävs inte t ex en viss överkapacitet relativt en av många 
fredsbefattningar för att säkerställa en godtagbar användbarhet i 
krig och fred? 

I nuvarande organisation bildar ju kompaniofficerarna dessutom 
rekryteringsbas för regementsofficerarna med uppenbara konsekven
ser avseende önskvärd kapacitet och kompetens hos de förstnämnda. 

Heiroth önskar i sin sammanfattning ökade möjligheter till snabb 
befordran för särskilt kvalificerade officerare och synes därvid räkna 
med en kategoriklyvning inom officerskåren i flera befordrings
enheter. (Jfr de nuvarande underofficerarnas sannolika ställning 
framdeles .) 

Ett dylikt system innebär möjligheter för ett begränsat antal be
fattningshavare att nå snabbare befordran men innehåller också flera 
"fallgropar". Systemet har i modifierad form tillämpats inom en av 
försvarsgrenarna och synes ha varit en starkt bidragande orsak till en 
obestridlig deklassering av truppofficerarna inom denna försvars
gren främst p g a små befordringsmöjligheter och för individen otill
fredsställande befa ttningscirkula tion. 

Det talas ofta, och i allmänhet kritiskt, om statsmakternas åt
gärder respektive inflytande på befälsyrkets anseende. Det är emel
lertid väsentligt att skilja statsmakternas och vårt eget ansvar för 
detta. Det är inom tre områden som statsmakterna har sitt huvud
sakliga ansvar och inflytande: organisationens storlek och utform-
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ning (bl a avseende delegeringsförhållanden) samt personalens eko

nomiska förmåner. A v seende t e befälsutbildning, upprätthållande a Y 

stil och anda samt bevarande av goda traditioner är ansvaret över

lämnat till försvarsgrenscheferna och därmed indirekt till det ledande 

befälsskiktet. 
Det är svårt att väga den inbördes betydelse som bör tillmätas 

dessa influensområden; att försvarsgrenscheferna ofta undervärderas 

i fredstid synes dock ostridigt. 
De ovannämnda förhållandena avseende delegering av befogen

heter och ansvar får inflytande på alla befälsnivåer. Det finns inom 

vissa kretsar befattningshavare, både civila och militära, med en 

uttalad övertro på värdet av centraldirigering, även i detaljfrågor. 

Utöver att en sådan dirigering - enligt många moderna närings

ekonomer - leder till minskad effekt, påverkar den även på sikt 

tjänstemännens allmänna anseende. 
Kombinationen delegering - personval ur ett kval ificerat klientel 

medför erfarenhetsmässigt svårmätbara men inte desto mindre bety

delsefulla följdeffekter. Ett personligt ansva r utvecklar nämligen 

ledaregenskaper samt ökar insatsvilja och arbetsglädje. 

Möjligheten att vid relativt unga år nå chefsställning är också vid 

sidan om möjligheterna till växling mellan teoretisk och praktisk 

tjänst en av de stora fördelar vi har att erbjuda de unga män som 

överväger att göra en insats inom försvaret. 
Därför bör all kraft sättas in för att bevara nu varande praxis för 

delegering, ty i de överdrivna centraldirigeringssträvandena ligger 

det kanske för närvarande mest uttalade hotet mot yrkets anseende. 
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Lifterafur m. m. 

KOLERAN$ HÄRJNINGAR l KARLSKRONA AR 1853 

Ett a v män sklighetens vä rsta gissel, den smittosamma tarmsjukdomen kolera, 

har sedan urminnes tider upptr ci tt epidemiskt i Asien och särsk ilt Jndien. Den 

nådde vå r världsdel epidemiskt första gången ! 830, och hemsökte då under ett 

par år de flesta europeiska länderna. Under loppet av 1834 spred den sig från 

Ryssland till Sverige, men var här mindre o lycksbringande än på europeiska 

fastlandet . 

Därefter återkom den till Europa på 1840-, 1850-, 1870- och 1890-talen. J 

Sverige har sjukdomen dock inte uppträtt epidemiskt sedan 1870-talet. Den är 

numera under kontroll i hela Eu ropa, men har ännu inte utrotats i Asien och 

Afrika. Under perioden 1957-1960 varierade antalet fall i dessa båda vär lds

delar mellan 14.000 och 95 .000 årligen . 

