KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 10 1964

Meddela nde
från

Kungl. Orlogsm annasäl lskapet

Nr 5/1964
Ordinarie sammanträd e den 8 april 1964
(Utdrag ur protokoll)

1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregåen de sammanträde arbetande ledamoten Elis Lindberg avgått med döden. Ordföranden lyste frid över hans minne.

2. Valdes till föredragand e för 1964 i vetenskapsg ren personal
och utbildning ledamoten Ringenson med ledamoten Skånberg som
suppleant.

Valdes till medlemmar i Beredningsu tskottet ledamöterna
Ullman, C. Engdahl och Celsing samt till suppleanter ledamöterna
Hall , Fredriksson och Stenkula i nu nämnd ordning.
3.

Det särskilda utskott, som tillsatts genom Sällskapets beslut
den 6 mars 1963 för att behandla den skrivelse rörande Sällskapets
medlemsstru ktur och verksamhets former som inlämnats av ledamöterna Ullman, Hall, Celsing och T. Lundberg, hade den 3 april 1964
inkommit med utredning och motiverade förslag i ärendet.
Beslöt Sällskapet att ett extra sammanträd e skulle sammankall as
till den 23 april 1964 för beslutande om fortsatt handläggnin g av
ärendet.
4.

5. Föredrog ledamoten Larsander sitt inträdesanfö rande
skapet "Vapen och verkan".
38

Säll-
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F~re~rog le~am.oten Åkesson av ledamoten Björnbom till Sällsk
pet m.lam~1at m trådesanförande "A vståndsminan en huvudk
a. f" .
,
,
ompo
nent 1 mm k ng anngen och därefter sitt eget inträdesanfö
"Den beryktade kompliciteten".
rande

Karlskrona den 19 oktober 19964.

U. Reinius

Meddelande
från

Kungl. Orlogsmannasällskapef

Nr 6/1964

sekreterare

Extra sammanträde den 23 april 1964.
(Utdrag ur protokoll)

Vid sammanträdet behandlades endast det ärende som upptagits
på kallelsen, nämligen "Beslut om handläggning av till Beredningsutskottet inlämnad utredning och förslag till medlemsstruktur och
verksamhetsformer för Sällskapet".
Efter diskussionen beslöt Sällskapet att utredningen och förslaget
skulle utsändas för kännedom till Sällskapets samtliga aktiva hedersledamöter och arbetonde ledamöter. Härtill skulle fogas den instruktion, på vilken utredningen grundade sig samt en skrivelse med
frågeformulär, där ledamöterna kunde lämna svar på vissa särskilda
frågor samt ges möjlighet uttrycka synpunkter på utredningen och
förslaget i dess helhet.
Karlskrona den 19 oktober 1964.

U. Reinius
sekreterare
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Jvleddelande
från
Kungl. Orlogsmannasällskapet

Nr 7/1964

Föredrog ledamoten Hall ledamoten Edgrens inträdesanfäde "Om behovet av kostnadsmedvetande".
ra~öredrog ledamoten ~ll~an le~~m~ten Liljekv~:ts års~erä:~else i
skeppsbyggeri och maskmvasende Svavare och barplanhatar .
4

Karlskrona den 19 oktober 1964.
U. REINIUS
sekreterare

Ordinarie sammanträde den 14 oktober 1964
(Utdrag ur protokoll)

1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde följande ledamöter avgått med döden:
korresponderande ledamoten O. Ribbing
arbetande ledamoten S. A. Forshell
korresponderande ledamoten A. H artelius och
arbetande ledamoten K. G. Agren
Ordföranden lyste frid över deras minne.
2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri
och maskinväsende för 1965 ledamoten H. H a/ström med ledamoten
W all in som suppleant.

3. Behandlades frågan ang belöning av artiklar
Tidskrift
Sjöväsendet för tiden juli 1963-juni 1964.
Beslöt Sällskapet tilldela
kaptenen vid flottan Gunnar Baltzar hedrande omnämnande på
högtidsdagen samt ett penningpris av 300 kronor för artiklarna
"Några marina synpunkter på tillförlitlighet i samband med anskaffning", "Tillförlitlighet - beräkning och kontroll" och "Kan
vi underhålla det vi köper" samt
civilekonomen Per Olof Ekman hedrande omnämnande på högtidsdagen samt ett penningspris av 300 kronor för artikeln "S.M.S.
Emden".
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Meddelande
från
Kungl. Orlogsmannasällskapet

Nr B/1964
Ordinarie sammanträde den 4 november 1964.
(Utdrag ur protokoll)

1. Invaldes statsrådet Sven Andersson såsom hedersledamot
Sällskapet.
2. Invaldes f. d. kaptenen Patrik de Laval såsom korresponderande ledamot i Sällskapet.
3.

Invaldes till arbetande ledamöter i Sällskapet

överstelöjtnant ]-C. O. E. Danckwardt,
kommendörkapten l.gr H-B. Hallerdt,
kommendörkapten 2.gr N. U. Rydström,
överste P. ]. O. Beckman,
kommendörkapten l.gr K-E. Ström och
kommendörkapten 2.gr R.Tson Nerpin.
...4.. V~ldes. till föredragande i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och
SJOkngshistona för 1965 ledamoten Beckman med ledamoten Eklund
som suppleant.
Karlskrona den 9 november 1964.

U. REIN IUS
sekreterare

Om

behovet av kostnadsmedvetande

Inträdesanförande i Kungl Örlogsmannasällskapet
Av kommendörkapten CLAES EDGREN

Inom den ekonomisk-politiska debatten är begrepp som produktivitet och effektivitet honnörsuttryck. Vi vill ha så hög produktivitet eller effektivitet som möjligt inom samhällsekonomin respektive så snabb produktivitetsstegring som kan uppnås. Man accepterar uttalanden av detta slag som tämligen självklara uttryck för
viktiga mål för näringsgrenar och enskilda företag. Höjd produktivitet bör vid given sysselsättningsgrad betyda ett tillskott av varor och tjänster för ekonomin som helhet respektive en kostnadsreduktion för ett enskilt företag. Summan av produktivitetsvinster
på olika punkter i näringslivet bör medföra ett totalt tillskott i real
nationalinkomst för samhällsekonomin som helhet.
För tekniker betyder höjd produktivitet i regel ett fysiskt mått
på ökad effektivitet. Det kan vara fråga om ökat utbyte av en kemisk process, av en maskin o s v. Måttet får exakthet därigenom att
både insatser och resultat kan mätas i fysiska enheter.
H ela detta resonemang kan överföras till den del av den offentliga förvaltningen som försvaret utgör även om möjligheterna att
mäta förhållandet mellan insatser och resultat är begränsade. Detta
utesluter inte kravet på effektivitet eller kostnadsmedvetande.
För ett antal år sedan sökte försvaret genom en kampanj med
bl a en slogan av följande ungefärliga lydelse "Kronan betalar, säger Du, men det är Du som betalar, säger Kronan" inskärpa behovet av allmän sparsamhet med tillgångarna. Det sista ledet av denna slogan kunde dock tolkas så, att är det jag som betalar då kan
jag tillåta mig detta slöseri, vilket ju inte kan ha varit meningen.
Man skulle emellertid kunna modernisera syftet med kampanjen
och uttrycka det så, att det är i och för sig mycket vällovligt att
göra av med Kronans medel men det skall göras på ett förnuftigt
sätt och på rätta objekt. Här får det inte föreligga någon snålhet.
Bakom detta ligger att försvarsbeslut inte bara inkluderar en befogenhet för myndigheterna att anskaffa viss materiel utan även
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skyldighet att uppnå det av statsmakterna satta målet mom av_
sedd tid.
Inom ramen för försvarsbeslutets ekonomiska resurser och sky)_
digheter att fullfölja beslutet ligger ett allmänt krav att ur de givna
resurserna utvinna högsta försvarseffekt, d v s största antal stridande enheter med väl avvägd kvalitet, väl utbildad personal och väj
avpassad underhållsorganisation. Försvarsförvaltningsreglementet
uttrycker saken så betr materielanskaffning m m att förvaltningen
inom försvaret har till ändamål att tillgodose krigsmaktens behov av
förnödenheter och tjänstbarheter och att den skall präglas av fö rutseende, planmässighet samt god hushållning.
På högsta nivå bestäms vad som kan satsas på försvaret ur samhällsekonomiska, statsfinansiella och utrikespolitiska synpunkter.
Det är givet att det aldrig blir en sådan tilldelning som expertisen
d v s försvarets ledning anser erforderlig - utan att därför expertisens bedömande behöver ifrågasättas - för att fylla den ställda
uppgiften. Detta förhållande skärper ännu mer kravet på ett förnuftigt handlande och kostnadsmedvetande i försvarsförvaltningsreglementets anda på olika nivåer och i olika sammanhang. De flesta
beslut, som fattas och åtgärder som vidtages, innebär för eller senare krav på ekonomiska resurser. Det är inför varje sådant avgörande som man måste fråga sig: "Ar detta effektivast möjliga utnyttjande av resurserna?"
Inom marinen kan kostnader, som inom vissa gränser - t e de
kostnadsramar, som är under diskussion i samband med fö rsvarsbesluten - är oberoende av antalet fartyg, batterier och vpl i marinens organisation, anses vara fasta kostnader. Med ett sådant betraktelsesätt måste i princip den marina landorganisationen i fred,
uppskattningsvis 75 °/o av avlöningskostnader m m, forsknin g och
försök m m anses vara fasta kostnader. En grov uppskattning ger
att c:a 35 °/o av kostnaderna inom den marina organisationen är fasta kostnader. Resterande 65 °/o är således rörliga kostnader avsedda
i första hand för materielanskaffningar, avlöningskostnader vid organisationsbestämmande objekt. Behovet av kostnadsmedvetande
kan uttryckas så att det gäller att hålla nere de fasta kostnaderna
och öka de rörliga kostnader inom en given ram. En ökad andel
för rörliga kostnader måste anses vara en vinst i stort för företaget "Marinproduktion". Ett sådant resultat nås inte genom en
människas handlande utan av ett samfällt handlande av all ma-
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personal. Inom näringslivet är man för att överleva tvungen
ständiga rationaliseringar för att minska de fasta ko~~
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Fartyg för ubåtsjakt
-

Krav på kvalitet och kvantitet.

Årsberättelse i vetenskapsgrenen
Sjökrigskonst och sjökrigshistoria
Av ledamoten ROLF RH EBORG

En .. årsb~rättelse i sjö.krigskonst och sjökrigshistoria bör avhandla
ett for var egen mann aktuellt ämnesområde, där utvecklinge
är påtaglig och där vi har något att lära för egen del. Mitt val a~
ämne har kanske främst styrts av den markanta tendensen inom
örlogsflottor all världen över att satsa allt mer på nybyggnad av
fart~.g f~r ~båtsjakt: ~ch här ~ar vi för svenskt sjöförsvar mycket
att lara mtlll dess Vl fatt förstaelse för och förmått fylla de luckor
som f inns i fråga om moderna fartygsplattformar för ubåts jakt.
Svensk fregatt ty p Mode -

byggnadsår 1942.

Utveck ling och ekonomi
Vå~· svensk~ marin genomgår en fortlöpande omdaning, dä r utvecklmgen fråmst styrs av nya landvinningar på militärteknikens
område - och av krav på "rationell drift" . Det sistnämnda är en
f~rutsättning för att vi över huvu d taget skall ha råd att tillgodog.ora oss det som en alltmer avancerad teknik erbjuder - och detta i
sm tur har vi definitivt inte råd att frånsäga oss.
"Rationell drift" för lätt tanken över till en modern och expanderande industri, där företagsledaren ständigt måste sikta fram åt mot konkurrenskraft i framtiden. Detta kan tvinga till både kostsamma investeringar i ny maskinpark oc h omfattande förändrinaar
i produktionen. En sådan process ses i allmänhet med förståelse bav
berörda parter. Men hur är det inom marinen ? Vi ställs ofta inför
p:ecis samma problem, måhända dock i en mycket bj ärtare belysnmg, som t ex nä r utvecklingstrappan leder från kryssar- till jagarsteg eller från artilleri- till robotsteg. Och ibland blir trappan kostnadsmässigt så brant, att vi inte kan ta det aktuella steget på en

gång eller ens ta det fullt ut. Så har fallet varit t ex i fråga om fartyg speciellt avsedda för ubåtsjakt. Ekonomiska skäl har här fortlöp ande tvino-at oss att lita till överåriga jagare - i varierande
grad "punkt~1ode rnise rade" - när det gäller att i krig skydda
väsentliga delar av vår sjöfart. Nybyggnad av lämpliga eskortfart yg har måst stå tillbaka för andra vapensystem i sjöförsvaret,
primärt av sedda fö r det dir\:kta invasionsförsvaret. Det har här
gällt att i första hand hålla a n t a l e t enheter uppe.
De senaste å rens snabba utveckling av ubåtarna och de~as vapen
gör att vi enligt min mening nu måste söka andra svar pa utvecklingsfrågorna. Detta gäller främst följande
(l) Kan äldre övervattensfartyg ombyggas till effektiva ubåtsjaktfartyg m/1970?
(2) Kan kvalitetskraven för ett modernt svenskt ubåtsjaktfartyg
sättas så att jämväl rimliga krav på kvantitet kan innehållas?
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Härtill kommer det för vår del betydelsefulla spörsmålet, huru,
vida ett exklusivt ubåtsjaktfartyg jämväl kan lösa andra upp gi fter
i invasionsförsvaret.

"Motståndaren" -

1970-talets ubåt

Den amerikanske ubåtsspecialisten, amiralen Elton W Grenfel!
säger i sin artikel "The Growing Role of the Submarine" i U SNIP
januari 1963: "If one o b serves a submariner behaving as a man of
destiny today, it is because his future - and the future of th e submarine - have never looked brighter." I förordet till samma arrikel talas om dueller på 3000 m djup mellan ubåtar utrustade med
raketdrivna vapen och "dödsstrålar" av lasertyp samt om ubåtar
för snabba undervattenstransporter i stor skala. Men samtidigt avslutar författaren sin artikel med att understryka att ubåtar endast
är ett av många vapensystem som krävs för landets försvar och säkerhet. Hans uppfattning om sannolik ubåtsutveckling för de närmaste tio åren kan sammanfattas sålunda
- en absolut tilltro till fortsatt utveckling av atomreaktorer som
energikälla på ubåt och vidare
- ett obetingat krav att varje attackubåt utformas jämväl för
ubåtsjakt som alternativ primär uppgift.
Detta betyder fortsatt inriktning av forskning och försök för att
o
na
(1)
(2)

högre farter och ökad uthålighet
större dykdjup

undervattensläge

(3)

bättre manöveregenskaper

(4)

tystare gång

(5)

ökad automatisering för manöver, nav1genng och vapenmsars

( 6)

ökad anfallskraft.

Var ligger då sannolika gränsvärden för den närmaste tioårsperioden, d v s efter vilka riktmärken måste den tekniskt-taktiska expertis arbeta, som är ansvarig för utvecklingen av dagens och mor-

Amerikanska ubdten Scorpion -

snabb och uthdllig

undervattensläge.

gandagens system för ubåtsjakt. Följande tabell upptar r~ågra un~e.. 11ga
· var
·· d en, som belyser vad dels en modern konventwnell
ubat,
far
.
..
k
dels en atomdriven attackubåt torde kunna prestera 1 nulaget respe tive i början av 1970-talet. Som typubåtar har valts de frans~a phubåtarna "An~thuse" respektiv e "Daphne" samt den amenkanska
atomubåten "Scorpion".
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Data/ prestanda
1964

l!ll!--r

Ubåt typ

l

"Aredmse"

l

"Daphne"

--------

1970

Deplacement (ton), uläge

l

------

"S corp1on"
. ~

c:a 700 =

l Dimensioner

(m)
50 x 5.9 =
Dykdjup (m)
200 ll!!f-+ 300
Max fart i uläge (knop)
16 l!ll!--r 2 o
Tyst fart i uläge (knop)
8 ·1~12
Girradie (m)
150 .J!Il!--r 125
0
Girhastighet ( /sek)
2;1 3 3 a 4
Torpedtuber
4 lll!i-+
Antal torpeder
8:~15
Uthållighet i uläge (dygn)
2 a 3 lll!i-+

c:a 1000 =
58
3 00

x

6.7 =
400

lll!i-+

16 ·:~20

8 ·l!ll!--r 12
15 0 lll!i-+ 125
2a3:~3a4

8 lll!i-+
12 :~ 20
2 a 3 ~

c:a 300 0 ·~
2000
77 x 7 .6~
300 :~ 600
25 lll!i-+ 4')
15 lll!i-+ 2 o
150 lllli-+ 125
6 a s6 •illli-+
24illli-+
Månad er

l

För Ostersjöförhållande torde det vara realistiskt att för 1970talets första hälft räkna med prestanda för ubåtar i likhet med en
vidareutvecklad "Daphne" och i viss utsträckning även fö r en
"Scorpion", den senare dock med dagens prestanda. Därmed täcks
sannolikt också de möjligheter, som ett framtida bränslecellmaskineri
kan ge.

