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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 5/ 1960 

Ord·inaric samliLanträde den 20 april 1960. 

(Utdrag u r protokoll ) 

l. Meddelade ord föranden att seelan näst föregåend e samman

träde hedersledamoten, förre chefen för marinen, viceamiralen H elge 

Strömbäc k, avgått med döden och lyste frid över hans minne . 

2. Valel es till fö redragande i vetenskapsgrenen personal och ut

bildning för år 1960 ledamoten Elllind med ledamoten Engblom 

som suppleant. 

3. Valdes till medlemmar i Sällskapets beredningsutskott leela

möterna Segrell, C. Engdahl och Celsing med ledamöterna Ullman, 

Stenlwla. och Bong som. suppl ean ter i nu nämnd ordning. 

4. Diskuterades principerna för inval av nya heders- och kor
responderande ledamöter, bl a tidpunkt när val till dyl ik ledamot 

lämpligen bör hållas för att skälig likstä lligh et och lämpligt urval 

skall erhålla s samt v idare rättv isa ifråga om hänförande av veder

börlig kanelidat som heders- ell er som korresponderande ledamot. 
Enl igt stadgarna § 4 skall va l anställas vid nästpåföljande or

dinari e sammanträde efter det förslaget blivit framstä llt. Sällska

pets ledamöter enades om att den prax isen borde eft ersträvas, att 
dylik t inval i regel endast borde göras vid ord inarie valsamman

träde enär annars ovan ang1vna Önskemål ick e sk ull e kunna till

godoses. 
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5. V id sammanträde den 2 mars hade Sällskapet åt Bered lin , 
utskottet uppdragit att undersöka möjligheterna till fu 11 stän d1 , Rs
ventering av biblioteket och härav betingade ekonomi ska och -~1 < ;:1 .
konsekvenser. ~ehovet av _omkatalogisering och möjlighetern;1 h ät~ 
t! ll borde samt1d1gt undersokas. 

Beredningsutskottets ordförand e rapporterade följ·and e an~ 
t"l ;lgtt 

i denna f råga. 
" ~rågan var_ fortfarande under behandling. En PM ang ak t t\: ll a 
atgarder betraftande b1bhoteket hade upprättats. Något beho1 . , 

1 1 . . d \ om <ata og1senng syntes icke fö religga. I samband med till kon ,;ten 
av nya arkw lokaler skall den nu arkiv fö rvarade delen av c-: ·11 ·1· · ._""')( ~ \d -

pets bibliotek fl yttas till de nya lokalerna. V idare borde inven t ino 
fö~-rättas. Arkivarbetare torde efter framstä llning kunna erl1 ll a~ 
f ran K ungl. A rbetsmarknadsstyrelsen. På beredningsutskottets fii r
slag bifö ll Sällskapet förslaget att framställning sk u li e ingiva s 1 1 e
clerbörlig ordning. I övrigt borel lades ärendet. 

6. Med anl edning av Säll skapets kommande ZOO-å rs jubileu m 1'171 
f ramlade ordföranden vissa synpunkter på upprättandet av en 1 lin
nesskrift E tt sådant arbete måste starta i god tid. E n förb en· lc l
setid av 10 år får anses normal. Det gäller att skaffa goda f i ll iat 
tare med trevliga ideer beträffande uppläggningen av den ev tni n
nesskr iften samt slu tligen att skaffa mecenater fö r att fin an,, cra 
skriften. 

Ord fö randen uppmanade S~ill skape t s ledamöter att fundera p;t \ ·n-
na fråga och komma med fö rslag. . 

7. Fö redrog sekreteraren ledamoten Arnells intr~idesan för, Jll it

S~i ll skapet ang "Effektivise ring av den tekniska tj änsten inom ma
rin en". 

8. Föred rog ledamoten L. H:son Lundberg utdrao· ur sin å r,l Jc
r~itte l se fö r år 1959 i vetenskapsgrenen navigation obch s jöfart ,utg 
"Upprustning av Sveriges inre vattenvägar" . 

Karl skrona den 13 oktober 1960. 

L. RUDLING. 
sekreterare. 

Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 6/1960 
Ordi11arie sammanträde den 12 ohiober 1960 . 

(Utdrag ur protokoll ) 
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l. Meddelade ordföran den att seelan nästfö regående sammanträ-
de följ ande ledamöter avgått med döden: 

arbetande ledamoten, översten K. O. J. Broman och 
korresponderande ledamoten, greve Fr·it::; von Schwerin. 
Ordföranden lyste fr id över deras minne. 

2. O rienterade Bibliotekarien om pågående inventering 111 m av 
biblioteket med hjälp av f rån Kungl. A rbetsmarknadsstyrelsen t ill 
förfogand e ställd a rkivarbetare. 

Ordföranden orienterade om avsikten att göra framstä llning till 
'N allenbergsst iftelsen om medel för konserv ering av böcker i bib
lioteket 111 m . 

3. Valel es till fö redragande i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och 
maskinväsende för år 1961 ledamoten T. Lundberg med ledamoten 
Lundgren som suppleant. 

.4. Till korresponderande ledamot Sällskapet invaldes maJoren 
B. Boström. 

5. U pptogs t ill S~i ll skapet insänd täv lingsskri ft till 
P å ordfö randens anmaning fram lade ord föra nden 

utskottet utlåtande jml stadgarna § 33. 
Efter kort diskussion förrättades om röstn ing. 

bedömning. 
berednings-



902 

Sällskapels bes lut blev att täv lingsskriften icke sku lle belöhas 
• · • • • • o • • o •• . • llled 

p11 s och 1cke helle1 ethalla hedrande omnamnande IJa hoottdscl . 
- o • o tg en 

Uppdrogs at berednmgsutskottet att meddela författaren om '> iii[ ~ 
skapets bes lut enligt fo rme1· som anges i stadgarna. 

6. Bes löts utd ela fö ljande belöningar för artiklar i Tid sk- ft i 
Sjöväsendet tid en juli 1959- juni 1960. 

Heclra:1cle . omn~imn ancle på högtid selagen och ett pri s av h llnor 

~00: - t ill CIVIlekonom P. O. Elmwn, Helsing fors, fö r artikeln Uer 

tmsk-ryska sjökriget 1939-40 - Ett 20-å rsminn e" mars 196() l 
' . . ,, 11lt 

h e el r an el e omniimnancle på högtidselagen och ett pri s a v kr ·, lo r 

200 : - t ill kapten H. R. I-lal!erdt för artikeln "Vapentjänstut l· k!

mng av f lottans stamoffice rare", febr uari och apri l 1960. 

7. Beslöts att inga precise rad e bvlingsämnen sk ulle utgivas lii r 

år 1961 utan att i likh et med tidigm·e år tä-vlingsskrift måtte få 
avhand la valfritt iimne inom S~i ll skapets verksamh etsområde. 

8. Föredrog ledamoten T. Lundberg sitt intr~id esanförande ,, n Q 

' 'Synpunkter på unelerhåll av marinens materiel och kostnacl t ··n; 
härför". 

9. Föredrog ledamoten U llman av ledamoten firilcsson inlämna d 

årsber~itte l se i skeppsbyggeri och maskinväsende för år 1960 ;, ng 
"Moderna, snabba farkoster". 

Karlskrona den 3 november 1960. 

L. RUDLING. 
s ekreterare. 
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Synpunkter på underhåll av marinens materiel 

0 ch kostnaderna härför. 

f11.trädesan förande i KÖM S 

Av ledamoten THORSTEN LUNDBERG . 

Behovet a v underhå llsmedel för marinens materiel har ofta debat

terats. Detta kanske särskil t för att denna del av anslaget för många 

kan synas onyttig och ineffekti v. Man har resonerat som så: Ökas 

övningsanslaget, erh ålles bättre personalutbildning. Ökas nybygg

naclsanslaget. kan f lera eller bättre fartyg byggas . ökas däremot 

unclerh ållsans laget , v innes intet påtagligt. Man siikerställer visserli

gen, att man med fartygen kan utföra önskade övningar och att de 

har en betryggande stridsberedskap, men anslaget ökar icke flottans 

stridsvärde; det enelast v idmakth åller detsamma. 
Underhåll sanslaget har uneler de senaste åren hållits konstant vid 

ungefär 12 procent av marin ens hela anslag. Det har varit mer än 

hälften så stort som fartygsbyggnadsanslaget och dubbelt så stort 

som övningsanslaget 
Behovet av underhållsmedel är beroende av f lera faktorer, av 

vilka fö lj ande är av betydelse i detta sammanhang: 
1. Antalet och storleken av underh å ll sobjekten. 

2. U tnyttjningsgraden av dessa. 
3. Kraven på t ill förlitlighet vid utnytt jandet. 
4. U nderh ållsmyndighetens bedömande av underh å ll sbehovet med 

hänsyn till föreskr ifter och erfarenh et. 

5. Arbetslönerna . 
6. Militärpersonalens underh å ll sverksamhet 
För att i största möjliga utsträckning kunna t illgodose kraven 

på beredskap och utbildning, el v s hålla ett ti llräckligt antal fartygs

enheter rustade, kan och bör de två första faktorerna ej minskas. 

Däremot är en reduktion av kostnaderna av 3- 5 önskvärd. Tyvärr 

är tenelensen el en motsatta beträffande arbetslönerna. Dessa ökar 

år f rån år . Bi ld J visar a rbetslöneinel ex (A) som uneler å ren 1947-

1960 stigit med ca 250 proc. Om kurvan extrapo leras med samma 

årliga ökning till år 1980 blir index detta år ca 500. 
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55 60 65 70 75 1980 

Bild r. 

En V ISS penningvärdeförsämring pågår emellert id oavlå tligt, och 

denna har i d iagrammet fått rep resente ras av l evnaclskostnad s in c~ ·x. 

J ag har även in ritat industrivarui nclex (I ) och extrapole rat de ma 

kurva. K urvan fö r kvoten (A/ I ) vi sar, att arbets lönernas tenc l ·n 

~ir en förd ubbling på 25 år i r ela tion ti ll ökningen av inclustr iprod ];

temas kostnad. Om de extrapoleringar a v kurvorna , som jag ti ll. tit 

mig gö ra, ä r riktiga . vet vi in te. T enelensen i USA, som anses Ii ·g·a 

ett anta l å r före oss i ut veck lingen, Ilar dock varit densamm a. 

Fö ljelen av denn a utv eckling är, att proclukter med huv uds d;

ligen p ersonell a arbets in satse r succes ivt blir dyrare iin proclukter 111cd 

hu vu dsakligen ma skinell a arbetsinsatser. Fö ljande konstruerade lll•r

stä llning är ett kon kret exempel härpå, tabell I . 

En deta lj (exempelvi s en pump, en roclermaskin ) drar vid angi.,el 

år elen ti llverkningskostnad, som anges i ko lumn 2 (anskaffningskh l

nacl) . Om unel erh å ll et av deta ljen uneler en 10-årsper iocl m ed kolls

tant penningvärde och arbetslön skull e kosta 5.000 kronor eller 

500: - kronor per å r , kommer verkliga kostnaden a tt bli en l. 1 o

lumn 3 ( unclerhå ll skoslnad ) . 
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TABELL I 

~ 

U nd erh å lls- Anskaff-

Anskaff- An skaff- kostnad nin gskostnad Förhållande 

ningsår nin gskos tnad under ro år + underh å lls- kol umn 3(2 

kostnad 

I 2 3 4 5 

-
1950 5.000:- 7.300:- 12 .300 :- I ,45 

I960 6.6oo :- r T .8oo:- r8 .4oo:- 1,78 

1970 7·5 00:- r6.po:- 24-000:- 2,!6 

1980 8.6oo:- 2!.000 :- 29·.6oo:- 2,45 

I exemplen ökar anskaffnin gskostn aderna enli gt extrapolerade indu st riva~uindex. 

Underh åll skostnaderna ökar i samm a takt som arbets löne.rna och den eJ Jndex

re<> lerade underh :'t ll skostnadcn utgör 1 o 0/o av anskaffnmgskostnad en. 
t> 

TABELL II 

Anskaff- Anskaff- U nderhålls- Summ a Förhå llande l 
ningså r nin gskostnad kos tnad kostnad kolumn 3/ 2 

I 2 3 4 5 

1950 7·500: - 3·700:- 11.200 :- 0>45 

1960 9·900 :- 5·900:- 15 .Soo :- o,6 

I970 11 .400 :- 8.2 00 :- 19.6oo :- 0,72 

1980 13 .000 :- 10.5 00:- 2}.500 :- o,81 

Om deta ljen skull e ti llverkas i ett m era underhåll sfritt utföran~lc , 

vilket i a ll mänhet blir dyra re - säg 50 proc - borde det vara till

låtet uppskatta unclerb å ll skostnaclen till hälften av nyss namncla, 

tabell n . 
En jämförel se mellan de totala kostnaderna uncl~:r samma a.J:skaff-

. ,· 1 ta])e!l I och II v isa r a tt en 50 proc storre anska tfnmgs-
nmgsa r en . ' .. . . 

kostna d redan nu kan vara lönsam och att lonsamhet en sttger J u 

längr e fram i t iden anska f fningen sker och ju större hvslangcl 

den har. 
I exemplen ha r li vslängelen satt s t ill 10 år. För stö rre mar ina 
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obj ekt bruka r man räkna m ed 20 å r ell er m era, och då gör sig den 
rela tiva stegringen av arbetslönerna än mera kännbar, eft erso111 li n-elerh ållsbehovet ökar ju ä ldre ob jektet blir. 

Tvärtemot vad som vore Önskvärt, stiger underhållskostnadnn
sålun cla automatiskt med å ren ; särskil t be roende på a rbetslöne• naa 
relativa stegring. Om vi önskar he jda - eller i varje fall begr ::ns; 
- denn a utveckling, är det naturligt at t fö rst söka m inska a rlwt s
lön eclelen i underhållet. Följande sätt ä ro tänkbara: 

Försöka få fram bättre (mind re unclerhåll skrävancle ) kon st •lk-
tioner. 

I n föra underbålisf riare material 
Stanclarcl ise ra materi elen och konstrukti onerna 
In föra utbytessystem et 

el v s man bör kosta på obj ekten m era vid konstruktion och bygg-ande . 
U tformningen av en detalj är beroende av konstruktörernas: 
konstruktiva begåvning, 
resurser att själv un elersöka och möjligheter att från andra ,_T
fara nya ideers bärkraftighet , nya materi a ls användbarhet, 1•\ a 
t i Il verkningsmetoders möj ligheter, samt att ha möjlighet att kP.n
sultera specia lister både inom- och utomlands, 
erfarenhet av olika kon struktion ers funktion , s li tage och und r
hå ll sbehov, deras möj ligbet at t kontinuerligt få rapport om dri lts
o:h unclerhå ll serfarenh eter, samt att s jälva få deltaga i besikt
nmgar. 
D etta tala r för, att konst ruktiv ve rksamhet i första hand bör !t

fö ras vid fö retag, som kontinuerligt sysselsätter skickliga och "·d
avlönade konst ruktörer, vilka uneler insiktsf ull ledning och gerv nn 
god samv erkan kunna utnyttja företagets in terna res urser lika,.ii l 
som dettas kontakter med andra företag. 

Mycket v iktigt är också, att int im kontakt genom personliga be .d, 
och kontinu erlig in format ion uppehålles m ellan driftspersonaL u1 d
derhå ll spersonal och mynd ighet å ena sidan, samt konstruktörerna 
å elen andra. Jnformationen bör utformas så, att den e j stjäl f,)r 
mycket produktiv tid m en bli r effektiv, billig och l ättillg~ingr~-
Detta krav uppfyll es natu rl igtv is lättast, om samma fö retag b{1de 
konstruerar, bygger och underhåller ob jekten , m en samma resu h• t 
bör kunna uppnås ä ven i andra fall. 

Först när drifts- och underhål lserfarenheterna blir inarbetade 
konstruktion en , sjunker underhåll skostnaderna. 

907 

Det är också v iktigt, att kontinuitet bibehålles hos fö retag o.ch 
deras konstruktörer, så att det även under perioder mellan ~est_all
ningar kan pågå ett v isst konstruktiOnsarbete och utbyte av et fa t en-
heter, om. än i minskat omfång: .. . . _ _. _ N ya material av skilda slag t ram komma stancbgt v1cl la bOl a tori et , 
och sådana, som kunna bli användbara i n~got sam~11 an~~ng,_ foras 
ut i marknaden . 1\II ånga av dessa har stora tordelar tram t or_t1chgare 
använda, bl a därigenom, att man av dem kunna framstalla helt 
eller delvis underhåll sfria konstruktioner. . 

Genom att välj a ett lämpligare, ofta kanske dyrar~ , maten al kan 
underhåll sbehovet minskas. j.\ven genom att maten alet behandlas 
-ätt under t illverkningen kan en varaktigare produkt erh ållas. 1 

Ett exempel på detta förtjänar att hä r nämnas. De1~ p låt, som 
specia ltillverkats för de nya ubåtarnas tryck~krov, har pa gr:md ~~ 
sammansättning och valsningstekmsk behandlmg :):nagenhe~ tt~l sv~ t 
·ostbildnin o-. F ör att bemästra denna, har man lat1t sandblas t1 a pla
~en vid jä; nverk et. Eventu ell a vals fel, som äro _r ostl1 ärdar, bhr d~ 
synliga och kan repare ras. Målningsunclerlag;t blir ?an g"enom o~ksa 
det bästa mö j liga. För att sedan skydela p laten fra n hardare 1 ost
angrepp uneler tran sport och lagring, målas el en med ett kortvarigt 
korrosionsskydd. . 

Detta hindra r ej. att en v iss ytlig- och nyttig - to?pavrostt:_mg ske~· 
innan plåten byggs in och grundm ålas . Grunclmålnmge"n ~ttores tva 
gånger och täckmålning därefter i allmänhet o~ks_å tva ga~1 ge r fore 
inbyggnaden. Ett r elativ t dyrt men i dag 1 mo J ltgaste man uncl er-
hållsfritt rostskyeld har erhållits . . . . 

övergång till rostf ri a stål i såväl skrov so_m ~:1aS l(mcl etalJ er bhr 
allt mera vanlig. Exempel på elylika skrovdetalJ er ar rackvnrar, block 
av olika slag, beslag för stuvning, el v s sådana _mm~re detalj er, s0111 
skall vara rörliga och således ej bör målas . Sarsktlt no~grann bor 
mail vara vid valet av materialet till sådana konstrukt10ner, som 
skall anbringas uton1borcls eller under durkar och i svå råtkom liga 
prång . . .. o . • ·u Vid val av materia l till masJoner o dyl overgar man all tmet t 1 
rostfri a stål i stället för vanliga kolstål, koppar ell er kopparl ege
ringar. D etta dels på grund av dessa ståls goda håll fasthetsegen
skaper, dels emedan de ha m indre benägenh~t att kor_ro; lera . E_~em
pel härpå är tryckluftrör, saltvattenror, ventiler, ~~nttllaclo r , van~1e
väx la re, skruvar, muttrar, axlar, kolvar, kugghju l ell e r matenal , 
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som kan utsättas för korros ion och som dessutom av chock- eller 
h å ll fast hetsskäl e j lämp ligen bör utföras av billiga re ej korrode
rande materia l. 

På sådana ställ en där det sku ll e stä lla sig a llt fö r kostsatllt att 
a nvänd a rostfritt material , och d ~i r korrosionsangrepp enelast sker 
på begränsade delar av deta lj er, användes numera i stor utsträck 1ing 
ytbeha ndling av stå l. Vi lket slag av ytbehandling, som lämpligen hör 
a nvä ndas beror på fö lj a nde fakto r er: närh et till a ndra m at, ria! 
m ed. o lika potenti a l, slitage, korrosionsangrepps intensitet och kr 1st
nacl . 

E n ytbeläggni ng , som a lltmer vunnit t err~ing, är h årclförni ck, ll " 

Den har v isat sig vara mycket användba r , kanske särskilt i fört'nn~: 
b 

med rost fritt stå l. H å rd fö rnick li ngen användes p å de större dl ta l-
j erna för sli tage och korrosion utsatta y tor, medan rostfri tt ~t å l 
a nvänd es i de mindre detaljerna. Man får på så siitt en h ell ],u r
rosionsfri konstruktion ti ll måttligt pris . 

A ndra material. som bliv it allt van ligare och som med säke het 
får ökad an vändn ing, ~ir gummi och plast. För gummi har man 
f unni t och prövat många användningsområden; Ett sådant är ;i t
ningsmanschette r och o-ringar. D enna axeltätningskombination ld..:
som a nvändning av enbart o- ringar ha r i viss m ån revo lut ion rat 
tä tningstekniken , e ftersom man få r perfekta och i stort sett un der
h å llsfria tätningar. Andra användningsområden för gummit ii r e:-..l'lll 
pelvi s som elem ent för lj ud- och chockdämpning, högt rycksslan;.,a r. 
vattensmorda lager . sudband , korrosionsskyeld för stål på sv i'lla l
komliga p latser o s v. 

.~\n fl er an viindn ingsom råden ha r material en av p lastsläktet t ,tt. 
dels i fo rm av m juk- och hårdplaste r. dels i form av g lasfibc1 tr
m erade laminat . Dessa- om de användes rätt- und erh å ll sfri a ma
terial ha r fått de mest sk ilda använclningsomräclen såsom till la,,l:' r, 
rör. iso leringsmateria l, tyger. skottbeläggningar , jollar, bå tar . •. t ~
virke och färge1·. 

.i\ven and ra förbättrad e material och undantagsv is iiven h elt nya 
material tages i anspråk för olika ~indamå l och kon struktion er hl a 
just för att m inska underh å ll sbehov et. Som exempel h ~irpå kan n· m
nas vä rm efasta s tål, keramiska ämnen, titan och dess lege ri ngar. 
teflon. 

För a tt fu ll e ff ekt ska ll uppnås i fråga om kostn adsbespari ng .~e
nom införande a v underh å ll sfriare materi el, måste und erh å ll sm •·n-
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j' a heter och el r i ftspersonal informeras om de nya materi elens och 
~,~nstrukt ionernas und erh å ll sbehov, så att icke onödigt unelerhå ll 
slentrianmässigt utföres. . .. 

p å konstruktion sområdet kan således stora vmster goras, om k~J1-
·uktörerna förutom ändamålsenligh et även har underh ållsfrih et for 
~ . .. f .. .. on en . Enkla , robusta konstruktioner bor e terstra vas. 
og Om detta på g rund av nödväneliga höga krav på lätthet oc.h l~om 

akth et e j ä r möjligt, bör man i stället gå in för utbytesp nnCJpen . 
b enna numera vä lkända och inom många on~dtcl~n mer ell er mmclre 

1 genomförda prin cip innebär ju, att an laggmngen - appa raten 
va . o ]" 1 t b eller m askin en - ä r uppbyggd av relativt sma, . att cemon e:· ara 

heter v ilka g·enom standardisering och fö renkhng kunna mangel-
en ' · l l' · bli tillver kas, helst för fl era lika rtade anordnmgar a. c ~ c an~enom .. 
billiga. Sådana enheter böra om mindre fel t.ntraftar, satedes !att 
kunna demonteras och tagas till verkstad och dar n1 eclelst enkla. ope
rationer eller detaljutbyte kunna repareras. Om ston·e .. fel mtraffar, 
bör de med ekonomisk fördel kunna kasseras och ersattas m ed nya 
från reser vdels fö rråd . 