I slutet av juni 1853 meddelade de svenska tid ningarna, at t den as iatiska 

koleran spr itt sig från europeiska fastlandet till Köpenhamn, och i spal terna 

uppsändes böner till Den högste, att Sverige måtte förskonas från den mänskliga 

massutrotning som ägde rum i grannlandet. Trots alla försiktighetsåtgärder som 

de hälsovårdande och polisiära myndigheterna omedelbart vidtog för att h:'l. lla 

epidemin borta fdln Sverige, nödgades Konungens Befa llnin gshavande i Ma lmö

hus län den 25 juli 1853 rapporrera till kollegerna i andra landsändar, att den 

asiatiska koleran kommit till Ystad med en passagerare på en paketbåt som an

gjort staden, och att tio personer genast blivit smittade. Mag istraterna i Malmö 

och Lund beslöt då att omedelbart förklara sina städer spärrade, och bastanta 

väktare placerades vid stadstullarna . 

I början a v augusti meddelade ridningarna, att farsoten hade sp ritt sig till 

landsorren omkring Ystad, och att även flertalet städer i Sydsverige hade drab

bats. Den 13 augusti visade sig de första fallen även i huvudstaden, där sedan 

likkärror kom att rulla allt rätare på gatorna under sina turer till masskyrko

gårdarna. 

Den 8 augusti underrättades Malmö magistrat av stadsläkaren, att trots spärr

ningen hade staden drabbats av "den gruveliga hemsökelsen". 

Samma dag meddelades från Karlskrona, att två fall av kolera konstaterats i 

ett av stadens slumkvarter. De b~da insjuknade var en marinsoldat och hans 

hustru. Paret delade rum med två andra karlskronaborgare (!). Allt som allt 
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hystes i huset 34 personer i små trånga rum, men a v dessa överfördes dock ome

delbart 12 till en särskild avdelning av fattighuset. Redan under loppet av fem 

dagar hade dock l O fall upptäckts bland stadens borgare och den till flotta n 

hörande garnisonen. 

Karlskronatidningen skrev dock förhoppningsfullt, att näst Den högsres hjäl p 

bör v i hoppas på lycka i olyckan, dels för att staden hade en sund belägenhet, 

de ls för läk arnas rastlösa bemödanden att hejda farsoten, och dels tack vare den 

ytterst lugna sinnesstämning som i allmänher råder bland invånarna, och som 

otvivelaktigt i betydlig mån morarbetar farsoten . Vi lider ingen brist på livs

medel, ty allmogen här omkring besöker staden med lantmannaprodukter lika 

som förut, och förnekar inte det av ålder kända, raska blekingalynnet. För dc 

fattiga samhällsmedlemmarna visar mvndighererna sin omtanke genom dagli~ 

utdel nin g av en nära nde köttsoppa, och för dem som olyckligtvis blivi t :1ngripna 

:1v farsoten och inte kan väl vårdas hemma, är rymliga och luftiga sjukrum iord

ningssrällda såväl i kronans hus för kronans folk som i rådhuset och andra ställen 

för den civila befolkningen. Tidningen slutade : Man vet att fienden smyger 

inom samhället, men man går emot honom med lugn och sans, och vill Gud skall 

han snart vara kuvad. 

Denna förhoppningsfulla ton utbyttes dock snart av en helt annan och mycket 

förtv ivlad sinnesstämning. Allt flera började insjukna både bland den fasta be

folkningen och de till staden förl agda sjömännen. En sä rskild generalorder be

ordrade inkvartering på linjeskeppet FADERNESLANDET av 200 båtsmän, som 

tillhörde den s. k. varvsparadcn. De transporterades dagligen fd\n och till sin 

förläggning i småbåta r, för att i görligaste mån på detta sätt komma i minst ,l 

möjliga kontakt med smittan. Vid samma t idpunkt som denna generalorder ut

färdades, beslöt befälhavande amiralen att kronans manskap varje morgon skull e 

få sig utskänkt en halv jumfru beskt brä nn vin, som skulle drickas till förekom

mande av sjukdomen. (l jumfru = 0,08 lircr.) 

Men farsoten tilltog i styrka. Den 20 augusti hade från dess början 383 män

niskor insjuknat och 136 av dessa hade avlidit. Den 30 augusti var siffrorna 

1.393 och 706, den l 5 september 1.837 och 993, och den 30 september 1.910 och 

1.043. Eftersom stora vakanser var att fy lla i örlogsflottans organisation, ble 1' 

befälhavande amiralen nödsakad att anställa en stor mängd duktiga hantverkare 

som ersättning för dem som avlidit i koleran . 