N y byggnadsverksamheten utomlands
Som jag inledningsvis framhållit så satsar nästan alla mariner,
stora som små, på utökning av sina ubåtsjaktresurser. Detta gäller
således inte bara den målmedvetna och fortlöpande förstärkningen
i USA av ubåtsjaktgrupper med hangarfartyg jämte tillhörande jagare, fregatter och ubåtar utan även hos våra närmaste grannländer
Danmark och Norge har fartyg för ubåtsjakt sin plats i nybyggn adsprogrammen. Härtill kommer 1960-talets ganska omfattande nybyggnadsverksamhet av både jagare och fregatter hos sådana nationer som Storbritannien, Frankrike, Västtyskland och Italien för
att ta några exempel. Att länder som USA och Storbritannien liksom
även Sovjet biträder sina respektive allierade vid nybyggnad eller
anskaffning av ubåtsjaktfartyg är naturligt. De länder som inte haft
råd att bygga nytt har därvid fått acceptera lån eller överlåtelse
av äldre materiel. Inget land har önskat stå helt utan. Aven stormakterna tvingas av ekonomiska skäl att delvis tillgodose det egna

En god exponent för den moderna fregatten - västtyska "Kö/n" med bl a
tvd Bofors aupjäser.

behovet genom att bygga om och förstärka ubåtsjaktutrustningen ~å
äldre jagare och eskortfartyg. Men nybyggnadsverksamheten av hade jagare freaatter och andra eskortfartyg är f n så markant, att
den bör ~ ranskas närmare. Jag har i det~a sammanhang ansett det
mo tiverat, att ta med även en del större Jagare, eftersom dessa moderna enheter undantagslöst ges en omfattande och avancerad utrustning för ubåtsjakt.
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Under 1960-talets första hälft nybyggda fartyg utrustade för
ubåtsjakt
Fartygstyp/ namn

l

Antal/ Depl.ton

l

Fart

Bestyckning

-

USA
DLG "Belknap"

9

DLGN "W Bainbridge"

6570

34

6500

40

1-12.7, 4-7.6, rb Terrier
II, Asroc, 3-Dash, 2-53
TT, 6-33 TT, 1-H
4-7.6, rb Terrier II, Asroc, 6-33 TT, 1-H

DLG "Halsey"

9

5670

35

DEG "Brooke"

3

3150

30

1-12.7, rb Tartar, Asroc
2-Dash, 2-53 TT, 6-33
TT

20

2624

30

2-12.7, Asroc, 2-Dash, 6
-33 TT

2

1640

26

1-12.7, 3-76, Asroc, 633 TT, 2-H

(110)

48

1-40, 4-53 TT

930

24

1-7.6, AU?, 1-H

DE "Garcia"
DE "Bronstein"
PCHl "High Point"
SCPC "Diligence"

8

Australien
Jag " Brisbane"

4

3370

36

2-12.7, rb Tartar, 6- 53
TT, !kara

Frc "Derwent"

4

2200

31

2-11.4, rb Seacat, 12-53
TT, Limbo

"Ny typ"
Canada
Fre "Ny typ"

"Mackenzie"
Danmark
Eskjag "Ny typ"

2

8
6

2600
2400

---

Fartygstyp/ namn

26

2-12.7, rb Tartar, Mauler, Limbo, 1-H

28

4-7.6, Limbo, 2-H (hangar)

Frankrike
fre "Duquesne"

l

3

Jag "La Galissonierc"
fre "Commandant Riviere "

9

Ubjag "La Combattante"

Bestyckning

4700

34

2-10.0, rb Masurca, Malafon, 6-55 TT, 1-H

2750

34

2-10.0, Mab fon, "Bofors", 6-55 TT, 1-H

1750

25

3-10.0, AU, 6-55
1-H

182

30

1-4.0, rb SS 11, AU

TT,

Ghana
Korv "Kron1antsc,'

2

500

20

1-10.2, 2-4 .0, AU

Indien
Fre "Br Lea nderkla ss"

2

2250

30

2-11.4, rb Seacat, Limbo,
1-H

Ub jag "Abhay"

3

100

18

Iran
Fre "Ny typ"

2

1135

I ta lien
Jag "Impavido"

2

3200

33

2-12.7, 4-7.6, rb Tartar,
6-53 TT, AU, 1-H

Fre "Circe"

2

2400

28

4-7.6, AU, 6-53 TT,

"Carlo Bergarnini"

4

1450

26

3-7.6, AU, 6-53 TT,
1-H

Korv "Pietro de Cristofara"

4

940

23

2-7.6, AU, 6-53 TT

3050

33

4

1490

25

4-7.6, rb Tartar, Asroc,
Dash?, 2-53 TT
4-7.6, "Weapon Alpha",
4-53 TT

10

430

20

2-4.0, AU

4

2250

30

2-11.4, rb Seacat, Limbo,
1-H

2000

26

11-4.0, AU

1-H

"

]apan
Jag "Amatsukatse"

Fre "Isusu"
2

2200

27

4-12.7, 4-4.0, 3-53 TT,
AU

Db jag "Hatsukari"

Fre (finsk.insp) "Hvidbjeernen"

4

1300

18

1-7.6, AU?, 1-H

Nederländerna
Fre "B r Leanderklass"

Ubjag "Daphne"

9

170

20

1-4.0, AU

Filippinerna
Eskjag "Ny typ"

2

1850

31

4-7.6, 4-53 TT, AU

Nigeria
Fre '"'Ny typ"
39

l

l Antal/ Depl.ton l Fart l
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Fartygstyp/namn

l

l

Anta l Dcpl.ton

1---

l
l

Fart

Västtyskland
Jag " H amburg"

4

pre "Kö ln"

6

2100

32

Ubjag "Thetis"

5

650

24

24

200

26

ö sttyskland
Ubjag "Hai"

l

l

3000

35

Bestyckning

l

4-10, 8-4.0, AU, 4-53
TT
2-10, 6-4.0, "Bofors",
2-53 TT
2-4.0, "Bofors"

l

2-2.5, AU

Anm : AU = antiubåtsvapen; H = helikopter; kalibern angiven i cm.
Prestanda och övriga sifferuppgifter är ungefärliga.

Den här presenterade tabellen är summarisk. Tabellen upptar dessutom ett stort antal ubåtsjaktutrustade fartygstyper av helt olika
art och från helt skilda miljöer. Trots detta anser jag, att materialet
ger underlag för några iakttagelser av intresse. Dessa kan sammanfatta s sålunda:
(1) Antalet enheter som nybygg(t)s under 1960-talets första del
anger ett förhållandevis högt omsättningstal (c:a 250 fartyg), trots
att Sov jetunionens nybyggnadsverksamhet lämnats utanför. Härtill
kommer en ganska k raftig omfördelning av äldre fartyg inom de
båda stormaktsblocken med en samtidig tyngdpunktsförskjutning
mot ub åtsjaktuppgifter.
(2) N y byggnadsverksamheten kännetecknas med få undantag av
små serier. Detta förhållande kan och bör även tolkas på två sätt,
dels som en successiv anpassning efter den snabba och accelererande
utvecklingen på ubåtsteknikens område, dels som ett uttryck för ett
i fredstid pressat försvarsekonomiskt läge. Ett modernt ubåtsjaktfartyg, där man i dagens läge skulle kunna tala om standardtyp och
en större serie är dock den brittiska Leanderklassen, som nybyggs
i flera länder.
(3 ) Normaldeplacementet för fartyg med ubåtsjakt som huvuduppgift är svårt att fastslå. Registret pendlar mellan c:a 3000 ton
och 500 ton, med en markant dragning mot den övre gränsen. Detta förhållande hänför sig främst t ill de krav som ställs på uthål-
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tilleribestyckning inom kaliberområdet l 0-12 cm på flertalet
· f"or bod
ar en heter och kalibern 7.6 cm är representativ
en"rre
a e stora
tolkas så att allhand
första
i
stoh små ubåtsjaktfartyg. Detta måste
ocolsrobotens tid ännu icke har kommit och att således ett modernt
::åtsjaktfartyg. re~~lmässigt kan komma att ställas inför uppgifter
..
..
•
o
sorn kräver artlllerunsats.
(6) Vapenutrustningen för ubatspkt kannetecknas framst av
kraven på allsidi~het, d v s kas tv~pen av raket- och robottyp, kom0
plettel·as genom~aende med m~lsok.ande torped~r. All;, flera a.:' de
större fartygen kan därjämte lna nll "egen hellkopter som barare
av spaningsmedel och vapen.
' Det här förda resonemanget måste kompletteras med tre områden, da.. 1- utvecklinv.en
"' har särskilt intresse för vår egen del, nämligen
modern materiel för ubåtslokalisering
.
ubåtsj aktvapensystem på moderna, små fartyg
minimikrav för ubåtsjakt jämte användbarhet för andra stnds. o
.
uppgifter.
Med den sista frågeställningen antyds de svångheter, som Vl maste kunn a bemöta - annars riskerar vi att få lita till omoderna och
därmed otillräckliga resurser eller att helt bli utan.
M ålsökande torped -

ett standardvapen för ubåtsjakt.

lighet och sjöduglighet vid operationer längs världshavens sjöfar tsrouter. Aven vapensystemen för ubåtsjakt blir alltmer deplacementskrävande. Samtidigt kan dock konstateras att det finns operativa
miljöer, där ubåtsjaktuppgifter måste kunna lösas även av "små fartyg" , annars skulle sådana knappast nybyggas av länder som USA,
Italien, Japan, Västtyskland, Norge och Danmark.
(4) Med nedgång i fartygsstorlek accepteras regelmässigt lägre
farter intill en undre gräns av 18-20 knop. Detta är av skeppsbyggnadstekniska skäl förklarligt men även de större enheterna har
tappat några av sina dyrbara toppknopar. En förklaring härtill kan
vara den ökning av stridsvärdet, som ligger i en effektivare, men
utrymmeskrävande vapenutrustning.
(5) Robotens del i bestyckningen framstår som allt mera markant, både på luftvärns- och ubåtsjaktsidan. Trots detta bibehålles

Materiel för ubåtslokalisering
Utvecklin gen av såväl fartygs- som flygburen materiel för att
upptäcka och lokalisera snabba och tystgående ubåtar har de senaste
åren intensifierats i högre grad än tidigare. Detta gäller framför
allt USA där över 300 firmor och vetenskapliga forskningsorganiengaaerade och där anslagen för forskning på ubåtsjaktsationer
området är ständigt stigande. Som ett led i sitt oceanografiska forskningsprogram har USA upprättat ett särskilt "At~antic Undersea
Test and Evalu atian Center" (AUTEC) någonstans 1 Atlanten. Stationen av ses för såväl hydrofonmateriel- och vapenförsök som för
undersökn ing av de speciella ljudutbredningskanalerna i A~l anten.
Som ett led i denna verksamhet bör också nämnas det amenkanska
försöksfartyget "Aluminaut" med sitt 16,5 cm tjoc~a aluminium.
skrov avsett tör djuphavsforskning ned till 5000 m djup.
Men även länder som Sovjet, Canada, Storbritannien och Itahen
satsar hårt på att få fram teknisk materiel för ubåtslokalisering,
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som_ står i paritet med den vapen~ateriel som disponeras. Så är ä _
nu mte fallet. Huvudproblemet ar fortfarande att snabbt och ~
kert kunna upptäcka ubåten och därefter hålla den under ko sa.
· '11 dess msatt
·
ntro[J
mt1
vapen når verkan.
Exempel på områden där man söker sig fram genom studier h

ru~k~

~

elektromagnetiska vågors utbredning i vattnet,
--:- _av ubåt orsakade ändringar i magnetiska, kosmiska och gravltatwns f ä l t,
rörelseprinciper för joniserade partiklar i havsvattnet
temperatu rändringar i kölvattnet från en ubåt
'
lasertekniken.
'
De bästa_ me dl e~ för att upptäcka ubåt ar är dock alltj ämt de
h ydr~a~us :1sk_~· VIdareutvecklingen på detta område kan ungefärligen -~ska ~hggo ras gena~ atto ange hur de hydraakustisk a hjälpmedlen okat 1 volym och v1kt pa amerikanska jagare.

l

Utrustning
Elektronikutrusm.vikt, ton
Därav hydr.akust.matr, tonjO/o
Elektronikutrusta rumsvolym, m3
Därav för hydr.akust.matr, m3

l

"Fletcher"
(1943)
17
2.4/14
35
35/10

l

"Forest
Sherman"
(1955)
33
12.2/37
40
8/20

l

"Belknap"
(1 965)
158
61 /39
350
192/55

På ubåtar är enligt samma källa motsvarande vikts- och volymsandel inte mindre än 80 resp 60 %.

Fartygshydrofoner

. Huvudprincipen för övervattensfartygens hydrofoner är den akn;a metoden. Doenna är ju st~rkt beroende av de hydrografiska förhallanden ~om r~der. Utvecklmgen har emellertid satts in på ett fle rt~!. d~lomraden 1 syfte at~ ge större räckvidd, bättre riktningskaraktanstlk, snabbare avsökmng och bättre presentation.
Omfattande försök har gjorts för att få fram den rätta frekve nsen för .:'isst avstånd under vissa bestämda hydrografiska förhållanden. Hogre effekter och därmed möjlighet att nå större räckvidd

uppnåtts genom effektivare elektraakustiska omvandlare. Här~ar om har även känsligheten för turbulensstörningar och kavitation
1 g~nskat. Förbättrad riktningskaraktäristik har nåtts genom att an~:11 da s k multiplikativa mikrofongrupper och digital teknik för
va~är bearbetning av information, d v s för att isolera den önsk~de signalen från bakgrundsbruse~.
.
.
N är det gäller lämplig och störnmgsfn placenng av fartygsburna
h drafondomer har man i ökad utsträckning övergått till en extrem
fbrstävsdom, med. stävens nedre de~ utformad som e~. bul.b. .. ..
För att pröva s1g fram har man 1 USA byggt ett sarsk1lt forsoksfartyg ADGE 1 på 1850 ton. Fartyget har e1_1 hydrod~nati_Iisk fo~~'
m avviker från den normala, turboelektnskt maskmen och sars~ilda arrangemang för bullerdämpning. Förutom stävdomshydrofon så bär det bl a en VDS-anläggning (Variable Depth Sonar).
När det gäller avsökningstekniken så är den rundstrålande hydrofonen den normala spaningshydrofonen. Utvecklingen går här mot
lägre frekvenser och därmed ökad räckvidd men också större sv.ängare vilket i sin tur ställer krav på fartygsplattformen. Eldledmngsanl~ggningarna är däremot regelmässigt av sökstråletyp för att möjliggöra snabb och exakt målinmätning.
Fortsatt uppmärksamhet ägnas hydrofoner av VDS-typ, som dels
kan arbeta under eventuella temperaturskikt, dels påverkas mindre
av störningar från fartygsskrovet. Hydrofontypen förekommer dock
bara på vissa moderna amerikanska och kanadensiska fregatter, t ex
"Brooke"- och "Mackenzie" -klasserna samt i försöksversion även
på några brittiska och franska fartyg. Den brittiska versionen har
nått goda resultat på bl a fregatten "Leander". En fransk anläggning
prövas p å den moderna jagaren "la Galissoniere", som dessutom har
normala spanings- och eldledningshydrofoner plus en extra spaningshydrofon i stävbulb. Enligt utländska erfarenheter kan dock inte en
VDS-hydrofon ersätta en fast spaningshydrofon. Det är därför som
omfattande försök görs att ytterligare nedbringa den hydraakustiska störningsnivån för en dylik anläggning. skrovform och hjälpmaskiner är därvid de vanliga angreppspunkterna.
T rots här påtalade förbättringar torde det vara rimligt att utgå
från en normalräckvidd på moderna aktiva spaningshydrofoner ej
överstigande 100 hm och för eldledningshydrofoner torde gälla ett
gränsvärde av c:a 50 hm. Vid gynnsam ljudutbredning och därför
lämpad avsökning kan dock längre räckvidder påräknas, kanske upp
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till 20.000 m för moderna anläggningar som t ex den amerika1
hydrofonen SQS-23.
lska
I f~_åga ~m ub~tshydrofo~ero h~~ utvecklingen varit likartad, dock
med an ston·e vikt lagd vid atgarder för avstörnino- av eo-enb ]]
. f orm av l<;:avJtatJOn,
. .
b l
b
b
u er
l
tur u enta strömningar eller stomburet r·
från maskiner eller andra ljudkällor ombord i ubåten.
jUd
En
god
bild
av
utvecklingsläget
1963
gav
den
amerikanslre
·
..
, VIce. l
amu·_aSei:] ]John S fT] hach nar han. som chef för USA:s ubåtsjaktstyrlwr 1 ti a Havs ottan angav sma krav för framtiden:

'l'

(l) Bät~re res:~.~·ser för indikering och lokalisering, särskilt icke
hydroakustJska hjalpmedel som t ex fototeknisk materiel, radaroch !R-materiel, magnetikdetektorer etc.
(2) Snabbare klassificering av en "kontakt" genom jämförand
databehandling.
e
(3) skenmål för att försvåra undanmanöver av ubåt.
(4) Snabbare och säkrare samband mellan olika ubåtsjaktenheter
(5) Ubåtsjaktfartyg med fartprestanda svarande mot snab~
ba atomubåtars.
(6) Hög beredskap på samtliga komponenter i ubåtsjaktvapensystemet.
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radarstation (för att fastställa bojarnas lägen), elektronisk daburen kin och en up psättning små ljudbomber (c:a 800 gr). Systemet
camas
..
f"l
rbetar sålunda. I det omr~od e, d ~r u bo~ts k on ta k :. k an ..f"orvantas,
~-a . fl ygplanet ett ant al bojar enhgt v1sst fasts~allt _monster (barnar
~~fer cirkel). D_äre~.ter. fäller -~lygpl:net successivt sma _knallbomber,
allt efter mstallnmg sprangs pa 20 eller 100 m djup. De upps~fm r som radar ger på boj· arnas lägen jämförs med skillnaden i tid
O' l te
. d -,_ d o
d. .
l
" !lan bombernas sprängning och den t1 pmJ.Kt, a ra JOsigna en
rnf.~ en eller flera bojar anger målets närvaro genom att knallen
ran
o
l f k
...
o
d
reflekteras fråno u~åten. Ubatens röre ..se a torer jam~e u~gangs ata
... ·nsat s av ubatspktvapen framtas darefter automauskt 1 den flygfor l
.
"J ezeb: l" b. ygger pao daraburna
datamask_men.
De~ andra ;ysten:et
behandling av mformatwner fran bojar me~ nktmn~_sverkan.
.
Såväl ubåtsjaktutrustade flygplan som helikoptrar ar dessutom 1
trustade med "Mao-netic Anomaly Detectors" och med 3-cm
reg el U
b
.
k .k
.
nin o-sradar som komp lement ull den hydroa ust1s a spamngs~:ust;ingen. Ovriga tekniska hjälpmedel för att indikera ubåtar
måste i dagsläget hänföras till försöksverksamhet.