U tbytessystemet är k ap ita lk rävande, då väl ti ll tagt:a rese rvcle_l~-
förråd m åste anskaffas samt förrådslokale r och orgamsat10n hari~r 
måste anordnas. Mången gång kan dock detta system vara synnerit
gen lönsamt. För försv a rsmakten är system et även mycl~et lampltg:, 
eftersom reparationerna, el v s utbytet , kan ut foras a v saclan mm ch e 
kvalifi cerad p ersonal , som i krig kan för utses få utf~ ra re?arattoner . 

Apparatu r in om svagströms- och förstä rka.:·etekn1ken ar numera 
van li o·en UIJIJb)'"vda efter denna princip, och anskvart vore, att elen 

b b b o el 
införd es i stör re omfattning även på andra omra en . .. 

"Det är lätt a tt säga tu lipanros, men gö ra' t" , ii r e tt onlstav , som 
passar bra i detta samm anhang . Att samtidi~t för ena alla cl e _kra~ 
på höga prestanda, lätthet, kompakthet , bdhghet. shtstyrk: , tunk
tionsduuliah et och manöverbarh et o s v m ed uthytespnnCJpel< och en 

"' "' . . .. . .. 1· .. 1" el Aven om vidsträckt stanclarchsenng a r kan ske ett OJhetaJh an e. . 
. .. ·1 · l t·· t 1·t tJtstr·'·tcl·nin•x skull e den otta principen genom t orces t re aJv 1 en_ " .. ',., . 

redan på konstru ktionsstadiet. ställ a stg al lt for dyrbar: Men 1 e~lat~ 
genom att n ö j a sig m ed den n ast basta konstrul;:tJoJ: en J, an m ~.n l~ an 
ske t ill oodose v issa av kra ven på m inskat underhalL Om Plll1~tpen 
så små~1inO'Ol11 - ju förr dess bättre - arbetas Jn ~ prOJ.ektorens 

"' .. J l 1 11 1 tta s 'il·e r t pft lan g s1kt m ed-och konstruktörens ta n ;:anc e, s .;u e c e , ' ' ' , 
fö ra a v sevärda kostnaclsbespar in ga r. 
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Genomförandet av denna princip innebär en långt gåend e ,
1 

claJ: chse r~ng- Icke enbart av sådana enkla deta lj er som aänao · an. 

tena l, d imensioner, typer o s v - utan iiven ~v sam n~ns: t ;, ll1a. 

ta l.J er, n~askmdel a r, _apparatde lar, a rmatur, kopplingar m m. de. 

Det ga ll er aven ha r som fö rut sagts beträ ff and e l·onst rul-t .. . 