Ett bevara t privatbrev från en karlskronabo till en kalmarsläkting ski ldrar 

eländet så här: "Måtte Gud försk ona Kalmar och a ndra samhällen ifrån en dyliK" 

fasa, som v i här måste utstå. Man fruktar till och med för att tala med andra 

människor. Tillförseln har börjar minskas sedan allmogen få tt egen övertygelse 

om sjukdomens allvar. Flera hus är rent utdöda, många barn föräldralösa. Man 

ser ej annat än sjukbärare och likkistor på gatorna. Fjorton man är dagligen 

sysselsatta med att uppgräva långa diken, i vilka kistorna nedsättes bredv id var

andra så tätt som möjligt >i r, 50-60 i rad , och sedan kastar en av prästerna jord 

över alla på en gång". 
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Karlskrona var ingalunda den enda staden som hårt drabbades av farsoten. 

Den drog från landskap till landskap och skördade sina offer. I t. ex . Norrköp ing 

inträffade 3 september 82 sjukdomsfa ll , och av dessa avled 31. D en 15 september 

var siffrorna 1.077 och 353, och den 30 september 2 296 och 734. Som nämndes, 

nådde koleran huvudstaden den 13 augusti, och redan en vecka senare hade 42 

människor insjuknat med 19 dödsfall. Den 30 augusti var siffrorna 610 och 223, 

den 15 september 3.016 och 1.698, och den 30 september 4.143 och 2.477. 

Omkring månadsskiftet september-oktober märktes en tendens till avtagande 

av sjukdomen i hela landet. I Karlskrona var siff rorna den 20 oktober 1.925 

och 1.050, i Norrköping 2 648 och 821, och i Stockholm 4.439 och 2.663. 

I mitten a v november ansågs hälsoti llståndet i rike t så pass gott, att spä rr

ningarna kunde upphöra. Den extra bevak nin gen vi d tullarna drogs in, och dessa 

bemannades med den vanli ga väktarstaben . 
Nils Hewe 

ORLOGSCEREMONIEL- UR SOVJETISK SYNVINKEL 

Hedersbetygelser vid möte mellan örlogsfartyg till sjöss och deras inlöpande 

till utländsk hamn har månghundraårig hävd. Engelsmännen, som stred med 

spanjorer och holländare om herraväldet till sjöss på 1500- och 1600-talet, höll 

styvt på att andra länders örlogsfartyg skulle salutera den brittiska flaggan på 

alla hav mellan Kap Finisterre och norska kusten. Spanska fartyg, som år 1554 

icke gjorde detta, blev beskjutna. Samma sak hände för fregatten Ol and år 1704, 

då f~rtygschefen P si lander vägrade att ge den brittiska flaggan honnör genom 

att f 1ra märssegel. 

Salu ter och andra hedersbetygelser vid örlogsbesök ä r nu internationellt veder

tagna. I vissa fall har överenskommel ser träffars mell an i allmänhet närliggande 

länder om sa lutbestämmelser o dyl. Ofta intogs en klausul om detta i freds

traktater på 1800-talet. 

Före andra världskriget hörde sovjetiska örlogsbesök till undantagen men blir 

nu allt vanligare och det kanske kan ha sitt intresse att undersöka den sovjetiska 

tnställningen till det internationella örlogsceremonielet. I en sjömilitär tidskrif t 

har en ju ridiköverste skrivit en artikel i ämnet och några av hans uppgifter och 

synpunkter följer här. 

Första gången salut omnämndes i den ryska historien var år 1699 - på P eter 

den Stores tid - då ryska och turkiska fartyg saluterade varandra. Det sköts 

från alla fartyg och med alla vapen. (Vad sade ammunitionsuppbördsmän nen ?). 

År 1702 bes tämde den militäre chefen i A rchangelsk, att fartyg - även utländska 

- som passerade den därvarande fästnin gen skulle hälsa med flaggan och fira 

segel. 
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Så tidigt som 1809 reglerades ceremonielfrågor mellan Ryssland och Sverige. 