V a pen fö r bekämpning av ubåtar
Flygburen hydraakustisk materiel

Vårt _eg~t system för ~bå_tsjakt bygger ju i hög grad på samverkan
~ell~.n ~- forsta ~and uba~sjaktutrustade fartyg och helikoptrar. Det
ar darfor av v1kt att Vl följer upp utvecklingen utomlands även
i fråga om den luftburna ubåtsjakttekniken.
~elikopterburna hydrofoner förbättras främst i fråga om svängardj~p,. effekt och avsökningssystem. Härtill kommer åtgärder för
avstornmg genom att strömlinjeforma och elektriskt avstöra svängaren~ bogser~a?el. ~n radikalt förändrad teknik erbjuder den kanadenSlSka amf1b1ehehkoptern "Sea King", som landar på vattnet, då
den skall avsöka ett område. Helikoptern arbetar med en transistoriserad, rundstrålande anläggning med mycket goda räckviddsprestanda.
För ubåtsjagande flygplan har man tagit fram flera olika typer
av hydrofonbojar. I USA har två nya system utexperimenterats. Det
ena, system "Julie" omfattar ett antal rundstrålande bojar, en fl yg-

Utvecklingen av ubåtsjaktvapnen har allt sedan andr~ världskriget inriktats med i huvudsak tre mål för ögonen, nämhgen
(l) ökad räckvidd, för att "tvinga ut" en anfallande u~åt på
större avstånd och därmed även kunna hålla den under fordopande
kontroll i eldledningshydrofonen
(2) kortast möjliga skjuttid (tid i bana~ ovan och/~~ler ~n~er
vattnet) för att minska ubåtens möjligheter ull undanmanover 1 forhållande till en given framförpunkt
(3) största möjliga precision samt balans mellan delkomponenterna i ubåtsjaktvapensystemet.
Detta har inneburit, att 1960-talets fartygsburna ubåtsjaktvapen
kan ka raktäriseras sålunda.
Målsökande torpeder är huvudvapnet för såväl större som mindre
ubåtsjaktfartyg.
De finns i två versioner, dels sådana som skjuts ut i en raketdriVen luftbana för att därefter medels fallskärm övergå till undervat-

745

744

En lätt helikopter kräver inte alltför stort utrymme.

Ett asroc-lavettage kräver stort utrymme.

l

l'
l

tensbana under akustisk målsökning, dels sådana som "sjösätts" direkt från en konventionell torpedtub eller fällare och således framgår som en styrd och/eller målsökande torped. Exempel på den förstnämnda typen är den nu seriebyggda amerikanska ASROC, som är
standardvapnet på USA:s nybyggda jagare och fregatter. Vapnets
styrka ligger i räckvidden c:a 15.000 m och den snabba luftbanan
(c:a 300 m/s). Lavettaget för de åtta magasinen är dock förhållandevis vikts- och utrymmeskrävande; minsta bärare är f n fregatter
typ "Bronstein" om c:a 1.500 ton. Ett snarlikt vapen är dels den
australiensiska versionen Ikara (jagare typ Brisbane, c:a 3.400 ton),

dels den franska antiubåtsroboten Malafon, som utprovas på Jagaren "La Galissoniere".
Den renodlade akustiskt målsökande torpeden kan däremot numera anses vara ~tt av standardvapnen för alla typer av ubåtsjaktfartyg. Prestanda, liksom även målsökartyp (aktiv eller passiv) varierar för olika mariner. Allmänt kan dock sägas, att USA torde ha
kommit längst med såväl styrbara som icke styrbara målsöka.~de
torpeder. Varierande kalibrar (25 - 30-40 -53 -55 cm) forekommer, vilket visar önskemål och möjligheter att anpassa detta
vapen till vapenbäraren. När det gäller fartyg, kan konstateras en
öknino- i kaliber och därmed bättre torpedprestanda. Härtill kommer e~1 tendens att övergå från enkel- till trippeltuber i vridbart
lavettage.
Vapensystemet DASH ("Drone eller Destroyer Anti-Subm:rine
1-Ielicopter") är ju i egentlig mening ett robotsystem som framgangs-
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rikt utvecklats genom praktiska försök i USA med obemannad
fjärrstyrda helikoptrar alltsedan 1960. Försöksversi onens rotor haJ'
en diameter på endast sex meter, vilket gjorde det möjligt att arbe/
med små landningsyto r. Dagens operativa DASH (DSN-3) är där~
emot något större och bär två målsökande torpeder. Systemet funoerar väl även i hårt väder och är numera standard på nybyggda a ~e
1
rikanska jagare och fregatter. Relativt stort utrymme krävs dock
för hangar och andra servicearran gemang. Möjlighetern a till vidareutveckling måste bedömas som stora även när det gäller systemets
anpassning till mindre fartygsplatt formar. Systemets styrka ligger
främst i möjlighetern a till reglerad vapenin sats (nyttig last c:a 500
kg) mot en ubåtskontak t på stort avstånd.
Antiubåtsra keter utnyttjas och vidareutveck las alltjämt som "standardvapnet" för ubåtsjakt. Utvecklinge n känneteckna s frä mst av
strävan efter längre räckvidder från "normala" 800m via 1600 m
till 2000 m och däröver.
Den svenska Boforspjäsen utnyttjas av bl a Västtysklan d, Frankrike och Nederlände rna medan Italien har en egen konstruktion i
den snabbriktad e enkelpjäsen "Menon" med c:a 1500 m skottvidd.
Amerikaner na utnyttjar "Weapon Alpha" på de fartyg som inte är
utrustade med Asroc. Vissa enheter har dock försökvis det norska
systemet "Terne". Sovjetiska fartyg har ett antal olika pjästyper,
som alla känneteckna s av ett stort antal eldrör per levattage. Tendensen att välja mulrippellav ettage i stället för enkelpjäser är ganska allmän. Strävan att nå ökad täckning i salvan betingas frä mst
av ubåtarnas möjligheter till undanmanöv er i själva anfallsögonblicket.
Augranatpjä ser typ Hedgehog och Squid förekommer numera endast på äldre icke modernisera de fartyg och är med sin begränsade
räckvidd inte tillräckligt effektiva i dagens läge. Ett undantag är den
brittiska Limbo som är standard för bl a Storbritanni en och Canada
med 1-2 lavettage per fartyg och en räckvidd av c:a 800m.
Sjunkbombe r och d å moderna sådana med hög sjunkhastighet är
numera sällsynta som ordinarie bestyckning. Alla fartyg kan naturligtvis medföra sjukbomber men regelmässigt sker detta numera
endast på vissa sovjetiska, italienska och japanska fartyg.

Hedgehog-salva n kan bara verka på kort avstånd -

och då kan det vara för sent.

Sammanfatt ningsvis kan konstateras att med vapenutveck linger:
på ubåtsjaktom rådet har följt ökade krav på fartygsplatt formen 1
fråga om vikt, utrymme och elektrisk kraft .. Kraven på .balan.: me}lan spaningsmedel, eldledning och v.a~en är nun~era v1kt1g~re. an nagonsin. Detta kan försvår a en smidig anpassnmg av ubatspktsys temet på små fartyg. När det aäller vapenkompo nenten kan konstab
•
bo
teras att man utomlands strävar
efter att mrymma
a d e "[(astvapen "
och ubåtsjakttor peder på samma fartyg.
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Ubåts jak tenheten som "fartyg"

----

Fartygstyp

Ett antal olika krav ställs p å och måste ställas p å ett ubåtsjak _
fartyg för att det skall vara effektivt. Dessa krav har alla ett ot
mensamt, nämligen att direkt eller indirekt återverka på fartyo~e
0
ts
storlek. De a llmänna kraven kan sammanfattas sålunda:
- sjöd uglighet, uthållighet och aktionsr adie som svarar mot uppgifterna och den operativa mi ljön
- fart- och m anöveregenskaper tillräckliga för att kunna bekämpa
moderna, aktuella ubåtstyper
- bestycknin g för sjä lvförsvar
- resurser för att kunna lösa jämväl annan primär uppgift än ubåtsjakt.
I dessa hänseenden innebär utvecklingen utomlan ds
att flertalet eskort- och ubåtsjaktfartyg byggs för uppgifter i oceanfarvatten
att även fa rtyg med kustnära uppgifter ges högt fribord och "torr
back" och därmed ökat deplacement
att vissa fart ygstyper (am "Bronstein"- och i t " Bergaminiklassen")
är utrustade med stabilisatorer för att minska rullning
att farter över 25 knop eftersträvas,
f ramför dieseldrift

varvid turbindrift

fö red ras

att kombinerade maskinerier av typerna dieselmotor/gastu rb in (ty
"Kölnklassen") respektive ångturbin/gasturbin (br "Tribalklassen") är relativt sällsynta
att renodlad gasturbindrift endast förekommer i undantagsfall (t ex
fr "Com Riviereklassen" (2))
att artilleribestyckningen regelmässigt är allmåls p jäser, förstärkta
med lvrobot av varierande kvalitet
att specialisering av eskortfartyg för renodlade ubåtsjakt- respektive luftförsvars - ell er flygsamverkansuppgifter alltmer frångås .
Det kan för vår del vara av intresse att fastställa och nännare
jämföra kända data för några moderna ubåtsjaktfartyg mell an 1000
och 500 ton.

l

Sjösatt

l

Depl

l

Dimensioner

l

Fart/
maskineri

l

Bestyck ning

"Pietro de,
Christofaro (It)

ub

940

80 X lO X
2.7

23 / DM

2-7.6, 6-53 TT,
l-AU (Menon?)

"Diligence"
(USA)
"Thetis" (VTy)

ub (63)

930

64 X lO X ?

24/DM+
GT u

1-7.6, AU?, 1-H

60-62

650

24/DM

2-4.0, l-AU
(Bofors)

"Sleipner" (No)

ub (63)

600

70 X 8.2 X
2.3
64 x 8.0 x:
2.4

20-23 /
DM?

1-7.6, 1-4.0,
3-33 TT,
l-AU (Terne)

,____

A.ven om här angivna uppgifter är osäkra för u~der ~yggnad varande farty gstyp er kan vissa gemensamma drag spar~s for dessa moderna ubåtsjaktenheter med ett deplacement mellan 1 runda tal 600
-900 ton fullt rustade.
(1) Samtliga utom "Diligence" är utr~.stade med m~der~,a aur~
keter; den senare kan dock komma att bara det · effektlva Das h systemet.
(2) Två ty per är bärare av ubåtsjakttorpeder som komplement
till auraketerna.
(3) Alla utom "Thetis" har minst en lätt artilleripjäs av allmålstyp.
(4) Toppfarten för samliga typer ligger omkring 2? knop.; dieselmotorer utnyttjas av samtliga, i ett fall dock som del1 kombmerat
diesel! gasturbinmaskineri.
(5) Längdbreddförhållandet tyder genomgående på goda sjö- och
manöveregenska per.
Nybyggda eller planerade utländska ubåtsjaktfa~.ty? med ett deplacement understigande här studerade typfartygs, ar l regel ~ycket
heterogena till skrov, bestyckning och fartpres.~anda . .?et ar.. ofta
fråga om små serier eller rena försöksfartyg. Nar det ~aller. svavare
så har dess a behandlats i annat sammanhang i denna tldsknft.. . .
Det torde enlio-t min mening vara rimligt att hävda att mtmmtPrestanda för ettb modernt ubåtsjaktfartyg i nuläget överensstämmer
med här redovisade.

'
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Jak tubåten har sina uppgifter i ubåtsjakten - övervattensfartyg och
helikoptrar måste komplettera.

Västtyska ubåtsjaktfartyget Najade (T hetis-klass) med Bofors aupjäs.

Svenska system för ubåtsjakt
Entydiga uppgifter visar att världens ubåtsnationer - små som
stora - nästan undantagslöst bygger ut och vidareutvecklar sina
ubåtsvapen. Det innebär, att vi för framtiden liksom hittills måste
räkna med omfattande ubåtsoperationer mot vårt land och våra
sjöförbindelser i krig - och under neutralitet med risken att våra
gränser kränks och vår sjöfart "störs" av icke identifierade ubåtar.
Att detta tryc~ med ~äkerhet blir både hårdare och mångsidigare än
unde_r. ~n dra varldsknget torde vara uppenbart. De små bottendjupen 1 Ostersjön liksom förhållandena kring våra kuster i övrigt gör
det dock sannolikt, att en fiende i första hand sätter in små och
medelstora ubåtstyper och endast i undantagsfall utnyttjar stora
och snabba atomubåtar, därest han skulle disponera sådana.
A ven under fredstid måste vi kunna kontrollera vårt territorialvatten och förhindra intrång som strider mot svensk lag och internationell praxis.

Fientliga ubåtar måste kunna bekämpas dels från luften, dels från
ytan och dels under vattnet. Efter dessa principer opererar bl a de
allsidigt sammansatta amerikanska ubåtsjaktgrupperna ute på världshaven. A ven vårt operativa system för ubåtsjakt bygger på samma
grunder, trots att miljön är helt annorlunda. Detta inneb~r bl a., att
vår luftburna ubåtsjaktkomponent - helikoptern - ull stor del
kan operera direkt från bas i land och vidare att ubåtsjaktubåten
har relativt sett en mindre anpart i systemet. Därmed ställs också
stora krav på ytkomponenten, nämligen ubåtsjaktfartyget, som dels
skall kunna operera för skydd av vår sjöfart i Västerhavet, dels kunna skydda kustsjöfart i Ostersjön och Bottniska Viken samt transportera till och från Gotland.
Möjligheterna att lösa dessa skyddsuppgifte: i öppen sjö, vare si~
det gäller fri eller bunden ubåtsjakt (eskortenng), beror mycket pa
hur många moderna fartyg för ubåtsjakt ~om dispone~~s. Med ':modern" avser jag ett fartyg som med framgang kan bekampa de ftentliga ubåtstyper som är mest sannolika.
40
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Vårt nuvarande fregattbestånd utgörs av moderniserade äldre ·
. o Id er av 25 ar.
o
gare med en genomsmusa
Ar 1970 k ommer med Jagällande no rmer endast 6 fregatter att kvarstå i organisationen, d;~
av 4 som är 27-28 år och 2 som är 24-25 år gamla. T rots der
höga åldern kan de förväntas vara effektiva mot 1960-talets kon~
ventionclla ubåtar - men antalet enheter är helt otillräckligt fö r att
kunna bemästra ens de mest primära uppgifterna.
I OB-62 föreslogs att två fregatter skulle nybyggas. Trots därpå
följande reduktioner av det äldre fregattbeståndet innebar försvarsbes lutet 1963, att frågan sköts på framtiden. Nyanskaffningsfrågan
är därför nu brännande aktuell och måste finna sin lösning inför
kommande försvarsberedning och försvarsbeslutet 1967.
o

Svenska ubåtsjaktfartyg för 1970-talet

Mot bakgrund av den internationella utvecklingen på ubåts- och
ubåtsjaktområdena bör ett nytt ubåtsjaktfartyg (här har valts arbetsnamnet "korvett") utformas efter följande riktlinjer:

En fregatt kan också göra nytta i fredstid "lngolf" .

danska fiskeriinspektionsfartyget

Korvetten skall i öppen sjö kunna lokalisera och bekämpa ubåtar
med fartprestanda upp till 20 knop;
Korvetten skall kunna samverka med helikopter och därvid kunna lufttanka en tung och tillfälligt ta emot en lätt helikopter;
Korvetten skall kunna skydda sig själv mot flyg- och robotanfall;
Korvetten skall kunna insättas i andra invasionsförsvarsuppgifter och därför bl a kunna bära minor i stort antal;
Korvetten skall kunna vara ledningsplattform vid esko rttjänst
och ha därför lämpad sambands- och stridsledningsutrustning;
Korvetten skall kunna insättas för "avisa-uppgifter" i fred såsorn
sjöräddning, stödverksamhet för fiske, incidentberedskap etc.