<~tt g~ra a vkall ~~ elen a llra bäst a, kanske även på 'el en n ii~ ~~ ~':i; ~ta, 
~~~ns t_t~kt J on~ Jl , tor __ a tt kunna _ti ll ämpa standardiseringen, men de: 

ballet clven tor mkoparna, a tt 1cke all tid köpa till a llra läost · . 
t l Il l o Il o • • c "' '

1 P n s 
u an 1e re 1a a pa entyps1deen. 

Ett ständigt aktue llt exempel är marinens f lora av baot-
0 

1 1 · 
1 • . • o . : . . c c c 1 11 l p-

maskm el. T rots manga beh.J artansvärcla försö k ti ll ty
1
)min sk

11
·111; ··. 

· ·· . " at 
ma n nens, !o r a tt mte säga hela försvarets motorbest-'\nd t'o 1·tt· ~ .: 1 
!I f ... l ' c n l. tll( e 

a t or )rokigt. 

... ~anl~en att en ell er f!_era :olicla svenska motortillverkare skul k få 

to1 svaJets uppdrag att for bade land- och sjöändamål konstruera och 

t1ll verka en_ robust_ standardmotor med ett minimalt anta l vari aLte r 

och med storsta mo.1hga anta l utbytescl ela r, borde ej vara helt 01 ca-

11 serbar, - nota bene om a ll a avnäma re vore vi lliga att o-
0
··

1
-a ,_ ... . 

J Il o . • c b c v 'SSd 

av 'a _ pasma fo rclrmgar. P å samm a sätt förhå ller det sig med mim <>-

der a v andra ob jekt. "' 

o S lutsatsen av vad ovan sagts ~ir, att redan på p ro jekt- och särskilt 

pc konst ru ktwnsstacl :et, skall början göras ti ll att minska under

bå ll skostnaclerna. 

A Gl!l1 ( a rb:tsgruppcn för utredning om fördelning 111 m 
0111 

an

slaget to~· marmens unel erh åll av fartyg ) har penetrerat mö jl ighekr

na. att fa ut mer underhå llsa rbete av mili tär personal och kommit 

t ill slu tsatsen, att i a llra gynnsammaste fall ca 15 procent av Ö\ cr

syn~arbeten a kan utföras av fartygsbesättningarna. Detta skull e ;
11

. 

nebara en besparing av ca l miljon kronor årligen men utreclnin"Cll 

påpekar, att i praktiken kostnad sminskningen sh:ll e bliva avse;"i rt 

blygsamma re. 

Det ~i r dock viktigt, att underhållsa rbete - även mera kvali fi, c

rat - i största möjliga utsträckning utföres av besättninoarna . ej 

bar~ av besparingsskä l, utan även .ur utbi ldn ingssynpunkt."' 

Saclant un derhåll sarbete ska ll ej enbart ut fö ras under översvns

p_e J:lOclen_:a, utan kontinuerligt även uneler expedition erna. Den ~pc

clf d-;a _t_.J a nstgo rmg, som persona len ombord har med mången o·än o· 
l 1 h b 

syss o osa vakter och väntetider, skull e, om ansträngningar g jordes, 

911 

~;:unna ut fy ll as med un de rh åll sa rbeten, som både skull e min ska un

derh åll skostnaderna och berika li vet ombord . 

Man kan även tänka sig vi ss ersättning till mili tär personal, som 

nnder kontroll på Övningstid eller på fr itid ut för underh åll sarbete. 

En förutsä ttning för at t sådant arbete skall kunn a bedri vas un eler 

övningstid är, att det kan utföras uneler pauserna i Öv ningarna och 

snabbt a vbrytes, när övningarn a åte r tager personalen i anspråk. Det 

är även nödvändigt , att betingsp rincipen användes för att beräkn a 

ersättn ing för sådan a arbeten. 

AGU h har även f ramhållit , att en ökning av el en mi litä ra perso

nalens kunnighet i underh åll sarbete ~ir Önskvä rd . Såclan utb il dning 

är ett länge känt behov, som ytterligare accentueras, om ersättning 

i form av bet ings lön kan utgå för underhåll sarbete i vissa fa ll. 

Föreskr ift er för underhå ll av fartygsmateri elen ä r samlade i den 

år 1945 av KMF fastshi ll cia "fartygsmaterielen". Dessa fö reskrifter 

gäller i. första trancl iör i-aTt-yg under expedition , men skall även 

tj äna som rättesnöre för unclerh åll smyndigheten. D essutom finnes 

ytterl iga re ett stor t anta l unclerh åll sfö reskrifter, antingen utfärdad e 

eller faststä llda av marinens myndigheter, ell er utgivna av olika till

verkare. 
"Fartygsmateri elen" är en publikation på gott och ont. I elen ä r 

samlat decenniers driftserfarenh eter och råd t i Il bot fö r de besv~ir 

och fe l, som kan uppstå vid drift av alla slags propell ermaskinerier, 

hj älpmaskiner och apparater, skrov och skrovmaterieL Den är utan 

tvekan en ovärderlig uppslagsbok och viktig minn es lista för ansva

rig drift- och unclerhå llspersonal. 

Den har emell ertid uneler årens lopp kostat marinen mycket pengar, 

alla tagna f rån unclerh ållsanslaget. 

Föreskri f t e rna har visserligen succesi v t modifierats, men dess anda 

kvarstår nog delvis fortfa rande. Denna anda, som präglas av före

skrifter sådan a som att "varje (del av) maskin bör på ru stat fartyg 

om möjligt bes iktigas en gång mellan var j e generalbesiktning". D enn a 

fö reskrift har under a ll a år medfört ett otal s k översynsskrivelser, 

som sida upp och sida ner uttalar önskemål om "översyn av tv å roder

maskin er, översyn av mask intelegrafen" o s v . 

I många fall verka r det, som om den uppbördsman , som har sär

skilt långa översynsskrivelser, ansåg s ig särskil t ski cklig. Då vore det 

kanske bättre att "medalj era" el en uppbördsman och fartygschef, 

som vid ingång till översynsperiod ej har några önskemå l. 
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Självklart är emellertid , att a ll material måste skötas och 
0 

lT 

S torleken a v önskat Översyn sa rbete och därmed a v kostnad 'r ses 

beroende av v ilket krav på t ill för li tlighet, som stalles på el en 
1 

rJ<tn:~ 
varande materi elen. 

U nel er krigstid har man r~i.tt att kräva hunclraprocent io- ti ll!r· 
1
-

. b Jr l t -
lJ g het oberoend e av kostnaderna, men unel er fredstid måste l''l . 

vägning mellan ti ll förlitligh etsgraden och kostnaderna göras. a, . 

U neler första delen av detta decennium var arbetskostnacl er11 1 
: · 

' el il -

nu låga. Då fanns det också gott om mili tärpersona l, och eftersolll 

a rbetsticlen ej var hårt begr~i ns acl samt Övninga r och personal, a re] 

ej upptog så mycket tid som nu , kunde ti ll förlitl ighetskra vet 1, Li las 

högt. Detta kostade föga, eftersom besättn ingarna ti ll stor del s•·Li va 

svarade för un el erh å ll et D e arbeten, som måste utföras a v 
1
a

1
·v 

voro också re lativt bi lliga. Successivt har situationen för~i.ndrat s x
1
; 

utfö res endast en ringa del av edord er liga a rbeten av besättni n.,:-e n. 

och återstoden måste göras vid varv unel er översynsper iod er ocl t ill 

stor 2. kostnader. V isse rligen har materi elen g·enom tekni ska fran , teo· 
" blivit bättre och tåligare, men driftskra ven ha r höjt s i ungefär ~am -

11l 2. takt, varför underhå llsbehovet ändå e j minskats . 

Så lecles har unclerh å Il skostn aderna stigit succes i v t och fråga11 rJ !H 

sänkning av tillförlitlighetsgraden har därmed aktualiserat s. I,us t

nacl erm för olika ti ll förlit lighetsgrader stiger med någon potens a1 

ökningen. Man bör därefte r a vväga g rad en, så att kostn adern a hli 
rimliga. 

D iagramm et (en! bild 2) visar en tänkbar kostnads- ti ll förlitliglr ·b

ku rva. D~i rav framgår a tt en r elativt liten minskning av til lfi'• li t

li gheten skulle kunna minska underh ållskostnad en avsevärt . D ln na 

v isar, at t 10 procent min skning av tillförlitlighetsgraden i akl ul' llt 

område medför en kostnadsm inskning av 67 proc. Kurvan har inocn 

fa ktisk bakgrund. utan är en teoreti sk konstruktion. D en visar 11·i r· 

för enbart tendenserna el v s a tt en relativt liten minskning a v ill

förlit ligh eten sku ll e kunna minska underh å ll skostnaderna av se\ :irt. 

Detta är i allmänhet en ej önskvä rd utveck ling, men den ansva riga 

driftspersonalen och un derh åll smyndighetern a bör dock ej vara fr · 111-

mande för tanken, att på vissa hå ll min ska tillför litl ighetsg radeJ .. 

fnom den civi la sjö fa rten har man lä tta re a tt bedöma en lämpl ig· 

ti ll förl it li ghetsgracl. Man vet sta tisti skt vad en dags sti ll aliggande för 

ett fartyg och vad olika tillförl itlighetsgrader kosta r och kan dä ri~t'
nom någo rlunda avgöra en lönsam tillför litl ighetsg rad. 

Kostnadsför

hällande 

3 

2,5 ~ 

267% o 

t5 -

·- -- r-

-- -r-

i - t-

. -- -- t-

. -- --

__.v 
v 

50 

Bild 2. 

t-

v 

l 

t-;-
l 

- ' y 
v 

v 

l 
l 

1/ 
--

1/ 

l 

-...._,........ 

Tillför
li tlighet 

10% 100% 
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Då marinens materiel i a llm änhet överses noggrann are än el en c i vi 

la materielen, kan kan ske vi ss marin minskning a v Översynskostna-

dern a denn a väg vara mot iverade. . 

V ad som behöver öve rses under et t obj ekt s översynspen od fram

går naturligtvis främst av clrift s resu l t~ten un:~er fö regåencl : e~ ~)e

clitioner . H ar n~tgon detalj fungerat mmclre val , skall o elen ove1ses . 

Dessutom ska ll sådana detalj er överses, som har ~n. sa stor clnfts

tid, att enligt tillve rkarnas eller marin ens egen stat1s:1k en o v e~·~y~1 S

mässia nedslitning är trolig . Hu r stor sakerh ets1:1a rgmal tJllv e il~a J en 

lagt 1~å skall sna rast unelersökas och översynsbelerna regleras med 

hän syn därtilL . . ... 
A nnan "förebyggande" bes iktning bör enelast 1 un dantagsfall fo l e-

tao·as mellan generalbesiktningarna. . . 
"'Äv en uneler generalbes iktningar bör vad som skall bes1ktJgas _dels 

i allmänh et bes t ~immas enligt stickpro vsprincipen, dels va ra avhang

igt av elen slitagestatistik, som översynsprotokoll och cln ftspersona

lens resp verkstadsper sona lens allmänna erfarenb et ger V l cl hancl e ~1 · 

Noaa förda översynspm tokoll och f rån dessa uppg jord o sta tJ s t_lk 

skal\ anviinclas för bedömandet av bes i ktningsbehov e~,- A tt sa sker a r 

ett mycket viktigt led i försöken at t ra tionalisera over synerna och 

minsk2. kostnadern a . 



9 1 ~-

Ett sätt a tt min ska översyns- och även drift skostnader Vt J•e "d l · h l d · att spn a upp ysnmg oc w n va sparsamhetspropaganda. 
Många utviiga r härför kan tänkas. I US N av y, som har sa11 1111 problem som vi, sprides en blankett av fö ljande utseende ti ll alla 

anstä ll da. Belöningar utdelas för sådana förslag som kan am ,ind a as a v myndigheterna. 

Datum .. 

T ill 

U nderh ållssektionen. Kungl. Ma rin förvaltn ingen, Stockh oln 8(1. J ag tror att kostnaden fö r byggande underhål l utrustning l dir 
mindre 

för 

OTI1 

N amn Förband 

Sammanfattningsv is kan fasts lås, att allt måste göras för att kor t
s iktigt men även på lång sikt minska elen marina materi elens Lll1-
derhållsbehov och kostnader för underhåll et. I annat fa ll ko mmer 
dessa automatiskt att stegras år från år. 

R edan på pro jekt- och konstruktionsstadiet måste en in sats goras 
fö r att få fram möj ligast un derhå llsfr ia konstruktioner med fö r 
dessa lämpat underhållsfritt material. V idare måste t ill ses att in w r
mation om de nya underhållsbehoven sprid es. Om det befinn es b mp
liga re, ska ll materi elen konstru eras så, att utbytesprincipen kan u ll
lämpas och repara tioner kan ske uneler rationella fo rmer i vuk
s taden. 

Detta med för i allmänh et ökade konstruktions- och byggnadsk ost
nader, men iir i längden lönsamt. O m större se ri er bygges, m ;:~ te 
l1än syn dock tagas t ill de n procent enh eter, som lägges i "malp;tse" 
och som därför icke behöver underhållas. J u större denna procent 
är, ju mindre lön samt bli r införandet av fördy rande, underh ;dls
minskande anordningar. 

Standardisering skall användas så långt möj ligt ~ir. 
"Fartygsma teri elens" anda ska ll bortnötas och förebyggand e be

si ktn inga r skall i princip endast ske vid generalöversyner. 
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l(ravet på materi elens ti ll fö rli tlighetsgrad skall minskas i de fall , 
där detta utan olägenh et för Övninga r kan s l~ e : " JVI'er underh åll sa rbete skall utfö ras av milttar personal. Kan sa
dana a rbeten bedrivas under pauser i övninga r eller på f ritid bör 
ersättning utgå. 

Propaganda bör göras fö r att få fram kostnadsbesparande ideer 
och åtg~i rcl er och känn edom bör spr idas om gjorda framsteg. 

61 
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Årsberättelse 

maskinväsende 

skeppsbyggeri och 

Av ledamoten GUNNAR ER IK SSO N, 

Moderna, snabba farkoster. 

fJärpla nbåtar 

Vid konvcnti.onella farkoster, vi l kas skrov både vid fart och sT dia

liggande uppbäres av upptrycket från elen undanträngda vattcm .ts

san, ökar maskineffekten ungefär med kuben på fart en. Detta in

nebär, att elylika farkoster är ekonomi ska vid bgre fa rter. mt lan 

driftskostnaderna blir stora vid höga farter. 

Högre farter med smärre båtar har uppnåtts med den planan de 

båten eller gliclp lanbåten. Vid denna typ bli r effektökningen >id 

ökad fart ej så utpräglad. Vid ren gl idning på vattnet öka r cffel- 'Cn 

linjärt med farten. D en rena glidplanbåten är dock mycket bi11sl ig 

för vågbildning på vattenytan och kommer bokstav ligcn att hoppa 

och studsa fram ÖYer vågorna. Ur sjöduglighetssynpunkt har man 

därför varit tvungen att kompromissa vid utformningen av glidplm

båtarnas skrov. Man har offrat en del av farten för att båten sJ, die 

bli sjödugligare. På så sätt har den V-formade glidpl anbåten upp

stått. Denna typ bar fördelen att samtidigt med hög fa rt ~iga \ tS S 

sjöduglighet. 
Den ständiga strävan mot högre fa rter har därför stimul erat rill 

nya ideer ifråga om utformning av skroven. En typ, som inte iir 

ny, men som först på senaste ticlen vunnit aktualitet i Sverige. ii r 

bärplanbåten (Fig. l ) 
P rincipen för bärplanbåten ligger däri , att skrovet på uncl ers ic~;m 

fö rses med två, tre ell er f lera s k bärplan . som fäst es ti ll skw vet 

med stag och stöttor, vilka liksom bärplanen skall vara strömlil'JC

formade. Stöttornas och stagens infästningar i skrovet fo rdrar fli r

stärkningar genom v~1gare och dylikt, men då båten vid hög h rt 

framföres helt över vattenytan, inverkar ej vågbildningens kraft er 

nämnvärt på skrovet, så att betydande min skningar i konstrukt io

nens styrka kan genomföras på andra ställen i skrovet., 
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F i g. I. 

Finska Å ngfartygsak tiebolagets "Sirena". 

De olika typerna av bä rplanbåtar skilj er sig huvudsakligen från 

Varandra enelast genom utformningen och placeringen av bä rpl anen. 

Skroven är i allmänh et ut fo rmad e som V-hottenbåtar. 

Bärplanen kan bl a utformas såsom i fi g . 2. 

_Bärplanen enligt Fig 2A, 2B och 2C befinner sig vid olika farter 
0hka djup t uneler vattenytan medan bärp lan en enligt f ia- 2D och 2E 

alltid befinner sig helt uneler vatten. Bärp lanen enligt fi~ 2F och 2G 

har utform ats som strömlinj eformad e stegar med vari erande antal 

stegpinnar uneler vattenytan beroende på båtens fart. 
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D E 

F G 

Fig. 2. 

Olika utformning av bärplanen. 

En _fördel med bärplanens utförande enligt f ig. 2A, 2B och 2~ iir. 

att tvarskepps- och långskeppsstabiliteten blir mycket god. O m bå

ten kranger eller t rimmar, blir ytan på b~irp l anen uneler vattnet stör

r e och får därm ed en återförande effekt. 

o Med _bä rp lan e 1~ligt f ig. 2 D och 2E beror lyftfö rmågan enelas t på 

b~tens fart och barplanets vinkel mot va ttenytan . Eventu e ll våf.,b ild-

nmg på vattenytan ha r ingen inverkan. · 

Även om bärplan enl igt tig. 2F och 2G erbjuder måno·a fö rdelar. 

såsom lätt och billig konstruktion och stor lyftförmåga ~id låg l1as· 

t~ghet, 1_1ar de ~innu ej kommit till samma användning som de hå da 

for ut namncia typerna. 

Den vanligaste placeringen av bärplan är ett i fö ren och ett i ak· 

te rn , så att de varelera bär ungefär båtens halva vikt. (Fig. :n 
Detta arrangemang har visat sig speciellt lämp ligt för större och 

tyngre b å ta r. 

. En annan metod för placering av bärplanen är det så kallade T iet· 

Jens system (se nedan ), vi lket ofta an vändes fö r smiirre fark <~ ste r . 

Fig. 3· 
Placering av bärplanen. 
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Ett stort bärplan placeras midsk epps för att bära upp stö rre delen 

av båtens vikt. Akterut ä r ett mindre biirplan anbragt med möjlig

heter att inshi ll a vinkeln mot vattenytan för olika belastningsfalL 

Detta senare bärp lan har en verkan på båten liknand e stjärtdelens 

på ett flyg plan. 
Ett problem vid konstruktion av bärplanbåtar är framdrivnings 

anordningen. Maskineriet m åste g ivetv is fö rhiggas til l skrovet, som 

befinner s ig ovan fö r vattenytan , medan propell ern eller propellrarna 

måste bef inn a sig unel er vattenytan . Detta medfö r , a tt man måste 

tillåta långa axell edninga r med stark lutning ell er också komplice

rade k raftöverföringsanordningar m ed växla r eller knutar. Dessa 

anordningar ha r el en nackd elen, att de medför viktsökn ing och högre 

byggnadspris jämfört med konventionell a båtar. 

Den maskineff ekt , som e rford ras för driften av en bärplanbåt, ~ir 

icke propor tionell mot olika fa rter. Genom det större motstånd, 

som de i vattnet nedsänkta bärp lanen med stag och stötto r fö ror sakar 

erfordras, i jämföre lse m ed g li dplanbåten, en väsentligt högre ma

skineffekt för lägre hast igheter, innan båten på sina bärplan höjts 

Över vattenytan. Seclan båten ly fts över vattnet kan motorvarvta let 

minskas rätt avsevä r t. 
Detta förhållande medför, a tt det på fart-efiektkurvan uppstår 

en utpräglad p uckel (F ig. 4), vi l k en v isar hur motståndet plötsligt 

minskar i det ögonbli ck båten hinmar vattenytan . .f\ven en gli dp lan

båt företer en motsvarande puckel på k urvan, v ilken uppstår, då 

båten övergår fr ån dep lacering t ill plan ing, även om denna puckel 

här är m indre utvecklad. 
En konventionell båt har i a ll mänh et en ekonomisk marschfart, där 

maskineriet utveckla r en effekt motsvarande ca 40- 70 % av max i-

111ala effekten. Motsva rande fa rtområde är således för bärplanbåten 
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Fig. 4· 

Fart-e f /ek t kurva / ör bärplanbåt. 

helt oanvändbart . ~j o 1 ot . l l 'f 
c a Ja ~ en v1 c c enna ef ekt ej ens skulle höj ;1 s1g 

Över va ttenytan. 

~ · Gemen~_amt ~Ö r a lla typer av bä rplanbåtar är , att skrovet, när has

tigheten _ overstiger eott be~~ämt vä rde, är full ständigt upplyft ;iver 

vattenytan och att ba ten fa res framåt på bä rplanen. Dessa biiwlan 

har ~ltka karaktä ristika . då de blott delvi s eller fullständiot 11d in

l:er s tg uneler vattnet. Fö rde larna i jiimförelse med snabba båtar ,11 ed 

ltknanclc byggnadssätt ii r följand e: 

l. 

2. 

3. 

Mycket mindre motstånd, i synnerhet vid höo-a hast iaheter. Det 

_b ror:'"sande inflytandet av vågo r ä r niistan h~lt eliminerat. Det 

a r sa led es ej såsom vid konventionella racerbåta r nöclvändi <>l att 

m mska hastigheten v id sjögång. ,., 

B~tens rö relse r i hög sjö är ej på något sätt besvärande ocl1 

mmskar v ie! högre has tighet, v ilket är av betydelse med hiillsyn 

bl a ti ll S J OSJ ~Ika och t ill betyde lsen av en lugn p lattform iör 

robot- art1llen - och to rpedskju tning. 

Acce lerations- och reta relations förm ågan ii r anmä rkningsvärd~ 

Fig. 5· 
Up ply ft bara bärplan. 
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4. stabiliteten är mycket gael. V id låg hastighet, då båten ännu ej 

uppbäres av bärp lanen, verkar dessa som stabiliseringsfenor. 

S. Till och med vid högsta hastigb et är vågb ildn ingen från båten 

ringa, så att smala sund kan traf ikeras med hög hastighet utan 

att far tyg, st ränder eller bryggor skadas. 

Nackdelarna med biirplanbåtar iir bl a fö lj ande: 

l. K änslighet för f rämmand e föremål i vattnet. Dylika föremål ökar 

motståndet i vattn et och kan föro rsaka skador på bärplanen, vil

ket minskar planens lyftande förmåga. Detta gör det svårare att 

utnyttja bä rp lanbåtar i nedsmutsade va tten, t ex hamnar eller 

f loder med f lytande ti mmer. 

2. F ör att åstad komma ti ll f redsställ ande tvärskeppsstabili tet måste 

bärplanen gö ras bredare än skrovet, vilket medför svårigheter 

vid n a vigering i smala passager, såsom kanaler och slussar. 

3. V id st ill aliggande eller låg fart är djupgåendet betydande, och 

traf iken nära stränder och ka jer kan vara svår. Detta kan dock 

eventuellt elimineras genom upplyftbara bärplan, exempelvis en

ligt f ig. s. 
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4. 

s. 

Bärp lanbåtar är el yrare i tillverkni ng än konventionella L··tar 
Detta kompenseras dock delvis av den låga bränsleförbrukn1 t 1 ge1~ och höga fart er . 

F rån militärt håll har f ram fö rts, att bärplanbåtar erbjud er ,,[!r
re mål iin konventi onella båtar, då skrovet framföres helt o -111_ 
fö r vattenytan. 

Principen för bärplanbåtar iir som förut nämnts icke ny, nwn de t 
är naturligt att några verkliga försök icke kunde påbörj as i i i än 
man hade tillgång till något så när lätta motorer. 

Italienaren Forlanini experimenterade under åren 1898- 190 ) , ,ed 
en sorts bärp lan båtar me c! biirplan anordnad e i rad Över va ra n· 1 ra 
liksom stegpinnarna i en stege. (Fig. 2F och G). 

De första f lygarna, bröd erna \t'lright i U SA, påstås ha pro vat en 
bärplanbåt å r 1907 på Miami River. 

Å ren 1907- 1909 gjorde kap ten H C Richardson, US Navy, fiir
sök med bä rplan på livbåtar, som bogserades efter far tyg. 

De kanaelensiska doktorerna A G Bell och F vV Baldwin liit <"u· 
1919 bygga en b~i rp l anbåt, som vägde S ton, och påstås Jn uppntt lt 
60 knops fart. Maskineriet bestod a v två stycken 3SO häst kr a f t, rs 
f lygmotorer med Ju ftpropell rar. P rincipen för bärplanen liknade F •r
laninis, el v s stegform. Uneler å ren mellan 1919 och 1939 försÖkte 
Bell och Baldwin intressera US Navy för iclcerna, men utan resultat. 

Det har byggts ett f lertal båta r enligt Bell s och Baldwin s principer. 
Här skall nämnas ett exempel. 
Den 29 april 1957 sjösattes i Beaum aris (Anglesey) en båt, s nn 

döptes t ill " Bras cl'Or" och som byggts på uppdrag av Kanaclas 1 ·· r
svarsforsknings clirektion (Fig. 6) . 

"Bras cl'Or" är förse eld med tre bärplansystem, två fö rut och d t 
akterut. Bärplanen är av stegtyp (se f i g. 2F) . De två fö rl iga h·; r
planen har varelera fyra "stegpinnar" och det aktra tre "stegp innat·" . 
Vid en hastighet av ca 20 knop har skrovet helt lämnat vattnet. \ id 
maximihastigheten, vilken ej ~i r känd, befinner sig skrovet mer :in 
en meter över vattenytan, vilket gör båten oberoende av s jögång 

Skrovet, som ser ut som ett vanligt racerbå tsskrov med det und: n
taget, att aktern är smalare, är 18 meter långt. Bredelen ä r 7,4 me
ter, dj upgåendet vid still aliggande 3,18 meter. Genom användn ing av 
lättmetall i mesta mö jliga utsträckn ing kun de båtens vikt hå llas så 
låg som 17,5 ton. 
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Fig. 6. 
Bä rplanbåten "Bras d 'O r" med tre bärplansys tern . 

F ram drivningsmaskineriet på "B ras cl 'Or" bestå r av två l 750 häst
kraft ers Rolls-Royce Griffon V l f lygmotorer , placerade eft er var
andra i båtens centrumlinj e. De driver två lu ftp ropell rar , varav d ~n 
ena har fast stigning och elen andra vri dba ra blad (Rotol) . K ratt
Överförinaen sker medelst v i nke lv~ixlar. 

En int;essant detalj är, att det inte f inns något roder, utan styr-
ningen sker genom att v rida den akt ra bärplan:enh; ten . _ 