Vid fredsförhandlingarna i Fredrikshamn i september detta år fastställdes att 

båda sidors örlogsfartyg skulle salutera varandra. En lägre chef skulle salutera 

en högre och saluten besvaras skott för skott. 
Den unga sovjetstaten kom snart till insikt om att det måste finnas bestäm

melser om salut och första gången dessa reglementerades var år 1925, då ett k.l

pitel härom infördes i "Sjöreglementet för arbetarnas och böndernas Röda flot ta", 

som nu har ändrat namn till "Sjöreglemente för flottan". Första numret varje ar 

av den sovjetiska "Underrättelser för sjöfarande" har detaljerade bestämmelser 

om saluthamnar m m. 
Författaren ger denna förklaring till bruket att skjuta 21 skott för nation. Pi 

segelfartygens tid var det oftast fregatter med 40 kanoner, som besökte utländska 

hamnar. Salut avgavs med ena sidans kanoner och besvarades skott för skot t. Det 

ansågs dock erforderligt att på något sätt ange att saluten var slut och därför 

bestämdes, att den kanon, som börjat sa luten, skulle skjuta ett sista skott d v s 

det 21. 
salutbestämmelserna skiljer sig i stort sett icke från våra men vi skall stann 1 

ett ögonblick inför saluten för sjömilitära chefer: 

19 skott 

17 
15 

13 

11 
7 

chef för marin, 
chef för f lotta, personer med flottamirals eller amirals grad, 

chef för flotti lj, chef för fartygsförband med viceamirals 

grad, 
chef för fartygsförband med konteramirals grad, 

chef för fartygsförband med graden kapten av 1 :a rangen 

äldste officer, som för brejdvimpel. 

Det som här kan vara tveksamt är väl närmast vad ryssarna menar med 

" flottilj" och "brejdvimpel". I ett s k "Sjölexikon" utgivet av försvarsminister iet 

i Moskva står om flottilj endast att den har samma uppgift som flotta men i 

mindre skala. Brejdvimpel kan enligt samma källa vara såväl divisionschefs

tecken som äldste befälhava res tecken. 
Vid salut om 21, 19 och 17 skott deltager hela besättningen, muskätteri och 

musik . I övriga fall endast muskötteri. 
Visiter och svarsvisiter har inget anmärkningsvärt och mottagningar kan fö re

komma såväl i salong som kajut-kompanija d v s i kajuta och gunrum. 

Av artikeln i sin helhet framgår att ryssarna har accepterat det internationell :t 

bruket vid örlogsbesök. 
Under sovjetiska långresor finns alltid journalister från de största tidningarM 

ombord. Om den ryske förbandschefen vid möte med utländska örlogs- och han

delsfartyg icke får den hedersbetygelse som han enligt internationell sedvänja är 

berättigad till kommer ofelbart en artikel i någon tidning. 
Erik Hall 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda av Marinstabens Pressavdelning 

Argentina 
j agare 

Argentina skall övertaga tre amerikanska jagare av FLETCHER-klass. Dess

utom skall USA överlämna 16 flygplan av typ Sky Hawk, vilka sannolikt är 

avsedda för hangarfartyget INDEPENDENCIA - det f d brittiska hangar

fartyget WARRIOR-på 19.000 ton . 
(Marineblad, december 1965) 

Belgien 

Stabs- och depåfartyg 

Belgiska flottans senaste tillskott heter GODETIA och är ett kombinerat stabs

och depåfartyg, i första hand för minsvepare. Fartyget är 92 meter långt och 14 

meter brett och deplacerar ca 2500 ton. Fyra MAN-dieslar ger GODETIA en 

far~ a v 18 . knop. Bestyckningen består a v luftvärnsartilleri. En plattform för 

helikopter fmns också ombord, och besättningsstyrkan är 95 man. Det nya far

tyget skall även tjänstgöra som fiskeskyddsfartyg och har dessutom ett labora

torium för fiskeriforskning. 
(Lloyd Anversois, december 1965) 

Brasilien 

Robotbestyckning 

Den brasilianska marinen har börjat utrusta sina övervattensfarty<> med robot

vapen. Från den brittiska firman Short Brothers and Harland Ltd. \ar man be

ställt ett ännu icke känt antal Seacat-robotar. Hittill s har en jagare utrustats 

med dessa vapen. 
(Soldat und Technik, februari 1966) 

Frankrike 

Fartygsbestånd 1970 

Enligt nu gällande planer kommer den franska flottan att år 1970 bestå av 

två hangarfartyg, två kryssare, en robotfregatt samt en robotfregatt under bygg-
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nad, 40 jagare och fregatter, fem korvetter, 21 ubåtar, tio depåfartyg och ett 

hundratal minsvepare. 
(USNI Proceedings, december 1965) 