För att tillgodose primära krav på antal enheter bö~ far.:yget utformas med tidigare berörda minimiprestanda som nktmarke. En
tänkbar korvett skulle då få följande data:
Deplacement
Fan
Aktionsradie
Maskineri
Ubåtsjaktvapen

700 ton
m:n 25 knop
c:a 1500 distmin (20 knop)
DM+ GTu
1-aupjäs
2 X 3 TT ubjtorpeder
2-57 mm apjäs
2-TT fjärrstyrda torpeder

Lv-strid
Yt-strid
Belikopterplattform
Spanings- och eldledningsutrustning.

•
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En första serie om sex enheter (bedömt a-pris 40 mkr) bör Ii
inom en möjlig ekonomisk ram - och måste så göra om vi inte !? ~
riskera att stå utan resurser att skydda våra sjöfartsvägar i tlste1·
sjön och vår importsjöfart.
t-
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soldat und Technik

1963

"U-Jagd-Fregatten heute un d morgen "

(aug)

7. Flu gwelt
" Unnbemannte Hubschrauber gegen U-Boore"
REFERENSER :
1.

U. S. Naval Institute Proceedings
"The growing role of the submarine"
"The ASW navy of the seventies"
"The Dash weapon system"
"ASW - new concepts"
"Helicopters in anti-submarine warfare"
" Wanted: An effective ASW ship"
"Navy Hydrofoil in ASW ship"
"USS Bainbridge is not the answer"
"The dawn of ASW"
"The unfaced challenge, submarine versus Free World"

2.

lnteravia
"Can the missile submarine remain invulnerable"
"Intensiv ASW Research Effort"
"Sonar and the fourth dimension"
"The fablous hundred-eyed Argus"
"Weapons to counter the submarine"
"Orion versus the submarine"

3.

La Revue Maritime
"Les debuts de l'acoustique sous-marme en France"

4.

8.

1963
(jan)
(jan)
(jan)
(mars)
(juli)
(juli)
(aug)

1963
(mars)
(mars)
(mars)
(mars)
(mars)
(sept)

1964
(mars)

Missiles and Rackets

1963

"New ASW Trainer improves readiness of Canadian fleet"
"Subroc faces operationel tests"

(dec)
(dec)

1964
"ASW special report"

5.

Notiser 1963-1964
FOA 3-rapport C 417 april 1964
FOAP-rapport C 117 juli 1964
9. "Les sons-marins rype An~thuse el les sous-marms type Daphne"
10.

MS/Und rapporter 13 / 6 och 30/8 1963 samt 25/3 1964

11.

Svenska, ryska och amerikanska marinkalendrar.

1964
(jan)
(febr)
(april)

(sept)

Wehrkunde

1963

"Neue U-]äger fiir die Sovjetmarine"

(okt)

Försvarets forskningsanstalt

1963
(sept)
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Två i ett
En skiss till ett kombin erat min- och depåfa rtyg.
Av kapten ARNE l UN DELL

läsaren att tro att klocka n snart är s1agen
Rubrik en kan förleda
o
. och depafa
.
f" en l"osnmg
rtygsfr ågorna .
av mmor
do
Så sy.ns tyvärr långt i från vara fallet, även om klocka n då 0 ch a
o
d
kl"
l
ol
lopp.
arens
er
n
u
t
a v o ta 1g 1et am ta

Vid risk för ett kuppan fall över havet i ett inledningsskede, torde
mäta sig med
t åtgärder - även med begränsad insats - kunna
på eget elläggs
a
minorn
minerin gar. Detta vare sig
a bbt utlagda
.
5na
•
.
. o
jer interna ttonelit vatten.
mmst
ull
ttllgang
Genom
stor.
Minkap acitete n per fartyg bör vara
t och normal t två rustade minfar tyg med ombor dtagna minor och
~~rrned hög insatsberedskap torde fart~ravet. ~unna göras för~ålmta
jandevis modera t. Möjlig heten att redan 1 ett ttdtgt skede kunna
härtill.
tt lämpli gt utgångsläge bidrar
e Ett modern t fartkra v ger ökade möjligh eter till val eller utform
ning av ett billigt och ekonom isk t fartyg för dessa uppgift er.

Depåfa rtyg
Minfar tyg

Köp och 0~1byggnad av surplus fartyg, som t ex norska H aakon
~II (ex ~n~.et:tkanska flygten dern Gardin ers Bay), ombyg gnad av
'd '
dtverse bdfarJo r och t o m bananb åtar är några exempel p å l eer
h f"o.rslag, som d y k t upp med viss regelbu ndenhe t allt sedan den
oc
dag rumfar tyget Alvsbo rg redan på papperet borrade s i sank o<>enom
1958 års försvar sbeslut .
Vårt enda minfar tyg Alvsna bben har passera t de 20 åren. Å r som
Den
genom hård .tjänst - inte minst långres or - satt sina spår.
få
ger
efartyg
långres
~ub?la uppgtf ten som enda min- och tillika
är
apsskäl
beredsk
av
det
n.llfalle.n att ~para henne. - förutom att
vasentltg att oversy~1spenoderna görs så korta som möjlig t.
a
Uppblossande knser mellan Ost och Väst kan snabbt medför
insats.
bar
omedel
läge
akut
ett
i
kt:av på höjd insatsb eredska p och
gsVtd korta för~a rningstider ställs då stora krav p å vår minerin
med
o-e
h
ett
i
ma
tadkom
ås
att
svår
bli
kan
som
beredsk ap. En msats
fö rvårt end a större. minfar tyg på långres a och andra lämpliga ell~r
morgon
mer
än
och
dagens
I
ner.
positio
a
oläglig
1
be redd a fartyg
ligt
d~gens snabba skeenden syns den enda möjligheten för tillräck
h~g msatsb eredska p och omede lbar tillgänglighet vara minst ett par
de
rumfar tyg - med minorn a ombord . Detta är inget revolut ioneran
farnde
utan blott en standa rd som tillämp as i flottor i oss omgiva
kornvatten. Vi med vår allians fria politik har minst av allt råd att
läge.
ma för sent i ett akut

av
Landfö rläggni ngar, stillaliggande depåfa rtyg eller utnyttj ande
rtygsdepåfa
lösa
att
för
rats
diskute
har
depåförl agda större enheter
förefrågan främst för ubåtar. Aven tankar på nybygg nad har
kommit.
Men än en tid, om allt går väl, stånka r sig gamla Pia fram - ömsom med styrbor ds och ömsom med babord s slagsida.
Volymen, lik en sydlän dsk mat rona, är nog snart den enda uppskattad e egenskapen den snart 40-årig a damen har kvar. I övrigt
dyrmåste det nog sägas att hon är både otympl ig, tungarb etad och
bar i underh åll.
Tillkom sten av ubåtar med större uthållig het, högre fart och bätteller
re aktions radie har inte gjort ubåtstj änsten mindre krävan de
.
behove t av depåfa rtyg mindre
För ett optima lt utnyttj ande av de få och relativ t fåtalig a ubåtar
ring
dubble
viss
med
t
aktuell
bli
les
framde
na i vår flotta kan det
ion
av besättn ingarna . För besättn ingarna s vila, vård och rekreat
många
rtyg
depåfa
torde
ttering
komple
förråds
samt för ubåtarn as
som
gånger komma att erbjuda den enda möjligh eten. En möjligh et
dessutom kan flytta på sig allt efter lägets krav.
så
Det senare är inte minst viktigt redan under fredstid , för att
vatekonom iskt som möj ligt kunna genom föra utbildn ing i skilda
er
tenomr åden. Tids- och bränsle vinster ernås genom kortare gångtid
förtill
eter
från den ständig t rörliga basen, varjäm te ökade möjligh
bättrad person alvård och samlad utbildn ing föreligger.
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Efterhand som den lätta flottan växer fram med många rel ·
små enheter, där förläggningsförhållandena av utrymmesskäl a~vt
trånga och i längden tröttande, kan ett behov av depåfartyg f~~
torped- och kanonbåtar också förutses.

Val av fartyg

För både minerings- och depåuppgiften erfordras specialfa ny
var ~~h ett med s~~1a bestämd~ egenskaper. För en anpassning tit]
den latta flottan bor fartygen mte göras allt för stora. Såväl Alvsnabben som Patricia kan idag sägas vara i största laget.
Båda uppgifterna kräver dock volym i kubikmeter, varför storleken måste kompenseras med antal.
Uppgifterna pekar hän mot ett behov av minst två fart yg av
vardera slaget.
. Men den redan hårt trängda ramen för fartygsbyggnader medger
mga större utrymmen för nya objekt - om än så angelägn a och
efterlängtade.

Mellandäcksrum i MS Nova . Mellandäckshöjden 3,55 m.

En nödvändig anpassning till det ~akti~ka .. ekono~isk~ läget g.~r
så litet spelrum, att i detta fall särskilda atga.~der bor ~.ldt_agas for
att nå en billig men acceptabel lösning. Detta ~v~n on: los~mgen ~
o
som 1· manga
an dra fall _ icke i alla stycken ar 1deahsk for speClalisten.
D å frågan icke kan lösas med ett "antingen - eller" måste ett
''både - och" tillgripas.
. .
d o d
Med andra ord, det gäller att till en (myc~et) nmhg kostna asta komma ett pa r kombinerade min- och depa~artyg. . .
..
Bara för något år sedan syntes denna lösmng oreahsusk och sak_ert
hade ubåtsfolk, minörer och de skeppsbyggare, som f~nderade k:mg
problemen då goda skä l att stapla argument mot en saclan kombmeMS Nova är byggd på Gävle Varv 1963 för Rederi AB Novator i Norrköping.
Data: 499 bruttoton, dödvikt 1.180 ton som öppen shelterdäckare, lastrumskubik
114.000 kubikfot, längd ö a 73 m, fart 13 knop, isklass 3. Nova är speciellt konst ruerad för papperstransporter. Lastrumskubiken med sina 114.000 kubikfot ligger 30-50 °/o över det normala för ett paragraffartyg med motsvarande bruttotonnage och dödvikt. Efter Nova har lastrumskubiken i ett antal följand e byggen
vid bl a Lödösevarvet kunnat ökas till 130.000 kubikfot.

rad lösning.
.
· f
f .
Under allra senaste rid har det emellertid komm1t .. ra~ artyg .av
·
f..or en k ?m binerad losmng av .. mmutomordentligt intresse - JUSt
h
d
o
f
f
.
o
Vad
författaren
1 dettal sammanhang
0
c epa artygs ragan.
<
<
k b'k tanker
som
på, är den anmärkningsvärda ökningen av astrums u l en
åstadkommits i ett antal nybyggda s k paragraffartyg.
Bild 1-2 och 3 med bifogade data om de två paragraffartygen
Nova resp Dyvi Anglia visar två var för sig intressanta fartyg ur

t
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'

MS Dyvi Anglia byggd på Trosvik Verksted i Brevik, Norge, 1964 för AS Car
T ransport er, N arge.
Data: 499 bruttoton, lastrumskubik 318.000 kubikfot, lägnd ö a 88 m, fart 14
knop på full last och 15 knop på /ätten .
Dyvi Anglia är specialkonstruerad för biltransporter mellan Storbritannien och
Skandinavien och lastar 450 Ford Anglia under däck. Dyvi Anglia har fe m fasta
däck och bilarna körs ombord genom sidoportar. Höjden till båtdäck är 13 m.
För att utnyttja kubiken maximalt saknas all inredning i skrovet och besättningsinredningen är förlagd till tv:1 längsgående dä ckshus på båtdäck.
Fartyget är det största paragraffartyg som byggts och lastrumskubiken motsvarar
den, som ett she/terdäckat modernt 5.000 tons fartyg har.
Under hösten beräknas ett liknande större fartyg för atlantfart tillkomma. Det
senare får med ett bruttotonnage under 1.000 ton en lastrumskubik på c:a 600.000
kubikfot.
Den normala förläggningen av maskinområdet akterut i paragraffartygen är delvis
en nackdel vid en konvertering till minfartyg, men torde i övrigt vara en fördel.
Bl a kommer axeltrummor inte att stjäla lastkubik och ur depåfartygsy npunkt kan
förläggningsom rådet lättare avskärmas frdn maskinbuller och motorvibrationer.
Genom lämpligt val av däck för minlasten, alternativt någon form av rulltrappsarrangemang från lägre däck eller transportgångar genom maskinområdet syns
akterfä llning av minorna kunna ordnas, i den mån fällning genom sidopartar
eller utriggade fällningsbryggor bör undvikas med hänsyn till sjöhävning m fl
faktorer.

l
l

l

lastkubiksynpunkt. Dyvi Anglia syns dock vara det fartyg, som i
förs ta hand k unde konverteras till ett både bra, billigt och ändamålsenligt min- och depåfartyg. Med ett utrymme som en 5000tonnare för 450 Ford Anglia under däck, syns möjligheterna ganska
ljusa att stuva ombord 200 minor (vikt och volym högst som en
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. ) och dessutom ha volym kvar för bl a 125-150 mans förh
j\nglta . o
.. .
.
.
.
.. u ning 1 tvamans ytter.
14-15 knop är acceptabel. Den ltgger 1 vaqe fall val l
la, g
d
·
f arten
agar.
. o med nuvarande min- och depåfartygs farter 1 deras yngr~
111
bryggdäck finns vidare möjligheter att ~nordna ~n heltkopter· plats - vilket kan vara av värde vtd t ex SJuktransporter
o
b
d of
l nd nwgs
Om de tänkta kombinerade min- och epa artygen yggs pa
a
111
m. skrov som t ex Dyvi Anglia till handelsfartygsstandard och
o f
d
.
l f .. 1..
samma
d lämplig inredning för minl ast oc 1 or aggnmgar tor e tva .arrne k na erhållas till en förvånansvärd låg kostnad. Inte mmst
cyg k~~kurrensen mellan varv som bygger fartyg av denna storlek
som
d
o
d
är ytterst hård.
Ett friskt grepp av våra skeppsbyggare ..ut~? sneglan e pa va o
m for ~rlogsf~rtJ':g, kan ya
som är normalt, brukligt, standard
kort tid ge oss ett par efterlängtade nilskott for en nmlt~ penmng
inom ramen för skeppsbyggnadsanslaget under en plane:mg~cykel.
Varför skulle vi inte få det? Våra skeppsbyggare har JU tldtgare
presenterat okonventionella lösningar i a~dra s~mmanhan~. De~s
utom är halva arbetet gjort - det är blott mrednmgen som aterstar.

';å

n:
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Om Wasas bestyckning
Av kommendör EDWARD ClASON

Lång tid återstår ännu innan alla frågor rörande Wasa och d
underg<tng kunna lösas. Först måste hela den ursprungliga f edss
yn fo
k
.
p l atsen rensas upp mnan ~an an a en riktig bild av det olyckli
ga
skeppet och dess utformnmg. Och dit är ännu många år.
Pa andra områden däremot är fyndinsamlingen helt eller ··
n astan
.
..
d.
l
l l
1e t avs uta och de oppna srg därför i dagens läge för studie E
r. tt
k .
.. b
od
od
sao ant omra. e ar estyc nmgen. Väl är det mÖJ.ligt att nåo-on
e11 er
o
nagra ytter1rgare kanoner kunna påträffas men de kunna k 11 ap past
~
.
o
k
omma att paverka brlden av vad som vant. Av största intresse vor
kanske om man kun~.e p~ träffa. några överbord-tippade lådor (~
bety_delsen lavetter) dar vr onekligen behöva kompletterand e u _
PP
lysnrngar.
.. När. ma~, så snart W asa kom in på grunt vatten, slutligt kunde
111 SJU kanonöppningar på var sida på övre däck 12 p
rakna
a va1
,
·d
sr a av övre batteridäck (eller huvuddäck- vilket man nu vill kalla
det Ö~e~~ta h~~t g~nomgoående däcket för), 14 på var sida på undre
~attenda~k, dar vr ocksa av gjorda fynd kunnat rekonstruera ytterlrgare tv; akter~pegelportar, samt slutligen också två akterspegelportar pa trossdack eller sammanlagt 70 portar frånsett eventuellt
försvunna yt~~rligare överbyggnadsportar, och när man samtidigt
~et, att. hon forde 64 !~.:anoner, är det klart att man börjar fu ndera
over, vrlken bestycknmg hon egentligen var avsedd för och hur
'
de 64 kanonerna varit placerade.
Men först något om själva kanonerna.
Enligt Ko~m~ndörkapten G. Hafströms undersökningar, publicerade b~ a 1 TrS november 1958 är det ingen tvekan om, vilken
bestyckmng Wasa för~e: Nämligen två st 24-pundiga av äldre typ
med en sammanlagd vrlu av 25-6-0, 46 nya som tillsamman s vägde
3:6-14-0, ~tta st 3-pundiga tillsammans vägande 30-0-0, 2 st enpundrga (er: kalla kallar dem falconer, vilket är samma sak) med vikt
3-0-0.Vrdare förde hon sex s k stormpjäser med en total vikt av
13-10-0. Den sa~mar~~~gda vikten av bestyckningen utgjorde 468 1/2
skeppund. Samtliga pjaser voro av brons även om de i liggarna upptagas under kopparstycken. Man hade enligt det gamla viktsyste0