Tysken T iet jens (se ovan) ut f01·mad e om krmg ar 1 ~30 den s_ k 
Tietj enshågen. en U-formad bä rp lan~byge l , "son~ t11l en borp n anvan-
des mest på små båta r men senare aven pa sto n·e. o o 

V. Grunberg i Frankrike tog i början 1 930-talet patent pa lang
skeppsstabili sering. Detta patent bygger på .. ett stort barplan_ akte ~· 
Över enl igt principen helt un eler vatten . Forover placerad: G1 unbe1 g 
två stycken stabilisatorer, v ilka var utformade s01:1 sma p lanande 
vattenskidor, vi lka uppbar enelast 10- 20 o/o av _?atens vdd. 

De svenska ingenjörerna Almqu ist och E lgstrom ersatte under 
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1940-talet, för att förbättra tvärskepps- och långskeppsstai> i1 1tt: t , 

Gr~mbe r?·s akt ra. bärplan med en ~i etj ;nsbåge. D~ .. bildade fi n n ,11 ~~:~ 
P';,I Man n ?.ch lat bl a bygga en b at p<: ca 9 ton t or passager<ll, ra ii k 
B a ten var forsedd med en 600 hastkratters Junker flygmotor Ol 1 l· · 

• • o o . 'Oill 
upp 1 en hast1ghet av ca 32 knop. Baten saldes senare tdl Fr;u,• rik 

l Tyskland arbetade i början av 1930-talet Baron H ann s s, , 1 e rt ~ i 
von Burtenbach med ett system, som bestod av två bärplan , " .. • n lc)y 

det ena_ p lacerades nära fören och det andra nära aktern. Hiiq.l.t nen 
~ar V-formade. Detta system utvecklades vtdare av Sachsenberg.1 cr ft 
1 Ross lau/ E ibe. Ef ter andra världskriget förstatligad es Sachse11 •1er 0 _ 

werft, och ryssarna fortsatte arbetet med Schertels system. '"' 
U neler kriget unelerstödde tyska krigsmakten von Schertels · hete 

v id Sachsenbergwerft. 
D et tyska fö rsöksprogrammet upptog ca 20-talet båtar. De mest 

kända ~i r VS 6. VS 7 och VS 8. VS 6 och 7 var på ca 17 t 01 1~ de
placement och avseelda som patrul lbåtar, medan V S 8 hade et de
p lacement på ca 80 ton och avsågs för transport av stridsva1,nar. 

V S 6 byggdes av Sachsenbergwerft, medan VS 7 byggel es a v \ er
tens-Werft i Winning/Schlesw ig. Båda hade samma maskin st• rka. 

V S 6 byggdes enl igt Schertels princip och VS 7 enligt Ti e l, L' llS. 

VS !. visade sig vara avsevärt snabbare men hade sämre långsh 1ps
stabd1tet. Maxfarten hö ll sig omkring 45 knop. 

VS 8 hade en maxfart av ca 42 knop, vilken åstadkom s a1 tv ~t 
2 500 hästkrafters motorer. V id prov i hårt väder skadades fa t.:os
ten genom att det förliga b~i.rp l anet skar ned i sjön, varefter be
s~ittningen Övergav båten, som därefte t· för liste. 

Efter fö rstatligandet a v Sachsenbergwerft grundad e Baron :--;, her
te! t ill sammans med en del av fö retagets ingenjörer firman "Sup ra
mar-AG" i Luzern i Schweiz. 

Denna firma byggde vidare på cl e omfattande erfarenh eter . ,;om 
g jorts uneler krigså ren. Firmans första bärplanbåt "PT -10" nw il 9.5 
tons dep lacement avsågs för insjöar. Efter en försökstid byggcl t s en 
båt "Freccia cl'Oro", som insa ttes i r eguljär passagerartrafik på l ;~ go 
N[aggiore uneler åren 1953 och 1954. Båten tillrygga lade mer ~in 3(• 000 
s jöm il och beordrade cbrvicl över 25 000 passagerare. Det var 1 ri rs
ta gången i historien som rege lbunden passagerartrafik kun de ge
nomföras med bärplanbåt "Freccia cl'Oro" kunde befordra 36 pas
sagerare med 42 knops fart. Enl igt uppgift av Baron Schertel bc~ är
cle myndigh eterna, att hastigheten 33 knop ej skull e överskridas. 
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Fig. 7· 
Bärplrnbåtcn "Frcccia del Sole". 

Supramar hade kon struerat båten för en marsch fart a v 38 knop. 
U nel er 1950-talet byggeles också en del stö rre bärplanbåta r p;t 

Leopo l do R odriguez varv i l\!Lessina. F ram för allt rörde det sig om 
typen " PT-20". som kunde ta 70 passagera re och hade en maxfart 
av 43 knop . D en för sta av dessa båtar "Freccia del Sole" , gå r sedan 
1956 i regelbunden Lirjtrafik över Mess inasundet och befordrade un
der förste traf ikåret mer iin 175 000 passagerare ci rka 60 000 sjömil. 
Båten företog :i.ven bngre resor. som t ex till Neapel och Aten. 
På en av reso rna mellan l\!Iessi11a och Stromboli höll båten en has
tighet av 39 knop v id en våghöjd av ca 2 ,5 meter. (Fig . 7) . 

E n annan b~tt av denna typ går i trafik mellan Tam·mina på S ici
li en, Messina och Lipa ri ska öarna. I dessa trakter uppträder ofta 
betydanek våghöjder. 

En del oljebolag ha r på grund av erfarenh eterna från typen " PT-
20" anskaffat el ylika båta r för transport av personal till och fr ån 
arbetsplatse rn a . P å l\!Iaracaibosjön i Venezu ela är t ex två bärplan 
båtar i trafik för detta ändamål. och ytterligare fyra båtar har be
ställ ts av Shell i januari 1960. Denna trafik har genom min skat 
antal öv ertid stimmar inbesparat sto ra summor åt olj ebolagen. 
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Fig. 8. 
S chertel-Sachsenbe rgs y s ten:et. 

Supramar-AG har f n båtar av en ny typ "PT-50" under byggllad. 
vi l k;,~ l:omm er att kunna transportera 300 passagera re, Kostna• k n 
ir ca 475 000 do ll ar per båt. 

Emellert id fo r tsä tter även byggandet av bärplanbåtar en ligt det 1u 
nämnda Schertel-Sachsenbergsystemet vid Sachsenbergvarv et, nu n ,e
r2. VEB Ross lauer Schiffswerft. M an har f n här fy ra storleka · i 
produktion (E:x se fig. 8). 

Det t idiga re nämnda Vertens- \1\f ed t i \ tVinning/ Sch leswig by ge ~: r 
sedan 16 år tillbaka de s k " \1\f ing"-båtarna. Firman har leveru·at 
ett antal bärplanmotorbåtar, dels öppna med en längd a v 6.4 mekr, 
dels ruffad e med en längel av 9,5 meter. Ny ligen trädde en dylik 9.) 111 

båt i tjänst på Maracaibosjön. 
En intressant nyhet är den typ av bärplanbåt som utvecklat s tv 

civilingenjören Friedrichl-lerman Wendel vid vVendel-Scbnell sch iJ·-s
Gese ll schaft i Hamburg. Den gö r anspråk på att vara den \.'nda 
härplanbåt, som är full ständigt opåverkad av havsytans rörelser. hg. 
9 och 10) . 

Som synes är bärplanen utformade som vi ngarna på ett fl ygp ·t n 
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Fig. 9· 
Bärplanb!it av Wendels konstruktion. 

och måste fö ljaktligen fö r att verka, alltid befinna sig under vatten
ytan. Man kan således säga, att b~ten så snart skro~et lamnat vatt
net, uppbör "vVenclels"-konstruktJOn att vara en bat. Den blir en 
farkost , som "flyger" i vattnet. 

En av nackdelarna med denna båttyp ligger i det ytterst komp-
licerade styrsystemet . o 

Råttypen är fö rsedd med två propellrar, placerade pa var sitt av 
de båda förliga biirplanen. 

Hittills har 12 olika utförande projekterats, varav \ VSS 6, 9, 12 
och J 4 avses för trafik på f loder, medan \ VSS 16, 19. 22 och 26 
avses för medell ånga resor och kusttraf ik. S lutligen avses WSS 30, 
45 60 och 80 för atlanttraf ik . Man kan få en föreställning om pro
j e l~ t ens storlek, då man erfar, att vVSS 26 skall kunna. befordra 160 
passagera re på resor , som tar 10- 12 timmar, exempelv1 s Hamburg-
Lonelon eller London- Oslo. 

I Holland har man stannat för Grunbergs system fö r bärplanbåtar. 
Flera elylika är där i produktion. Den intressantaste och mest eko
nom iska tycks vara "Aquastroll 24/ 40", som utan passagerare de-
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Fig. ro. 
W endclsystemet. 

Placerar l ~ 7 t 1 1 . "' on ocl l ar en hastighet P "ll ~8 . T .. pet upp tl " knop (Fw. 101 . ypen uppges skola an vandas för snabb t. . . 
0 

· arbetsplats och ~ter r · b" J J 
1 
anspOl t av personal ull ' , or mc e se mellan land och fiskefart va· t"ll ... samt transport b · 1 .. • o l SJ OSS av ensm oc 1 brannolJ.OI" tl"ll s P] I s · · ma 1amnar OVJetunJOnen se riebyo-uer Kr · S . · . • typer bärplanba· tai· "A boo " hasnOJ e OJ movo-varvet I Gorki t\ a ' qua us oc "A t _., · 1 . qua ax i , V I l ~a troligen kon ~t-

Fig. IL 

"Aquastroll 24! 4o'' 
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ruerat s på grundval av de av Grunberg och A lmqu ist och Elgström 
utvecklade prin ciperna (Fig. 12) . 

Typen Aquabus är seelan en tid insatt i regelbunden trafik mellan 
Gorki och Kasan vid Volga och på Moskva- Volga-kanalen. 

En rysk jämförelse mell an kostnaderna per passagerarki lometer 
för olika transportmedel har givit v id hanelen att 

Aquabus kostar 
trad itionellt flo el f a r tyg 

kostar 

4.13 kopek 

l 1.50 
8 .50 järnväg kostar 

Kina plan erar på grund av cle goda ryska erfa renh eterna att på
börj 2. trafik med bärplanbåtar på Jangtze-kiang. 

l Sverige har hitti ll s något större intresse för bärplanbåtar ej 
kunn at spåras . trots det förtjänstfulla arbete, som ingenjörerna A lm 
quist och Elgström nedlagt på ·utveckling av elylika båtar. D et är 
först seelan Finska Ångfartygsaktiebolaget i Helsingfors introducerat 
sip bärplanbåt Sirena (Fig. l ) i S verige som funderinga r tydligen 
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Fig. 12. . 

R ysk bärplanbåt. 

börjat vakna. Centrumlinj en i Malmö planerar att skaffa sig bii r,,lan
tonna?·e, och man kan. väl våga påstå, att detta företag inte kommer 
att ?1t det enda reden, som kommer att satsa på den nya båttvpen . 
. S irena l~vererades vå ren 1960 av Leopoldo Rodriguez varv i - Ies

s ma och msattes i trafik under sommaren mellan Stockh olm och 
Mariehamn. Un der hösten och vintern är avsikten, att Sirena ,. ·all 
trafikera linj en Malmö- Köpenhamn. Överfartsticl en komme1 att 
h~ll a sig omkring 35 minuter. F lyget tar v isserligen ej mer ä , lS 
mmuter, men då ä1· att märka, att man måste ]äo·o-a till ca en tim-

· ·· bb me for resorna t ill och från f lygplatse rna . 

Sirenas data: 

L öa 
Lp p 
H redd 
Breeld Över bärpl an 
Djupgående vid kaj 

under gång 
över 16 knop 

27,80 ll1 

25.50 ., 
6.11 .. 

10,00 " 
3.50 .. 

1.50 

Max . fart 
Marschfart 
Kraftkälla: 2 st. 

Mercedes MB 820 
vardera utveckland e 
vid 

A ntal passagerare 
Pris 

42 knop 
35- 40 knop 

12 cyl. V -motorer, 
l 350 hästkrafter 
l 500 varv j min 
95 st. 
3,5 mi lj. kr 
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Bärplanbåtarna har kommit för att stanna . I dessa tider med till
tagande t rängsel på vägarna skulle bärplanbåten innebär en dellös
ning av t rafikproblemet. l Stocl;h olms skärgård och i de inre far
vattnen, såsom exempelvi s Mälaren och Hjäimaren skulle bärplan
båten kunna innebä ra en renässans för passagerartraf iken. Sträckan 
Stockholm- Västerås skul le kunn a avverkas på 2 timmar, Stock
holm- örebro på tre. 

I militärt avseende sku lle bärplanbåtarna måhända innebära en 
lösning av de små torpedbåtarnas problem. Genom bärplanbåtarnas 
större oberoende av s jögång skulle de kunna erbjud a stabilare platt
form ar för robot, art i !ler i och torpeder. E nligt notiser i dagspres
sen avser US N avy att gö ra för sök med b~irplanbåtar för ubåtsjakt. 

Jvf,ar !? eff ekt far k aster. 

På senaste t iden har i dagspress och äv en i fackpress f igurerat 
noti ser och a rtiklar om en ny typ farkoster, benämnda markeffekt
farkoster . 

Prin cipen hiir ~ir att farkosten uppbäres av en luftkudde på un
dersidan. Lufttrycket i l u ftkudcl en underb åll es med en fläkt , som 
tillför luft tillr~i. ckli gt för att underhålla ett tryck och kompensera 
läckningen. 

Lu ftkudd en ];an ås tadkommas på olika s~itt (Fig. 13 ) . 
Vid en " tryckk locka" läcker lu ften ut runt periferi en med en viss 

kontraktion, och mängd en beror på lufthöjden h och övertrycket 
inuti klockan. En möjlighet är att innesluta lu ftkudd en inom en ring
formi g luftvägg d v s man blåser ut luft nedåt genom en slits i far 
kostens sidkanter, va rvid det bildas en ringstråle, som av länkas utåt 
på grund a v övertrycket i kudden. Ringstrålens lyfteffekt ökar, om 
strålen riktas snett inåt-nedåt i s tället för rakt nedåt. Den verti.-

62 
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Fig. IJ · 

kala impu lsen blir visserl igen mindre, men i närheten av marken 

uppvägs för lusten av tryckökningen i kudd en. Det sista alternativet 

som ger god ly ft eff ekt. medför dock, att farkosten blir instabil 
1
se 

f ig. 14). 

Om någon del av farkostens periferi kommer nära marken , slår 

strömningen om, och elen sänkta kanten för lorar sin lyftkra ft ge

nom a tt strå len tar lättaste vägen in uneler fa rkosten i stä ll et f' r 
utåt med följd att densamma slås i marken. 

T anken att utnytt ja luftkudde som bärare av en farkost är gam-
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Fig. 14. 

mal. På 1940-talet prövade fin nen Toivo Kaar io en rammvinge (Fig. 

13). Det var här in te frågan om statisk svävning, utan han utt:ytt

jade det dynamiska tryck. som framfa rten gav. Han var trollgen 

även den först e som byggde en användbar luftkudde- fa rkost. H ans 

ideer framlad es 1932, och 1935 byggdes en farkost med måtten 1,8X 

2,4 m. Farkosten kunde fram föras över is med en far t av ca 12 knop. 

Han byggde även en större farkost, som lyfte över vatten och kun

de bära fyra man. 
I Sverige har Ivan Troeng arbetat med rammvingeprincipen för 

sna~bgåencle båtar. .. . 
Engelsmannen C S Cocherell patenterade 1953 en del fors lag t JI! 

markeffektfarkoster. Efter ytterliga re utvecklingsarbete kunde Co

cherell år 1959 visa upp sin fö rsta stora försöksfarkost Hoovercraft 

(se fig . 15, 16 och 17). 
Intresset för markeffektfarkoster har numera vaknat på många håll 

och bl a i E ngland, F rankrike, Schweiz och USA pro jekteras f n 

dylika farkoster med olika principer som utgångspunkt. I USA hål

ler minst ett 20-ta l företag på med projektarbete fö r markeffekt

farkoster för olika militära och civila ändamål. 

Markeffe ktfa rkosternas fö rdelar ~i ro följ ande: 

l. Förmåga att gå över vilken yta som helst som är någorlunda slät. 

Obs! särskilt höst och vår, då isen varken bär eller briste r. 

2. Liten fr iktion mot und erlaget, vilket möjliggör höga hast igheter 

( 100 knop eller mer ). 
3. 'Manövrerbar i all a riktn ingar med enkel styrn ing. 
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Fig. r5 . 
Hoovercraft. 

Fig. r6. 
Hoovercraft. 
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Fig. I7. 
Hooverera f t. 

4. Ingen växellåda, koppling eller transmission. 
Bland nackdelarna kan nämnas: 

l. Kan ej klättra uppför branta stigningar. 
2. Dammspridning till lands och stänk till sjöss. 
3. Känslighet för lokala hinder och diken samt för krabb SJO. 

4. Dålig bromsförmåga. 
Enligt US Navy kan man räkna med att markeffektfarkoster 

framticlen kommer att få följ ande militära användningsområden. 

Fig. r8. 
Lyftplattform för tunga lyft . 
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Fig. 19. 

Antiubåtsplattform. 

Lyft1~latt~orm för tunga lyft med små krav på fart. (Fig. 18) . 

SpanmgsJeep för två man. 

Landstigningsbåtar för fem oång·er sao snabb t. 
f"" . _ _ . o o opera 10n som nu 

01 far ty_ g direkt upp pa land . Båtarna skall ha 
80 J / en fart a, ca 

011 ttm och kunna klara stränder med upptill 15 % lut1 mg. 

' .-. 

Fig. 20 . 

Oceangående markeffektfarkost. 

Fig. z r. 

4. Antiubåtsplattformar, ev. rad iostyrda och obemannade, utrustade 

med hydrofoner och sj unkbomber. Dessa båtar blir mycket svå

ra att upptäcka från ubåtar (f ig. 19). 

För civilt bruk räknar man med att använda markeffektfarkoster 

till exempelvi s färjt rafik över Engelska kanalen. US Navy förutser 

också en utveckling mot mycket stora oceangående passagerarfarkos

ter med D = 300 m, fart upp till 150 knop, h =3-10 m och sepa

rata dragkraftsalstrare på däck. Man anser, att dylika farkoster mås

te ha minst 100 knops fart fö r att kunna konkurrera med stora 

passagerarfartyg (Fig. 20) . 

Till sist har ur tidskriften Motorbåtsnytt saxats fö lj ande bild 

(fig. 21), som enligt texten lä r föras fram på en luftkudde medelst 

vattenkanon. Som synes är det US Navy som experim enterar med 

densamma. 
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KALLOR: 

r) Schiffbautechnik 196o:r. 

Das Tragfli.igc l-Princip fur schnelle Mowrboote. 

Unwesendi ch gehirztc Passung einer A rbeit von Commander Ed"ar p y 

R . N. Obe rsetzt von C. Höer, Ross lau. "' · oung, 

2) Sch iff und Hafen 19.60 :7. 

Das Wendei-Schnellschiff. 

3) European Shipbuilding 195 8:2. Hyd rofoil craft d h · b"J' an t e1 r sta 1 n y b· V. 
Kost ilainen. 

4) Hansa nr 8/ 9 1960. Ein ige Möglichkciten den Tiefgang von Tra"f l l 

boaten zu verringcrn, Dipl.In g. K. Buller Lu zern. " uge -

5) Bärplanhåten, dess teori och praktiska utfon~1ning . Marindirektör Cu rt Bor

genstam. 

6) Motorbåtsnytt I 960 i 7-8, 2 r/ 2 timme till Åland . 

7) Tekni sk Tidskrift 1959 :47. 

Ma rkeffektfarkoster av Alan Mc Lean, B. Sc., D. C. Ae. och 
Olle Ljungs tröm . CJ v ng. 

Historiskt och tekniskt 

kring Regalskeppet Wasa 
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Av ledamoten M. HAMMAR 

Återfinnarrdet av det 1628 utanför Beckholmen för lista regalskep

pet Wasa och elen pågåend e bärgningen är förvisso högst intressanta 

och remarkabla händelser. De ha väckt internationell uppmärksamh et 

och - som man får boppas -- även offervillighet för att möjlig

göra. det stora verkets genomförande. 

Men händelserna kan också hos en lekman väcka nyfikenhet inte 

bara beträffande själva dramat utan också för inramningen. Efter

som en sådan nyfikenh et genom ett fl ertal publi cerade böcker i av

sevärd grad kommit att stillas beträffande skeppets jungfrufärd och 

förlisning, krigsrätten, elykarbragderna på 1600-talet och de senaste 

åren o s v kanali seras in tresset mot bakgrund och inramning. Det 

är på så sätt jag kommit att syssla litet med historia och teknik 

kring W asa. 
Då det emellertid kan finnas flera , som är roade av denna 

bakgrund till V/asa-tavlan har jag dristat mig att utan några som 

helst pretentioner på vetenskapligh et ell er fullständighet presentera 

några omständigh eter kring W asa och dess tillkomst, sammanställ

da ur litteratur som välvilligt anvi sats mig av bl a Fi l dr T Althin 

vid T ekniska Museet, F il dr B Broome, K Krigsarkiv et och Musei

direktör H Hansson vid Statens Sjöhistoriska Museum. 

Sverige och Stochlzolm omhing 1628 

Det sägs i berättelserna , att nä r W asa. avseglade, va r st ränderna 

kantade med folk som med nyfikenh et och spänning följde manövern. 

Det är intressant att fö rsöka förestä lla sig hur Stockholm såg ut 

vid elen t iden. Strandlinjen var långtifrån el en nutida. Landhöjning 

och ut fy llnad ha tringt tillbaka vattn et. Nybroviken sträckte sig 

P~. el en ticlen in mot Stureplan, och Biasieholmen var en verk lig ö, 

skild från Norrmalm genom Näckströmmen. Strandkonturerna och 
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Bild r. 

Den s. k. äldsta kartan från omkr. 1640. 

en del båtfynd framgå av bild 1, den s k äldsta kartan, och bild 2, 
som visar gam la st randlinjer in lagda i dagens stadsplan och ,.;~Jm 
sammanställts av nuvarande museiclirektören vid S jöhistoriska tll U

seet Hans Hansson. 
Stadsholmen - Gamla Sta'n - hade kva r sin medeltida prä,..:el. 

Stora delar av den medeltida stadsmuren fanns a lltjämt kvar, och 
Gustaf II Adolf hade en del bekymmer med restaurering av t•J rn 
och portar, vars valv sprucko sönder på grund av sättningar i gn m
den. Det s junkande grundvattnet gö r att pålningen murknar. Detta 
var el ~ ett ständigt bekymmer seelan ett par hundra år, och del är 
aktuellt än i dag för en del av byggnaderna i Gamla Sta'n. 

Biasieholmen hette då Skeppsholmen (Gamla Skeppsholmen ). och 
där låg fl ottstationen, som under dessa decennier utvecklade ett a llt
mera intensivt liv med slipar, smedjor, repslageri och vapenvcrk
stäcler. På malmarna var bebyggelsen ännu tämligen oordnad . På 
N arrmalm fanns enligt Ahnlund år 1621 i de "östra kvarteren" 
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Bild 2. 

Nybroviken år IJOO och 1640. 
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525 gå rdsägare, och någ ra år senare berättas, att 170 personer haft 

sina kor - inalles 350 st - på sommarbete på Laclugårclslandet. )är 

fanns ännu in på 1630-ta let kvar de kronoladugårclar , varav ( 
111

_ 

rådet få tt sit t namn. Gustaf II Adolf sökte effektivi sera dem ger,
0 111 

utarrendering till holländare och import av holländsk boskap . 11e
11 

experimentet fö ll inte vä l ut och efter 1630-talet fö rsvinna dt ur 
bilden . 

P å Norrmalm börj ade emellertid växa upp en de l statliga 1J.\.~g-
11acler . K ronabageriet vid nuvarand e Sibyllegatan - enligt v ssa 

kUlor f rån börj an tyghus - uppfö reles på 1580-talet och till byg;._ les 

på 1600-ta let. Om kri ng 1620 tord e det ha ti llhört amiralitetet. l\ , o i
ligen användes det tidvis som styckgjuteri. I dess närh et uppför ~s 

ocks~. i börj an på 1600-talet ett reps lage ri - " reparbanan" . 

En genomgripande reglering av bebyggelsen såvä l i innerstar en 

som på malm arn a höt·j acl es först omkring 1637. Man torde dii r ör 

kunna få ett in tryck av hur Stockh olm såg ut på 1620-talet gen ·m 

F ritz B ogenbergs kopparstick från å r 1585, som visar staelen st Id 

från Bnmkeberg - då c :a l 9 m högre än Brunkebergstorgs nu Ja
rancle nivå. 

Anta let invånare i Stockholm vid denna tid torde ha va ri t r 11-

kring 15 000, men någon nämnvärt tillförlitlig siffra finns knappast 

att tillgå . Där fa nn s i staden och särskilt på malmarn a åtskilligt Iris! 

folk, som inte räknades. Den manta lsskrivna befolkningen på N1 · T 

malm var emell ertid år 1629 enligt A hnlun cl 3 024 personer, varw 

l 790 bodde öster om Brunkeberg. Av malmens befolkning va r tt 

stort antal sysselsatta på f lottans ve rkshide r såsom "- - - s J

män och a rkli fo lk, sågare, timmermiin, hampspinna re och sme< ·r 

samt gemene ell er bebl av krigsfolket - - -". D et var det ~ k 
"holm fo lket" . 

Man har gjort en ganska grundlig unelersökning beträffande Sv ·

riges tota la fo lkmängel på Gustaf II A dolfs tid och kommit f r, 111 

ti ll siffran 900 000. D en siff ran är iindå ganska osäker men s ~·n 

nolikt inte för li ten . Av denna folkmäng el bodde givetv is den oj ii J 

fö rligt stö rsta de len på landsbygden. I Stockh olm fann s som näm1 ts 

c :a l 5 000 personer, en siff ra som dock snabbt växer mot det t re

dubbla vid seklets slut. De öv riga städernas antal ökad es under 160r1-

ta lets börj an från omkring 33 till 64. Det var regimens starka st<i

van att tvinga in s k stadsnäringar i städ er och förhindra bönder Ja 
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att utöva dem. Resultatet blev emellertid dåligt. Invånarantalet 
· d l l f" d Var 
1 me .e ta or e ä ldre städerna l 600 personer och sjönk fi . 

nya til l c :a l 000. Städerna blev sällan någon prydnad fö r 1 ,k de 

Gust.af II Adolf kallade dem "handelslösa, ruttna och kul lt-i , 'lae,;. 

och 1 andra sammanhang hette de "bondbyar och t1· uvehål" D ·t ' 
< • c va r 

bara Stockholm, som blev ti ll någon tröst. Dit koncentrerade' 
d l 

.. :s Ian-
.e och kopenskap, och bönder foro gärna långväga för att . il' 

sma produkter där i stället för i den närbeläg·na landsortsstad Ja 
S 

(]l, 

tadshandeln. kombinerades med en tu llpålaga. Ar 1622 in ·t it

tades den s k II Ila tullen, som gällde a lla varor som försä l jas i j _ 

stad. Den åstadkom ständiga konf likter mellan land och stad ,, 1 p 