Atomubtlt 

Den första franska atomdrivna ubåten, som konstrueras vid örlogsvarvet i 
Cherbourg, skall få namnet LE REDOUT ABLE, enligt vad som meddelas från 
franska försvarsdepartementet. Detta namn har tidigare burits av flera franska 
örlogsfartyg, senast av en ubåt, som också byggdes i Sherbourg (192S-28) och 
sprängdes tillsammans med en stor del av den franska medelhavsflottan i Toulon 

i november 1942. 
(Nice-Marin, Marseille, december 1965) 

Atomdriven jaktubtlt 

Enligt uppgift pågår i Frankrike vissa studier inför konstruktionen av en 

atomdriven jaktubåt, som skulle få namnet LE RUBIS. 
(La Dauphine Abere, januari 1966) 

Jagare 

Efter en grundlig modernisering och översyn har nu jagaren KERSAINT ut

fört provturer vid Brest. KERSAINT har bl a bestyckats med Tartar-robotar. 
(Marine Rundschau, december 1965) 

Indien 

F ar tyg övertas frtln Sovjet 

Sovjetunionen har för avsikt att överlämna ett icke specificerat antal fartyg 

till Indien. Bland fartygen finns även ubåtar. 
(Marine News, januari 1966) 

Varv för örlogsfartyg 

I Madras bygger det statsägda Mazagaon-varvet anläggningar, som skall möj
liggöra konstruktion av fregatter och andra örlogsfartyg. I mitten av innevarande 

år väntas kölen sträckas för den första indiskbyggda fregatten. 
(Metalworking News, New York, januari 1966) 

Kina 

F artygsbesttlnd 

Den kommunistkinesiska flottan s expansion började på allvar 19S4. Då över
lämnade Sovjetunionen ett antal äldre jagare, ubåtar och mindre enheter, bl a 
SO motortorpedbåtar. Sedan dess har Kinas flotta blivit Asiens största. Kärnan i 
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kustförsvaret är ett stort antal motortorpedbåtar och kanonbåtar samt 24 ubåts
jagare av rysk KRONSTADT-typ. 21 av de sammanlagt 28 ubåtarna är mo
derna fartyg med stor aktionsradie. Enligt en västtysk källa håller man på att 
bygga tre moderna jagare vid kinesiska varv, vilket tyder på att Kina har gjort 
stora framsteg på skeppsbyggnadsområdet. Tidigare har endast några av de 
rnindre fartygstyperna varit inhemska, t ex SHANGHAI-klassens kanonbåtar och 

SWATOW-klassens patrullbåtar. 
(Military Review, december 196S) 

Malaysia 

Patrullbtlt 

Den första av fyra patrullbåtar, som byggs av Vasper Ltd. i Porchesrer, sjö

sattes i slutet av oktober förra året och döptes till PERKASA. 
(Marine News, december 196S) 

Nederländerna 

Fregatter 

Konstruktionen av de sex fregatterna av VAN SPEYK-klass har hittills fort

löpt enligt nedanstående tidsschema. 

Nummer och namn Kölsträd t den Sjösatt den I tjänst den 

F 802 VAN SPEYK 1/10 1963 S/3 196S 

F 803 VAN GALEN 2S/7 1963 19/6 196S 

F 804 T JERK HIDDES 1/6 1964 17/12 1965 

F 80S VAN NES 2S/7 1963 

F 806 ISAAC SWEERS 6/5 196S 

F 807 EVERTSEN 6/7 196S 

U btlt utl·angeras 

Ubåten TIJGERHAAI har definitivt utrangerats den 13 oktober 1965. 

Logementsfartyg byter namn 

Logementsfartyget VAN SPEYK har bytt namn och återfått sitt ursprungliga 
namn FLORES den S mars 1965, då den nya fregatten VAN SPEYK döptes. 

(Ons Zeewezen, januari 1966) 

Portugal 

Ubtlt 

I november 196S kölsträcktes i Nantes i Frankrike den andra portugisiska 

ubåten av ALBACORA-typ. Den skall H namnet BARRACUDA. 
(Marine News, januari 1966) 
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Sovjetunionen 

Antal fartyg 

Den sovjetiska flotrans fartygsbestånd uppgår enligt de senaste beräkningarna 

till 22 kryssare, 150 jagare, 100 fregatter, 35 atomdrivna ubåtar, 390 konven
tionellt drivna ubåtar, 250 eskortfartyg, 350 torpedbåtar och 550 kanonbåta r. 