•

et två parallellöpande viktserier, viktualievikten och metallvikten.
1
~ båda systemen delades skeppundet i 20 lispund och varje lispund
. zo skålpund (viktualievikt) eller 20 markpund (metallvikt). Men
1
keppundets viktualievikt var 170 kg under det att metallviktens
5
keppund var 136 kg. Motsvarande lispund var tydligen 8,5 respek:ive 6,8 kg, och skålpund respektive markpund 0,425 och 0.340.
Detta enligt de på 1660-talet av Georg Stiernhielm reglerade vikterna. Tidigare lågo de någon eller några procent lägre: Det är m a o
inte full överenstämmelse mellan vikterna på 1660-talet och vikterna 1628.
Till viktssystemens besynnerligheter hörde att kanonerna ganska
naturligt vägdes med metallvikt, men att kulorna - åtminstone när
det gällde att bestämma pundigtalet - beräknades efter viktualievikt om 425 gr pr skålpund. Krut vägdes efter viktualievikt. Så
fanns det ytterligare en del märkvärdigheter, som vi här inte behöva gå in på. Om en kanons vikt angavs till 9-2-12 innebar detta
9 skeppund, 2 lispund och 12 markpund, metallvikt. Den totala vikten av bestyckningen var alltså ungefär 63,7 ton (Hafström har här
vikten något över 71,2 ton, vilket måste vara en felräkningsåframt
det ej är en missupfattning rörande råkopparviktens användande.
Den skulle kompensera för förlusterna vid garningen och var därför högre: ca 151 kg pr skeppund.)
Tidpunkten när pjäserna togos ombord är ej helt fixerad. Enligt
Kammarens skrivelse till Konungen d 9 juni var "Wahsan all färdigh"
(Kam. Reg. 1628 fol 450) men detta behöver ej betyda att bestyckningen var ombord. I en av de båda artillerisriska källorna: Inventarium (AR 1628/35 s 44) står "Opå Was an är inskepade i Julio"
medan den andra: Opbördz och Utgiftslängd Stockholms Slotts arkelij 1628 (AR 1628/ 37) bland juli månads utgifter tager upp pjäserna "Opå Wasanden 31 juli 1628" men redan den 5 juli hade man
"oppå nye Whasan leffuererat Kruut" att skjuta med när "salig Niels
Stiernskiölds lik fördes o p igenom strömmen". Krutet i övrigt, 6
tunnor 185 pund eller 105 lispund och 6 skålpund, vilket blir ungefär 895 kg med en vikt pr tunna av 320 skålpund eller 136 kg, togs
(AR 1628/ 3) ombord någon gång efter den 14 juli och "ähr bordtbliwidt på W as an"
Vid denna tid funnos åtskilliga tunnor av olika rymd i bruk och
det har därför ansetts motiverat att försöka få ett begrepp om volymen på kruttunnan (Från Karl XII tid vet man, att man använde
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kruttunnor med betydligt mindre viktsinnehåll, än det här är f o
ga om). Som ovan visats, vet vi att krutvikten i tunnan upp<>~~
till 320 skålpund. Om vi anta skålpundets vikt till 420 gr - vilkc
torde vara bättre än de Stiernhielmska 425, som sedan blevo råda et
de - blir krutvikten pr tunna 134,4 kg och om vi gå ned till 4 ~
gr få vi vikten 132,8 kg.
Volymvikten på svartkrut ligger numera mellan 0,90 och O 94
Enligt Gyttorp låg på 1600-talet volymvikten troligen lägre: 0,8Q
-0,90 beroende på att ingrediensern~ då stötte~ i mort.lar (gjutning
av 14 krutmortlar och 19 stampar fmnas omnamnda 1 arkh räkenskaperna å .Kr.Ark för 1626) mot att de numera males i kollergång
enhgt upppfter som AB Bofors välvilligt ställt till förfogande. Nu
beror också volymvikten på hur pass väl sorterat krutet var : Aro
kornen jämnstora får man som regel en lägre volymvikt, än om de
äro olika. Tunnan kan alltså haft en volym från 141 liter, vilket
svarar mot 132,8 kg och tätheten 0,94 till 168 liter svarande mot
134,4 kg respektive 0,80. Nu bör tunnan innehållit ett visst antal kannor, och kannans volym före Stiernhielm synes ha varit 2,67 l.
Vår kruttunna bör alltså ligga mellan 53 och 63 kannor. A ntager
man att tunnan var en "normal" 54 kannors tunna, d v s knappt
144 liter, svarar det vid 420 gr/skålpund mot volymvikten 0,9 3. Detta gäller om tunnan var ett förvaringskärl, om alltså krutet kom
ombord förpackat i sex tunnor. Ar tunnan däremot ett volymsmått,
måste man räkna med den övliga rågen och kan få volymen att
bliva 152 liter, då volymvikten blir 0,88 . Det enda man kan säga
är att ifrågavarande tunnor voro ganska normala tunnor för torra
varor och icke att förväxla med lakegodstunnor.
Men nu finnes i Kammararkivet i serien "Handlingar rörande
flottan" bunt åtta en förteckning på det antal tunnor krut som 1610
eller 1611 togs ombord på en rad uppräknade skepp och där även
vikten av det ombordtagna krutet finnes angiven för vart och ett.
För de sju skepp, som tagit ombord 3, 4 eller 5 tunnor ligger medelvikten pr tunna på 328 skålpund med 311 som minsta och 344
som högsta värde. Men dessa tunnor måste ha varit större än 54
kannor eftersom den högre vikten annars skulle ge en orimlig volymvikt av 1.0.
(Den som mera vill fördjupa sig i dessa äldre måttmysterier hänvisas till Sam O. Janssons Måttordbok, utgiven av Nordisk a museet.)
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rydligt är, som också Hafström framhållit, att pjäser och am1ition togos ombord under juli månad, och att de icke funnos omn1ll~d vid det beryktade krängningsförsöket på vårsidan.
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En ytterligare källa är det brev, som maJoren
A. J. H edb erg patra
fade i Skoklostersamling~rna och public~rade i Sve~ska D~gblad~t
den 4 sept 1958 (även cr~erat ~f Hafstrom). Det skrl?rar _laget vrd
·ss icke närmare angrven tidpunkt under kanonbargnmgen och
en v l '
a-er
de då bärgade pjäserna sålunda:
1
ar ~26 st 20-pundiga Swänska hafwa 3/4 kuule gods 18 Caliber lår:ga,
hwäga hwar 8 Skep:d några lisp.teknade med G.A.R.S. gutne Ahr
1627 av Råå koppar.
3 Skrootstycken skiuta 35 Pund:Järn, 10 112 Caliber långa, ähr
pålniske, gutne 1564, ähr af god metall med spetz Cammar
1 Rasewilds Skrotstycke, skiuter 16 Pund:Järn, 14 Caliber långt är
af godh metall med spetz Cammar."
Förteckningen upptager vidare sju st 3-pundiga (två av dem angivas dock som 2112 pund) av obekant ursprung, med kalibertjockt
gods och c:a 33 kaliber långa, samtliga av god metall,
och slutligen 2 st Skroot Stycken, Swänska, skiuta 62 Pund Järn
6 3/4 Caliber långa, gutne av rå koppar",
eller tillsammans 39 metallstycken.
Och till sist ha vi den säkraste källan av alla, nämligen de tre
bärgade 24-pundiga kanonerna från Wasa. Den första genom akterska sidoparten i undre batteriet om BB, den andra från övre batteridäck, där den låg långskepps intill fartygssidan om BB ungefär vid port 22. Den tredje slutligen återfanns efter bärgningen vid
SB aktersta sidoport i undre batteriet. De två första pjäserna voro
tillverkningsmärkta 1626; för den tredje föreföll (efter jämförande
mätning av den första 6:an) årtalet att vara 1620, men kunde måhända också vara 1626, där den sista sexan tappat slängen. Den tredje pjäsen var för övrigt mindre dekorerad än de båda första. Ingen av
pjäserna var numrerad, och endast en, den andra, viktstämplad: 9 .
2 . 12. Enligt "Sveriges Krig 1611-1632, Bilagsba~d II.: Beklädn~d
och beväpning", författat av Th Jacobsson skulle 1 vaqe fall enhgt
1629 års kontrakt med byssegjutaren Medardus Gessus- M. G. var
för övrigt verksam redan tidigare i samma befattning - pjäserna
levereras "väl rengjorda och polerade med vikt och nummer uthuggna". Om den uteblivna numreringen och viktsstämplingen sammanhänger med att en särskild polerare anlitades 1627 (J fr Haf-
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st röm) vill jag låta vara osagt. I varje fall finnes redan i arkliräk
sk~perna 1626/2 a: "Regist~r opå. A~~elij ~a~tzeller. öfwer he:;:
R!Jkett 1621-1624 (den stracker s1g langre 1 uden) v1d en gjurn·
vikten omtalad" sedan dhe polerade och nummererade äre" vilkng
vikt f. ö. mycket obetydligt skiljer sig från den nygjutna vikten .
andra sidan upptager Inventarium 1628 (AR 1628/35 p . 81) en år_
sa mmanställning av vad Medardus Gessus tillverkat, och där fi nn s
pjäserna upräknade med vikt för var och en men utan nummerup;~
gift. D~t förefaller alltså som om man just 1626-2 8 "hoppat över"
numrenngen.
Vi återgå till Wasa-pjäserna. Vid denna tid skilde man på pjäser med "skeppshuvuden", d v s raka, koniska trumfar och med "fälthuvuden", där trumfen var utformad som en sorts ring, som växte
upp i avsatser framifrån och bakifrån. Samtliga tre Wasa-pj äser ha
fälthuvuden. De tre pjäse rna ha i stort sett samma mått. Pjäs n: r 2
har en längd utan druva av 2 692 mm, vartill kommer druvan om
175. Kalibern i mynningen, mätt med linjal, var 146 och yttre dimetern framför trumfen 241 medan trumfens största diam ete r var
294 mm. Tappcentrum ligger ungefär 161 O mm från mynningen och
väl under kärnlinjen. Yttre diametern framför tapparna var 306
mm med liten skillnad mellan mått i lod och i våg. Tapparnas diameter 116 och bredden öve r tapparna 600 mm. Största diametern i
kammaränden var 400 och loppets invändiga längd 2 550 mm.
Delfinerna äro utformade som hundar eller några dylika dj ur och
detsamma gäller druvan, vilket torde vara en till tiden och regionalt
ganska avgränsad företeelse. Detsamma gäller också fänghålets
läge: Framtassarna på den " hund" som bildade druvan, voro utformade som fängpanna och härifrån gick fänghålet genom bakplanet
snett ned mot loppet. Detta förhållande finnes för övrigt berört i
C las Flemings " Instruction för den flåtan som närvarande ligger på
Dantzicher Redd ... Den 10 septemb: Anno 1628" (Sveriges Sjökrig 1611-1632, bil 8) och vari det heter i samband med aktsamheten om krutet för nästa skott ... "och således försiktetigen fö rvares, att när man skjuter de nästa stycken av, då icke gnistorne av
luntorne eller av själve stycken, inkomna i synnerhet av de stycker
som hava stor fänghål eller ock fänghålet är gjort akter på styckerne".
Påfallande är att såväl den först upptagna pjäsen, som den sist
påträffade (alltså de båda i låringsportarna på undre batteriet) voro i ganska dåligt skick redan från början. På den första har en del
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uj utformen rasat in så att pjäsen har fått en stor utvändig "bula"

a~ bakre delens ovansida, medan på den sista pjäsen anslutningen

pa !lan "riksvapen plattan" och pjäsens yttre yta lämnar åtskilligt
· da ···
an hopvoro 1"l! a rengJOr
.. riut att önsl<a: Boa d a d essa ppser
0:'1g~r av gj utsand finnes fortfarande kvar och på den sista finna s
1111
.
o
.. k en 1. y tan, tro l"1gen f ran
ur f ormen.
upps l agmngen
dessutom sl agmar
på denna pj äs sitter f. Ö. druvhunden" inte ri~ti~~- vertika_lt i förhållande till tappaxeln. Pa mgendera av dessa tva pJaser har Jag kunnat återfinn a någon viktstämpeL Kan det betyda, att man ej godragir dem förrän i sista stund ?
Jämför man måtten med de i Skokiosterbrevet angivna får man
en anmärkningsvärt god överensstämmelse. Pjäserna äro 18 kal långa
och hava 3/ 4 kal. gods. skillnaden i kaliberuppgift hänger, som jag
på sin rid påpekade, säkerligen sammar~ att man på 1620-tal~t gick
ur från eldröret, som skulle ha samma d1ameter som en kula vagande
24 pund, varvid kulan, med hänsyn till tillverkningstoleranser och
för att kunna laddas måste ha en mindre diameter så att dess vikt
blev ungefär 20 pund. På 1660-talet hade man däremot gått över
till att kulan skulle väga 24 pund, vilket medförde att eldröret måste göras i motsvarande grad större. Mätte man då en pjäs från 1627
med pu ndigtalsmåttet från 1660, avläste man c:a 20 pund. (Se "Artillerimåttstocken". J Alm i Meddelande XV från Kungl. Armemuseum) skokloster-brevets medelvikt "8 skp några lispund" förefa ller mindre än arkliräkenskapernas medelvikt på 8.12.10 men denna skillnad kan förklaras med den av Stiernhielm under mellantiden
gjorda justeringen av viktsystemet. Den instämplade vikten på den
and ra pjäsen: 9 .2.12 är klart större men ligger troligen inom den
normala sp ridningen. I 1628 års förut omnämnda sammanställning
av under året från gjuteriet inlevererade 44 st korta 24 pundiga
(de angivas visserligen vara endast åtta fot långa men för en uppfattning om hu r olika vikterna utföllo vid gjutning av en viss typ
torde längden - om den är riktig, vilket jag betvivlar - vara av
mindre betydelse). De 44 pjäserna i fråga hade en medelvikt av något mer än 8.14.19 och vikten varierade från 8.7.15 och upp till
9.9. 13. En av dem hade f ö vikten 9.2.12, men den är som sagt gjuten 1628 och ej 1626.
Det är i varje fall tydligt, att vikten 9 .2.12 är väl förenlig med
medelvikten 8.12 .10.
En annan sak är att den vikt vi erhållit med fjädervåg (dynamo-
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meter), 1290 kg ger en skeppundvikt om 141 kg i stället för kna
l ~6, s~m den_ borde vara. Anti~g~_n äro vik:stä~plingen fel - dflr
vag pa den tiden - eller ocksa ar var vagnmg fel, men efte g
rsolb.
11
S
.. . p··
...
pJasen nu ar 1 orenta taterna e er Kanada kan vi inte väoa
den. 9.2.12 skulle varit något mindre än 1241 och 1290 kg skull:
vit något mer än 9.10 .0. De viktstämplade kanoner från Riksn lkeln, som finnas i Sjöhistoriska Museet, ger skeppundvikter på 1j~
'
resp 129 kg.
Siwklosterbrevet anger att pjäserna voro gjutna av "råå koppar"
Detta kan inte betyda "råkoppar" i egentlig mening, alltså ofull~
ständigt raffinerad koppar, vilket också Hafström påpekar. En av
Svenska Metallverken utförd analys -publicerad av d:r Einar
Mattsson i "Regalskeppet Wasa", Stat. Sjöhistoriska Museum medd
VII 19S9 - visar att den först upptagna kanonen var gjuten av en
någorlunda normal kanonbrons med 4,S 0 /o tenn och 1,S zink. Dessutom kan man i arkliräkenskaperna gjutning för gjutning föl ja vad
som var utlämnat av metall. Det är sjunkhuvuden från föregående
gjutning, det är gamla kanoner (ofta med nummer angivna) det kan
vara rå koppar och "gårkoppar, messing och theen" och i en hel del
charger återfinner man också "klåckegods".
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Vid 1627 års fö rst a gjutning använde man t ex
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Rennegods och förlorade huvuden (=sjunkhuvuden) 26. O. .O
Garkoppar ...... . .......................... . 28 .1 S. l5
s.- 16
........ . .. ... . . . . ............... .
Byssegads
................................. . 11. 1.14
Råkoppar
2.10.Messing ..... .. ............................ .
4.- .
...............................
Klåekegods
1.13.18
T hen
l. S.1 7
. . . plåt (första ordet har jag ej kunnat läsa 9 st väga
•••••••••••••••••••••••
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(AR 1627/ 2 den 1S jan.)

Om man nu räknar med att "rennegods" och "byssegods" har ungefär den sammansättning, som man eftersträvar, tager hänsyn till
zinken i mäss~ngen och den högre tennhalten i kloekegodset håller
chargen omknng S 0/o tenn och inemot 2 Ofo zink.