d .. d o l . ' en 

sto an a <var 1 ungefär 200 år. 

Om levnadsförhå llanden och välståndet på 15- och 1600-talen na . 

åtski ll igt skrivits och diskuterats. H eckscher har sammanställt kal 1 · ~ 
värden i några olika utsp isningsstater från 1573 och ansett sig 1 1:~
na ko~state.ra en viss välmåga. Kaloritalet per dag anges för drängar 

och ptgor t ill 4 315 och fö r hertig Magnus och hans hov 7 435 vil·..:et 

jämfördes med svenska fo lkets medeltal 1912/ 13, som var 4 402. 

Dessa siffror ha emellert id av senare forskare starkt kritiserats, 1ch 

e~ h e.~ del argument har fram lagts, som peka på att siffrorn a .. ro 

for hoga. Heckscher har också jämfört stater för Gripsholms Jarlu

gård för åren 1555 och 1638. Han får för 1555 värdet 4 166 ka

!orier, medan. motsvarande värde för 1638 är c :a 30 % lägre. Det 

ar nog sannohkt att den relativa välmågan under slu tet av 1500-t:<let 

sjönk avsevärt under de krigiska påfrestningarna på 1600-talet. J n 

förmenta välmågan var emellertid särdeles enformig. Födan bes Jd 

av torrt bröd, salt kött och fisk samt enorma mängder öl. Det ar 

en förrådshushå ll ning, som sannolikt föga avvek från vad Gus tf 

Vasa en gång rekommenderade både för sina egna funktionit er 

och bönderna, nämligen att de på hösten efter slakten skulle lä1 ,ra 

in i visthusen kött, fläsk och smör, fö r att sedan leva på f j olåt '·~s 
produkter under de fö ljande tolv månaderna. För de sjömän s .m 

på Wasa hade att spisa kronans saltade och torkade produkter ar 

den dieten sannolikt ingen nyh et. Men denna "medeltidsh ushållnit g" 

l~räv.de stora mängder salt och saltet var och fö rblev den oundgä1 o 

l ~ga Importvaran, vars uteblivande medfö rde elände och kunde tvi1.ga 
till desperata åtgärder. 

V ~d här .. sagts gällde närmast de breda folklagren. Vad a ris o

kratten betraffar hade den redan på 1500-talet tillämpat en diet 11- ,·d 
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stora mängder även färsk föda. Krigen under 1600-ta let och inflytt

ningen av tysk adel och andra fö rmögna utlänningar åstadkom en 

våldsam ökning i fö rtä r ing av både mat och dryck för de högre 

klasserna , och över huvud taget fö r dem en delvis rent barbarisk 

Jyx i materiell motto. Den bidrog inte ti ll att höja livslängden. 

Sveriges politiska situation 1628. 

När W asa beställdes och byggdes befann sig Sverige i ett skede 

av växande styrka och företagsamhet, men också in fö r påf restande 

uppgifter. E n betydande befolkningstillväxt under 1500-talet ut

gjorde en förutsättning för denna starka svenska aktiv itet utåt som, 

förberedd av Erik X IV :s och Johan III :s Östersjöpolitik, under 

Gustaf II Adolfs regering slå r ut i full blom . 
Det danska kriget med Knäredfreden 1613 och Älvsborgs lösen 

fram till 1619 var en bister erfa renh et, som f ramför all t berodde 

på den danska flottans överlägsenhet i Östers jön . Stolbovafreden 

1617 innebar emellertid en betydelsefu Il framgång, som fullbordade 

det svenska besittningstagandet runt Finska V iken. Den möj liggjor

de en fortsatt aktiv Östersjöpoli t ik grundad på övertygelsen att lan

dets vä lfärd i högsta grad var beroende på handel och sjöfart. Den 

politiken ledde till erövring av provinser och hamnar i Baltikum 

och Preussen. Den ledde också just å r 1628 ti ll fö rbundet mellan 

Sverige och Stra lsund, varigenom brytningen med kejsaren blev 

ofrånkomlig liksom Sveriges deltagande i 30-åriga kriget. Men ko

nungen tvekade inte. Hans ledning av staten var upplyst, vidsynt, 

beslutsam och förutseende. Den krävde av landet en våldsam kraft

anspänning men samman föll med vad den allmänna tidsutvecklingen 

krävde. 
När man betänker läget i Sverige vid danska krigets slut, är det 

ganska märkligt vad Gustaf II Adolf kunde åstadkomma på ett de

cennium, varav åtm instone åren 1616- 21 kunde betraktas som re

lativt f red liga. De beteckna sjömaktens återupprättande efter en 

lång förfa ll speriod - inledning och grunden till en hundraårig period 

av lysande utveckling för svensk sjömakt i såväl fred som krig . 

Gustaf II Adolfs politik med besittningar runt Östersjön krävde 

god tillgång på a lla sorters fartyg för bevakning och transporter. 



946 

M en elen gav god utdelning i form av tullar och sjöfartsinkomster 
År 161 ~· hade borgarna i Stockholm inte ett enda skepp för sirifar; 

p2. utrikes ort. På 1570-talet hade man dock haft ett 20- tal. F ör 
att skapa bör j an till en ny handelsflotta fanns ingen annan ntväa 
~in att kronan fick avstå två örlogsskepp till Stockholms borga rskap~:> 
Men seelan tog det fart. Men det krävdes skydel genom örlogsfar
tyg och konungen såg ti ll att så blev möj ligt. I 1620-talets p ru~ra111 
skulle W asa bli el en stoltaste skapelsen - kronan på verket. 

N är man ser på W asa med hennes obegripligt rika u tsmycknino-
~:> 

med träsnideri er och konstverk bör man ha bakgrunden klar fö r 
sig. Hon var en symbol för makten och styrkan och utformaeles med 
starkt självmedvetande och stolthet och för att väcka samma kitns
lor hos sin besättning. 

N är YVasa-katastrofen inträffade befann sig Gustaf Adolf i Tysk
land i färd med at t söka bemäktiga sig \1\Teichselmynningen. lh n 
var i stort behov av fartyg för transporter och för blockad av den 
polska flottan. Han hade med otålighet väntat på sjöstridskra ft er
nas förstärkning. Men det året blev ett olycksår för flottan . R t'gal
skeppen Ril<säpplet och W asa för li ste liksom det något mindre skep
pet Kristina. T re år tidigare hade 10 fa rtyg förlist vid Domesnäs . 
W asas fö rlisning var därför ett högst allvarligt streck i räkningen 
och ledde bl a t ill att konungen 1629 kallade ombud för r ikets 
städer till överläggning beträffande anskaffning av skepp. Ett s k 
skeppskompani bildades för a tt skyndsamt anskaffa och utreda 18 
skepp. Härigenom säkrades möjligheterna till fortsatt verksamhet i 
Tysklan d. 

M en krigfö ringen både till lands och sjöss krävde stora resurser 
både ekonomiska och materiell a . Genom erövringen av L i v land som 
avslutad es 1626 fick Sverige tillgång ti ll en högst betydelsefull k() rn
bocl och genom att besätta \1\Teichsels flodm ynning kom betydande 
inkomster att f lyta in . Men Gusta f Adolf var ändå nästan sbndigt 
i penningsvårigbeter . Å r 1631 skriver han t ill Axel Oxensti eula : 
"Vi Il ade som oftast givit Eder, herr Kansler, vårt tillstånd till Lin
na, huruleel es Vi med stö1·st armod, besv~ir och cl isordre hava hulpet 
oss och armens denna ticlen igenom, i det Vi av alla Vå ra tj äna re 
äro vordna förlåtna (=Överg ivna) och allenast ex rap to (gcnmn 
rov), till alla Våra vänners skada och fö r tret, kriget b a va måst föra, 
v ilket ock denna stund continuerar, då Vi mg a andra medel ha va 
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att tillgå, fo lket att contentera, vidare ~i n vad de stg sjä lva med 
olidligt plundrande och röveri usurpera." 

Det stä lldes således stora krav även på hemlandet Dess bättre stod 

Venskt näringsliv och handel i en situation där en sto rartad ex-
s o o l l ans i on var möjlig, som torde ha unelerblasts och paskync at s av c e 
~rig i ska konj unk turerna. Denna utveckling gällde fram för all t ko p-

ar och järn och komm er senare att något närmare beröras. Det p .. . 
som sålun da sker betyder ett genombrott för svensk exportnanng 
över huvud taget och får v iktiga efte rverkningar både socialt och 
politiskt. lVlan fres tas ibland att överdriva betydelsen av skeend en 
under v issa u ppmä rksammacle epoker, men 1 vad a v ser detta genom
brott är ri sken sna rare den motsatta. Inom n ågra decenn ier har ge
nom fö rt s djupgåend e förändringar i förhålland e till 1500-talets blyg
samma nästan medeltidsmässiga fö retagsamhet . Genom detta upp
sving f ick S ver ige, som länge haft en ganska undans~-cymd plats i 
det europeiska varuu tbytet, på några punkter en ve rkhgt betydelse-

full ställning. 
Gustaf II Adolf var med v eten om situationen men överskattade 

måhända ibland dess möjligheter. Det ständiga behovet av likvida 
medel tvingade ofta till ogynnsamma avtal och pantsättning av kom-

mande leveranser etc. 
Men trots detta fortgick expansionen och den förda politiken att 

decentralisera och låta det privata initiativet få fr iare spel genom 
att kronan inte drev järnhantering för egen del utan i stället bort

arrenderade kronabruk gav utdelning. 
För stormaktspolitiken får kopparn sin alldeles särskilda bety

delse. På 1570-talet får brytn ingen vid Kopparberget i Falun en 
ökad om fattning och omkring sekelskiftet då Spanien övergått till 
kopparrnyntfot b lir efterfrågan i Europa särskilt stark. ~ort efteråt 
kom kraven på medel för Älvsborgs lösen och elen betalmng-en skeel
de till större delen på sådant sätt, att kronan sålde hela eller delar 
av kopparproduktion en åt köpmän mot betalning i r iksdaler. 

Kopparns dominerande roll fö r poli tiken fö ranledde Gustaf Adolf 
- trots rådgivares avstyrkan - att införa en kopparmyntfot. I det 
fö r detta ändamål gnmclläggancl e kontraktet med det första kop
parkompaniet, 1625, ålades kompaniet att låta mynta kopparn så 
snart elen e j kunde s~ilj as till det ganska otänkbara priset 150 daler 
(92,4 rdr ) per skeppund. Louis de Geer lyckades ibland driva upp 

63 
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Bild 4· 
Transport av kopparmynt omkring år 1720. 

priset t ill 72 rdr per skeppund i Amsterdam, men då Spanien aret 
efter , 1626, lämnar kopparmyntfoten blir det affärspolitiska J.iget 
betydligt sämre än vad konungen hade hoppats . 

Kopparmyntfoten ledde till alltför stor utmyntning med rescitat 
att kopparn tidvis blev mindre värd som mynt än som vara. 

I verkligheten t illämpades en clubbel myntfot såtillvida att kop]Jar
myntet alltid ställdes i relation till "daler si lvermynt". 

Trots alla olägenheter med elen dubbla myntfoten och kopp;,rns 
ohändighet som "substansmynt" - kopparn vägde 94 ggr så 111)' ket 
som motsvarande värde i si lver - kom denna organisation av pen
ningsväsendet att beh ållas 150 år fram i ticlen d v s ända fra m t ill 
Gustaf III :s myntrealisation 1776. En målande skildring av ob gen
h eterna ges 1720, d v s cirka 100 år eft er kopparmyntfotens in
fö rande, av en dansk cliplomat som skriver: "En daler är stor 
som ett kvartsblad - - - mången bär sina pengar i ett rep 
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Bild 5· 
Det största kopparmyntet från IJOO-talet . 

på ryggen, andra lägga dem på huvudet, och om summan är stor, så 
kör man elen på en vagn . Fyra riksdaler skulle bli ett straff för mig, 
om jag sku lle bära dem 100 steg. Måtte ingen h~ir göra sig till tjuv." 

Trots allt var emellertid kopparn en "guldgruva" fö r stormakts
tidens regenter, men beslutet om kopparmyntfoten hörde inte ti ll 
Gustaf II Adolfs visare åtgärder. 

Wasa s plats i sföhrigshistorien. 

Striclsfartygens utv eckling påverkas av en kombination av SJO

taktik och skeppsbyggnadsteknik. Medeltidens fartyg hade i SJ O 

stricl en huvudsakligen :använts ISOm plattformar för äntringsstrid 
l1lan mot man med lantkrigarens vapen, som bestod av yxa, svärd, 
lans , armborst och senare musköten. På 1400- och 1500-talet kom 
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en del lätta och primitiva skjutvapen till användning. De placn tdt ,; 

g~irna högt - skytta r i märsarna - fö r att kunna bestryka däcken 

Men elen avgörande taktiken och st riden var äntringen. Stt u tLän1 ~ 

pacles så sent som 1571 - 57 år före Wasa - el en stora sl ttden 

vid Lepanto mell an Den heliga ligan med Don Juan som anf< ra re 

och turkarna. lVIecl el en taktiken sän ktes inte så många fartyg de 

erövrades . De fartyg som då användes var hu vud sakligen med mdcl 

framdrivna ga l ~irer. A derton år efter Lepanto stod den bittra kam

pen kring el en spanska A rmadan. D et var helt andra fartyg. A ma

dan bestod av sto ra klumpiga segelskepp med mycket krigsfolk om

hord beredda för äntringsstrid. De kan vara av in tresse at t n< •k ra . 

att det ursprungligen var markisen av Santa Cruz, som av Fil tp n 
fick i uppdrag att bygga upp en armada för att krossa E ngl md. 

D enn e markis var en av de g rånade hj älta rna från slaget vi d Le

panta. Så nära hängde dessa så väsentligt olika sjöstri der tidmii-;s igt 

samman. Santa Cruz av led i februari 1588 . 

Engelsmänn en hade emellertid skaffat sig fa rtyg av en annan 

typ, mera hittm anövrerade och bestyckade med gröv re kanoner ~om 

kunde skada fart ·)'gen. Det engelska fa rtyget var en vapenhi, ra re 

med vapen mot fm·tyget och ej ba ra mot foll~et. Den utvecklitlgen 

gick vida re på 1600-ta let. Den svenska flottans fa rtyg på 1500 alet 

och även de t idiga re på 1600-talet hade ha ft en tämligen blamlad 

bestyckning. I och med Wasa skönj er man en tanke at t ge fa rt ' gen 

en enhetlig kraftig bestyckning. Fö r Wasa sku ll e gj utas 60 st nya 

24-puncliga kopparstycken - "ha lvkartoger" . Av dessa kom endast 

46 ombord men det var i all a fa ll en högst imponerande bes t 1-ck

ning. W asa skulle ha blivit ett veritabelt dåtidens slagskepp. 

Man kan för att klarlägga detta j ~im föra W asas bestyckning med 

motsvarande dels på E rik X I V :s berömda skepp NI m· s, dels p a de 

ungefärligen jämnåriga fa r tygen Kronan, Applct och S toc kli ;/ JJI. 

fi.f:ars hade "2 helkartoger, 4 3)i -kartager, 8 :!!z.-kartog er, 3 notslaugor, 

16 fä ltslangor, 14 %-slangar, 20 % -slangar, 16 dubbla fa lkonuler, 

24 enkla fa lkonetter, 60 fa lkoner och 4 skärbriickor. En i saun ing 

särdeles blanclad bestyckn ing . Vad benämningarna innebär skall här 

inte närmare k larläggas utom att en helkartog ("Kartov" ) hade en 

karliber på ca 16 cm och en projektilvikt på 17 kg (48-punclig l me

dan en enkel fa lkonett hade ca 5 cm kaliber och 0,6 kg pro jektil

vikt ( l-pundig) . 

951 

Jämförelsen mellan vVasa och några samtida fartyg ser ut på 

föijancl e sätt. 

l l J ä rn l Storm-

l 
Antal 

l Koppar stycken 
Besätrn 

Skepp 
Pundtal l Summa l Summa 

24 l 12 l 6 l 3 l 6 l 3 l 48 l 24 l l 
W asa 6o (46) 4 2 66 JOO? 

Kronan r8 ro 4 32 200 

i\ppl et 54? 8 4 66 JOO ? 

Stockholm r6 
8 1 

4 28 145 

Nyckeln ro 4 4 4 4 26 ? 

Det bör obse rveras i vi lken stor utsträckning de dyrbara men 

förnämli ga kopparpjäserna komma t ill användning på fartygen i 

jämförel se med de bi lliga re men tyngre järnkanonerna. 

W asas bestyckning var elen kraftigaste och tyngsta som elit till s 

planerats för ett svenskt fa rtyg. Men förvis so gav de stora viktern a 

bekymm er. E n låg placering ger bättre stabilitet men s;imre an

vänclningsmöjlighet. Mäste r H ubert som skull e bygga TVasa funde

rade säkerligen mycket over detta . Kanonerna sku Il e placeras i tre 

lag ovanför varandra . Så kom det sig att undre kanonportarna efter 

ba rlastningen kom att ligga enelast 3V:z. fot över vattn et. Otvivelaktigt 

måste Wo sa bet raktas som överbestyckad och rank. M en så var 

många far tyg på den t iden. Och hon a r ingalunda elen enda som 

seglat i kvav. Men hon ar elen som bliv it mest omta lad . 

Det a r emellertid intressant att stuelera hur örlogsskeppens "be

stick" el v s måttabell er fö rändrar stg uneler 1600-ta lets första åt

tionden. Gustaf II Adolf börj ade tidigt efter Kalm arkriget att byg

ga upp en flotta . Och han ville ha stora far tyg. A tt bygga småfa rtyg 

Var enligt hans uppfattni ng att "--- kvi sta och fö rdärva t r;('n" . 

Men han ville sannolikt också ha snabbseglande fartyg. Detta torde 

ha medverkat till att fa rtygen byggeles smalare an enligt älclre et·

farenhet. Förhållandet köllängd/ bredd föriind ras på fö ljande s;itt: 

,_ 



1601 
161 8 
1625 
1630 

2.-+6: l 
3.7 :1 

-!· :1 (sa nnolikt Wasa ) 
3.3 :l 

Djupgåendet foTblev oforanclrat. och då måste de smala rv ·.11_ 
tygen ha blTv1t ranka På Erik X [V :s t id anses dinemot s! . 
.. . . ' \.]1 jl \.'1\ 

overlag ha vant utomorcl ent !Jgt styva. Efter katastrofen mul 11 usu 

bl ev man uppenbar ligen i'tter försiktigare . 
Man kan jämfö ra dessa si ttror med upr)g·ifter från eno-e!sl·t + 

. · • · b ' .n\. )J jJS-

IJ_rggcn uneler clrottn i ng I•: li sabeih ( 1558- 1603) och Stuartkon u 11 a r_ 

n a (l?0~- 171 4 ) . Uneler elen fö rstn ~imnda perioden viixte förh a !;· 111 _ 

:tet J..:o nangdj hredd från omkring 2,3 t ill 3,0 fö r större farll·g •JCh 

~ncla tdl 3.9 för mindre. Och S ir \i\! a lter Raleigh rekomm~1~d l ra r 
t etl brev till prins Henry såsom de bästa proportione rn a i ii1 l: t' 

skepp köllängd 100 ft och bredel 35 f t. S kepp et Vanguard som I n" " ~ 
des om 16 15 f ick måtten 102 f t köllängel och 35 fots brecl<l. S ~: ; 1 ~ ;e 
cl.å a ll t stö rre k rav ställ des på vä lsegling to rde förh ånandel su cc~: s

STvt ha ö~' ats något. M~.n iinnu 1637 då det ståtliga skeppet Sovcr1 iy11 

of tl1r .S ca s hyggeles h ck det måtten 127 ft kö !länd, 46.5 f t IJ1 , d d 

~c21 22,2 it .cljupgåcncle d v s et t köl längd-bredcl-förhållancle p; c; 1 

L./. !)etta tartyg hade emc!krticl mycket stort "överh äng" v ;11 iiir 
tota nangden var 232 ft. 

För svenska f lottan var W asa emell ertid ett ambit iöst försö k t i il 
ira1:1 synt _utveck ling. :Men man be h ~i rs ka cl e inte tekniken utan g j1 de 

en tclbedonmmg. Det sk ull e först bli Chapman ca 150 år senare .., m1 

sku ll e utforma det velenskapliga skeppsbyggeriet. Och det un dre la
get på hans Wasa som löpte ut 1788 låg 7 % fot öve r vattenli n ]L' Il, 

vilket var osedvanligt hög för den t id en. Den gången g ick det l yc k 1J.~t 

Tclwikcn hin y vVasa; industri och hantvcrh. 

Niir m~n sjä lv ;ir sysselsatt m ecl utveckling och anskaf{ning ;1, . 

matencl for 1:1oderna örlogsfartyg, kan det vara naturligt at! 1 te d 
~ asa -bTiden to r ogonen kopp la bort nutiden och något bnka -; i g 

m 1 hur det g ick t ill på den t iden , och vi lka resurser som då i anns 
att ti llgå för motsvarande uppgifter. 

. :\'är Gustaf JI Adolf ti ll trädde regentskapet, emottog h an a v sin 
taclcr en reduce rad och förs li ten f lotta bestående mest av sm <'t n r

tyg av r inga mil iLirt vii rde. D en unge konungen börjad e m ed a ll 

kraft söka bota br isterna. Ti ll en början byggdes fartyg helt i kro-
11ans egen regi. I oktober 1613 pågick reda n en del större n yb 1·o·o·-
11ader vid R iclö, Arnö och Harbovik. 1-/arb ov·ihs Lejon om 150 l is~;r 
__.. det fö1·sta stör re fa r tyget efter ka lmarkriget - sjösattes 1615 

0 ch 1616 kom Niksnyckcln om 250 läster och 1618 R ·ii<skronan om 

350 läster. 
Från 1618 bö rj ack byggnadsentreprenö rer att anlita s . Det var 

först h ollä ndarna Parielon van Hoorn och K ri st ian \i\Telshui sen , som 

byggde i Västerv ik . Fyra skepp kontrakte rad es detta å r , b l a Ril?s
äpplei på 450 (ca 750 ton ) läster. D et blev brcligt 1622. A r 1620 
tillkom som entreprenör tygmästaren Anton M onier i Stockh olm. som 

bl a byggde ku ngens f laggskepp Gustavus, som sannolikt var ett 
mycket bra fa rtyg. men som tyvärr fö rli ste 1625. Detta å r ti ll kom 

två nya ent reprenö rer nä mligen bröde rn a A ren d t H vbertsson de 

Groote och H enrik 'Hybertsson. Den senare h ade byggt a ll a de fem 
med Man ier kont rakterad e skeppen . Med bröderna J-lybertsson av

talades byggande av fy ra skepp på fyra å r och bland dessa var 
Wasa . l)ärm ed är man åte r framm e i \!Vasa-hi storiens centrum. 

Här ska ll em ell ert id sjä lva skeppsbyggeri et uneler el en aktue ll a 
perioden e j nä rma re beröras. Det kapitlet to rde komma att utförligt 
behandlas av k vali ficerade fa ckmän så sna r t Wasa blir t illo·äno·!io· b t-. b 

för nä rm a re undersökning. U tan tvekan komm er då åtski ll iga lu ckor 

i vå r t vetande 0111 elen tid en att fy ll as. s keppsbyggeri et var på elen 

tiden inga lun da någon vetenskap utan sna rasl en på erfarenhet grun 
dad konst. som arbetade med vissa "tumregler" beträ ffa nde mått 

så som ovan a ntytt s. " Besticklistan" vid beställn ing av fartyg var 

~ock tämligen utförlig och innehöll in te endast fa r tygsmå tten utan 

aven dim en sioner på det virke som skulle anv~indas. 

I fråga om virke torde landet v id den t icl en h a varit s jä lvför

sörjande. Betydande ekskogar f unnos då iinnu kv a r i Götaland. Viss 
export av v irke förekom företrädesvis från Smålan d och Bohu s

län. I avsevä rd utst6ickning torde kronans egna skogar ha ut 
nyttjats . Fö1· Sve rige spelade skogsindu strien en icke oväsentlio· roll. 

1'il1 England. F rank rike och Holl and exporterades m aster . ~iro 1 · , 
s.parrar. ekebord. ekeplan kor. furuplankor. bjälkar. bräder. ved och 
tunmer ti ll et t å rsv~ircle på omkring 100- 120 000 da ler s ilverm ynt. 

Trä var ju på elen ticlen ett v iktigt konstruktionsmateria l inte ba

ra för fartyg utan också fö r " maskiner" av olika sla o· såsom konst -
o b 

gangar, uppfo rdringsverk e lle r t ran sm iss ione r. Trots att Sverige 
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hå n 1600-ta let in tog en dominerande stä lln ing som jä rn produr, 

f o • •· j . . .. · UJt 
ar man m te overc n va Jamets betydelse fö r konstruktionsän dan . 

1 .
1
.. la 

. am et var dyrt och man sökte i mö j ligas te mån begränsa dess . · 

vändning ti ll de delar som nödvändigt k rävd e meta ll. Konst e11 ·::~~ 
u tn ytt ja tra som konstruktwnsmaten a l va r dä rför högt uppdr,vl'n 

o W a~~ blevo säkerligeno vä l timrad. Det fa ktum att hon efter .)()Q 

ar a ll tjam t ha ll er 1h op sa att hon kan lyftas, synes vara ett gott 1 it t

~1esbörd hä rom ... D et viktigaste h~irv i cl lag tord e vä l va ra, att sk(·llpet 

1 a Il a VI kt1 ga fo rbmdnmgar a r samman fogat med trä naglar. A v <le 

f les ta spikar och järnbu lta r återstå r bara rost fy1l cla hål medan ek

virket ha r kvar omkring 60 % av h ållfas th et hos fä rsk t r~i. 

I nom träbehand li ngstekn i k en torde W asa kunna ge m ånga ini res

san ta stud ieobj ekt. Bland annat ä r ju den bärgade stormast en en 

b~ggd konst ruktion , måhända elen äldsta kända a v sådan til h Tk

mng. 

E n annan t räprocl ukt av betydelse fö r skeppsbygge riet var t ,ii ra 

och beck. Dessa varor intog tred je storleksordningen blan d svenska 

exportproclukter och S verige jämte F inland hade länge en nastan 

obestri dd monopolställning som utnytt jades hå rt och va r en n 1oeJ 

i öga t på E ngland , Frankrike och i v iss mån H olland. " 

På 1630-ta let kom tjä ran att omfatta 6- 11 % av totalexporten. 

Detta innebar 8-10 000 läster motsva rande 1,5 a 1,8 mill ioner st•Jra 

t r~i cl per år. 

För det svenska skeppsbyggeriet förelåg således inga hekyn ,ner 

med försörjningen med dessa varor. 

J ~irn et och stålet hade således r ent kon struktionsmässigt en riitt 

begränsad andel vid tillkomsten av örlogsskepp . Men för lan lets 

ekonomi hade järnh anteringen och exporten en högst väsentlig be

tydelse. Några ord om denna viktiga hantering und er de a k t ut• l la 

decennierna kan vara motiverade. 

I börj an av 1600-talet bestod järn exporten f rån Sver ige av us

mimclj ärn och stångjärn. S tångjä rnet f ramställdes ur osmund1.i rn 