Antalet minsvepare beräknas till 700, landstigningsfartyg till 130 och trängfa rtyg 

till 500. 
(Le Monde, december 19&5) 

Storbritannien 

Förrlidsfartyg 

Brittiska flottan kommer att få ytterligare 5 förrådsfartyg av typ OL YNTHUS. 

Dessa fartyg är nu under byggnad och kommer att deplacera 33.000 ton och göra 

en fart av 20 knop. 
(Revue D6fencc Nationalc, januari 196 6) 

Fartyg skrotas 

Jagaren ARMADA och ubåtarna SEA SCOUT och SERAPH har sålts och 

skall skrotas. 
(Marine News, januari 1966) 

Sverige 

Torpedbåt 

Sjösättningen av T 121 SPICA - den första av de sex nya gasturbindri vna 

torpedb:l.tarna- har uppskjutits till april1966. 

K A-fartyg 

Hösten 1966 levereras tv å artillerifärjor av typ GRIM till kustartilleriet. E ir

jorna byggs vid Åsöverkcn AB i Ä mål och har dimensionerna 37,8 X 8,5 meter och 

kommer att kunna taga drygt 300 passagerare. Kustartilleriet får även fyra nya 
transportkuttrar, byggda av AB Djupviksvarv på Tjörn. Dessa kuttrar blir 15.2 
meter långa och kan lasta 11 ton. Leveransen beräknas ske under innevarande år. 

(MS/Press, februari 1966) 

Thailand 

Minsvepare 

Den amerikanska minsveparen MSC 303 har överlämnats till den thailändska 

flottan och fått namnet BANGKEO. 
(Marine Rundschau, december 1965) 
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U S A 

Antal fartyg 

Amerikanska flottan förfogar för närvarande över följande antal örlogsfartyg. 

Hanga rfartyg, tunga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 st 
lätta . . . . .... .......... . ... . ..... . 26 st 

, för hkp .. . ....... . .... . .. . . .. . . 20 st 

Kryssare 40 st 

Jagare . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . . . . . . ... . ... . 360 st 

Fregatter1 ••• .• • • .• •••• .. ••• . •••••• • • ••••.•. 30 st 

Eskortfartyg ...... . . .. . . .......... . ..... ... ... . 327 st 

Atomdrivna ubåtar . . .. . . ......... . .... . .... . . .. . 60 st 

Konventionella ubåtar 140 st 

Minsvepare . . . . . . . . . . . ...... ... . .. ... .. . . . . .. . . 210 st 

Patrul lbåtar, snabba ... . .. . ..... . . .. . ..... . ..... . . 30 st 

Landstigningsfartyg .... . 1 530 st 

1 5 000-7 000 tons deplacement. 
(Le Monde, december 1965) 

Atomubåt 

MARIANO G VALLEJO sjösattes den 23 oktober. Ubåten är nummer 38 i 

Pol arisserien. 
(Revue DCfence Nationale, januari 1966) 

Västtyskland 

Nya ja1·tyg 

Sju nya fartyg tillfördes den västtyska marinen under januari månad, näm

ligen bogserbåten HELGOLAND, landstigningsbåtarna BARBE och DEPHINI 
torpedbärgningsfartygen TF 4 och TF 107, förrådsfartyget LONEBURG och 

verkstadsfartyget WOT AN. Vid årssk iftet förfogade den västtyska marinen över 

samm anlagt 253 fartyg, därav 70 trängfartyg. 
(Soldat und Technik, februari 1966) 

F örsöks~<b/it 

Vid Atlas-Werken i Bremen sjösattes den 10 november förra å ret försöks

ubåten FRIEDRICH SCHORER. 
(Marine Rundschau, december 1965) 
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Lasarettsfartyg till Sydvietnam 

Den västtyska regeringen har besl utat utrusta passagerarfartyget HELGOLAN D 

på 3.100 ton till lasarettsfartyg och sända fartyget till Sydvietnam. Detta fa rtyg 

har bl a gått på trafik mellan Göteborg och Danmark och Göteborg och No rge. 

HELGOLAND väntas kunna sät tas in i Vietnam i maj i år. 
(Soldat und Technik, februari 1966) 
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