Nu finn es det också en materialsammanställning för hela tiden
·an 1627 till 24. febr 1628 (10 gjutningar). Behandlar man den
1) samma sätt blir tennhalten omkring S,7 °/o och zinkhalten c:a
0/o - 'de_t kommer naturligtvis at~. ;ariera_ med vilka a_ntagand 1 0111 mass mg och kl ockbrons man val Jer - p g har antaglt drygt
o; 0 tenn i _klockb:onsen oc~ c:a ~~- 0 /o_ zinl~. i mässit:gen. Charge2 mmansättnmgen
hgger tydltgen nopkttgt nara den 1 Wasa-kanofunna. (T otala förbrukningen av kloekegods var 3S,S skeppund,
d v s 4,8S ton) (AR 1627/ 17) .
Tidigare år göres i arkliräkningarna en fullständig materialbalans
för varje gj utning: Chargens vikt, överblivet material d v s rennegods och förlorade huvuden, gjutgodset s vikt och avgång (avbränna)
då ofta innehåller både en teoretisk, normal avgång och en ext50111
ra fö r att få balans. Den ex tra kunde ofta vara påfallande stor.
När man kommer över till 1627, då kanongjutningarna för Wasa
kommit igång, upphör denna fullständiga redovisning: Man redovisar blott ingående charge, överblivet gods och antal pjäser dock utan
angivande av deras vikt. För att söka bedöma, vilka gjutningar, som
givit W asa-pjäser, har jag generellt tillämpat en avbränna av 10 Ofo.
(Jacobsson anger i sitt ovan anförda arbete - s. 243 - en kontraktsenlig avbränna av 2 lispund/skeppund, alltså 10 Ofo). I Kammararkivets samling av arkliräkningar finnes i en odaterad handling (Arkli
före 1631, akt 180 :2) som dock troligen härstammar frå n 1SOO-talets
sista decennier att vid Byssegjutning avgången pr skeppund k loekegods räknades till 1 lispund (S Ofo), för byssegads och vaskad koppar l ,S lispund (7 ,S Ofo) för råkoppar 3 lispund ( 1S Ofo) men för
"Garpebärgskoppar" 3,S lispund (17,S Ofo). För tenn räknades ingen
avgång "för at hon är så myckit högre förordnad i tillsättningen".
I en charge från 1624 eller 162S (AR 1626/2 a p. 2SO) som inne-•
håller dels råkoppar, dels rennegods och gamla kanoner, räknar man
för råkopparen en avgång, som svarar mot 18 °/o och för övriga metaller en, som svarar mot S.5 °/o. Med hänsyn till den alltid osäkra
faktorn "extra avgång" skulle en finräkning dock ställa sig onödigt
omständig.
, I nyssnämnda handling finnes f ö också ett avsnitt om "Tillsättntngen vid gjutningen" av vilket framgår att man till vart skepppund ko ppar tillsatte 1,5 lispund engelskt tenn (7,5 Ofo) eller 1 lispund och 15 markpund gammalt tenn ( 8,7 Ofo).
Anv ände man kloekegods sku lle man ha 2 skeppund koppar pr
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varje skeppund kloekegods (bör också ge omkring 7,5 Ofo tenn) Och
"intet Tenn", men till byssegods och vaskekoppar (som tydligen e
hölls genom vasknin g av slagg, formsand och borrspån - AR 162~/
3 8 d 26 aug - ) sku ll e ingen ti ll sättning av tenn göras "t hy t her t il[
äh r kommit T heen tillförene".
Skulle man slutligen gjuta klockor skulle man ha fyra lispund
gott engelskt tenn till varje skeppund koppar (20 Ofo) .
På tal om gjutningarna förefaller det inte omöjligt, att de ornam enterade banden och vapnet med namnchiffer och årtal utfö rdes
i ett cire perdue förfarande; alltså formades upp i vax, som sed an vid
gjutningen smälte bort, eller också att de formades i vax p å gjutmode llen - va re sig vaxet sedan stannade kvar eller följde med när
modellen d rogs. Ett dylikt förfarande gör det lättare att förklara
de individuella skiljaktigheterna mellan najaderna på mynningsbandet på vår fö rsta pjäs och sjöhästarna på den andra. Ståltråd och
V ax m. m . ti ll formar förekommer på några ställen i arkliräkenskaperna, och i R äntekammarboken n:r 83 (1628 års räkenskaper)
finnes p å sid 46 under annotering 240 att den 15 februari fö r styckegjutningen u tbetalts 22 daler till "2 lispund wax inköp såsom behöffuas till wapnen och Löffvärke på St yckegjutningen".
I förteckningen över "Rickzsens Artillerij och Ammunition" i
oktober 1624 (AR 1625 / 1) finnas vid arkliet i Stockholm, som var
utrustningsarkli för såväl fälthär som fartyg, 22 st 24 -pundiga kopparstycken upp tagna, alla identifierade med nummer, gjutår och
vikt. Ingen av dessa pjäser har en vikt, som motsvarar Wasas nya
pjäser- den lättaste, gjuten 1617, väger 11-5-13 och de sista pjäserna, gjutna år 1624 väga båda över 15 skeppund stycket.
De samtidiga inventarierna från fästningarnas arkli upptaga däremot icke de olika pjäsernas vikt.
Några gjutningslistor för år 1620 har jag ej kunnat p åträffa.
Går man sedan över till 1625 och 1626 års gjutningar hittar man
inte heller några passande 24-pundiga. Är 1626 i maj göts visserligen fem pjäser av denna kaliber (AR 1626/ 18 p. 157) men av dessa var en tung- 17.8.0 - och fyra mycket lätta om något över 6
skeppund vardera (De finnas även i AR 1626/21 och i Kam.Ark.
arkliräkningar) och dessa lätta p jäser kunna spåras till fältsta ten.
Överhuvudtaget var kanongjutningarna 1626 mycket få jämfört
med 1623, 1624 och 1625, då framför allt 12-pundiga götos. Det

ästan som om man tagit sig en funderare på, vad man egentver k ar n
.d. . .
.
..
.
.
skull e ha.
!1·"en
_ n d io-a kanoner h ade v1sserhgen anvants ombord tl 1gare l
"
4
o o
' . f rangangna,
bl 1v1t
.
o
b
2 .. pu
oc l1 u~1an l ed nmg
men av nagon
sat antal
d
d ''
W
R'k
o
be"ran
" 1 620-talet finnas de med undantag av pa 1 s- ~san ar v1 o
i okt 1623 b l a 4-24-pd gingo förlorade - eJ ombord pa
der d
bran en förrän med W ASA . Man hade annars ett antal (17 st)
d l 'k
skeppen
. ga skeppsstycken av en mycket lätt typ - me e v1 otenS var
48-pun dl
.. · 11 -12-0 (AR 1625/ 1). Av dessa användes 16 st pa tora
'lk
d'
un"e f a r
(AR 1627/ 20) .Vidare funnas fyra st 16-pun 1ga av v1 a
b
11 Och sao f'l
o o
I(ron an
o o brukade finnas på Stora Kronan och tva pa Apo o.
~v~ den låno-a raden av skepp med 12-pundiga som huvudbestyck· o s v me d 6-punJet· . 22 st b på Tre Kronor 18 st pao M ercunus
.'
mng.
.
o
.
diga som sekundärbestycknmg.
Införandet av 24-pundiga som enhetsbestycknmg pa. W asa var
dligen ett ganska avancerat steg både beträffande kah?erval och
ull
7ntal. (De 24-pundiga som 1627 i ringa antal
i samband med dessas bestyckning, kunde 1 boqa~1 forbrylla, t1~~
dess m an litet senare hittade "Feldtstaten Debet t1ll Skepzflotan o
för motsvarande pjäser: De hade t y dligen blott transporterats pa
skeppen men under transporten påförts skeppoen~. ko~ton). Fram
t 0 m år 1626 har jag i liggarna inte lyckats pa~raf~a nagra 24-pundiga av Wasas speciella typ. Men 1627 tyckes g)~tmngarna ~~kom
mit igång på allvar: Detta år synes 43 24-pundlga skepp sppser ha
fortsätter även under 1628.
gJ.utits och "'J.utnino-arna
o ?
.
.
b
b
Men våra tre pjäser med 1620, 1626 och 1626 ~?m gJ~~.mngsar.
I det längsta var jag böjd för ~tt a~1se, att den fo.rsta. p~asens O:a
måste vara en defekt 6:a, alla matt ull trots. Men 1 Arme-museum
finn es en samlino- avritningar av äldre pjäser avbildade år 1681 av
Capten J ohan Lorff. (AM 5383:36 U). ~äri finnes som fig 2
avbildad en då i Riga befintlig 24 -pundlg kanon om 17,5. kal.
l~ngd, med gjutårtalet 1620 ?.~h viktsstämpeln .. ?·2.16, ;1l~e~
M
v1kt ligger väl inom Wasa-ppsernas. Denna PJ;s ha_~.
en
ston sett samma förenklade dekor som 1620 ars ~p s.
tidigare har jaa ej kunnat spåra denna pjäs. Den fmnes som
sagt inte uppt~gen i "centralförråd~t" för 162! e~ler senare
och k an alltså då knappast ha vant _o~nborod P.~ nag~_t s~epp.
Att ett antal 24-pundiga kanoner dessa t1d1ga ar sandes over t1ll
bl a Riga kan man härleda, men inte vilka. Däremot vet man, att

~tl~.n~nade:.

skepp~n
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~er: 12 m~j 1628 kom en svensk 24-pundig hem från Riga- i öv .·

ar mte.t ~~r:t om d~n~a pjäs .~AR 1628/35). En annan kom från ~~gt
ussen t borJan av JUlt. Vt kanna nu alltså till en avbildning
ep~s_s~~~~ ~~-pundig kanor: f rån 1620 och ha själva en från
dar O 1 aratalet 1620 mte tyder på att det är en defek , a,
Bo d
...
t
6''
a a pjaserna ha en knappare ornamentering än de båda fr ån 1626 ·
De sakna de ornamenterade banden medan riksvapnet 11 an h' f ·
.
h o l ..
'
<
'
lllC l fr et oc arta et o a ro .~~ra sammand~agna än å det två andra. O!b.
man bortser fran mojltgheten att bada pjäserna skulle haft d f k
6:or ell~r att avbi ldaren gjort fel just på denna punkt, synes ~=t:~
osar:noltkt att man redan 1620 göt minst två st 24-pundiga pjäse~
~v 1 .stort sett Wasa-typ. Var man sedan stuckit undan dem h .
Jag eJ kunnat utröna, ej heller i vilket samband de åter dykt' ar
i Arldiet i Stockholm (Det är troligen denna pjäs som även ä upp
bildad å :id 217 i Jacobssons ovan citerade arbete). Och hur ~o~~
mer det s1g att 1620 års pjäs ännu 1628 var så illa rengjord?
För de två återstående
kan årtalet 1626 fö rkl aras
..
. WASA-pjäserna
.
genom att d e f orsta gjutmngarna 1627 gjordes den 19 och 29 januari
(AR 1627 /2) och resul te.rad~ ~ fyra 24-pundiga skeppsstycken och
3 andra ~.tycken respekt~v e .l at ta 24-pundiga stycken. För i varje
fall den forsta av dessa gjutnmgar kan man antaga att tillverkningen
av for~arna eller åtminstone av gjutmodellerna skedde redan i slutet av ar 1626 och det är väl inte otroligt att detsamma gällde även
d.en andr~ gjutningen. Så fortgick gjutning efter gjutning. Efter den
SJunde skot,man sönder en pjäs och den 14 dec. försökte man gjuta
en 12 fots 1 /2 Cartog" av den under året överblivna metallen men
"denna 1/2 ~artog doger intet förthy det blef intet fullopit".
. Ur h~n~~mgarna kan man ock utläsa hur koppartilldelning
ttll arkhmastaren och gjutningarna följas åt. Exempelvis: Den 13
mars 1628 a~be~aller Kammaren att 20 skeppund koppar skall gå till
styckegodsgjutmngen "Halvparten rå och halvparten garad" (Kam.reg. samma dag) och i gjutning i april samma år förbrukas 10 skeppp~nd garkoppar och 10.6.10 råkoppar (AR 1628/37). En intressant
f raga,. som dock s~ull~ fö~a all t för långt i detta sammanhang, är
h~:.u_vrda takte.n pa gju~nmgarna bestämts av Kopparkompaniets
mojltghet att t1llhandahalla den åtrådda metallen .
.. Till det sa~manlagda resultatet av gjutningarna återkommer jag
langre fram 1 samband med diskussionen om Wasas planerade bestyckning och tillgången av pjäser.

; a:n

samtidigt som man kan följa gjutningarna kan man också täml'"'en väl, genom uppgifter om utlämnade lod och krutmängder, följa
,:beskjutningarna" av de nya pjäserna och på det viset skaffa sig
uppfattning om den tid det tog att slå upp formen, rensa ut och
11
~orra loppet samt klargöra fänghålet, varvid naturligtvis alla inuöt, luftavlopp och skägg bör ha avlägsnats. D v s pjäserna voro i
~ngefär det skick som i varje fall två av "våra" kanoner äro. Nåuot absolut säkert samband mellan gjutningar och anskjutningar
detta år finnes ej men ett par år tidigare anskjutas den 5. april 1625
10 st 12-pundiga från den sjunde gjutningen och den 25 april pjäser från den åttonde gjutningen. Den sjunde gjutningen gjordes detta år den 12-14 mars och den åttonde den 26. i samma månad.
Bär är alltså klart belagt en tid av en knapp månad mellan gjutning och anskjutning. (AR 1626/2 A).
Gå vi då över till 1627 finna vi att den 30. mars provskötas 24pundiga och den 7. april lät HKM skjuta med två nygjutna "half
Cartoger" (AR 1627 /2). Med kännedom om Gustaf II Adolfs intresse fö r sitt artilleri är det väl inte alldeles obefogat att antaga,
att denna sk jutning just gällde den nya Wasa-pjäsen. Tiden mellan
gjutning och anskjutning, ungefär två månader, är ju också sannolik. Jag har dock ej kunnat med full visshet belägga om alla pjäser provskötos: Det förefaller dock ytterst troligt.
Någon egentlig "färdig-datum" då pjäserna togos emot av Arkliet
tyckes ej ha funnits . De voro på uppbörd hela tiden. Utlämnad metall redovisas, antal gjutna pjäser likaså tillsammans med överbliven
metall och även extraordinära förluster som exempelvis efter första
gjutningen 1627: "När gjutningen blev uppburen den 30 januari
kom bort av samma koppar 5 lispund" och den 3. december samma år
"bleff i Byssegiutargorden vågen opbrutit aH tiuffvar om natten
och bleff bortstulit ... - Byssegads 11/2 skppd".
Å andra sidan hittar man (AR 1627 /17) "af den gamble gjutargorden är igenfunnit 13 skppd" vilket möjligen kan tjäna till hjälp
för att bestämma tiden för gjutaregårdens förflyttning.
Inte heller finnes det antecknat att pjäserna lämnades ut för polering o s v. Visserligen står det i slutet av det av Hafström anförda
kontraktet med Jöran Putesson om polering av "60 stycken halfua
Carthoger, som tillgjutne och till dät nye Skepet Wassan ährnade
ähre" och som tydligen avsåg en finputsning av gjutgodset, att arkiimästaren skulle" efter som tilförene wanligit ähr förskaffa honom
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före de stycken till och ifrån Wärkstaden när som därom anmod
warer", men pjäserna stodo tydligen hela tiden kvar under arklieat
förvaltning. (I Kammarens registratur 15 juni 1627 fol. 393. "]ör ts
Puthensson åtskillige kopparstycke pallerat och utfyllt hafuer" ~~
den 13 m:us __1628 fol. 245 "Polera och utfila"). Det kan också på,
~ekas, att nar kontraktet skrevs den 27. augusti 1627 voro sannohkr er:dasr___ c:a 40 pjäser gjurna:. K_ontraktet s~ger inte heller n ågot
om nar p;aserna skulle vara fardrga. I arklrräkenskaperna finn
inga räkningar på det utförda arbetet, men i räntekammarböcken~s
(n:r 83) för 1628 - i Kammararkivet - hitta vi på sid 35 p unk~
164: "Arkelij Innköp debet RänteCammaren par Contant daler 200
huilka efter wiss CammarRåds befalningssedel in Dato d 13 Manz
ähre leffuererade Stakemakaren Jörann Purensson på quit R äckn.
18 mars" och på samma sätt finnes på sid 160 under punkt 97 8 att
1
"326 /2 daler den 22 aug utbetalts till Jöran Purensson Stakemakare." Räkningen var påskriven av ett Cammarråd den 25 april.
Motsvarande uppgifter i huvudboken för 1628 (räntekammarbö~ker n:r ~~) -~inns på sid 107 oun?er hvudrubrik" Arkelij Inköp".
18 marw Joran Purensson pa srtt kontrakt uppburit 200 daler"
och "978 den 22 Augusrii Till Stakemakaren för arbete 326.10".
Går man sedan över till kvittenserna i band 86 får man ytterligare
klarhet: Fol 979. Plu 164 "Effter den Edle och wälborne herres Skyttes och CammarRådets sedel! daterat den 13 martii 1628 lydande
på fämhundra daler Swänskt hafuer iagh undertecknadh bekommit
av .. . Factoren Erick Larsson Tubundra Daler till widhare afräckning och fulla betalning enär Mr Erik Larson ... kommit.

0

Datum den 18 martii år 1628
Jöran Purensson
Stakemakare"
och på fol 1048 finnes kvittensen n:r 978.
"Jöran Stakemakares Räckning för efterschrefne Arbete som han
till Hans K:Mts behoff giordt och förfärdigat hafuer".
"7-24 pd halfua Cartoger 12 f långa a 12 d
84 daler
56 ditto halfua Cartoger 10 fötter lång a 11 d
616 daler
616 Koppargranater som han aff Hans Kmts koppar gutit
hafuer st. a 10 öre
192 .16

Il
l

36 daler
3 stoora Kopparskijfuor wäga 9 lisp a 4 dallisp
28 daler
2 P etarder tillgutit wäga 7 lisp a 4 dal
7.16
-3 pd Kopparloodh till Sturmbrants (?) kopparstycken 3
en E sia och Skårsten som han i Pollerehuset emot
f or
. upmura
1O daler
sin egen Bekostnad hafuer loatrt
för några Fönster som ha uti förbre Pallerarhuset hafuer
2.16
byggia låtit
976.16

l?..