genom utsmidning ti ll stänger . Det betinga de givetvis ett väsen.tl igt 

högre pris än osmundj ä rnet, va rför export av stångjärn fö r lan le ts 

ekonomi syntes mera lukrativ t än osmuncljärnet. s tång järn et hö r

jade t ill ve rkas på 1530- talet, men först omkring 1615 nå r export

kvantiteterna upp i jämbredd med osmunclj ärnet el v s om k··ing 

22 000 skeppund. Exporten steg sedan fram mot 1641 då en tupp

siffra på 80 400 skeppund nåd des. 
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F ramgångarna fö r den svenska j;imexporten. som tog fa rt undee 

1620-talet grundades dels på järnets goda kvali tet, dels på utveck

lingen mot stord r if t ledd av in f lyt tade utlänningar, speciellt hol

ländare, un eler 1600-talets börj an. 

Vad kvaliteten betl·äffae berodde den på el en använda ma lmens 

renhet f rån svavel och fosfor ( varken " röclbräcka" eller "ka ll bräc

ka" ) och en ganska r igorös kontroll ( jä rnvräkn ing) utövad såväl 

av de privata fö retagarn a som av stat liga myndigheter. O m det svens

ka jä rnet sägs t ex av enge lsmannen Joseph l\!I oxton i slutet av 1600 -

talet. 
"Swed ish Iron is o f all so r ts the bes t we use in E ngland. It is a 

fine tough sort of Iron, will best endu re the H amm er and is so ft es t 

to f il e and therefore most coveted by \IV orkm en to work up on ." 

De bruk. som levererade detta ;imnes järn av hög kva litet låg i Mel

lansverige och särskilt Uppland. R edan f rån 1500-taiet å terfunnas 

bland i E uropa kända namn Dannemora, Österby, Fors backa, N y

kroppa och S torfors. 
J ärnh anteringens stora rtade expansion just fr o m 1620-ta let leel

des som sagt av en rad utlänningar - holländare och valloner -

som inkallades och snabbt nog blev goda svenska medborga re. F rämst 

blanc! dem mä rk tes Louis de Gee1· men stora insatse1- gjord es ock

så av personer med namn som de Besch e, van \ i\Tijck, de Groote, 

K och m f l. D essa företagsamm a män med möjligheter t i 11 kapita l

insats kom ti ll Sverige, som va r polit iskt fas t t imrat och med ti

dens kanske mest effektiva förvaltningso rgani sation. Deras fö rmåga 

kunde där vä l komm a till sm rätt, men det skedde inte all tid utan 

friktioner . 
Tillgången på järn och de krigiska konj unkturerna gav upphov 

till en industriell expansion särskil t inom vapenområdet Där blev 

de Geer den dominerande gestalten. och i hans ve rksamhet in tar 

kanontillverkni ngen den v iktigaste platsen. 

'S tyckebruk funnos redan på Johan I II :s t id bland annat i Es

kilstuna. Men kring sekelski ftet togs kanontillverkningen om han e! 

av utlänningar. \ i\Tillem de Besche förbätt rade metoden på bruket 

Bränn-Ekeby och f lera bruk växte upp lokaliserade till Söderman

land och Östergötland . Louis de Geer tog hand om denna industri, 

och ledde den med sitt största bruk F inspang som centrum un el er 

1620- 30-talen till betydande f ramgångar. F rämste konkurren t var 

E nglan d, som en tid betraktade den svenska exporten med över-
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seen:le _ löj e. En fr~ms~ällning_ i unelerhuset 1601_ gick t ~ m u, p;\ 
att tm_bjuda all ~xpm t av jarnkanoner, och darmed tvmga Fnn·_ 
lands ilender _a.tt hta ttll dyra kanoner av brons . Varken de spans \~ 
: ller svenska jarnkanonerna _ku ncleo jämföi·aso- -::-.- och det gitll cl: 
att utnyttja elen Guds sarsklicia gava som la<x dan ·ttt 111oen . 

. . .. t:. ' c: · h dnnan 
natton.1 had e jarn_ "of that toug·hness and valicliti e to make 'U ch 
Iron O rclnance ot " . 

Men svenskarna lärde . sig. År 1623 hördes helt andra tongfi 11ga r 
och 1630 kl agar man bittert over konkurrensen. Den svensk ex.
porten blev betydande. U neler 8 år i mitten av 1600-talet till v 
l 

~ l:a-
ces i Sverige 11 000 pjäser varav 8 880 exporterades . 

o Men Wasas kanoner gjordes av brons. Vid elen tidpunk ten -111 _ 

sags an nu bronskanoner väsentligt överlägsna sådana av järn . 
Men v1cl siclan om kanont illverkningen viixte också upp en jiirn

manufaktur och här skall någi·a ord ägnas vapen faktoriern a. tJC b 

ankarsm idet. 

Vapensmidet hade fram ti ll 1600-talets början ännu i betycl;:u.d e 
utsträckning bedrivits av lantsmecler, som trots starka påtryckninga r 
enelast med svårighetei- kunde fö rmås att f lytta in ti ll städerna. 
Det äldsta vapenfaktoriet är Arboga, där det 1S71 fan ns SS ha· tt
verkare som tillverkade pansarskjortor, sv~ircl, kli ngor, hill ebarde r, 
yxo r. Spjut, skyttetyg, rö r samt sinte- och snappelås för kronan s 
räkning. År 1620 lades emell ertid grund en t ill fem nya vapen L k
toner namhgen 1 Jönköping, Söderh amn, N arrtä lj e, Örebro sam l 
Norr~~öping där Louis de Geer fick privilegier och ledningen av 
ll ela taktonverksamheten. Det var början ti ll en mera indu striellt ord
nad produkti on. P å något av dessa f~ktorier kan en de l av elen pt'r
sonbga beväpningen för W asas besättn ing ha ti llverkats. M en ;tt

skilligt framstä lleles säker l igen på "H olmen" . Enligt Gusta f l! A d o l f s 
befallning skulle emellertid båtsmännen utrustas med "s tackota" bt s
sar. som de kund e b~ira på sig medan de "klevo i masten" j ä111t~ 
"sta-ckota" svärd, "som uti ku ng Eriks tid varit brukade" . 
~ou i s de Geer syss lade f ö med nästan all ting - all slags m~~

nuta ktur, mäss ingsbruk, ståltillverkning, bleckslageri, ti·ådclragni n,<.:. 
pappersbruk, kläd esfabrik, skepps rederi och skeppsbyggeri . D et :;:t

des om_ b onom att "- - - stycken g j ort honom mycket rik". 
En Ftrnproclukt iir ju också ankarna. Det har varit svårt at t ih 

klarhet i hur och va r Wasas t illverkades. Sannolikt fa nn s en all

ka rsmedja i Stockholm på "Holmen", och det är bnkbart atl de 
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Bild 6. 
Louis D e Geers viktigaste bruk och företag, av honom innehavda områden sam t 

huvudorterna för hans affärsverksamhet i S-verige . Bilden är utförd av ]erk 
Werk mäster efter en karta i E. W . Dahlgrens bok "Louis De Geer, hans liv 

och verk'' . Stockholm 1923. 

tillverkades cbr, men det är tveksamt om där fanns resurser för 
hantering och smidning a v så stora stycken. 

Ankartillverkn ingen torde då W asa byggeles ha inneburit vissa 
bekymmer. Det framgår av att detta problem inte löstes definitivt 
förrän efter år 167S clå borgmästaren Claes Depken - sedermera 
adlad Anckarström - med privileg ium från Bergskolleg ium grun
dade Söclerfors bruk och där startade ankarsmide Efter åtskilliga 
motigheter i början ledde han. stödd av Amiralitetet. t illverkningen 
fram till utmärkta produkter. Bruket fick 1688 ensamrätt till ankar
tillverkningen och fartvg som skaffade ankaren därifrån åtnjöt i 
Sverige v i~s ~ullinclring ·_ - - medan i utlandet motåtgärder viel
togs för att mota konkurrensen. Men detta är en annan historia. 

Hur an karen tillverkades vid Söclerfors och annorsbeles framgår 
emellertid av Sv en Rinnuns BEEG\VERKS LEXTCO~ 1788. Då 
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skil dringen i v iss mån to rde äga till ämpning även fö r Wa sas an-
karen och då den ä r instru ktiv och m ålande återe-es el en h är i11 u ex-
tenso. 

" _/N E riR SMIDE FöR S KEPPS-ANIC -IRE. Ett S l·epps r' 1 , . - -ul ' a re 
bestå r fö rnämligast a f fö ljan de delar, såsom l :o "l nlwrstocken , s0111 
u tgör sjelf va h oppen , ell er längden af A nka ret. 2 :o A rma r ä1 , de 
tvenne utstående K lor, som komma at häfta uti S jöbot t1w 11 
3 :o F lyn kallas A rmames breda och spetsiga ändar . 4 :o Nö tten ~i t: 
el en fyrkant iga delen under R ingen, hvarpå tvä r trädet komme r at 
fäs tas . 5 :o Ringen, som sitter genom N ötten och h va ruti An k tr
tåget fastgöras." 

" A nka rsm idet förrättas i synn erhet på två olika sä tt , an tingen s;"1_ 

som ut i H o11 and, Frankriket och flerestädes brukas, a tt sjelva \ n
karstocken förfärdigas af J ärnstänger, som ti l et vi sst anta l, cite r 
A nkarets groflek, samm anbindas uti en knippa och vällas samt ~m i 
des med H andsläggor ti lhopa til et S tycke ; m en som hettan ej 111 11 -

kom Ii gen kan tränga igenom en t jock J ärnknippa , så h ~inder gen te n
Ji gen, at de innersta S tängerne kunna ännu vara lösa: E ll er ock til
går detta Sm ide så som vid Söderfor s A nkare-B ru k, (hvilket ~ir 
det enda hä r i Riket ) nemligen: att A nkarstocken fo rmeras af 
Smältstycken. som kunna väga 3 a 5 L ispund h vardera och äro l r
mera de som K ila r, hvilka vällas, med olika ändar, emot hvarandra 
ti lsammans och slås ti lhopa under en sä rskilt Vatten-H amm are, at 
de ändteligen fo rm era et S tycke, så långt A nkarstocken bör v ... ra, 
hvi lket då m åste a ltigenom f innas lät t och väl sammanvä ldt. r
marne med deras F lyn smides särski lt och fastvällas sedan vid .tn
da n a f A nkarstocken , och som Vatten-H ammaren u ti denna l, tf
vudsakeliga V inkel-V ällen (Krysse t ka llad ) icke kan nyttjas, ll Ch 

Handsläggor ~i ro fö r svaga , så brukas d~irtil en stor K lubba af Jitrn . 
som H erculcs kallas, af l ti l l % Skeppuncls tyngd, tj ock och .rund 
emot elen ena, men smal emot elen an d ra ändan Denne K lubba ,1a r 
en Ögla inemot elen tj ocka ändan, däruti fäs tes en L ina, eller T ;• ' ja, 
som Cm-na t ka11 as och ligger över et enkelt Block, som u ti en B jclke 
uneler taket ii r fästad t. M ed denna Carnat up ryckes H ercul es a f 
fyra K arla r och släppes handlöst, men sty res a f den, som håll er 
uti smala ändan, a t falla accurat på svetsande Vällen, hvilken så
lunda tilslås m ed flera S lag, för at fastna ti lsammans med A nk'lr
stocken och utf lickas sedan genom sm ärre V ällningar, förm ed lsl 
Handsläggor, at därm ed ändteligen bli f va til et Stycke." 
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"J1 n hare göras h ä r i f rån et t il 18 Skeppunds tyngd, och därutöf
ver ; m en lyftas och fö ras ända in uti och utur H ärelen af e n enda 
I{arl, förm edelst en därt il inrättad Kran , ell er Byggnings-Vin d ." 

"A t få et u tvald t godt J ärn til detta granlagda A rbete n yttjas 
det så kallade Hal f- Vall ons 111 idct, h varv id J ärnet t renne gångar om
smältes ." l\ll1en f.Y asas ankare var s~i ker ligen till verkat en ligt el en 
enkla re metoden och i va r j e fa ll ej i Söcl erfo rs. 

Det har t idigare nämnts, att kopparn fö r Sveriges ekonom i spela
de en roll , som åtmin stone un eler 1600-talets första decenn ier var 
större iin jä rnets. Delv is berodd e detta på att kronan hade monopol. 
och brytningen va r koncentrerad till S to ra Kopparberg . vil ket g jord e 
det lätta re att reglera än jä rnhan ter ingen , som va r sp ri eld över hela 
Mellan-S ver ige. Sveriges stä ll ning som kopparproducent i Europa 
var ju också domin erande. N~i stan hi11ften av E uropas förb rukning 
kom f rån Sverige. . 

Utnytt jandet av koppar såsom mynt var som tid iga re nämnts h-
tet obänd igt. M en kopparn användes också i tekniken och särskil t 
i form av brons. En v ikt ig proclukt var bronskanonerna vars k va
litet, särskil t innan man ordentligt lärt sig tackj ä rn sgjutningens tek
nik var väsentligt överlägsen järnkanonernas . En annan känd pro
dul~t av brons är ju kyrkklockor. M en det ~i.r ett vanligt misstag att 
tro att kyrkklockor utan vidare kan gj utas om t ill kanoner. Sam
mansättningen a v bronsen ä r helt olika, vilket frarngå r av nedan-
stående diagr am. (Ri lcl 7. ) 

T ennet för bronsen torde vanligen ha impor terats f rån T yskl and 
och bronsens sammansättning var normalt 5- 12 o/o tenn och om
kring 90 % koppar. E n analys och m eta llografisk u~dersökning i 
bronsen frå n Wasas och Riksnyck c.lns kanoner har gJorts av tekn. 
lic E Mattson v id S venska M etallverken. D en ger föl jande sam-

mans~i ttn i ng: 

K oppar 
T enn 
Bly och zink 

R iksnyckeln 
87,8 

6 ,6 
3.0 

\\-asa 
9 1.6 

4,5 
2,4 

D en v isar dessutom bet rii ffancl e strukturen . att man på den t i
den lyckats bryta ned den fö r gj utbronsen vanliga cl enclritst ruktu 
ren och få tt en m era kornig sådan t ill fördel för segh et och håll-
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Brott(ör~ 
Brotigröns t 1. . 
k r 2 angrnng 
p mm o;., 

sot · 

ID 15 
Tennhall 1o 

Bild 7· 

Brinell~h årdhet 

kp/mrn 2 

250 

JOO 

Mekaniska egenska per hos gjutgods av tennbrons (bestdende a·v endast l:oppar 
och tenn) enligt Hanson och Pell-Walpol. 

fasthet. Detta torde ha åstadkommits antingen genom ett speciellt 
långsamt avsvalningsförfarande eller genom en värmebehandling ef
ter stelnanclet. Strukturen framgår av mikrofotngra f i er på bild 8 
och 9. 

För Wasa skulle 60 st 24-puncliga kanoner gjutas. Uppdraget 
lämnades "byssegjuteriet" i Stockholm och med styckepoler<1ren 
Jöran Putesson kontrakterades om rengöring och polering av kano
nerna "vilka stycken alla både med vapnen, namnen, årtalen samt 
delfiner och gesprängen eller lövverken skola så ledes rent utarbe
tade bliva, att ingen med rätta skall hava det att straffa". 

Det finns kring W asa en hel del andra ting som kan vara av 
stort intresse. I ett örlogsfartygs utrustning ingick givetvis en m~ingcl 
annan materiel och fö rnödenheter av olika slag såsom tackling och 
segel, ankartåg, skeppsbåtar, kompasser, verktygsstä ll (verldat) för 
olika hantverkare o s v. Ännu l1 ar inte klarlagts så mycket inom 
detta område. Enligt kontraktet med skeppskaptenen I-Ians K lerck 
på "Holmen" skulle W asa förses med "fyra ankartåg om varelera 
110 a 120 famnars längd, stående vant, löpande takel och kablar 
av finaste Königsberger- eller Rigahampa". Men "skönvallen" (= 
underseglen, fock och storsegel) skulle vara av bred fransk duk och 

blyfas 

blåfal p c • 
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Bild 8 a. 

Mikrofoto av strukturen 
\f/ asa-kanonen. Etsmedel: 

K o p parammoniumklorid 

(I25 X) . 

Bild 8 b. 

Mikrofoto av strukturen ' 
Riksnyckel-kanonen. E t s

medel: Kopparammonium-

klorid. (I 2 5 X). 

märsseglen av gott franskt kanwas eller danz i.~erduk. s_om. synes var 
detta mest importgods. Detsamma gällde f o de textilier som an
vändes till "avlöningskläde" åt de i flottan anställde. Det kunde va
ra "- - - engelskt packlakan, brabanskt, franskt, gorleskt, lybskt 
grått, berett kläde m m." . .. 

Dock g j areles uneler Gustaf II Adolfs regering en mst_ats aven 
på detta område. Två holländska eller tyska bröder StrUIJ ~f eller 
Struve satte upp ett "vantmakeri" i Jönköping före 1620. Tillverk
ningen kom att avse mest tyg för armen. År 1621 kontrakterades 
t ex 67 000 alnar. 
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Bild 9· 

Mikrofoto v isande dendritisk gjutstruktur i nutida bronsgjutgods ( tennhalt 8,8 Ofo). 

Etsmedel: kopparammoniumklorid. ( 12 5 X). 

S keppet liVasa iir imponerande genom sm rika konstnärliga ut
smyckning och elen kanske överambitiösa målsättningen, som ledde 
ti ll elen kusliga katastrofen. I-Iela liVasa-historien från byggandet 
1625 till lyftningen 1959 är ett högst intressant och spännande 
drama . M en bakgrunden och inramn ingen är fullt värdig. Tf asa 
b lir sedel ur vidare synvinkel enelast en episod i det stora skeendet 
k ring år 1630 - ingressen t ill det svenska sto rmaktsv;i!det . 

KALLOR: 

r. Sv eriges ekonomiska historia; Eli F Hecksher. 

2. Sv enskt arbete och li·v; Eli F H ecksher. 

J · Svenska Flottans H istoria; Zettcrsren. 

4· Sv enska Flottans Histcria; Bäckström . 

5· Svenska Flottans Hi storia ; Hornborg, Ungcr m fl. 

6. En bok om Skeppet Wasa; Hafström. 
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7. Bronskanoner fr&n örlogsskeppen Riksnyckeln och \V asa, en kemisk m etal
grafisk undersök ning; Mattson. 

Sjöhistorisk Årsbok 1957-58. 

s. Finspangs historia: 

9'· Söderfors; Sjöbe rg. 

10. ]önköpings Vapenfabriks Historia. 

Jl. Fagerstabrukens Historia; K G Hildebrand. 

1 ~. Stora Kopparberg (Broschyr på engelska) . 

,3. Sailing Ships; Thcir Hi story and Devclopment, London Science Museum '9 59· 

14· Stockholms Stadsmurar; Hans H ansson . 

I5· Ladugårdslandet; N ils Ahnlund . 
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Marinen och örlogsvarvet i Karlskrona 

Av kommendörkapten, bergsingenjör YNGV E ROL LQp 

K Maj :t har nu fram lagt propos1t10n om ny organisation <~v Ör
logsvarvet i Karlskrona. Marinverkstäderna föres lås bli om IJ' !dacle 
t ill ett statligt bolag, Ka rlskronavarvet AB som a v ses lyda un d c för
svarsdepartementet och ej under handelspartementet. Proposi, "men 
överensstämmer i princip med elen promemoria som utarbetades ' för
svarsdepartementet och sändes på remiss i mars 1960. Hänsyn h .. r s~t 
lunda icke tagi ts till de yttranden med avv ikande mening i hu vudfd
gorna, som ingivits från ett betydande antal remissinstanser inon och 
utom statsförvaltningen. Propositionen har i likhet med cleparten~tn ts

pwmemorian främst tagit hänsyn till "det allmänna arbetsmar L t· d d s
läget i Östra Blekinge". 

R eplieringss kyldighet 

Sett ur marinens perspektiv ter sig vissa av proposttlonens förslag 
tveksamma. Ett sådant är elen långsiktiga replieringsskylclighetcn som 
innebär, att marinen genom ett ramavtal skall bindas för att, t i d en 
början uneler en tioårsperiod, låta ut fö ra översyns-, underhåll s- re· 
parations- och ombyggnadsarbeten vid bolaget till i stor t sctt .dcn 
procentuella del av elen totala arbetsvolym för dessa arbeten , VI •k en 
i genomsnitt för de senaste fem åren tillförts MVK. Ramav• det 
skall a-o clkännas av K Maj :t. Marinens betänkligheter mot rephenngs
skyldfgh eten bar avvisats med att det blir naturligt fö~· bolaget att 
vårda sig väl om den största kunden, marinen. Det bli r sakcrl;~cn 
ingen svår uppgift att vårda sig om en tvångsvis bunden kund. ')et 
är stor risk att marinen inte får lika gott pris och lika god kval1tet 
som då det råder fr i konkurrens. Marinen kan ej heller råda <,ver 
den för militär beredskap så viktiga leveranstiden. Bolaget kanuner 
att få en monopolställning som sätter upphandlingsförordningen ur 
kraft. Dessutom är det fara för att bolagets verksamhet inte få r den 
affärsmässiga inriktning som angetts i departementspromemori an 1'cl1 

som betecknats såsom nödvändig i många remissyttranden. 
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Som exempel på vad marinen skulle fått betala i merkostnader 

11 man under det senaste året enelast kunnat vända sig till MVK Ol . 

kan fö ljande at: föras: , , . o • • • 

1. U pphandlmg av 200 st vagnar mgaencle 1 vtss vapenmatenel. 
En välkänd verkstad i mellersta Sverige lämnade anbud på 190 

kr/st (exkl oms) medan MVK :s a1:bucl_ va1~ 460_kr/st. Alltså en 
wtal merkostnad av ca 50 .000 kr! T lll htstonen hor att prototypen 
tillverkats vid MVK enligt anvisningar från en av de militärtekniska 
avdelningarna. 

2. Resn ing av 8 st höga master med vissa arrangemang. 
Fyra firmor tillfrågades. En firma avböjde, en privat firma låg 

väl uneler 100.000 kr . Cent rala F lygverkstädernas anbud var 116.300 
kr, medan MVK begärde 560.000 kr. 

Det har framhållits av försva rsdepartementet att fö rsvaret har 
ramavtal med SAAB om flygplantillverkning och med centrala tor
pedverkstaden i Motala om torpecltillverkning, varför ett ramavtal 
med Karl skronavarvet AR bör gå bra. Man bör emell ert id då komma 
ihåg, att avtalet med SAAB var nödvändigt för att över huvud ta
get skapa och hålla i gång en flygplansindustri och att CTM är 
den ende tillverkaren i landet av torpeder. Det finns däremot åt
skilliga mekaniska industrier och både små och stora varv, som kan 
reparera och bygga fa rtyg. 

Det kan vara en rimlig utväg att ålägga replieringsskyldighet för 
att överbrygga en kortvarig kris - beroende på minskningen av flot
tan 1958 - eller uneler en period om ett fåta l år vid Övergång ti ll 
bolagsdri ften. Under alla förhållanden bör dock en eventuell repli e
ringsskyldighet dessutom minskas successivt. Om det statliga bolaget 
infriar vad dess upphovsmän lovar - en årsproduktion per arbetare 
om 40.000 kr fyra år efter starten mot 22.000 kr år 1959 - och blir 
i stånd at t utföra arbeten åt marinen billigt och bra, så finns det 
säkerligen ingen risk för att marinens myndigheter inte kommer 
att anlita bolaget. 

Det bör i detta sammanhang erinras om de farhågor, som från 
Varvsindustrihåll riktats mot att det statliga bolaget, för att hållas 
Vid liv, kommer att taga allt större del av mar inens nybyggnads
anslag i anspråk. En konkurrens på lika villkor är förde laktig, men 
om en tvångsdirigering får sådan omfattning att arbeten för marinen 
nästan helt upphör vid privata varv, då åstadkommer man en vä
sentlig minskning a v krigsberedskapen, genom att elen stimulans 
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skulle bortfalla, som gör att marinen i dag kan räkna på ck ci vil a 
varvens intresse på såväl konstrukti ons- som byggnaclssiclan. On· des-
sa varvs möj ligheter att i fri konkurrens erh ålla best~d l ninga lr;

111 
marinen minskar på det sätt man genom replieringsskyldigb et, 1 ha r 
rätt att befara, torde deras int resse att biträda med konstruL· ions
arbeten helt bortfa lla med en synnerligen olycklig ensidighet som tri ljcl. 

Servicearb eten 

Marinlecln ingen framhöll i sitt ytt rande över departem entsp, <'me
morian att de serv icearbeten som nu utförts på vapenmateri eJul ge
nom de mili tärtekniska a v delningarnas egen försorg inte borde i Iver
föras ti ll bolaget. l yttrandet föreslogs v idare att v issci: andra se r
vicearbeten skulle ske i marinens egen regi, enär marinen ans:tc; sig 
kunna göra elylika småarbeten i rätt tid samt billigare och enklare 
uneler ledning och kontroll av milit~i.r och civilmilitär personal än 
vad bolaget skulle kunna åtaga sig. 

I propositionen utsäges v isserligen inte att all serviceverksamhet 
skall överföras till bolaget - en elylik å tgärd vore alltför uppe tbart 
orimlig - men det betonas starkt att arbeten i de milibrtek •1iska 
avdelningarnas egen regi bör ske i mycket liten utsträckning. Dubb
lering av organisation eller utrustning får inte ske. 

Sannolikt kommer det inte att bli till förde l för bolaget att få utföra 
ett stort anta l t ill ticlen svårplanerade arbeten. Inom elen privata in 
dustrin är det inte ovanligt at t arbeten av elen här karaktären l ä~-,.~s ut 
på andra företag, eft ersom de stör den egna planeringen. I Västrysk
lancl, där man till skillnad från oss har krigserfa renh eter att byg')a på, 
har man för elen marina upprustningen inte ansett sig behöv a nagra 
örlogsvarv för nybyggnader utan replierar på c i vila varv med han
dels far tygsbygge som basprocluktion. Den tyska marinen vill diiremot 
ha egna serviceverkstäder för småarbeten, främst på vapenmatet'elen. 

Från försvarsdepartementets sida har framhå llit s, att arbeten vid 
de militärtekniska a v delningarna inte blir rättvisande ur kost 1acls
synpunkt, eft ersom alla kostnader för personal inte belastar dc olika 
arbetena. J a, teoretiskt är detta r iktigt men i praktiken måste iinclå 
elen militära personalen, i de fl esta fall underofficerare, finn :1S av 
beredskapsskäl som uppbördsmän och kontrollanter på berecbl,aps
förlagcla fartyg . 
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Det bör i detta sammanhang också beaktas att marinen måste i 