Därpå hafuer han bekommit aff Factoren Erich Larsson
350
626.16
R esterar
Föreskrevne 626 1/2 daler ~e_verera_s af Factor Erick ,Larsson utaf
Bandpenningarna ... Exped1t10n blrfuer fullbordad (.)
Datum den 25 Aprilius 128
Johan Skytte"
Räkningar och utbetalningar stämma som_ synes inte helt. De:. bör
ha funnits flera utbetalningar, men det har mte ansetts v~ra m~dan
värt att leta efter dem. Huvudsaken är att Purensson tydlrgen nagon
gång på vårkanten varit klar med poleringen ~v samman_lagt 63 s~
24-pundiga kanoner, varav 56 av_W:sas :yp, vrlk~n uppgrft so~ vt
skola få se också stämmer med trllgangssrffran fran den 1 ma;.
Vad som däremot inte på detta sätt går att förklara, är ':arför ~.t
minstone två av Wasa-pjäserna inte ens voro fullt reng;orda, an
mindre polerade.
..
Och varför löd kontraktet på 24, resp 22 daler pr styck men r~k
ningen blott på 12, resp, 11? J ag h. ar _inte h~ttat någon förklanng
härpå, men den kanske kan dölja srg 1 de drgra luntor so~ Kammarens skriftväxling omfattar. Ej heller koppargranaterna aro fullt
klara: Enl. AR 1628/37 levererade Jöran Stakemakare 57_7 st som
vägde 55 lispund 10 markpund vartill fog_as "17 ~färdrga dem
tog han som syna". De båda petarderna f11mes omnamnda den 25
april i samma handling.
Någon detaljerad förteckning över de. olika pjäse~na r:ned num~ler, årtal och vikt på samma sätt som v1 ha dem frar~. vr~sa. andr.a
ar finnes tyvärr inte för årsskiftet 1627/1628. En fullstand1g rden.ttfiering av då förefintliga pjäser kan alltså ej längre ske. '"_fydhgt
är dock att de 46 nya pjäserna voro en helt ny lättare vanant av
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den gamla halfkartaunen och att de, trots årtalet 1626 på ett Par
och med eventuellt undantag för 1620 års pjäser, troligen inte bör:
jade gjutas förrän år 1627.
De båda äldre pjäserna skulle väga tillsammans 25.6.0. Nåo- 0
kombination av kända äldre pjäser, som helt passar in här har jan
ej funnit. Närmast komma 3 pjäser (n:r 16, 17 och 18) gjutna fög
hertig Carl år 1602 och med vikterna 12.15.13, 12.13 .18 och 12.2.13r
Aven pjäs n:r 19 från 1617 med vikten 11.5.13 kan tänkas var~
inblandad (AR 1625/ 1). Men man kan inte heller bortse från möjligheten att det rör sig om några av "frijbytest.opbårade" (AR 1628/
8 A - 22 mars 1628; Skeppsgårdshandl. 1628). Med "fribytestycken" avses krigsbyte. Det sku lle väl här närmast röra sig om uppborrade 16-pundiga. Ett dyligt med 1 kal. gods får efter uppborrning
ungefär 0,8 kal. Men det har jag ej kunnat bestyrka. Inte heller är
jag säker på diametern vid tapparna: En 24-pundig, som finnes avritad i Armemusei samlingar (Ritn II, 36 U n:r 1) är c:a 23-24 kal.
lång och har en diameter vid tapparna på c:a 33 cm. Ar det däremot uppborrade 16-pundiga, rör det sig troligen om 30 cm.
De åtta st 3-pundiga och de två en-pundiga falkoner, som följ de
Wasa i djupet voro av allt att döma fullt konventionella pjäser.
3-pundiga funnos i långa banor. 1624 års art.huvudbok upptager sålunda (s. 60) 121 st. med den sammanlagda vikten av 450.4.18. Medelvikten blir då 3.14.8 under det att Wasas hade 3.15.0.
Gjutningen av falkoner tyckes däremot ha upphört. 1624 års artillerihuvudbok redovisar ett 20-tal vilkas medelvikt väl passar med
Wasa-pjäsernas 1.10.0. De äro ganska gamla. Den yngsta är gjuten
för CDS (Carolus Dux Sudermanniae) år 1607.
Går man så över till stormstyckena, är sortimentet enligt skoklosterbrevet högst märkligt: tre polska 35-pundiga, ett Rasewilds 16pundig och två svenska 62-pundiga.
Om man annars på svenska skepp kan finna en provkarta p å olika
bestyckningar, så äro bestyckningslistorna under hela 1620-talet
fullt eniga i att stormstyckena på svenska skepp skulle vara 48-pd
eller 24-pd. Några andra kalibrar finnas ej upptagna. Nu måste
man hålla i minnet, att kaliberuppgifterna härstamma från s koklosterbrevet och att man därför sannolikt måste räkna med andra
kalibrar i 1628 års mått än de här angivna - Vi ha ju funnit att
20-pundiga är lika med 24-pundiga. - Om man räknar om dem,
bör 16-pundiga bliva en 20-pundig, 35-pundig blir omkring 46-pun-
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d" och 62-pundig blir en 78-pundig. Men här rör det sig om mycket
1

go kaliberskillnader och man kan sannolikt våga sig på att ansluta
ott, d V s resp 20 " van l'1?a" mao
··
srna
1 rarna t1'11 narn:aste
de nyfunna k a l"b
·a 48-pundia och 82-pundtg. Dessa bltr alltsa utgangspunkterr
••
pun d 1o• o
vart sokande.
för
11 a
Men först n å gra ord om stormstycket som allmän typ. A v vikterna
· förening med eldrörslängderna framgår att man har att göra med
~""rhållandevis korta och mycket tunnväggiga pjäser: Godstjocklek~n bör ligga omkring 1 /4 kaliber. Ett vanligt sv:ens k t 24-pundigt
tarmstycke vägde ungefär 1.13.0 och ett 48-pundtgt c:a 2.4.0 (AR
~ 625/1) . Krutladdningen var också liten och pjäsen var ett typ_iskt
ärstridsvapen, vars taktiska användning framgår av Clas Flemmgs
förenämnda instruktion: " ... och mot det man något när dess skepp
kommer, man då i de övriga stycken inkastar lärftsäckar med en
del musköte- och drattkulor fyllde, och så med flit långsåt fiendens
skepp skjutes, sammaledes ock med stormstyckerne, och där man förnimmer någon skräck vara inkommen, må man då efter lägenheten
och till fälle frimoddigen äntra .. ."
I den anförda ritningssamlingen i armemuseum finnes också
ett antal stormstycken upptagna: Något har cylindrisk kammare
med väsentligt mindre diameter än loppets kaliber (s k kammarstycke) ett antal har spetskammare i egentlig mening, alltså konisk kammare och på ett tredje slutligen - ett 20-pundigt - är hela loppet
koniskt. Men tunnväggiga äro de alla, och ha följaktligen också små
diameterar över tapparna.
Försöken att i liggarna spåra upp det underliga sortimentet på
Wasa ha i stort sett misslyckats. Hela gruppen stormstycken är
ganska summariskt behandlad jämfört med de "riktiga" pjäserna.
Men ett undantag gives: Det är det "Rasewildska" 16-pundiga stormstycket (enligt min uppfattning 20 pd). I "Journal Anno 1626 (AR
1626/ 1) fol. 22 finnes bland "kopparstycken tagne oppå Birtzen"
ett "Rasiwils Stormstycke". (Furst Radziwills fasta slott Birsen hade
tagits med storm den 25 augusti 1625). I de arkliräkenskaper, som
finnas i Kammararkivet återfinner man på en odaterad handling
"Denna kopparstycken fins här i Stockholm tillstädes af dem som
togs på Bertzen Anno 1625 ... 20-pd:1 Radiwillsstormstycke medh
en drake oppå.... An som ähr bordtblifuit opå Perseus i fiord om
hösten: ... 20-pd 1 Radewill Stormst med en drake uppå." Sys0
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terpjä~en hade ~ydligen gått förlo rad vid
Dome snäs den 20/ 21

ternber ~ 62~, vilke t dater ar uppg iften till år
1626.
sep.
Och ttll srst hittar man i AR 1628/ 10 " Inve
t .
o
ll l
kopp arsty cken den 22 Mart ii 1628 " p å b k
"dn an~'mF pba a e 1anda
.f
. T l
sr an.
n yress tyck
som bl 1 ua l yg m set" och därib l and "etta 20
k R en
wi lls". Det föref aller mio- som om man hade pd sto
d rmstdyc e asitao-a
d
k
db
go a grun er att an
b b ' att etta an vara et Rasiw ilds storm styck
e som Skok l
revet omta lar. I Sand bergs ka samli ngen (Z
294S)
f"
osft.~rteck .
o
f ..
d
mnes
en
nmg pa .ramm an e Kopp arsty cke d 16/ 12
1631. Det 20or storm styck et fmnes ej med här.
P
De polsk a 48 -pund iga har jag ej fått nåo-ot s
å
o
h
·
ler de svens ka 82-pu ndiga (?). Beträ ffand b d
p r
oc m te helty
f
.
R.
l
e e senar e vet man
att
ller/1 unmt s: rga s ott hade två styck en den
1. juni 1628 '(AR
28 18) m~~ de funna s kvar där den 1.10 1629
.
Me~1 varfo r hade man en så heter ogen
samli ng storm st eken:> G o
bestyckning.slisto r och tillgå ng på storm st;ck
en
a er et, som om .man r stort sett gjort rent
hus så att ma
..
maln skulle plock a rhop de sex till W asa fick
så a~t säga "soplal, Inar
go
vet"
of~ l1 .:. k rapa ·h
d
r op, vad som kund e finna s att få, inclus ive ogsåana
tro
eppse
den måno -omta lade 20-p d"
v·
h r som
o
.
b
un
rga.
. l ~eta, o ur mang a .?ch vilka
typer på pjäse r, som Wasa fö rde.
V r h~~ - o~kJa, l~ H~.fstroms u~dersökningar, uppg
på hur m åno-a
~ofm arba. es. n saker uppg rft synes vara de 53,ifter
som skepp ades ~t
1 em partre r:

~a

T~{1 _r~enom

18
6
11
16
2

se
st
st
st
st

·för:~

vikt 152.17.0
40.14 .6
41. 3.9
136. 0.0
17. 0.0 Summ a 53 st 387.1 4.15

M en P.e ckell ~ar också uppg ivit vikte n till över
400 skepp und och
ant:1et tr 11. 5? (ar 1667) och 59 (år 1668) .
24~a ha .vr Lrber tons 24-pu ndiga :v år 1683
samt våra tre återfu nna
kpund rfia. ~ar:. man nu draga n~gra slutsa tser
om vilka pjäse r som
sa nas.' e er, l fors~a h~nd, om vrlka slags pjäse
r som skepp ades ut?
Om vr draga oss ttll mrm_1es, att. 24-pu ndiga styck
en vägde un efär
styck
ttll 1660 års v iktsys tem) och
vi
onsta ter
.k a attd 152.1 7 .O ar myck et nära 8' 5 go-r
18 ar
·· d et ytters t
b
sanno l l t att etta parti uto-J"o
b rdes av 24 - pu n d"rga. p ao samm a sat
·· t

~,5 skep~und

(korr.~gerat

0~

bör det fjärde partie t bestå av 16 st 24-pu ndiga
och det femte av
rvå eller tillsa mman s 36 nya 24-pu ndiga
. Åters tåend e 17 pjäse r
skola väga tillsa mman s 81.17 .15. Enlig t skokl
oster breve t hade man
få tt upp alla sex storm pjäse rna med en totalv ikt
(enlig t utrus tning slistan) av 13.10 .0 samt sju st 3-pun diga med en
mede lvikt av 3.15.0
eller, för alla sju 26.5.0. Här omnä mnda 13 pjäse
r ger alltså en vikt
av 39 .15.0 . Nu ha vi kvar fyra pjäse r, som tillsar
namn s skola väga
42.2.15 och tillgr ipa v i då de båda gaml a med
tillsa mman s 25 .6.0
resterar för de båda sista 16.16 .5 vilke t, med
hänsy n till felkä llor
och viktss ystem ets ändri ngar, fullt nöjak tigt
torde mots vara 2 st
11 ya 24-pu ndiga .
(Geno m att stryk a de båda runga och låta några
lätta stann a kvar
i lande t, kan man få fram även en annan komb
inatio n, men varfö r
krång la till det, när "raka spå ret", passa r så bra?
Det kan dessu tom
delas upp på partie rna två och tre.)
Med störst a sanno likhe t voro alltså de utske ppade
pjäse rna
2 äldre 24-pu ndiga
38 nya 24-pu ndiga
7 3-pun diga
samt samtl iga sex storm styck en. Med Liber tons
nya 24-pu ndiga och
våra tre äro 42 nya 24-pu ndiga redov isade och
kvar att söka finne s
högst 4 nya 24-pu ndiga , l st 3-pun dig och 2
st l-pun dig. Om Peckells uppg ift 55 pjäse r är rätt, skulle jag vara
böjd att tro att den
avser ytterl igare 2 st 24-pu ndiga , dels för att
man då komm er över
400 skpp, dels därfö r att överd äcksp jäsern a rimlig
en borde bärga ts
först och alltså bort återfi nnas bland "Sko klost
erpjä serna " och slutligen därfö r att att det talas om att pjäser från
övre däck tippa ts
utom bords (Hafs tröms ofta citera de artike l).
Skull e slutlig en den riktig a uppg iften vara 59,
är jag rädd för att
man blott kan hopp as på en 3-pun dig eller en
l-pun dig i dyn. Men
när bärga des i så fall de två rester ande överd
äcksp jäsern a som inte
fin nes med i Skok loster -uppg iften?
Forts ättnin g i decem bernu mret, där även källfö
rteck ning införes.
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Liftera fur

Allhe ms f örlag i Ma lmö

ATEN -

ANKARA -

NATO

Månadslånga politiska skiljakt!ighcter i anledning av Cypernkonflikten har
framkallet expansiv spänning mellan Aten och Ankara. Händelserna bekymrar
NATO, vars militära engagemang reellt tangeras. Grekland och Turkiet är vardera medlemmar av NATO och sinsemellan nc1 ra samverkande militärt förbundna. Som NATO-stater är dc betydelsefullt inkopplade i sydöstra Europ as försvar. Vi granskar i korthet de två nu tvistande staterna som NATO-partner i
s::tmma militärgeografiska sektor och frånser i detta sammanhang den aktuella
konflikt som råder dem emellan.
Turkiskt och grekiskt territorium bildar ett viktigt brohuvud i det vcistra
försvarssy stemet. Strategiskt försvarar de båda till varandra direkt angränsan de
länderna denna del av världen för Väst. Deras militära styrka kan ej negligeras
eller undvar;:ts i NATO :s försvarsplaner och syften.
Det finns hypoteser att ett angrepp mot Europa även skulle åtföljas a' operationer över Grekland och Turkiet. Å andra sidan skulle en sådan handling
utlösa en västallierad motattack mot Östs ömtåliga territorier.
Huvuddelen av Balkan består av Grekland. En ridå om 900 km skiljer Grekland från Östblocket. Gränszonen skulle knappast bli oberoende av allmän
militä r aktivitet. Grekisk a halvön ger möjlighet för en främmande innehavare
att öve rvaka östra Medelhaver. Fö rlu sten av grekiska halvön skulle för Väst vara
en väsentlig förl ust. Halvön, med sin arkipel ag på 300 öar, som skjuter djupt in
i Medel havet, erbjuder baser för fl yg och marina företag. Vida vatten skulle
behärskas och ingå ngen till Adriatiska have t sp ärras. Raketvapnet och flyget
skull e kunna kontro llera strategiska brännpunkter, bl. a. Sicilien, Tunisien, Otranto-havct och Suez.
Särskilt ömtåliga territorier för Grekland är Trakien, där avståndet från bulgariska gränsen till Egeiska havet har ett rin ga dj up från 30-70 km. Försvaret
av sektorn skulle dock lättas genom att Turkiet berörs av samma angreppsriktning. Avståndet frå n Bulgarien ti ll Marmarasjön är ca. 100 km.
På Turkiet ankommer väsentligen försvaret av Bosporen och Dardanellerna.
Landets militärgeografiska position ger det även försvarsuppgifter i Mellersta
Östern, ifall maktkampen utvidgas till att omfatta även angränsande länder där.
Turkiet och Grekland kan, vid behov, tillsammans ställa upp divisioner som
ger ett behövligt styrkeriiiskott på Europas södra flygel. Brohuvudets länder utrustas rikligt med moderna vapen på NATO:s förso rg. NATO:s flyg och USA:s
VI-flotta står nära i beredskap.
Gemensamt kan Turkiet och Grekland effektivt delta i skyddet av Västs
södra flygel. Konflikten på Cypern är störande för det militära samarbetet. Ledarna på ön spelar ett högt spel, som kan ha vida fö ljder.
K-E Lindeman.
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AMIRALE N SOM FOR 21 AR SEDAN SANKTE DANSKA FLOTTAN
Menin gen med en flotta är att den skall i givet fall .kämpa, men omständigheterna kan utveckla sig så, att man blir tvungen att sanka den: Det var detta
· '
..
d en 29 augusti för 21 år sedan ' för
V I maste gora
. att vår flotta mte skulle falla
i tyskarnas händer och bli använd mot de allierade.
..
.
. d
Så sade en av Danmarks stora söner, amiral A. H. Vedel, nar ha~ mterVJUa es
av "Jyll ands-Posten" på sin 70-årsdag den 1 september. Det var pa Vedels fulla
ansvar som danska flottan sänktes.
- När dök egentligen tanken upp om en sänkning?
- Under loppet av 1942 blev vi i marinstaben på det klara med, att kom· pa' ett sa' d ant sa.. tt , att flottan kanske
.
mande situ ationer kunde utvec kl a s1g
inte skulle
kamp med
som så vitt
sa order ut

få möjlighet att uppfylla sitt egentliga ändamål, nämlig~n direkt
fienden. För fartygscheferna utarbetades därför förhållmn~sorder,
möjligt kunde täcka de tänkbara situationerna. I huvudsak g1ck despå, at t fartygen

i
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1) skull e mo tsätta sig varje angrepp med makt
2) skulle avgå till neutral hamn

3) sk ulle sänkas för att inte falla i tyskarnas händer.

Vidare påbörjades den tekniska förberedelsen till sänkningarna.
Det såg emellertid ut som tyskarna fått nys om planerna, och arbetet uppsk·
till vå ren 1943. Under augusti skärptes situationen ytterligare, och sista ha nd:ts
n
lades v id förberedelserna att möta de olika möjliga situationerna.
Det var naturligtvis nödvändigt att hålla allt detta mycket hemligt _

,
d enna ga ng var det rea lireter i hemli ghetern a.

l

OC1

Så kom den ryska noten av den 28 aug usti, och därmed den rätta ridp un kten
för handlin g. Från mitt kontor i ma rinministe ri er kunde jag pr telefon ge ordern
för tidpunkten. Frå n hamn ar utanför Köpenhamn lyc kades en del mind re fa rtyg, torpedbåtar, minsvepare oc h marinkurtrar att slippa und an till Sverige, men
de en heter som låg i Köpenh amn hade inte denna möjlighet, de måste sänkas.
Orde rn till sänkning gavs därför, och den utfördes väl. Jag hade ansvaret, men
handlin ge n hade inre kunnat verksrä llas utan marinstabens mycket duktiga insa ts samt personalens snarfyndi ghet och förståelse för situationen.
- Var ni inte orolig för at t telefo nsamtalen från marinministeriet avlyssnad es ?
,l

Jo det var jag. Samma natt skickade jag marinofficerarna till platser, där
dc hade något att uträtta. Själv stannade jag i marinministeriet fö r att avvakta
hu r all t förlöpte och hur tyska rna skulle reagera. Jag skall inte neka till att
jag kände mig ensam där uppe. Jag va nkade länge omkrin g i rummet, men så
kallade jag på ministeriets gamle vaktmästare Pe!t, som jag under många år
känt som en präktig män niska, oc h började prata med honom. Det var ett slags
avspänn ing för mig.
- Vad hände eft er explosionerna?

783
ryska och danska militären, och jag blev då av Frihetsrådet uppmanad
den ammanträffa med amiral Wurmbach.
attD:tta möte ägde rum i Korsärskogen den 4 maj på afton en. Jag kom från
repenhamn och Wurmbach från Kiel. Han började tala om sådant som kunde
0
äffa om kriget fortsattes på danskt område, och fr ågade om jag trodde att
.
111
cr danska motståndsrörelsen i så fall skulle träd a i aktion. Jag svarade natur~~vis att detta var givet, och Wurmbach börj ade då beklaga de olyckliga följ••
••
~:r som detta skulle få för vårt vackra land . . . o
!{an tystnade när en un g man kom cyklande fran Korsor och beranade att
l am kommit att Tyskl and kapitu lerat. Wurmbach tog me ddelandet lugnt
f !Ck . m er a
•
o
..
,
re egrfrågad e, var vi nästa gang
o att. VI nu
ty l1an f·orutsag
sk u Il e motas,
och
att tal a Om . J ag tyckte att det var bäst om han kom upp pa mitt kontor 1 marinrninisteriet nästa förm iddag kl. 10. Han kom.

Nils H ewe.

NAVAL REVIEW 1964
Liberty cannot be preserved without
a general knowledge among the people.
Let us dare to read, think, speak and write

-

- De inträffade klockan fyra på morgonen. och jag väntade i två timmar
på tyska rnas reaktion. Klockan sex hämtade de mig och förd e mig till förhör
hos den tyska amiralen Wurmbach, som residerade i hotell Phönix. Så fo rt
jag kommit in i hans kontor och dörren stängts, reste han sig med orden:
- Guten Margen, H er r Adm iral! Wir haben beide u n ser P fl ich t getan! - ett
uttalande som visa r han s förståelse som sjöofficer.
Jag blev därefter internerad i hotell d'Angleterre, men fick dagligen gå fri tt
till mitt kontor i marinministeriet för att ordn a för marinens och örlogsva rvets
personal. Interneringen varade sex veckor, och så följde departemenrscheftiden,
som också erbjöd många svårigheter. När militären frigavs från interneringen,
gick största delen av den fasta personalen in i motståndsrörelsen - en del hade
redan län ge deltagit i denn a.
början av maj 1945 närmade sig ju krigets avslutning hastigt. När de allierades hä ra r nått Hamburg, ägde åtskilliga möten rum mellan rep resentanter för

John Adams
Med ovannämnda citat såsom mt motto för Naval Review 1964 presenterar
US Naval Institute tolv essayer sam en del översiktsartiklar.
Professor Stanton Candlin skriver om "The R eturn of Total Sea Power" och
noterar, att herravälde till sjöss har särskilt effektivt kunnat uppnås i de krig,
där krigsfartygen inte var alltför olika andra fartyg i fråga om konstruktion
och prestanda. Orlogsflottan har då ej splittrats på konvojuppdrag utan kunnat
sammanhållas för att erövra sjöherraväldet. Våra dagars teknik gör det möjligt
att för se handelsflottans fartyg med effektiva vapen till försvar mot en fiende
över, på eller under havsytan eller att genom en övergång till handelsubåtar
undandraga handelsflottan från fiendens vapenverkan.
"Who is in Conrol : Commander or Computer?" frågar Commander John A.
Chastain. Den militäre chefens uppgift har sedan det andra världskriget slut
Vuxit enormt i svårighetsgrad. Vapenutvecklingen har medfört, att antalet beslut, vikten av rätta beslut och kravet på snabba beslut drastiskt ökat. Som
hjälpmedel inträder då datamaskinen, som emellertid ger sina bidrag till besluten
helt opersonlio-t, utan att taga något ansvar för bidragen i fråga. Den svarar
snabbt och ex:kt eller inte alls, men säger aldrig: "Det tänkte jag inte på. Låt
mig fund era ett slag till". Datamaskiner med inlärningsteknik börjar komma i
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bruk, men de torde ej heller vara i sdi nd att ändra på det principiella förhå ll
an.
det mellan människa och maskin. USA bv<><>er sina krigsfartyg och vape
' nsyste
.
.
: ""
.
..
.
.
.
huvudsakligen v1 d den pn vatagda mdustnn, som säkerligen också kan bygga l1l
ra datamaskiner för försvarsändamåL Man måste dock komma ih åg, att i~to.
företag har full kompetens för att projektera viktigare militära utru st · get
IHngar
·1· ..
e l! er v.1pemystem, utan detta fordrar både industriell kompetens och
~ ~
.
.. .
.
d
kunnande. Kngsvetenskapen ar lika komplex och dynamisk som tekniken.
, en ast
l
. l' o d
..
d.e, som agnar
sma I V at en ena el er andra sidan, kan hoppas att optimal
!osa sma uppgifter. Det är nödvändigt, att den militära befälhavaren och h t
stab blir inform~rad om och får deltaga i projektering av den dataprocess, s::
skall bl1 hans h;alpmedel men aldn g hans herre. Om ett tredje världskrig skull
utbryta, får det aldrig heta, "att datamaskinen sade, att det var nöd vändigt". e
Claude Huan, capitaine de earvette i franska flottan, skildrar "The Sovie
Submarine Force". Artikeln innehåller informationer om de ryska ubåta rna:
konventionella som atomdrivna, om ubåtsvapnets personal, organisation och utbildning, om varv och baser, etc. etc. Antalet atomubåtar i tjänst anges till 5
6 attackubåtar och 8 "Polaris"-ubåtar, vilka senare dock skilja sig från de
amerikanska genom sin underlägsna raketbestyckning - räckvidd 500 distansminuter. Beträffande de konventionella ubåtarna anges, att Z-klassen fått sitt
högfartsmaskineri (Walterturbiner?) ersatt av dieselmotorer. Q-klassen har kvar
sitt väteperoxidmaskineri, som dock uppges vara otillförlitligt. De ca 200 ubåtarna i W-klassen skall succesivt ersättas med X-klassubåtar, vilka skall få "Albacore"-skrov, tuber för 6 ballistiska raketer (utöver konventionell beväpning).
Författaren konstaterar avlutningsvis, atr det ryska ubåtsvapnet är en kra ftig
belastning på landets ansträngda ekonomi, att det ännu ej verkar så farli gt som
det tyska ubåtsvapnet var på sin tid, men att dess storlek och strävan emot en
allt högre kvalitet gör Sovjets ubåtsflotta till en allt farligare motståndare.

a

Den brittiske amiralen G. T. Gray skärskådar i "A Nato European Navy:
how practical?" förslaget om en integrerad Nato-europeisk flotta, dvs en fl otta
bemannad med blandade besättningar från olika europeiska stater. Förslaget utdöms som orealiserbart. Förutom politiska svårigheter, såsom t. ex. olika nationella intressen utom Nato, som kräver separata flottstyrkor, pekar amiral
Gray på sådana detaljer som olika lönelägen, olika förmåner beträffande öl, vin
och sprit ombord och undrar, hur en atom ubåt skulle fungera beman nad med
belgare, norrmän och italienare under befäl av en fransman med en gelska som
enda utländska språk.
William H. Hessler ger i "Southeast Asia in Ferment" en initierad skildring
av situationen i denna oroliga del av världen, och vad USA:s roll där bör vara.
Senator Leverett Saltonstall ser på flottan ur kongressens synpunkt i "The
Navy as seen from Capita! Hill" med historiska återblickar p å, hur denna syn
ändrats med det utrikespolitiska lägets skiftningar.
I en intressant artikel "Sealift for limited War" varnar kommendörkapten
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beräkna. Bao d e s;oLuftlandsättning med helikopter behandlas av general Robert E. Cushman,
arinkåren, i "The Vertical Assault: its Present and Future". Han anser, att
J1l arinkåren nu nått en rätt avvägning mellan de sjöburna och de helikopter:urna elementen vid landstigningsföretag och väntar ej något revolutionerande
nytt på detta område inom den närmaste tiden.
Kommendörkapten R. J. Carsson och kapten W. F. Tighe skildrar i "DevelopJllents and Problems in Coast Guard Cutter Design" kustbevakningens nya fartyg.
I "A New Fleet emerges: Com bat Ships" redogör kommendörkapten John D.
Alden för flottans ny- och ombyggnadsprogram samt lämnar en förteckning över
de modern a fartyg, som i dag ingår i flottan.
övriga artiklar är:

"Reading and the Future of the Fighting Man" av kommendörkaptenerna Webster och Komorowski.
"The Future of the Enlisted Man" av kommendörkapten
Noel.
"The Naval Reserve today" av amiral Becton.

Boken avslutas med försvarsminister MeNamaras anförande vid framläggningen av U .S. Defense Program 1964-1968.
deM-SRbg.
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Notiser från när och fjärran
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Förenade Arabrepubliken

Jagare.
Ytterligare två jagare av Skorij-klassen har överförts från Sovjets flotta. De
0 mdöpts till Suez och Damietta.
Marine News september 1964.
har

Samm anställd a vid Marinstabens Pressavdelning

Brasilien
Malaya

segelfartyg.

Övningssegelfartyget Almh·ante Saldanha har ombyggts för oceanografiska
ändamål.

Motortorp edbåtar.

pTF Sr i Sabah, Sr i M ela k a ocl1 S rt· N egrt· Sembt'tan a·· r nu färdigutrustade.

Marine News oktober 1964.

Marine News oktober 1964.

Canada

Nederländerna

Frega tter.

Fregatter.

HMCS Skeena omb yggs för närva rande för att göra henne kapabel att medföra helikopter. Kostnaderna beräkn as till 2,9 miljoner dollars.

Ytterligare tv:i Van Speyck-fregatter skall byggas och levereras under 1966.
Marine News oktober 1964.

Marine News oktober 1964.
Kryssare.

Jagare.

J agaren Haida har sålts till Toronto för att användas som marint museum.
Marine News september 1964.

Efter ombyggnad har De Zeven Provinzien ersatt sina två dubbla 15 cm
kanoner akter, den dubbla 57 mm kanonen och fyra 40 mm Boforskanoner med
två Terrier-robot-ställ.
Marine News oktober 1964.

Ubåta r.

Den andra ubåten av Oberon-klassen kölsträcktes 18/6 1964. Under byggnaden betecknas hon SS 73. Sjösättning beräknas till någon gång nästa år. Den
första ubåten Ojibwa blir samtidigt klar för aktiv tjänst medan den tredje då
kornmer att kölsträckas.

Spanien
Kryssare.
Mendez Nunez har erbjudits till försäljning. Det högsta budet var dock alltför lågt varför hon kvarligger som avväpnat skrov i Cartagena.

Marine News september 1964.
Marine News oktober 1964.

Danmark
Fregatter.

1965 kommer danska marinen att i två fregatter installera turbojetmotorer.
Dessa fregatter kommer att kunna uppnå tillräcklig effekt för manövrering i
sidled redan två minuter efter en kallstart. Motoreffekt 18 000 ahk.
Svensk Sjöfartstidning oktober 1964.

Storbritannien
Dep!ifartyg.

Tank-Landing-Ship Lofoten skall bemannad med civil personal fungera som
depåfartyg för helikoptrar under cirka 21/2 år. Efter den perioden hoppas man
att ett nytt depåfartyg skall vara framtaget.
Marine News september 1964.
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tJ otortorpedbåtar.

Fregatter.
H MS fu no av Lea nderklassen köl sträckte s 16/ 7 1964 i Southampton .

Marin e News september 1% 4.
H M S Sirius SJOSattes vid Portsmouth va rvet 22/ 9 1964. H ennes systerfa rtyg
H M S Cleopatra är under bygg nad i D evon port.

Marin e News oktober 1964.
D et tillkännagavs 27/ 8 1964 att ytterligare tre fregatter av Leander-klassen
skall byggas.

Atta motortorpedbåtar har beställts på va rv
! igen att använ das inom NATO.

Oslo och MandaL Dc komm er

r ro

Marine N ews oktober 1964.

Ubåtar.

Följande ubåt a r har strukits från "The N a vy List":
ssG-317 Barbero
AGSS-488 Sarda
AGSS-400 Sea Devil

Marine News oktober 1964.
Följande ubåtar har kölsträckts:
SSN-647 Pogy den 5/ 5 1964
SSN-651 Queenfish den 11/5 1964
SSN-650 Pargo den 3/6 1964
SSBN-658 Mariana G Valleja den 7/7 1964.

USA
Atomdrift.

Marine News oktober 1964.

En ny reaktor har utvecklats av amerikanska vetenskapsmän. Den kommer
i fr amtiden att ge dubbelt så mycket kraft och ha dubbelt så lång livslängd
som exempelvis Enterprise's reaktor i våra dagar.

Västtyskland

US Naval Institute Proeecdings september 1964.
Fregatter.

Gneisenan har genomgått en ombyggnad som varat över ett helt å r. Hennes
överbyggnad och beväpning har ändrats. Hon är nu försedd med en 10 cm
kanon av fran skt ursprung och två dubbla 40 mm Boforskanoner.

Eskort jagare.

Följande
DE- 1041
DE-1043
DE-1048

eskortjagare har hittills sjösatts
Bradley 26/3 1964
Edward MeDaneli 15/ 2 1964
Sample 28/4 1964

o

ar:

Marine News oktober 1964.
Marine News september 1964.

Minfartyg.

Tre minutläggande fartyg skall tillföras tyska mannen. De är Bottrop (klar
6/ 2 1964), Bochum och Bamberg.

M otorkanonhåtar.

US Navy använder motorkanonbåtar i Filippinerna. Två amerikanska f d PT,
ombyggda och omdöpta till PTF, samt sex f d norska av Nasty-klass över patrulltjänst, antiguerillakrig och övervakning i Subic Bay. Förbandet samövar
äve n med SEAL-teams. Fartygen är försedda med två 40 mm och t vå 20 mm
kanoner och kan dessutom medföra en 81 mm granatkastare. Ytterligare två
byggs för närvarande och två avses byggas i USA. Dessa får beteckningen PGM.
Deras beväpning blir en 76 mm och en 40 mm kanon samt två granatkastare.
Ma rinstabens pressa v delning oktober 1964.

Marine News september 1964.
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