fredstid ha tillgång ti ll Övnings- och utbildningsobjekt för elen tek
niska personalen tillhörande såväl stammen som de värnpliktiga. Ge
nom att använda sådan uneler utbildning varande personal för ser
vicearbeten a v elen karakbir det här är fr åga om åstadkommer man 
dels ett fö rbättrat u thi ldningsresultat genom en bättre kännedom om 
fö r marinen speciell materiel, dels ett bättre utnytt jande av marinen 
till buds stående medel, el v s en bättre ekonomi. Det torde icke vara 
omöjligt att dessutom genomföra bokföringen så att elen , trots u tnytt
jandet av militär personal, kunde visa med andra arbetsformer jäm
förbara siff ror. 

F rågan om serv icearbetenas fördelning mell an marinen och bolaget 
har sålunda stor betydelse fö r marinen ur både kostnads- och bered
skapssynpunkt Detta har bl a insetts av länsstyrelsen i Blekinge län 
som i sitt yttrande över departementspromemorian anfört, att mari
nen bör beredas möjlighet att själv utföra löpande servi cearbeten i den 
utstr~ickning detta kan ske utan att kraven på ett effektivt ut
nyttj ande av persona l och ÖHiga resurser inom marinen eftersättes. 
Ur arbetsmarknadssynpunkt har det givetvis ingen betydelse om de 
civila arbetarna är ansbilida hos marinen eller hos bolaget. 

Flyttningslwstnader 

I propositionen föres lås att ti ll bolaget skall föras de västra och 
mellersta delarna av örlogsvarvets nuvarande område inom varvs
murarn a. I stort sett skall gränsen gå från repslagarbanan s östra 
del t ill västra delen av F lottans skeppsbros landfäste på Lindhol
men, väst om tackelkammaren och el en gamla kanslibyggnaden ( d~i r 
varvskontoret och maskinsektionen nu är inrymda) och längs Kansli
gatan. Väster om elen s k Chapmansporten skall gränslinj en vika av 
ungefär nordvart, så att bolaget utöver det nuvarande varvsområ
det även skall omfatta vissa kvarter på Västerudd (väster om Styr
mansgatan och den gamla teaterns tomt). Den nya gränslin j en skall 
ansluta t ill varvsmuren ungefär vi d port nr 17. Till bolaget skall 
ocks2. anslutas bostadskvarte ret Göta L ejon. 

Inom det område, som skall tillföras bolaget har torped-, min-, 
tele-, skrov- och nautiska sekt ionerna sina kontorslokaler och större 
delen av sina förråcls lokaler. På Lindholmen ligger bl a hallen för 
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motortorpedbåtar. Inom bolagsområdet ligger även byggnadsdeJ trte, 
mentels byggnader. Inom den del, som skall stanna hos marine11 ha. 
MVK i dag i s tort sett artill eriverkstaden (del av M\VK ma k in~ 
ve rkstad), elen del av tackelkammaren som upptages av tackel - och 
segelsöm marverkstäderna sam t laboratoriet. I clepartementsprom. 

1110
_ 

rian räknades med att dessa utrymmen sku ll e fristäl las av ho•agu 
och visa sig t illräckl iga som ersättning åt marinen. 1 sitt yti t 1nde 
över promemorian fram höll marinl edningen, att så inga lun da var 

fa ll et. Det erfordrades nybyggnader, som till sammans med änclnngar 
av de fristä llda byggnaderna beräknades kosta 4,5 mkr. Därvi d fö r
utsattes en annan gränsdragning och vissa stöne serv iceresurser 
för marinen. I propositionen har fö r de nämnda behoven uppl tgils 
ett belopp om blott l mkr, vilket iir helt otillräck ligt. Om störn be
lopp inte erh ålles, kommer inrättandet av det statliga bolag-l i att 
betyda en omedelbar min skning av marinens möjligheter att för ttds
hålla och vårda materielen, d v s en direkt nedgång i krigsJ , .. -rc cl 
skapen. 

S !utord 

Propositionen om örlogsvarvets i Karlskrona omorganisation har 
utformats med ringa hänsyn ti ll vad som anförts både av den nii rmast 
berörda myndigheten- marinen - och av indu stri ellt och ekon o1<1iskt 
sakkunniga remissinstanser utanför ma rinen. Man kan hysa hl•.ink
ligheter om bolagets möjligheter att bli ekonomiskt biirkraf l1 t . I 
den mån det ta inte går ut över marinens anslag är problemet 'lock 
inte marinens sak. 

Av direkt intresse för marin en är däremot att elen fö res lagna r pli e
ringsskyldigheten för marinen modifieras väsentligt och att el en defi
nitivt upphör efter elen nu beräknade uppbyggnaclsticlcn, fy ra <"t r Vi
dare iir det av sto r betydelse för marinen ur kostnads- och J,, red
skapssynpunkt att marinen får större resurser för servi cearbell .1 iin 
vad propositionen föreslår samt slutligen att marinen få r ans lag titan
för fjärde huvudtitelns ram fö r att täcka de kostnader, som bl ir , •1 di
rekt fö lj d av at t marinen måste lämna lokaler, som ti llhört H ,ttan 
all tsedan de kom till. 

Marinens personal hyser el en förhoppn ingen att en mod i fi c r iw.~· av 
förslaget i denna riktning skall kunna bli möj lig uneler för sl· ~e l s 
fortsatta behandling. 
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T erritorialvaftnets bredd 

A v ledamoten H . GOTT FRID SSON 

Uneler senare å r har en livlig internationell verksamhet pågått 
i territorialvattenfrågan bl a i samband med de två s k havsrättskon-
ferensern a i Geneve åren 1958 och 1960. . 

I ntresset har härvid knutits främ st till f rågan ang en enhetlig bredd 
av terri torialvattnet, enligt svensk terminologi det yttre territorial
vattnet. Detta beräknas från själva ku stlinj en, cl~ir denna är något så 
när rät, och i öv rigt från s k baslinjer. Dessa linj er, som är räta , dras 
en ligt vissa regler, i princip mellan de yttersta uddarna och skären. 

Till skilln ad från det inre territori alvattnet, där strandstaten ut
övar full ständig juri sdiktion , är dess överhöghet över det yttre te r
ritoria lvattn et begränsad, främst med hänsyn t ill utländska örlogs
och handelsfartygs rätt ti ll s k oskadlig genomfart. Fisket inom det 
yttre territorialvattnet är däremot helt förbehållet stranclstaten. 

Mot denna bako-rund tord e det stå klart, att många slag av synpunk-,., 
ter kan läggas på territorialvattenbredden. .. . 

De viktigaste ä r h ~införbara till två grupper, n am h gen de ekono-

miska resp säkerh etssynpunkterna. . . 
De förstnämnda sammanhänger med utnyttjandet av terntonal 

vattnets naturtill <rån rra r el v s främst f isket och är för många stater 
b b . .. 

av dominerande natur. Japan , Västtyskland och S torbritanmen utgor 
exempel på sådana stater, vilka beclri ve r fi ske i o stor skala utan.för 
främmande kuster, medan I slan d, Norge och manga andra smarre 
stater till överväuande delen bedriver ett för landets ekonomi viktigt 

b . l 
fi ske i hemma farvattnen. A tt dessa två grupper av stater ur ekonom1 s { 
synpunkt komm er att fö ret räda rakt motsatta intressen ifråga om en 
gemensam terri tori alvattenbredel iir uppenbart i all synnerhet som 
det rikaste f isket - förutom på vissa bankar - i regel förekom
mer inom ett bält e om c :a 12 elistansminuters ( i fo rtsättningen be
nämnda mi l) breeld utanför ku sterna runt om i världen. 

Ehuru fråga n om utnyttjandet av naturri kedomarna under havs
bottnen sakligt sett icke bör sammankopplas med terntonalvatten
frågan, har el en i.inclock kommit att spela en stor roll i sammanh anget, 
främs t med hänsyn ti ll den moderna teknikens möjligheter att ut-
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vinn a olja och malmer även från avsevärda bottenclJ.UJ.J - I 1 ~IJlp 
t il l c :a 200 m. Detta fö rhå ll ande ha r t ex spelat stor roll för , 1c • 

l 
. ~~ 

syc amen kanska staters krav på f lera hundra mils territori alv l len 
.. säkerh etssynpunk te rna å andra siclan har främst militii r inn ll·ii rd. 
Aven dessa kan indelas efter två p r incipiella linj er , elen mari n, rle~ 
fe ns iva r esp el en offensiva. 

Den fö rras företrädare - i huvudsak östb locket och ett betyd mci . 
anta l smärre bl a nybildade state r - önskar bredast möj liga t rr i~ 
to ria lvatten som skydel för sitt lanclterritor ium . V id elen andra < , ne-
vekonferensen hamkom t o m sådana psykologiskt betingad e 1-11 _ 

punkter som att ett brett territorialvatten förskonar kustbefo lk n i1 ~en 
f rån att få fr~immancl e makters Övande s jöstridskrafter inom syn 1ail. 

D en marin t offensiva ståndpunkten , som företräels främ st av , is t
blocket, vill - i det ka ll a krigets tecken - ha största möjli g-;1 rö
re lsefrihet till sjöss, och kräver därför minsta möjliga te rri tori a h at
tenbrecld , el v s i princip 3 mil. E n all män utvidgning ti ll 12 mil 
sku ll e med fö ra a llvarligt avbräck för t ex striclsmäss iga fö rf .l tt
ningar av de i atomvapenhotets skugga opererande hangarfart, g-s
styrkorn a, som framgår i vitt sprielda och därför utrymmeskriv.t•lclc 
s tridsgrupperingar. D etta sk u Ile gö ra s ig särskilt märkbart i Mc !el
havet och F järran Österns öv~irlcl d v s två av de f rämsta pol it,ska 
oroscentra i dag och troligen uneler lång tid framåt. 

De stora sjöfartsnationerna önskar även säkerställa hanclelssj 0fa r
tens rörelsef rihet, vilken vid en allmän utökning av territoria lvaLDen 
till 12 mil skulle komma att unelerkastas många strandstate rs v; ·· ic
J·ancle tolkningar av begreppet oskadlig genom fa rt. Av naturliga .käl 
f ramförs el en senare synpunkten som huvudargument. 

Inom varje na tion måste en avvägning ske m ell an de ovan an f i rc la 
synpunkterna. I vissa fall måste de militä ra synpunktern a överv 1ga 
och i andra fall de ekonomiska. I många fa ll pekar de i samma r kt
ning t ex när det gäller USA :s och S torbritanniens förfäktamit av 
3-m il sgränsen eller många småstate rs hävelande av ett brett terr it o
rialvatten. 

Som en kuriositet kan näm nas, att även enbart de ekonomiska ·ö r
hå llandena kan leda till inre meningsskiljaktigh eter. I N or cl -1\o··gc 
fiskar man på hemmakusten medan de sydnorska f iskarna hed r i\ er 
sitt fiske mest i närheten av andra kuster . D e nordnorska f iska 111as 
krav på en utflyttning av fiskegr~insen står därfö r i d irekt n ot
satsförhållande till de sydnorska f iskarnas krav på minsta möj l1 ga 
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terri torialvattenbreclcl. Det norska ställn ingstagandet, varom mera 
nedan, ha r därför sa nno likt föregåt ts av besvä rliga inre slitningar . 

Efter denna p resentation av problem s t ~illningen i sto r t kan någ ra 
synpunkter läggas på bakgrunden till elen önskade enh etliga bred
den av a ll a st randstaters territaria lva tlen . 

Frågan har ingående stu derats av Intern ational L aw Commi ss ion. 
som ti ll sa ttes a v FN å r l 947 . Kommi ss ionen har l S ledamöter , varav 
en svensk. T rots mer ~in SO sammanträden i hithörande frågor hm· 
de man icke komm a fram till en definitiv ståndpunkt. Man in skränkte 
sig därför till ett konstaterande, att en utvidgning av territor ia l
vattn et utöve r 12 mil icke kan anses t il låten en ligt gä llande inter
nationell rätt. Frågan om en enh etlig territo ri a lvattenbreeld föreslogs 
bli löst genom en in ternationell konferens. En sådan kom, som in led
ningsv is nämnd es, t ill stånd i Geneve våren 19S8 och ytterli ga re 
en på samma p lats våren 1960. F rågan kunde ändock icke lösas. Ett 
ti ll sitt ursprung kanadensiskt förs lag, innebärande 6 mil s territorial
vatten och därutanför en 6 mils f iskezon hade goda förutsättnin gar 
att vinna erforderlig 2/ 3 majoritet m en fö11 genom en helomvänd 
ning i sista stund av en sydamerikansk stat , som dessutom lyckades 
dra m ed s ig ett pa r meningsfriincler. Av 87 röstande stater rösta de 
9 - för fö rslaget, 28 emot och S avstod . Om sålunda en enda röst 
hade överförts från nej - t ill ja-s~igarna, skull e förs laget ha antagits 
av konferensen . 

I sanningens namn måste dock f ramh ållas , att ett positivt resultat 
knappast skulle ha förmått t ex vissa öststater a tt dra tillbaka sin 
terri torialgräns, enär konferensens u tfall på intet sätt skulle ha va
r it bindand e för cl eltagancl e nationer. Det hade p tt vanligt sä tt bliv it 
avhängigt resp folkrepresentation ers beslu t om en ratificering av 
konvent ionstexten sk u Ile b a skett ell er ej. Ett positivt bes lut sk u Il e 
emellerti d ha gett god vägledning i terr itor ia lvattenfrågo rna åtmin sto
ne för elen v~ist l iga v~irlden ävensom för nybildade och i övrigt 
tveksamma state r. 

D agens läge kännetecknas sålun da av förv irring på området och i 
avsaknad av en gemensam regel kommer sannolikt åtskill iga stater 
att handla på egen hand eller genom reg ionala överenskommelse r. 
En sådan utveckling har redan påbörjats i olika delar av vä rl den . 

L åt oss därefter något stuelera situationen i oss omgivande far

vatten . 
Finland ti ll ämpar genom en lag av 19S6 - li ksom Sverige - en 
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territorialvattenbredel IJå 4 mil. Ensamlinerande öar ocl1 sl·a"1-o;:, .... '- c Ulll ot 

dock av enelast 3 mils territorialvatten. " s 
Sovjetunion en tillämpar en 1 2-milsgräns, vilket senast hekr;·, ft at 

genom en förordning av elen 5 augusti 1 ar. ' s 
Polen hävdar seelan 1932 3 mil men röstade i Geneve m ecl (is t

blocket. 
Östtysk land har icke niirmare definierat sitt territorialvatte11 _ . . . .. · ' m en 

torde f n 1 praktiken t il lampa 3 mil. 
Västtyskl and har helle1· icke närma re an<rett sin territ01·ialv·1tt·. . · "' · · · cn-

hrecl:l. lJ~ · tu ll synpunkt tilbmpas dock 3 mil. Vid förhandlin gct 111 a i 
Geneve tramkom dessutom att västtyskarna va1· anhängare ,1\ 3-
milsregeln. 

Danmark tillämpar 3 mil. Genom en kungörelse i april 1959 har 
dock beträffande Färöarna fastslagits, att allt fiske inom 6 mil iir 
förbehå llet danskar och färöingar, medan brittiska fiskare t v tillitts 
fiska mellan 6 och 12-milsgränserna. I fiskerikretsar har dessutom 
en utvidgning diskuterats även beträffande moderlandet. 

Norge hävdar 4 mils territorialvattenhreclcl. I dagarna har l'm el
lerttcl. ett avtal träffats mellan N or ge och Storbritannien, innebii ra n
de att a ll t fiske innanför 6-milsgränsen är förbehållet norrmän 11 cn. 
medan brittern a får fortsätta sitt fiske mellan 6- och 12 mils~..:riin

serna uneler 10 i\r framåt. Denna senare rätt skall därefter upp.hii ra . 
Att märka är dessutom att elen norsk-brittiska överenskommelsen 

icke berör Skagerack. Man kan därför sannolikt utgå från att lik
nande förhandlingar kan bli aktuella mellan Sverisre N or<Te och 

~ ' b 

Danmark. 
Fiskeförhandlingar pågår iiven mellan Island och Storhrit anllicn, 

sannolikt efter liknande linj er som de norsk-brittiska. 
V isserligen berör dessa regionala förhandlingar enelast fisk et, men 

det är uppenbart att det kanaelensiska förslaget i Geneve tjänat som 
föreb il d, vi lket i sin tur innebär att man i själva verket syftar mot 
en utvidgn ing av tenitorialvattenbredclen till 6 mil. 

Ifråga om läget i Sverige omgivande farvatten kan sålunda kon
stateras, att 12-mi Is gränsen förekommer i Östers i ön samt att 1 ven 
Polen och Östtyskland torde ha sympatier för cle1;na gr~ins. l 1\orge 
och kanske även Danmark pågår en utveckling i riktning mot 6 mils 
ten-i to ria l v a ttenbreclcl. 

Mot ovan tecknade bak:gruncl fråga1· man sig onekligen om Sve-
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rige har anledning att ompröva sin ställning och ev frångå elen iinda 
seelan 1779 hiivclacl e 4-milsgränsen. 

Härvid måste såväl de ekonomiska som säkerhetssynpunkterna 
granskas samtidigt som det står klart, att Sverige tillhör de små na
tionerna och därför måste lägga särskild vikt vid cle senare. 

De ekonomiska aspekterna berör inom överskådlig framtid enelast 
fiskerinäringen , varvid hän syn måste tas inte enelast till en bredelning 
av vårt eget territor ialvatten utan även t i 11 föl j de rna, chirest andra 
stater reciprokt skulle vidta motsvarande åtgärder . 

För hemmafiskarnas del skulle en utvidgning av vårt eget ten·i
tori alvatten ända upp ti ll 12 mil icke ge några nämnvärda förde lar 
enär det utländ ska fisket innanför denna tänkta gräns är relativt obe
tydligt. Det sv enska fisket vid Island, vilket praktiskt taget uteslutan
de gäller sill, bar under en lång tid av år bedrivits långt utanför elen 
isländska fiskegränsen på 12 mil. D et är naturligtvis omöjligt att 
säga, om sillen i en framtid kommer att draga sig in n1.ot Is lands 
kuster, men ~~ andra sicl an är det svenska islandsfisket i starkt av
tagande; i år deltog enelast 12 båtar. Härtill kommer, att I sland 
icke kan förväntas ändra på sin seelan 1958 gällande fiskeg räns, be
roende på hur Sverige handlar. 

Det relativt omfattande svenska fisl.;:et utanför Danmark och Nor
ge, fr~imst i Kattegatt och Skagerack, skulle däremot råka i en svår si
tuation vid en utvidgning av dessa länders territorialvatten. Man 
torde dock kunna räkna med att uppkommande svårigheter kan Över
bryggas genom en regional överenskommelse mellan berörda länder. 
En god. utgångspunkt utgör de redan i dagens läge gällande fiske
riöverenskomm elserna med Danmark och Norge. 

Den ekonomiska sidan a v en ev svensk utvidgning av terr itOl·ial
vattnet torde därför icke komma att hereda några all varliga be
kymmer, varför man kan konstatera , att det i sbllet måste bli sä
kerhetssynpunkterna, som avgör frågan. 

Först kan då konstateras, att frågan om en ev utvidgning av ter
ritorialvattnet ha r en delvis annan inn ebörd för Sverige än fbr de 
flesta andra state r. Vid krig Övergår territorialvattnet till krigsskå
deplats och saknar chrefter reell innebörd. Sveriges politik går emel
lertid u t på att vid krigiska förv ecklingar i det l ~ingsta söka hålla fast 
vid neutraliteten , varvid territorialvattenbredelen kommer att utöva 
stort inflytande på våra möjligh eter att hävda vår neutrala ställning. 

Den neutrala staten har bl a skyldighet att övervaka och försvara 
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sitt sjöterritorium mot m:utra litetskriinkninga r från de krigfö r >~H k. 
sida , vil ket i första hand innebär att bereda skydel åt innaniii 1 tl:r: 
r ito ri a lgränsen f ramgående s jöfa rt - iiven utländsk sådan. l k tta 

hänseend e kan en ökad territorialvattenbreeld ge avsevärda fö1 •k lar 
genom att i neutralitets lederna framfö rd sjöfart komme r att sk .\ d das 
av ett bredare vattenhä lte, diir friimmande stridskrafter in te Lt 111 _ 

gripa. Samtidigt får den neutrala statens stridskrafter större gvt '.t.:r a
i iskt spelrum för motåtgärd er vid ev anfall , vi lket ger ökad (,lekt 

;h sjöfartsskyddet Dessa förhå llanden är siirski lt tyd liga, n it l det 
gä.ll er ingripande mot över- och und ervattensstridskrafter men <i r i 

princ ip även giltiga vid ingripande mot främmande flygstr icl skr;lttcr. 
U r dessa synpunkter sku ll e en utökning av vårt territorialvatt ,, till 
12 mil givetvis vara önskvärd, men iiven en mindre u tökni ng ex 

ti ll 6 m il skulle ha stor betydelse med hänsyn till att de nau iska 
förh å ll andena på många p latser tvingar ut sjöfarten ti ll obch .t ~ li g 
närh et a v dagens 4-milsgr~in s . 

Härti ll kommer, att ett bredare territorialvatten ger väsc1 tligt 
ökade möjligheter att på svenskt va tten lägga ut effektiva mine ri11~ ar 
fö r s jöfartsskycld , v ilket i dagens läge i många fall icke låtc1 sig 
göra på grund av brist på " utrymme". 

Även ur krigsförberede lsesynpunkt sku lle en utvidgning ge ~1o ra 
förde lar, enär man uneler en beredskaps- eller n eu tralitetsperiod di\ 
svenska minor självfallet icke kan utläggas på fritt hav, sku ll,· få 
möj lighet att lägg;t ut betydl igt eff ektivare antiinvasionsmin ct<nt:ar 
än som är möj ligt innanför nuvarande 4-milsgräns. Härtill kon mer 
den s tora förd elen att man kan lägga ut dem före krigsutb rott, d v s 
utan ri sk för fientlig motverkan. Med hänsyn till u ncl ervattcn ~ ap
nens a ll tmer ökande betydelse i s jökrig föringen väger de~sa .yn
punktcr tungt i vågskålen. 

U n el er rena treelsförhållanden vinnes den icke obetydliga fö nklen 
att främmand e undersökningsfa r! yg av olika slag tvingas b ngn ul 

från svenska kusten. Detta i sin tur m ed fö r minskade möj li gh• te r 
för främmande makter att bedriva t ex tyngdkrafts- , jordmagm t1ska. 
hydrografiska och andra för krigföringen betydelsefulla mii!n i, ~ar 
inpå el en svenska kusten. 

En utvidgning m edför emell ertid icke enbart fördelar. En naLkdci 
kan vara, att man påtar s ig ansvaret för övervakning unel er fr ed och 
neutralitet av ett större vattenområde ävensom neutralitetsiiirsv ar 
av detta. 
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Den tekniska utvecklingen, framföra llt tillkomsten av radar, med
för att den m i litära övervakningen uneler beredskap och neutrah tet 

icke inger någ ra niimnvärcla bekymmer även om. ma.n skulle stracka 
sig ända upp emot 12 mil. Däremo~ skull e t1llgang1Jga. stnclskrafter 
sannoli kt icke riicka till för ett eftekt1vt n eutralttetsfo rsvar av ett 
' stort vattenomdicle . Härvid måste s~ir s kilt uppmärksammas att 
~:en en i sak obetydlig neutralitetskränkning kan vå ll a svårbemäst-

rade po litiska förvecklingar. . . 
Aven i frecl skull e en så stor territorialvattenbreeld sannoli kt 1ck e 

kunna ti ll freclstii ll ancle kontrolleras utan en ökning av flottans 
fredsrustningar och förstärkning av t ull ens övervakningsorga~1 .. 

En utökning t i Il 12 mil kan därför icke betraktas som realisttsk 
En utöknino· från nuvarande 4 til l 6 mil kan cl ~iremot betraktas 

som rimti a m~t bakgrund en a v und er överskådlig framtid ti llgäng

liga resur:er. H~irvid är siirskilt att märka, att den verkliga ölm~?~
av territorialvatt net runt vå ra kuster ( inre och yttre ), bl a ti ll foljcl 
av baslinj ernas sträckning, sku ll e kraft igt understiga de SO % m ed 
vilka det yttre territorialvattnet ökas . S iffran kommer här uppskatt
ning-sv is snarare att lio·ua vid storleksordningen S ~l 10 %. 

00 ' 

Sammanfattnin<.rsv is kan sålunda kon stateras, att en utvidgnmg av 
vår t svenska te rritorialvatt en från nuvarande 4 ti ll 6 mil sku ll e ge 
så stora fö rd ela r ur säkerh etssynpunkt, att vi nu allvarligt bör Över
väga ett frångtt encl e av vår mer än 180 år gamla ståndpunkt. 

Några protester från fr~immancle s tater i vår närbet är mot bak
grunelen av det ovan r elaterade läget i territorialvattenfrågan knap

past att förvänta . 
V i bör alltså skrida till verket snarast, lämpligen i samband med 

de väntade förhandlingarna med Danmark och Norge rörande fiske

rigränserna i Kattegatt och Skagerack . 
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Litterafur 
THE FALL OF SINGAPORE. 

Av Frank Owen. 

Michael Joseph, London. 

D en I5 februari 1942 bl ev en svart dag för England och dess alli er ,le. 
Sin gapore, detta ointagliga citadell, det "engelska väldets bastion", Fjärran Us
tcrns Gibraltar, kapitulerade. 8 5 ooo man gav sig f ångna till en numerärt ''11-
derlägsen angriparstyrka. En modern flottbas, på vilken Storbrita nnien r lrc 
kri get lagt ned bortåt 63 milJ pund, hade fallit i fiendehand. 

I pa rlamentet höjd es röste r på tillsättande av kunglig kommiss ion för ltt 
klarlägga omständi gheterna kring kapitulationen. Så län ge kriget ännu ras:1de, 
menade Church ill , att det fanns viktigare uppgifter att syssla med men fö rut
satte, att kommission en skul le f å träda i funktion, så snart sege rn vunP•ts, 
detta inte min st för att skapa rättvisa åt befäl och manskap, som delto~ i 
Singapores försvar. I och med att Churchill vid första fredsvalet berövades 
sin ställnin g som premiärmjnister, ku nde han själv ej förverkliga denna tani<c. 
England väntar ännu femton år efter krigsslutet på ett officiellt klarläggande 
av händelserna k ri ng denna kapitulat ion. 

I här föreJiggand e arbete har författaren sökt skapa en bild av vad som 
verk ligen hände före och under angreppet på Mabya. Han konstaterar, 1tt 
det in galunda i god tid saknats varn ingar ifråga om japanernas avsikter .Ltt 
gå till a ttack mot Si ngapore men att de fl es ta a v dessa helt enkel t i gnorera<1 ~s. 
Det amerikan ska und errättelseväsendet ha de sålunda lyckats forcera japaner 1.1s 
hemli ga chiffer och kunde därför registrera den japanska utrikesministerns 1'1-
strängningar att för Japans Berlinambassadör klargö ra, va rför J apans pl aner 
riktad es söderut i ställ er för mot Ryssland. Man var O'~kså medveten om att 
japanerna byggt upp ett ytte rst omfattande spionnät i hela sy döstra Asien, t' i r 
nära nog varan nan barberare och fotograf synes vara en inflyttad jap n. 
Alldeles speciellt gott om sådana spioner var det på Jahore-kusten invid f lott
basen. D et brittiska underrättelse väsendet lät dem vara i fred, då man sn .,. 
pade upp och tydde deras telegram. Men man begick det stora misstaget, nH 

kriget bröt ut, att man inte gjorde allt för att oskadliggöra dessa kunskapare. 
Men felbedömnin g a v läget skedde tydligen också på all ra högsta nivå. 

I september 194 1 hölls sålunda i Singapore en toppkonferens under ledn1ng 
av D uff Cooper med deltagande av chefer och dip lomater från den britt iska 
intressesfären i denna del av världen. Konferensen kom till den uppfattnin g< n, 
att japanerna koncentre rade sina krafter mot Ryssland och att n ågon japan .k 
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landstigninge n på Malaya inte var sannolik under den snart bö,rjande nord ost-

monsunen. . 
D en britti ska flottans stäl lning i dessa farvatten var vtd denna tidpunkt 

ytterst svag - inte ett enda slagskepp var tillgängligt, endoast en handfull 
ja"are - det var allt. Ch urch ill räknade emell erud med att varen 1942 kunna 
b;""a upp en sta rk brittisk flotta, base rad på Singapore. Under mellantiden 
vil:de försvaret av flottbasen på föga homogena strid skrafter från hemlandet, 
Austra li-en och Indien jämte vissa frivill igs ty rkor från Ma laya. I ett av
seende v ar de a lla likställda: de saknade varj e som helst erfare nhet d)t111gel-

krigföring . . 
Man tycks alltså tagi t tämli gen lätt på läget bland de ledande 1 Smgapore. 

Man levde som i djupaste fredstid med bjudningar, avlösta av golfspel och 
cricket på dagarna, teater och cocktailpartics på kvälla r;1a. Monsunstormen 
b6rjad e bl åsa i rätt rid och . ma~ kände sig ~n säkrare. Da - .. den 6 dece~
ber _ upptäckte en austrah enstsk flyga re pa rekognoscenngsfard , ett mmd1e 
far tyg och rvå minutliggare 200 sjömil utanför Mal_ayas kust. Nagon ttmm c 
senare siktade han en slagkryssarc, fem kryssa re, SJ U pgare och ett tiOtal han
delsfartyg, av a ll t att döma trupptransporte nhete r. Snart nog stötte han p å 
ännu en kon voj med likartad sammansättning. Men båda . dessa konvojer hade 

. s· l as anfallsmål var västlig kurs. Härav slöt lednin gen 1 mgaporc, att WnVOJern, .. .. o 
Siam och nö jde sig med att beordra något höjd beredskap ... Ett forso~ att pa
föl jande dag lokalisera kon voje rna missl yckades;_ det utsan~a. span•ngsplanet 
återvände aldrig. Snart nog ingick rapporter om Japansk lan .sttgmng no:r om 
Singapore st rax söder om gränsen till Siam vid Kota Bham sedan dar be
fin tli <>a enacl ska förs varsställningar nedkämpats. 
Na~ten ciu den 1 december tjöt luftvärn ssirenerna i Singapore för första 

o ·· · J-a bomber börJ·ade falla över en stad i full bclysmng. Mork-gan gen, nar ppans '• 
läaanin o- anbefalldes men kunde ej genomföras. Mann en med nyckeln till cent-
ral:n f~r släcknin o- av gatubelysningen var oanträffbar! 

Försvaret av S i~gapore hade rent teo reti sk t sett basera ts på br ittiskt sj ö
herravälde i och omkring f lottbasen; närmsta japanska stödjepunkt låg på 
2.ooo sj ömil s avstånd, alltså på bet ryggande avstånd för dåtidens f lyg. Men 
de ursp rungliga planerna hade stannat på papperet: den påkostade flottba sen 
hade inte und er de tjugo år, som förflmit, sedan beslut fattades om dess byg
gand e, hyst någon engelsk flotta. A ven p å and ra vitala punkter hade plan erna 

förblivit planer. 
J apanernas land st igning underlä ttades genom att de kränkte siamesi_s kt ter~·:to-

rium och sedan däri från åstadkom kraftsamling söderut . Genom 111fall over 
gränsen sökte engelsmännen visse rligen fånga upp stöten men måste efter stri
der, som varade i dy gn mella n man och man slå till reträtt. Redan efter några 
dagar hade japanerna ett förkrossande luftherravälde över norra M~l:ya. 
Flottbasen Singapore hade emellertid efter a lla dessa år kunnat häl sa bntnska 
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sjös tridskrafter av betydenhet. slagskeppet Prince of Wales och kry ssare R 
e-

pul se ingick som huvudenheter i den nyuppsatta Fjärran Osterneskadern 1nde r 
konteramiral sir Tom Phillips kommando. När läget nu blev kritiskt i nor r,t 
Malaya, beslöt amiralen att sätta in sina fartyg som understöd för markstr ids
krafterna. D en 8 december på kvällen lämnade eskadern Singapore med nordli~ 
kurs. Mycket tyder på, art japanska spioner omgående rapporterade, art cska~ 
dern lättat ank::tr. Inom ett dygn fick eskadern rida ut häftiga japanska tor
pedflyganfall, som dock blev resul tatlösa. Den första anfallsvågens plan för
nyade omgående torpedförråden men hade till en början ingen fram gån:,., nä r 
de på nytt sökte kontakt med den engelska eskadern. Sir Phillip hade nä 111• 

!igen nåtts av rapport om japanska landst igningar längre söderut på ostkusten 
och därför beordrat kursändring och radiotysrnad. Manövern observerades , mcl
lertid senare av en japansk ubåt, som kunde dirigera der japanska flyget mot 
der sökta målet. Nya, än häftigare japanska luftattacker sattes in, medan det en
ge lska flyget i fullständig ovetenher om amiralens planer måste förbli i overk
samhet utan att kun na lämna Hygskydd. 

Så hände katastrofen med Prince of Wal es och Repulse. 
- Under hela kriget fick jag aldrig en sådan chock som när budskapet o111 

sänk ningarna utanför Singapore nådde mig, skriver Churchill. Och han on
sätter: Detta väldiga vattenområde behärskades nu av Japan, medan vi över
a llt var svaga och nakna ... 

Nu gick det inte längre att hindra japanernas framryckning genom djungeln 
ned mot Singapore. Försök gjordes att genom landsättningar bakom fiendens 
rygg tvinga honom till reträtt, men övermakten var för stor, och dc egn a trup
pernas obekantskap med denna sons krigföring förlamade deras krafter. 

Singapore, som för,e den japanska invasionen räknat en befolkning p.t en 
halv million, fick vid nyåret 1942 se denna siffra fördubblad på gru n.1 av 
flykringströmmen från norr. Utsikterna att försvara Singapore i den situD 10 11, 

som nu uppstått var täml igen små. "Fästningen Singapore" hade planlagts ute
slutande med tanke på försvar från sjösidan; huvudparren av det svåra arti lle
ri et fanns i kanontOrn, som icke kunde svänga horisonten runt. Till yttermera 
visso utgjord es ammunitionen till de grovkalibriga pjäserna huvudsakli gast av 
pansargranater. Situationen försvårades ytterligare av att de japanska bon·lJ~t

tackerna lett till att en mycket stor procent av dockornas och fabrikern as :ir
gade arbetare försvunnit. Bristen på manskap för militärt försvar var dess
utom uppenbar. Dc redan tidigare otillräckliga sjukhusen började fy llas till 
bristningsgränsen. Man räknar med att bortåt 10 ooo sårade och sjuka fö rts 
från djungeln in till staden. 

Den 8 februari satte japanerna in sin attack mot själva staden. Evakuering 
a v sj ukhusen påbörjades efter några dagar. Ett fartyg "Empire Srar" med hyrt
platser för 16 passagerare, tog ombord 2.154 skräckslagna människor, f ramo t 
kvinnlig personal från de militära sjukhusen. Trots flygangrepp klarad e ,ig 
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detta fartyg liksom ytterligare ett par andta undan japanerna. Olyckligare 
gick det med passagerarna ombord på "Vyner Brooke", uteslutande kvinnor 
och barn. Detta fartyg sän ktes och hu vudparten av de 300 ombordvarand<! 
drun knade. De, som lyckades rädda sig i land, möttes av ett fruktansvärt öde: 
menige man sköts på ställ et, officerare stacks ihjäl med bajonetter, medan kvin
norna drevs tillbaka ut i vattnet och mejades ned med kulspruteeld. 

Det va r emellertid inte nog med eldsrormen över Singapore. Japanerna 
hade kommit i besittning av den brittiska rundradiostationen i Penang i prak
tiskt tetget oskadat skick. De var inte sena att etablera psykologisk krigföring 
med rykten, insinu<'.tioncr och en skur av lögner. Elden över Singapore krävde 
samtidigt ocrhörda offer; man räknar med c :a 2 ooo döda bland dc c i vi la 
dagligen . 

Den 15 februari kom så kapitulationen. En brittisk officerspatrull förande 
Union Jack och en vit flagga fick företräde hos den japanske befälhavaren. 
Kapitula t ionen skrevs under. Aktstycket fanns endast i ett exemplar och der 
hamnad e hos segrarna. 

Efter någ ra dagar krävde japanerr:a att få utlämnat den Union Jack, som 
de brittiska officerarna burit vid kapitularionstillfällcr. Engelsmännen svarade, 
att fl aggan hade bränts. Japanerna lät sig nöja med der beskedet. I själva verket 
hade denna nationella symbol sm usslats undan och bevarades som en dyrbar 
relik un der de tre och ett halvt år, som Singapore-männen tillbragte i japansk 
fångenskap. V id begravningar av döda kamrater ble v flaggan en fosterlandets 
sista hälsn in g till dc b0rrgångna. När de a llierade den 12 september 1945 å ter
erövra.de Singapo re, blev deras första åtgärd att hämta denna Union Jack 
ur fånglägret och !åra den svaja öve r ett Singapore, som åter var i engelsk hand. 

Ett mörkt kapitel i Englands och samväldets historia hade fått "a happ y end". 

Eric Hägge. 

Cornelius Ryan: " DEN LÄNGSTA DAGEN ". 

Bonniers förlag. 

Journalisten Corneliu s Ryan har skrivit en bok om invasionsdagen den 6 juni 
1944 och det har blivit ett utmärkt reportage av invasionsdagen. Det visar 
med a ll önskvärd tydlighet hur den omsorgs fulla och kanske alltför mycket 
i detalj gående planläggningen (föga utrymme för improvisationer) sprack till 
stora delar och hur vi rrigt det i ve rkligheten blev. Om fältmarskalk RommeJ 
\'arit på platsen och om de pansardivisioner som hölls som strategisk reserv, 
fått sättas in på ett tidigt skede, hade der funnits stor sannolikhet för att in-

65 
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vasionen misslyckats eller åtminstone att dc allierade lidit mycket stora förl 1ste r 

Det tyska kontraspionagets ledare amiral Canaris kände till de täckord so~ 
skull e ges i den brittiska rundradion för att förvarna den franska motst ~nds . 

rörelsen, när invasionen var omedelbart före stående. När meddelanden a 'Cdan 

uppsnappades av den tyska underrättelsetjänsten trängde de icke fram u][ de 

förband, som låg vid Normandiekusten. 

Sedan invasionsstyrkorna väl siktats trodde Hitler och många chcfc, med 

honom att det endast var en skenmanöver och att den verkliga in va, lOn en 

skulle särtas in i Calaisområdet. Ironiskt nog tycks Hitler ha va ri t den ende 

som från början trodde att invas ionen skulle ske i Normandie. Gen eral Blu. 

mentritt säger att han "mycket väl minns ett samtal med Jod! 11ån p,tng i 

april där denne meddelade att Fiihrern var i besittnin g av säkra informa

tioner som tyder på att det inte alls är sannolikt att landsti gningen kc' mmer 

att äga rum i Normandie." 
Ryan - som själv deltog i invasionen som krigskorrespondent- har byggt 

sin framställning på ett mycket stort antal intervjuer (dessa påbörjades år ' 958). 

Greppet att direkt återge de intervjuades erfarenheter ger tillsammans med 

ett gott bild- och kartmaterial en livfull bild av händelsefö·rloppet. 

Genom en humoristisk kallsinnighet - om uttrycket tillå tes - har författa

ren gjort läsandet uthärdligt, ja nästan roande, där det kunde ha gjorts f rån

stötande genom för stor detaljrikedom i skildringen av krigets ohygglighete r. 

Men författaren är inte ute för att tala mot krig utan för att skriva his toria 

och inte minst för att glorifiera de män som genomförde invasionen. 

skildringen är populärt hållen och kan Jäsas av en bred allmänhet. Fram

för allt skulle man vilja rekommendera boken åt dagens ungdom för vilken 

andra världskrigets händelser och personer ä!' mer eller mindre okända. 

T ors ten .M" lm. 

HERTIGINNANs SISTA RESA. 

Av Pamela Eriksson. 

Bonniers förlag. 

En ung engelsk kvinnlig journalist, Pamela J acobs, som medfö·lj de H '·rzogin 

Cecilie, blev några år senare gift med fartygets unge befälhavare Sven Eriks

son. Denne hade redan vid 25 års ålder blivit befälhavare på ett av vci rldens 

största segelfartyg och förde henne i åtta år tills hon strandade på Englands 

sydkust under egendomliga omständigheter. 

Förf. lämnar en öppenhjärtig och person lig skildring av sin make och sitt 
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eget samliv på "Hert iginnan" samt från "klanen" Erikssons liv på sLiktgarden 
pellas på Åland. 

Boken är skriven på ett manligt språk men med kvinnlig kän sla och en 

sällsynt inlevelse samt kärlek till fartyg och ger en god bild av de män, som 

fostrats på segelfartyg samt de situationer, dc kunde ställas inför. Boken 

är framför allt en hyllnin g till dessa män och till Gustav Eriksson, den store 

ålandsskcpparen, som köpte upp de f lesta segelfartygen för relativt billi ga sum

mor och som under många å r framg ångsrikt kunde konkurrera med ångfa rtyg 

rack vare skickliga skeppare och trots små besättningar (c :a 30 man) och 
små medel. 

Boken är ursprungligen sk riven på engelska och översättningen av Lisbeth 
Renner är perfekt. 

I april 1936 st randade Herzogin Cecilie på Devonshires kust i tjocka . P lt 

50 distan sminuter hade hon fått 8-ro distansminuters fel i besticker, vilket 

förkl arades som en kombi nation av starka tidvattenst römmar och magneriska 

störnin gar (fel av rorgängaren?) . Under fem månad er pågick bärgnin gsarbetet, 

som i hög grad försvå rades av giftiga gaser från vetclasten. Sedan fartyger 

kommit loss från klippan fördes hon till en annan vik, där hon dock blev 

vrak. Nu finns en del av Herzogin Cecilics inredning på Ålands sjöfartsmuseum. 

I Harry Martinssons A niara säges att Miman var den första tekniska ska

pelsen med själ, men många sjömän tror säkert liksom Pamela. Eriksson att 

"ett farty g är besatt av någon primitiv lidelsefull ande, som i fartyget fun

nit sin materiella form" och "att Herzogin Cecilie blev trött på de stora 

smällande seg len, de massiva spirorna, det sjungande tågvirket" och därför 
frivilligt gick sin förintelse till möres. 

Y. R. 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanställda vid Marinens Pressdetal j 

Storbritannien. 

Hangarfartyg. 

"Victorius" börj ade rustas i Porrsmourh den q september för andra • n~ 

en efter mod erni se ring. 
Marine News, Oktober I 9h~. 

Kryssare. 

" Birmingham" och " Superb" skall skrotas In verkeithin g respektive D al111u ir. 

Fregatter. 

"Ashanti" skall börja provturer juni 196r. 
Marine N ews, Oktober r 9r:J. 

"Leander"-klassfartygen skall få namnen "Ajax", "Dido", "Leander" och 

"Penelope". 
Marine News, Oktober 1960. 

"Lo ch Fy n e" rustades Rosyth den r 5 september för tjänst i Persiska ':kcn. 

Marine News, Oktober r 960. 

"Nubian" och "Tartar", det tredj e respektive fjärde fartyget av "Triha l"

klass sjösarres den 6 och I 9 september. 
Marine News, Oktober 196o. 

"Lancaster Castle", "Loch Dunvegan", "Morpcth Castle" och "Oxford C ,s tle" 

skall skrotas. 
Marine News, Oktobe r r 96o. 

Ubåtar. 

Den 3 r aug usti offentliggjordes art kontrakt tecknats för en andra aromubåt 

och att Vickers-Armstrong fått förtr·oendet att bygga den. Inofficiellt med

delas, art den kommer art bli någo t större än "Dreadnought" och avses h uv ud

sakligast för ubåtsjakt. 
Marine News, Oktober 19'Jo. 
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"Finwhalc", den sjätte av "Porpoisc"-ubåta rna n1ottogs den 19 augusti från 

nybyggnadsva rver. 
Marine News, Oktober r 96o. 

D en tredje " Oberon" -klassubåten "Onslaught" sjösattes den 17 augusti j 

Chatham. Systerfartygen "Orpheus" oc·h "Oberon'' kommer art träda i tj:inst 

i oktober 1960 respektive februari 1961 och ingå i tredj e ubåtsdi visionen. 

Marine News, Oktober J 960. 

"Scythian" anlände till Charleston den 8 augusti för att skrotas. 

Marine News, Oktober 1960. 

Förenta Staterna. 
Ha ngarfartyg. 

"Bairoko", "Bouga nv ill e" och "Mindoro" skall skrotas. 
Marine News, Oktober 1960. 

Kryssare. 

"Long Beach", som är under byggnad, kormner förmodligen att utrustas med 

Polar is och blir inte levererad förrän under slutet av 1962. 

Marine News, Oktober 1960. 

Flottans femte robotkryssare "Topaka" har rusrats efter e n ombyggnad, som 

gjon det möjligt att utrusta henne med luftvärnsroboten Tanar. 

All Hands, September r96o. 

Fregatter. 

T vå robotbestyckade fre ga tter, "Dahlgren" och "William V Pratt" har sjö

sam i Philadelphia. Båda skall vara färdigstä llda under r 96r. 

All Hands, September 1960. 

Ubåtar. 

De fyra attack ubåta rna, som beviljades den q juni, kommer an få nam

nen "Guardfish", " Fiasher", " Greenling" och "Gato". 

Marine News, Oktober 1960. 

Av de Polarisbärande ubåtar, som beviljades den 20 juli, komm er en att 

tillhöra "Ethan Allen"-k lassen, medan de fyra andra blir av en ny klass på 

7 ooo ton, vars typfartyg kommer att bära namn et "Lafayette". 

Marin e News, Oktober 1960. 
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Ubåtar. 

Det har officiellt meddelats, att de tre nya attackubåtarna "Barbel", ,. Blue

back'' och "Boncfish" blir dc sista ubåtarna av konventionell typ, som l SA 

någonsin ko;nmer att bygga. 
The Navy, Oktober I96:l. 

Motortorpedbåtar. 

PT 809-812 har utrangerats. 
Marine News, O krober r, 1 o. 

Bärplanbåtar. 

På maskinsidan pagar en betydande utveckling. I dagarna har General tlec

tric offentliggjort närmare tekniska detaljer för en standardtillverkad ,.1 tur

bin om c:a 20 ooo hästkrafter avsedd bl a för bärplansfartyg. 

Maskineriet består av en kombination av en gasgenerator med en acro,i,· na

miskt kopplad gasturbin. 
För manövrering av bärplanbåtar i hamnar m m föreslås en min dre :;as

turbin på c :a I ooo hästkrafter. 

Svensk Sjöfartstidning, 29 september I <J Go. 

Helikoptrar. 

Roboten "Bullpop" har framgångsrikt avskjutits från helikopter. "Bu lhop" 

är en rad i ostyrd robot, som företrädesvis skall användas mot strids, ,nar, 

flygplansanläggningar och broar. 

Under proven avfyrades "Bullpop'' från en helikopter, som hovrade p:' 500 

meters höjd. Några sekunder efter det att roboten lämnat helikoptern de to

nerade den inom målområdet. Piloten rapporterade att inga andra stabil'te ts

p roblem eller svårigheter med robotens styrning existerade än vid skjutning från 

ett vanli gt flygplan. 

All Hands, September 1960. 

Ubåtsjakt. 

En av transistorer bestående hydrofon, driven av vanliga ficklampsbarrc~·ier, 

har framställts för a tt användas av grodmän. Den skall företrädesvis :un<indas 

när sikten under vatten är mycket ringa. Anläggningen, som är sfärisk och 

något större än en fotboU, är försedd med handtag och manöverorgan. Hör

lurar förser ''operatören" med informationer. 

All Hands, September I96o. 
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"T actical Teacher". 

Flottans ubåtsskola i New London kommer att få en ny övningsanläggning 

avsedd att träna ubåtsbesättningar i bl a srridsmässigt utnyttjande av Polaris

roboten. Anläggningen kommer att medge tre utbildningsmöjligheter: 

a) öva chefe r och stabsofficerare i att sammanhålla offensiva ubåtsgrupper 

samt att utveckla taktiken. 
b) öva enheterna i ubåtsgrupper i samtidiga anfall och självförsvar; nya 

ubåtsvapen sådana som Subroc och Astor samt konventionella tOrpeder kan 

simul·eras samt 
c) öva en besättning på en aromubåt i full skala i att göra precisionsanfall 

mot speciella mål. 
All Hands, September I96o. 

Fran kri ke. 

Hangarfartyg. 

"Bois Belleau", som utlånades till Frankrike 195 3, lämnade ToLdon den 23 

augusti för att i Norfolk återlämnas till USA. 

Marine News, Oktober 1960. 

Australien. 

Hangarfartyg. 

Det meddelas, att "Melbourne" skall å tergå till Royal Navy och att besätt

mn gcn huvudsak l igen skall bemanna dc nya fregatterna. 

Marine News, Oktober I96o. 

Jagare. 

"Anzac" och "Tobruk'' skall under de kommande 18 månaderna moderni

seras och kanuner förmodligen att bl a utrustas med Seacat. 

Marine News, Oktober I96o. 

Fregatter. 

"Paramatta" är helt färdigställd inom några få månader. Hon har bl a åtta 

enkeltuber och en mast liknande den på kanadensiska "St Laurent". På mast

toppen sitter en radarantenn av samma typ som på de holländska kryssarna 

och jagarna. 
Marine News, Oktober r96o. 
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Västtysk land. 

Jagare. 

''Schleswig-Holstein", den andra av efterkrigs jagarna, sjösattes i H a m .>urg 
den 20 augusti . 

Marine News, Oktober 19( . 

Ubåtar. 

En ubåt på 1 819 ton ru stades september för att tjänstgö ra som exprimcnt-
farry g. 

Marine News, Oktober r 9 6~. 

Den nya tyska flottan kommer snarr, om än bara med mindre fartyg, att 

ge NATO ökad styrka. Planer fin ns på att bygga trettio små ubåtar för 
O stersjöns försvar. Fyra av dessa båtar är redan under byggnad K iel. De 

är på omkring 350 ton och kostar c :a I4 milj, kronor. Den första bl ir klar 
nästa år. 

De kommer huvudsakligen att användas för bevakningsuppdrag men är ur

rustade med åtta torpeder, som kan va ra målsökande och i så fa ll av ent-<: lsk 
tillverk nin g. 

The Navy, Oktober 1960. 

Eskortfartyg. 

"Hennes'' sjösattes den 9 augusti vid Rolandswerft. 

Marine News, Oktober 196::>. 

Motortorpedbåtar. 

Två torpedbåtar har beställts fr ån Vosper. Den ena, som i huvud sak bli r 
av "Brave''-klass, skall förs es med tre Bristol Siddeley Proteus gasturbinmoto

r,er, medan den andra, som blir något mindre, får två sådana motorer. JHda 
farty gen kommer att kunna gå mer än 50 knop. 

Marine News, Oktober 1960. 

Minsvepare. 

Den fran sk byggda minsveparen " Hameln", som s;osattes i Cherbourg I;J5 9• 

skadades allvarligt vid en kollision på Weser med ett engelskt handel sfartyg. 

Hon bogserades till slip i Cherbourg, som hon fick lämna under första veckan 
i september. 

The Navy, Oktober 196c. 
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l ndonesien. 

En ubåtsjagare sjösattes Suraba ya den 22 augusti . 

Marine News, Oktober 1960. 
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